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ABSTRACT 

This thesis adopts a digital consumer culture perspective to explore the transformational power of 
influencers on consumers’ views of the world, identity development and consumption behavior. The 
study seeks to explore how consumers take in influencers in their digital and everyday life and the 
way individuals create meaning from the affordances of Instagram and influencer-generated content. 
Qualitative data through 8 in-depth interviews reveal the changing self-concepts of consumers who 
engage with influencers, and how influencer-generated content creates a world of hyper-reality, 
where consumers find themselves striving after looking like the ideal version of influencers that are 
represented to them through Instagram. Furthermore, the findings show how consumers can develop 
a digital extended self through influencers, where the boundaries between the offline and online world 
are so blurred, that influencers become a part of the consumers everyday life and social identity. This 
influence is highly facilitated through Instagram, where the technical functions the media affords 
consumers, allows them to develop a new online identity and present themselves more favorably to 
other users. Furthermore, the research reveals that the affordances of Instagram are based on an inter-
relationship between the medium, influencers and consumers, where the consumer decodes certain 
demands for quality and aesthetics that might interfere with the consumer’s sense of self. This 
decoding leaves the consumer with a relatively negative understanding of influencers, which affects 
the consumers motivation to interact with influencers online, in turn, prompting the consumer to 
perform as a passive observer of social interaction. Furthermore, it affects the consumer’s way of 
decoding value in influencer-generated content and whether the consumer obtains a positive brand 
perception of sponsored brands. However, the affordances of Instagram are not only seen as negative, 
as functions such as inspiration are highly valued among consumers, where influencers can operate 
as taste makers for consumers to develop their own taste to reflect in their online self-presentation as 
well as offline identity through consumption. 

Academic research dedicated to Instagram and influencers is limited in terms of understanding the 
consumers point of view and how consumers are influenced by their interactions with these digital 
actors. Through this thesis I have developed several theories and models to explain how consumers 
are influenced by their digital surroundings and how this influence further affects the digital 
consumers understanding, identity development and consumption behavior. The findings of this study 
will thereby contribute to a deeper academic and practical understanding of influencer’s effect on 
digital consumer culture. The conducted analysis is however not comprehensive in terms of including 
every aspect of the complex inter-relationship between Instagram, influencers and consumers, where 
I suggest further academic research within the field of digital consumer culture. 
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KAPITEL 1 INDLEDNING 

1.1 INTRODUKTION 

Den teknologiske- og digitale udvikling med web 2.0 har forandret det sociale landskab radikalt, 

grundet de tilgængelige teknologiske platforme, hvor forbrugeren konstant er i kontakt med andre. 

Dette har åbnet op for to parelle former for kommunikation igennem fænomenet influencer 

marketing, nemlig fra kendt til fan og fra virksomheder til forbrugere (Alpersten, 2019). Influencer 

marketing har fået stor succes gennem de seneste år, idet det muliggør en langt mere troværdig og 

personlig form for strategisk kommunikation fra virksomhed til forbruger, ved at virksomheder kan 

anvende influencers der afspejler de værdier virksomheden ønsker at formidle. Endvidere er 

influencer marketing et stærkt redskab, til at skabe digital Word-of-Mouth (eWOM) mellem 

forbrugere, og er tidligere påvist at kunne skabe højere brandkendskab og forbrugerloyalitet (Luna-

Nevarez & Torres, 2015). Fænomenet har således samtidig åbnet op for en helt ny form for 

kommunikation mellem kendt/influencer og fan/forbruger, hvor forbrugeren inspireres af influencers 

til at købe sponsorerede produkter (Alperstein, 2019). Dette faciliteres især igennem det digitale 

medie Instagram, hvor forbrugeren kan dele billeder fra deres liv med andre brugere. Instagram er et 

af de hurtigst voksende medier med mere end 400 millioner månedlige aktive brugere, og er endvidere 

det mest anvendte sociale medie blandt unge (Djafarova & Rushworth, 2016). Influencers ligger her 

på toppen over de mest besøgte sider, og har vist sig at have en stor magt og indflydelse over 

forbrugeren. Herunder har tidligere studier vist, at 92 % af forbrugergruppen millennials (bestående 

af generation Y og Z) stoler mere på anbefalinger fra influencers, end på traditionel reklame (Luna-

Nevarez & Torres, 2015:93), og 40 % mener at deres fortrukne influencer forstår dem bedre, end 

deres egne venner (Zdenka & Holienčinova, 2018:93). Dette har skabt en digital generation, som i 

høj grad påvirkes af mødet med influencers. Et centralt spørgsmål er dog, på hvilken måde 

forbrugeren påvirkes af influencers og indtager dem i deres livsverden, samt hvordan dette møde 

forankres i forbrugerens adfærd, identitetsdannelse og forbrugsadfærd. Disse spørgsmål ønsker jeg at 

belyse gennem en dybdegående empirisk analyse af fænomenet influencer marketing set fra et 

forbrugerperspektiv. En nærmere afgræsning af opgavens problemfelt, vil blive redegjort for i 

følgende afsnit. 
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1.2 PROBLEMFELT 

Med dette speciale vil jeg igennem et forbrugerkulturelt perspektiv, udforske den måde hvorpå 

forbrugere interagerer med og påvirkes af influencers i en digital forbrugerkultur. Jeg ønsker at finde 

svar på, hvordan forbrugere indtager influencers i deres offline og online verdensbillede og hvordan 

forbrugeren påvirkes af dette møde i forhold til forbrugeradfærd, identitetsdannelse og 

forbrugsadfærd. Endvidere ønsker jeg at forstå samspillet mellem mediet Instagram, influencers og 

forbrugeren, og således hvordan forbrugeren skaber mening ud fra Instagrams tekniske funktioner og 

influencer-generet indhold. 

Dette leder mig videre til opgavens problemformulering og problemstillinger.  

1.3 PROBLEMFORMULERING OG PROBLEMSTILLINGER 

Ud fra opgavens problemfelt kan problemformuleringen indsnævres til følgende: 

 

Hvordan påvirkes forbrugeren af interaktion med de digitale fænomener Instagram og influencers, i 

forhold til forbrugerens verdensbillede, identitetsdannelse og forbrugsadfærd? 

 

Med udgangspunkt i problemformuleringen vil jeg i opgaven benytte mig af de følgende tre 

underspørgsmål: 

 

- Hvordan påvirkes den digitale forbruger af interaktionen med Instagram og influencers og 

hvorledes ser de sig selv i samspil med disse fænomener? 

- Hvilke affordances indeholder Instagram og hvordan og med hvilke formål anvender 

brugerne disse? 

- Hvordan forankres interaktionen med influencers i forbrugerens forbrugsadfærd? 

 

Formålet med hver problemstilling samt teoretisering af disse vil blive redegjort for i kapitel 2. 
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1.4 MOTIVATION 

Min motivation bag studiet bunder i en interesse for den teknologiske og digitale udvikling og det 

derigennem skabte fænomen influencer marketing. Interessen fremspringer endvidere fra det 

teoretiske videnshul, jeg mener eksisterer indenfor emnet, hvor tidligere studier hovedsageligt synes 

at beskæftige sig med fænomenet set fra virksomhedens eller influencerens side. Jeg mener derfor, at 

det er relevant, at undersøge influencers ud fra et forbrugerperspektiv og således bidrage til den 

nuværende forskning indenfor Consumer Culture Theory. Endvidere vil jeg anbringe fænomenet 

indenfor en relativ ny teoretisk ramme, gennem teori om digital forbrugerkultur, hvortil min opgave 

kan anses som en videreudvikling af denne teori. Ydermere har størstedelen af tidligere studier 

indenfor feltet hovedsageligt gjort brug af kvantitative data, hvor jeg med denne afhandling ønsker at 

komme tættere på forbrugeren og igennem informantbeskrivelser forstå, hvordan forbrugeren 

påvirkes af influencers og influencer-generede opslag.  

1.5 AFGRÆSNING 

Jeg afgrænser mig i denne opgave, til kun at beskæftige mig med fænomenet influencer marketing i 

forhold til forbrugergruppen millennials, bestående af generation Y og Z. Årsagen til denne 

afgræsning er, at det er denne forbrugergruppe der i højest grad anvender Instagram og følger 

influencers, samtidig med at det ses, at det er denne gruppe som påvirkes mest af influencer-generet 

indhold (Lou & Yuan, 2019:58). Endvidere afgrænser jeg mig til kun at beskæftige mig med 

fænomenet gennem det digitale medie Instagram. Årsagen til dette er, at samtlige af mine informanter 

anså Instagram som deres fortrukne digitale medie, samtidig med at de alle forklarede at de 

udelukkende fulgte influencers gennem Instagram. Ydermere afgrænser jeg mig til at beskæftige mig 

med fænomenet generelt, hvormed jeg ikke vil gå dybere ind i, hvordan det bruges på tværs af 

forskellige emner og brancher.  
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KAPITEL 2 TEORI  

Dette kapitel giver en introduktion til og forståelse af det teoretiske grundlag, som jeg har anvendt 

for at besvare opgavens problemstilling. Kapitlet har således til formål, at give læseren viden og 

indblik i mine valgte teorier og vinkler, samt begreber til at forstå opgavens empiri. Det teoretiske 

kapitel er opdelt i to dele: definitioner og teori. Hertil vil jeg først introducere læseren til en definition 

af sociale medier, web 2.0, samt influencer marketing, idet disse begreber er vigtige at fastsætte for 

at forstå opgaven som helhed. Herefter vil jeg introducere og redegøre for en overodnet teoretisk 

ramme om opgaven samt en række supplerende teorier, som jeg anser for essentielle at anvende, for 

specifikt at besvare opgavens tre problemstillinger. 

2.1 DEFINITIONER 

I de følgende afsnit vil jeg redegøre for, hvordan jeg i nærværende opgave anser Web 2.0 og sociale 

medier. Herefter vil jeg tilnærme mig en redegørelse af fænomenet influencer marketing, og hvordan 

jeg anskuer fænomenet i henhold til opgavens problemstilling. 

2.1.1 WEB 2.0, SOCIALE MEDIER OG INSTAGRAM 

Introduktionen af Web 2.0 og sociale medier har radikalt forandret den måde, hvorpå individuelle 

opnår information og nyheder. Adskillige studier har tidligere påvist, hvordan størstedelen af 

forbrugere i dag søger mod sociale medier for nyheder og antallet er blot stigende (Lou & Yuan, 

2019:58). Denne nye måde at opnå information på har medført at forbrugeren i dag, mødes med 

tusindvis af reklamer på daglig basis gennem sociale medier, hvilket blot har skabt et yderligere behov 

for forbrugeren om, at modtage information online samt at dele information med andre forbrugere 

(ibid). Denne form for information kan defineres som bruger-generet indhold (user generated 

content). Bruger-generet indhold, sociale medier og web 2.0 er tre begreber der hænger unægteligt 

sammen. Denne sammenhæng kan ses gennem Jin, Liu & Austins (2014:75) definition af sociale 

medier:  

“social media is an umbrella term that is used to refer to a new era of Web-enabled applications that 

are built around user-generated or user-manipulated content, such as wikis, blogs, podcasts, and 

social networking sites”.  
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Med sætningen “new era of Web-enabled applications” refererer Jin (2014) et.al til den digitale æra 

kendt som Web 2.0. Web 2.0 er et begreb som kom frem i 2004, og som bruges til at beskrive den 

måde, hvorpå brugere i dag anvender internettet, hvor indhold ikke længere blot skabes individuelt, 

men derimod skabes og deles mellem mange brugere online (Kaplan & Haenlein, 2010:61). Herunder 

ses blogs, wikis og sociale medier, som nye fænomener skabt under 2.0, og som alle bygger på bruger-

generet indhold, hvor indhold og værdi skabes af de brugere som anvender det. Selvom muligheden 

for selv at dele indhold også var tilgængelig før web 2.0, er måden det bruges på i dag radikalt ændret 

(Kaplan & Haenlein, 2010:61). Årsagen til dette kan findes i de større tekniske muligheder der 

eksisterer i dag, forbedrede økonomiske forhold samt en digital generation som i høj grad har et ønske 

om at dele og modtage information, samt at indgå i fællesskab online (ibid).  

Fænomenet sociale medier kan inddeles i flere undergrupper, herunder blandt andet blogs, social 

networking sites (SNS), online communities samt virtuelle verdener og spil, hvor Instagram kan siges 

at høre under SNS. Jeg vil dog i nærværende opgave vælge at referere til Instagram som værende et 

socialt medie eller en digital platform, og dermed ikke anvende dens mere tekniske betegnelse og 

undergruppe SNS. Instagram bygger på bruger-generet indhold, hvor brugere gennem fotodeling selv 

kan dele indhold gennem videoer, billeder, lyd, tekst og ’hashtags’, samt følge og modtage indhold 

fra andre forbrugere, og således skabe sociale forhold til andre (Hurley, 2019:5). Dette aspekt er 

gennem de seneste år blevet udnyttet af adskillige virksomheder, som ved at udvælge brugere med 

mange følgere har mulighed for at blive en del af den eWOM, der opstår mellem brugerne. Dette 

fænomen betegnes som influencer marketing, og referer til en form for marketing, hvor brands 

investerer i udvalgte brugere til at promovere deres produkter til brugerens følgere samt til 

virksomhedens egen målgruppe (Lou & Yuan, 2019: 58). En nærmere definition og teoretisering af 

begrebet vil blive redegjort for i følgende afsnit. 

2.1.3 INFLUENCER MARKETING 

For at tilnærme mig en forståelse for, hvordan forbrugere påvirkes og influeres af influencers, er det 

essentielt først at definere begrebet influencers. En influencer kan ifølge Agrawal (2016) defineres 

som “online personalities with large numbers of followers, across one or more social media 

platforms, who have an influence on their followers (;Lou & Yuan 2019:58). Influencers kan 

endvidere anses som offentlige personer, som er kendt gennem sociale medier, men som ikke er 

decideret ”kendte” (Zdenka & Holienčinová, 2018:92). Hermed forstås at det er mere almindelige 

forbrugere, som har formået at skabe en online persona gennem brug af sociale medier. Idet 
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influencers repræsenterer hverdagsforbrugere, har de en stor indflydelse på de personer som følger 

dem, hvortil influencers ofte anses som en form for opinionsledere (ibid). I og med at influencers har 

en stor indflydelse på deres følgere, og kan være med at ændre forbrugers synspunkter, repræsenterer 

de en stor værdi for virksomheder at benytte i deres marketingsaktiviteter. Herunder kan 

virksomheder gennem influencer marketing udnytte den demografiske information, der allerede er 

tilgængelig og således tilpasse reklamer efter den ønskede målgruppe (Luna-Nevarez & Torres, 

2015:1). Endvidere repræsenterer influencers ikke bare et marketingsredskab for virksomheder men 

også veletablerede sociale forhold, hvor virksomheder kan samarbejde med influencers for at opnå 

deres marketingsmål (Zdenka & Holienčinová, 2018:92). Gruppen influencers kan inddeles i 4 

undergrupper: blogger, youtubers, kendte og instagrammere (ibid), hvortil denne opgave tager 

udgangspunkt i sidstnævnte.  

 

I følge Global Digital Statshot bruger 40 % af verdensbefolkning aktivt sociale medier, hvor de 

herigennem ser op til influencers og lader sig påvirke af dem i forhold til forbrug og 

beslutningsprocesser (Luna-Nevarez & Torres, 2015:93). Især forbrugergruppen millennials 

bestående af generation Y (født mellem 1981 og 1991) og generation Z (født mellem 1992 og 2001), 

ser sociale medier som den primære kilde til information, og foretrækker visuelt indhold som videoer 

og billeder, frem for skrevne ord (ibid). Ydermere viser undersøgelser at 92 % af forbrugere indenfor 

disse to generationer stoler mere på WOM anbefaler fra venner, bekendte og influencers end på 

traditionel reklame. Det er således en forbrugergruppe, der er vant til at navigere på platforme fyldt 

med reklame og influencers, og som foretager en stor del af deres købsbeslutninger baseret på 

anbefalinger fra influencers. 

 

Influencer marketing vandt for første gang frem i 2012 og brugen af det har siden da steget markant. 

Måden det bruges på, ses imidlertid at have ændret sig en del siden fænomenets oprindelse. Herunder 

ses det, at det i 2012 var effektivt som influencer blot at poste et selfie1 med en rabatkode til en 

hjemmeside, hvor der i dag stilles langt højere krav til influencers reklame (Aron, 2020: 49). Årsagen 

til dette kan netop ligge i bevidstheden fra forbrugeren i dag, fra generationer som er vokset op med 

influencers, og som er vant til at basere sine forbrugsbeslutninger på anbefalinger fra dem. Endvidere 

er antallet af brugere på Instagram steget radikalt i samme årrække, hvor der i 2012 var 10 millioner 

                                                
 
1 Billede af sig selv 
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brugere på Instagram, mens der i midt 2018 måltes 1 billion månedlige aktive brugere (ibid). 

Ydermere har der gennem de seneste år været flere episoder, hvor influencers er blevet anklaget for 

at være utroværdige efter at have lavet samarbejde med virksomheder, som har vist sig at snyde 

forbrugeren. Herunder afslørede DR’s forbrugerprogram Kontant i 2019 at tandblegemidlet 

SmileBright indeholdte 75 gange mere brintoverilte end tilladt, som kunne give ætsninger på tænder 

og tandkød. Denne afsløring kom efter at adskillige anerkendte influencers havde gjort reklame for 

produktet på Instagram. Episoder som disse kan således også have kontribueret til at forbrugere i dag, 

stiller langt højere krav til de influencers de følger. Der er imidlertid også adskillige andre faktorer, 

der spiller ind i forhold til interaktionen mellem forbrugere og influencers. Disse faktorer samt 

hvorledes de påvirker forbrugerens verdensbillede, identitetsdannelse og forbrugsadfærd, vil jeg 

belyse igennem nærværende opgave ved hjælp af opgavens empiri samt teori indenfor feltet af 

Consumer Culture Theory.  

2.2 TEORI 

I de følgende afsnit vil jeg gå i dybden med de hovedteorier, som jeg anser for essentielle at anvende, 

for at besvare opgavens problemstillinger. Disse teorier skaber fundamentet for opgavens analyse, 

hvor jeg ved hjælp af disse samt opgavens empiri, vil besvare opgavens overordnede 

problemformulering. Hertil vil jeg starte ud med at introducere læseren for en overordnet teoretisk 

ramme om opgaven – digital forbrugerkultur, hvorefter jeg vil understøtte denne med supplerende 

teorier i henhold til opgavens specifikke problemstillinger. 

2.2.1 OPGAVENS TEORETISKE RAMME 

I dette speciale udforsker jeg forbrugers forhold til Instagram og influencers med et teoretisk 

udgangspunkt i digital forbrugerkultur (Digital Consumer Culture). Med begrebet digital 

forbrugerkultur anbringer jeg fænomenet influencer marketing i et relativ nyt teoriområde indenfor 

Consumer Culture Theory (fremadrettet CCT), som sammensætter den postmoderne forbruger med 

udviklingen af web 2.0 og herunder i særdeleshed sociale medier. Teoretikere indenfor digital 

forbrugerkultur argumenterer for, at CCT gennem de seneste år har forsømt at analysere udviklingen 

af den digitale kultur og den måde hvorpå teknologi påvirker forbrugerens liv (Dey, Yen & Samuel, 

2020:2), hvormed teorien om digital forbrugerkultur er skabt for at imødekomme dette. Teorien om 

digital forbrugerkultur sætter således fokus på de forskellige mønstre af forbrugeradfærd, som opstår 

enten direkte eller indirekte fra individers interaktion med digital teknologi, såsom internettet og 
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sociale medier, og ser på hvordan forbrugeren påvirkes af denne interaktion (ibid). Gennem teorien 

om digital forbrugerkultur videreudvikles den nuværende teori indenfor CCT ved at sammenlægge 

teknologi og informationssystem teori med eksisterende teori om forbrugeradfærd. Jeg ønsker at 

anvende teorien om digital forbrugerkultur som overodnet ramme om min opgave for at forstå, 

hvordan forbrugere påvirkes af deres digitale omgivelser og indtager influencers i deres online og 

offline verdensbillede. Herunder ønsker jeg at forstå, hvordan influencers påvirker forbrugerens 

selvopfattelse, identitetsdannelse og forbrugsadfærd. Jeg vil særligt gennem analysedel 1 anvende 

teorien aktivt, idet den bidrager til en forståelse af forbrugerens forhold til influencers, og hvorledes 

de ser sig selv i samspil med fænomenet. Denne analyse danner et fundament for resten af analysens 

udfoldelse, hvor jeg i de følgende to problemstillinger vil inddrage supplerende teorier for at opnå en 

dybere teoretisk forståelse af fænomenet influencer marketing i en forbrugerkulturel kontekst.  

Årsagen til dette er, at teorien om digital forbrugerkultur endnu ikke er særlig veletableret, hvormed 

jeg ved at inddrage supplerende teori indenfor CCT samt teorier indenfor teknologi og 

informationssystemer, vil kunne bidrage til en videreudvikling af teorien.  

 

Jeg vil i de følgende afsnit redegøre for en nærmere teoretisering af begrebet digital forbrugerkultur 

samt hvorledes jeg i nærværende opgave anskuer begrebet. Dette vil jeg gøre med afsæt i teorier af 

Dey et.al (2020), Belk (2013) samt Alperstein (2019).  

 

Teoretisering og anvendelse af digital forbrugerkultur 
 
Forbrugskulturen har ændret sig radikalt efter introduktionen af teknologi, hvormed forbrugerens 

købsadfærd og generelle livsoplevelse er under stor forandring (Dey et.al., 2020:2). Herunder er 

forbrugerens købeoplevelse blandt andet blevet rykket fra en fysisk ”på marked” adfærd til online 

køb. Ydermere har brugen af sociale medier gjort, at grænsen mellem offline og online adfærd er 

næsten udviskede, hvilket har medført, at den digitale forbruger har en langt mere kompleks 

forestilling om sit eget sociale liv og identitet (ibid). Det ses hertil, at forbrugeren er stoppet helt med 

at skildre mellem den offline og online verden, men i stedet har inkorporeret teknologi som en 

essentiel del af deres daglige liv. Digital forbrugerkultur ser dermed netop på, hvordan denne grænse 

mellem den offline og online verden påvirker forbrugeren og forbrugskulturen, hvor det centrale 

perspektiv ligger på den symbolske betydning, som teknologi har på forbrugeren. I følge Dey et.al 

(2020) er der særligt tre områder, der karakteriserer digital forbrugerkultur. Disse vil blive redegjort 

nedenfor, idet de afspejler tre vigtige elementer i forhold til opgavens problemstilling. 
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Digital forbrugermagt (consumer empowerment), 

Gennem introduktionen af Web 2.0 er information blevet langt mere tilgængelig til forbrugeren, 

hvilket har forandret den sociale kultur i forhold til købsbeslutninger og hierarki (Dey et.al,2020:2). 

Idet forbrugeres styrke i høj grad kommer fra den viden, som de har tilgang til gennem internettet og 

sociale medier, kan forbrugere i dag siges at have en stor magt, hvor de kan få alle deres behov mødt, 

idet de nemt kan søge efter tilbud, produkter og anden information med minimal tid og energi (ibid). 

Endvidere giver de sociale medier en yderligere magt til forbrugere, da de har mulighed for at 

kommunikere frit for etniske, nationale og geografiske grænser, og frit kan støtte eller kritisere sociale 

og kulturelle institutioner samt kommunikere med kendte og politikere. Blogposts, Instagram og 

Youtube har ydermere gjort det muligt for almindelige forbrugere at blive influencers med store 

følgegrupper og således mulighed for at influere offentligheden. Denne indflydelse ses både gennem 

influencers muligheder for at påvirke andre forbrugere til køb, samt i forhold til større socio-politiske 

bevægelser, hvor influencers gennem sociale medier kan støtte op om debatter og bevægelser og 

således influere offentligheden (Dey et.al., 2020:2). Endvidere er det ikke kun influencers, der her 

igennem har fået en stemme men også forbrugere, der generelt har en stor magt til at kræve 

retfærdighed og kvalitet, og som gennem digitale medier har tilegnet sig en autoritet til at udtrykke 

deres holdninger uden brug af de traditionelle medier (ibid). Denne forbrugermagt anvendes både 

overfor virksomheder men også overfor andre forbrugere, ved at dele information og indhold på 

sociale medier. Forbrugeren er således blevet en del af den værdi og mening der skabes, hvormed 

forbrugeren også påvirkes af udefrakommende stimuli på en helt anden måde end tidligere set 

(Kozinets et.,al, 2010:72). Dette område vil blive yderligere uddybet ved afsnit 2.2.3, samt hvorledes 

dette spiller en rolle med hensyn til opgavens problemstilling. 

 

Grænsen mellem online og offline verden (reciprocity) 

Et andet vigtigt aspekt der adskiller sig ved digital forbrugerkultur, er den skildring der ses mellem 

den online og offline verden. Tidligere studier (fx Boellstorff 2008; Dey et.al., 2020) har påvist, at 

forbrugere i dag ofte adopterer et nyt liv i den online verden, som ikke altid reflekterer forbrugerens 

offline liv. Denne tankegang har fremført adskillige teoretiske debatter om, hvorvidt forbrugere 

udvikler en ny identitet gennem sociale medier, eller blot fremstiller sig selv forskelligt, afhængig af 

hvilken ”verden” de henvender sig til. Herunder argumenterer Belk (2014:1101) for, at forbrugere 

ikke nødvendigvis behøver at have samme identitet offline og online, idet sociale medier netop 

muliggør, at forbrugere kan fralægge sig deres fysiske kroppe og fremstille sig selv mere frit. 
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Forbrugeren har i stedet mulighed for at udvide og danne et nyt selv gennem digitale platforme, og 

frigøre sig fra deres fysiske krop og samfundets fordomme forbundet til blandt andet, race og klasse. 

Ifølge Belk handler det således ikke om, at forbrugere adopterer et nyt liv igennem sociale medier, 

men i stedet om at forbrugeren udvider sit nuværende selvjeg og har mulighed for at iscenesætte sig 

selv på en ny måde digitalt. Dette muliggøres gennem de nye værktøjer der følger med web 2.0, hvor 

forbrugeren igennem applikationer virtuelt kan ændre deres persona, og dermed fremstille sig selv 

præcis som de ønsker at blive opfattet (Sheth & Solomon, 2014:124). Herunder kan man ved hjælp 

af redigering og filtre på Instagram relativt nemt ændre udseende og opfattelsen af ens billeder, 

hvorved man kan skabe et helt nyt udvidet digital selv. Belk (2013) tilføjer endvidere at essensen af 

dette netop er, hvordan man som forbruger vælger at præsentere sig selv for andre online, og hvilken 

betydning disse digitale fremstillinger og aktiviteter har for forbrugerens egen selvfølelse: ”With text 

messaging, instant messaging, and applications such as Twitter, Facebook, WeChat, WhatsApp, and 

Instagram we are potentially in constant contact with others and we can post and receive photos, 

videos, messages, comments, and other updates that suggest we are living interesting lives and are 

part of an active network of others, some of whom form a part of our aggregate extended self” (Belk, 

2014:50).  

 

Både forbrugerens rolle som konstant modtager af andres indhold og deres egne muligheder for at 

dele indhold, bliver således en del af forbrugerens udvidede selv og sociale identitet. Herigennem 

bliver forbrugeren fastbunden til digitale avaters, såsom blogs, selfies og sociale medie profiler, som 

en del af deres identitet (Belk, 2014:1103). På samme tid påvirker både den måde, man fremstiller 

sig selv online, og hvordan andre reagerer på ens online identitet forbrugerens selvfølelse. Gennem 

sociale medier modtager forbrugeren reaktioner fra andre gennem likes og kommentarer, som 

repræsenterer en helt anden feedback, end den man støder på i den offline verden, som er med til at 

videreforme forbrugerens identitet. Det kan siges, at man forstår sig selv gennem spejlet af andres 

reaktioner på en, hvortil positive kommentarer er med til at skabe en positiv selvfølelse, mens 

negative kommentarer forvrænger forbrugerens selvbillede og skaber en negativ selvopfattelse (Belk, 

2016:51). Ifølge Belk (2014) er de to vigtiges komponenter for at forstå, hvordan forbrugere udvikler 

et udvidet selv2 gennem sociale medier: tilstedeværelse - illusionen om at være til stede i en virtuel 

verden og fælles-tilstedeværelse – forestillingen om, at være del af en virtuel verden med fjerne andre. 

                                                
 
2 Videreudvikling af Belks (1988) oprindelige teori om ’the extended self’ 
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Tilstedeværelse sker i det forbrugeren omformer sig selv til digitale avaters, mens den fælles 

tilstedeværelse opstår, når forbrugeren interagerer med andres avaters på sociale medier (Belk, 

2014:1103). Avatars referer til de billeder og videoer, forbrugeren deler på sociale medier, 

hvorigennem de forsøger at udtrykke deres sociale identitet. Idet billeder og videoer er statiske, står 

de tilbage som en manifestation af forbrugeren selv, som man kan forsøge at kontrollere, men som 

man dog ikke kan styre på samme måde som grafiske avaters i et spil (ibid). Man kan dermed ikke 

fuldstændig adskille den digitale forbrugers online og offline verden, idet forbrugers avatars altid vil 

forbinde dem til deres offline verden. Hertil argumenterer Dey, et al (2016) også for, at 

forbrugerkultur i den offline verden netop ofte deles og tydeliggøres gennem forbrugerens online 

udtalelser og opdateringer på sociale medier, hvormed de to verdener forbindes. Dette faciliteres 

yderligere, når forbrugerne interagerer med andre brugere, såsom influencers, og dertil opnår en 

fælles-tilstedeværelse, som både påvirker forbrugerens online og offline identitet (Belk, 2014). Hertil 

argumenterer Alperstein (2019) endvidere for, at sociale medier, herunder i særdeleshed Instagram, 

har skabt en kultur for hyperrealitet, som forstærkes yderligere når forbrugere interagerer med 

influencers. 

 

Begrebet om hyperrealitet stammer fra den franske sociolog og filosof Jean Baudrillard, som forudså 

at simulering i det postmoderne samfund, ville blive en substitut for realitet (Alperstein (2019:6). Han 

argumenterede for, at den postmoderne forbruger selv ville konstruere en verden der var mere virkelig 

end virkeligheden selv, baseret på tidsløshed, perfektion og selvobjektificering. I stedet for det 

virkelig liv ville der således være simulering, hvor forbrugeren ville observere verden gennem 

symboler fremfor selv at opleve den (Alperstein, 2019:8). Ifølge Alperstein er det netop dette 

fænomen, der optræder i den postmoderne digitale verden ved sociale medier og influencer 

marketing. Han argumenterer for at vi igennem sociale medier, fremstiller en falsk verden eller 

hyperrealitet, hvor vi ikke blot har svært ved at skelne mellem realitet og simulering, men også 

accepterer simuleringen som en rimelig erstatning for realitet. Forbrugeren er således ikke bevidst 

om at leve i en illusion, men opfatter simuleringen som virkelighed. Endvidere argumenterer 

Alperstein (2019:9) for, at de digitale medier har ændret det sociale landskab, hvor de sociale medier 

har åbnet op for kommunikation fra almindelige mennesker til de ”kendte”, som har skabt en følelse 

af at fans kan kommunikere direkte med kendte, lære dem at kende, og købe sponsorerede produkter. 

Herigennem går forbrugeren igennem en metaforisk rejse, hvor de ved rutinemæssigt at tjekke 

instagrammers posts indgår i en fantasiverden, hvor grænserne mellem realitet og forestilling bliver 
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så udviskede, at de ikke længere betyder noget (Alperstein 2019:5). Denne hyperrealitet bliver 

endvidere forstærket ved, at det at ville være influencer eller ”kendt” uden et reelt talent er blevet en 

acceptabel aspiration for unge (Alperstein, 2019:8). Med Alpersteins egne ord er begæret efter at 

blive ”famous for fame’s sake” og at se ud som de kendte, et resultat af en kultur som promoverer 

simulering, hvor især unge bliver meget påvirkede. 

Det kan således gennem forskellige teoretikere diskuteres, i hvilken grad den udviskede grænse 

mellem den offline og online verden påvirker den digitale forbruger og dennes identitet. Dette 

element hænger således også tæt sammen med det følgende element om identitetsopsplitning.  

Identitetsopsplitning (decompartmentalisation) 

Identitetsopsplitning er ligeledes et vigtigt område indenfor digital forbrugerkultur. Konceptet om 

selvet er et område, som er blevet studeret grundigt indenfor forbrugeradfærd gennem de seneste år, 

og hvor synet på dette er gået fra at anse selvet som en enkelt og sammenhængene størrelse til at anse 

forbrugeridentitet som opsplittet og flerdimensionel (Dey et.al, 2020:3). Årsagen til dette er, at de 

digitale medier netop muliggør at forbrugere kan have forskellige adskilte identiteter i henholdsvis 

den offline og online verden. Teorien om digital forbrugerkultur anskuer således forbrugerens 

identitet som opsplittet, og argumenterer for, at identitetsdannelsen opstår i samspillet mellem den 

offline verden, den online verden og de digitale platforme. Identitetsopsplitning hænger endvidere 

tæt sammen med de tidligere gennemgåede emner, som ligeledes fremkommer af denne dynamik. 

Dette kan illustreres gennem følgende model af Dey et.al (2020): 

Figur 1: Inter-relationship between digital consumer 

culture and digital acculturation, Dey et.al, 2020:4 
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Modellen viser de tre elementer - digital platform, online verden og offline verden overfor hinanden 

og illustrerer, hvordan de netop gennemgåede emner defineret som forbrugermagt, grænsen mellem 

offline og online verden og identitetsopsplitning opstår i dynamikken i mellem de tre elementer. Det 

er således igennem interaktionen med en digital platform og grænsen mellem den online og offline 

verden, at forbrugeren påvirkes i henhold til forbrugsadfærd, verdensbillede og identitetsdannelse. 

Denne interaktion bliver kun yderligere kompleks, når man indsætter en ekstra aktør, nemlig 

influenceren. Hertil vil jeg argumentere for, at påvirkningsprocessen bliver yderligere forstærket både 

i forhold til forbrugerens offline og online verden, ved at influencers både fungerer som forbrugere, 

som formidlere af eksterne virksomheders strategiske kommunikation samt som opinionsledere. Jeg 

vil således med afsæt i Dey.et.al (2020) teori adoptere følgende syn på den digitale forbrugers 

påvirkning af Instagram og influencers: 

 

Figur 2: Opgavens anskuelse af digital forbrugerkultur (egen produktion) 

Modellen viser således, at forbrugeren både påvirkes af Instagram som medie i sig selv og af 

influencers kommunikation igennem Instagram både i forhold til forbrugerens online og offline 

verden. Endvidere illustrer den, at det er i dette samspil de tre elementer: forbrugermagt, grænsen 
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mellem offline og online verden samt forbrugeridentitet opstår. Disse tre elementer og hvorledes 

forbrugeren påvirkes vil løbende blive belyst gennem opgavens analyse. Analysen tager 

udgangspunkt i min egen anskuelse af digital forbrugerkultur, hovedsageligt baseret på Dey et.al. 

(2020), Belk (2013) og Alperstein (2019), som redegjort for ovenfor. Jeg vil dog løbende inddrage 

supplerende teori, med henblik på specifikt at besvare opgavens tre problemstillinger. Disse vil blive 

redegjort for i de følgende afsnit. 

2.2.2 SUPPLERENDE TEORI I HENHOLD TIL PROBLEMSTILLINGER 
 

2.2.2.1 DEN DIGITALE FORBRUGER 

 
Introduktion til emnet 

Som tidligere beskrevet har forbrugskulturen ændret sig radikalt efter introduktionen af teknologi, 

hvor forbrugerens konstante interaktion med digitale platform, som Instagram, har medført at 

forbrugerens verdensbillede og selvforståelse er radikalt forandret. Denne interaktion forstærkes 

yderligere gennem brug af influencers, idet tidligere studier har påvist at influencers har en stor magt 

til at påvirke forbrugeren. Denne magt til at påvirke forbrugeren, er blevet udnyttet af adskillige 

virksomheder gennem de seneste år, mens andre dele af samfundet samtidig er blevet mere kritiske 

overfor forholdet mellem forbruger og influencer. Jeg vil dog argumentere for, at ingen af disse 

tidligere studier forholder sig til, hvorledes forbrugeren reelt påvirkes af interaktionen med Instagram 

og influencers i henhold til verdensbillede, selvforståelse og identitetsdannelse, samt hvordan 

forbrugeren selv forholder sig til denne påvirkning. Disse elementer vil jeg belyse gennem opgavens 

første analysedel, og således dykke ned i det videnshul jeg mener eksisterer indenfor både feltet af 

CCT og emnet influencer marketing. Dette vil jeg gøre gennem opgavens første problemstilling der 

lyder som følger: Hvordan påvirkes den digitale forbruger af interaktionen med Instagram og 

influencers og hvorledes ser de sig selv i samspil med disse fænomener? 

 

Teoretisering af den digitale forbruger 

Jeg vil besvare opgavens første problemstilling gennem i de tidligere beskrevne teorier af Dey et al. 

(2020), Alperstein (2019), Belk (2013), samt min egen anskuelse af digital forbrugerkultur i 

sammenhæng med influencers (jf. figur 2). Jeg vil med afsæt i disse teorier og min egen teoretisering 

af området, se på den digitale forbrugers påvirkning i henhold til forandrede verdensbillede, forståelse 



 
 

20 

af den online og offline verden samt forbrugerens identitet og selvforståelse i relation til Instagram 

og influencers.  

 

2.2.2.2 INSTAGRAMS AFFORDANCES 

Til at understøtte teorien om digital forbrugerkultur vil jeg inddrage en analyse af Instagrams 

affordances. Denne har til formål at supplere den tidligere analyse, ved at gå dybere ind i de 

teknologiske værktøjer der følger med web 2.0, og belyse hvordan forbrugeren påvirkes af sine 

digitale omgivelser og interaktion med teknologi. Formålet med at anvende teorien er således at 

forstå, hvordan Instagram som digitalt medie bidrager til påvirkningen mellem influencer og 

forbruger, ved at muliggøre forskellige former for anvendelse og muligheder for dets brugere. 

Endvidere vil jeg gennem affordances-begrebet kunne gå nærmere ind i samspillet mellem medie, 

influencer og forbruger, og herigennem belyse måden brugere anvender Instagram på og hvad de 

opnår ved at interagere med Instagram og influencers. Jeg inddrager affordances-teorien for at belyse 

opgavens anden problemstilling der lyder som følger: Hvilke affordances indeholder Instagram og 

hvordan og med hvilke formål anvender brugerne disse? 

 

Introduktion til emnet 

Idet der ikke eksisterer en korrekt oversættelse af begrebet affordances på dansk, vil jeg i nærværende 

teoriredegørelse samt i analysen gøre brug af den engelske betegnelse affordances. At anvende 

affordances- begrebet bidrager til en mere kompleks forståelse af forbrugers påvirkning af 

influencers, idet det sætter fokus på samspillet mellem teknologi og forbruger. Forbrugere anses 

således også som værende komplekse væsener, som ikke blot kan siges at reagere på 

udefrakommende stimuli, men som tænkende væsener der anvender medier forskelligt og selektivt, 

og som selv kan reflektere over hvilke tekniske egenskaber, de ønsker at anvende og på hvilken måde 

de ønsker at anvende det. Jeg vil i det følgende afsnit redegøre for affordances- begrebets teoretisering 

og udvikling, samt hvordan jeg i nærværende opgave anvender teorien.  

 

Teoretisering og anvendelse af affordances-begrebet 

Teorien om affordances er oprindeligt udviklet af Gibson (1979) til at forklare hvordan forskellige 

arter gør brug af genstande og drager fordele af de muligheder objektet giver, for at forstå hvordan 

dyr omfatter deres miljøer (Treem & Leonardi, 2012:145). Præmissen bag affordances er, at man ikke 

kan gøre brug af et objekt, uden først at have vurderet hvad objektet kan bruges til. En sten ville for 
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eksempel kunne anvendes forskelligt og give forskellige fordele, afhængig af hvem som bruger den 

(ibid).  Selve funktionerne ved et objekt er således det samme uafhængig af hvem som bruger det, 

men udbyttet varierer efter den aktør som anvender genstanden. Hutchby (2001) har senere 

videreudviklet Gibsons (1979) oprindelige teori ved at tilpasse den til artefakter ved teknologi, og 

bruges i dag til at forstå, hvordan forskellige brugere anvender og danner mening af en teknologi. 

Teorien om affordances bygger således på forholdet mellem en teknologi og de brugere som anvender 

den, samt de omgivelser der er med til at afgøre, hvordan brugere skaber mening af en teknologi 

(Hutchby, 2001: 442). Den tekniske genstand ses hverken som en tekst eller den essentielle tekniske 

egenskab, men i stedet som artefakter som både er skabt af og skaber den måde mennesker anvender 

og interagerer med objektet. Hutcby (2001:453) argumenterer hertil for, at en teknologi ikke 

udelukkende kan forstås ud fra, hvordan brugere anvender dem, men bør derimod forstås ud fra 

samspillet mellem menneskelige skabte mål og selve teknologiens affordances.  

 

Siden affordance-teoriens udvikling er den blevet diskuteret af adskillige teoretikere, med hensyn til 

dens anvendelse. Herunder argumenterer Davis og Chouinard (2016) for, at affordances er en diffus 

teori, idet en analyse af et objekts affordances ofte ikke tydeliggører hvilke affordances som 

genstanden i sig selv tilbyder til brugeren, og hvilke affordances subjektet (brugeren) selv afleder af 

genstanden. Ydermere argumenterer de for, at affordances-begrebet i sig selv ikke adresserer hvem 

som anvender objektet på en given måde, eller i hvilken situation. På baggrund af dette introducerer 

teoretikerne begreberne requests (opfordre), demand (påkræve), allow (tillade), encourage 

(tilskynde), discourage (hindre) og refuse (nægte) som har til formål at udspecificere, om en given 

affordances kommer fra artefakter i sig selv eller fra subjektets tilgang til artefaktet. Herunder referer 

opfordre og påkræve til de affordances som et objekt tillægger en bruger, mens tilskyndelse, hindring 

og nægtelse refererer til hvordan objektet reagerer på brugerens handlinger. Endvidere referer 

tilladelse til de affordances som skabes i samspil mellem artifakten og brugeren (Davis & Chouinard, 

2016:242-244). Denne teori strukturerer således affordances-teorien i mønstre, som ikke før er set. 

Endvidere, præsenterer teoretikerne begreberne: perception (opfattelse), dexterity (færdighed), og 

cultural and institutional legitimacy (kulturel og institutionel legitimitet), som har til formål at 

understrege hvem og i hvilke situationer en genstand anvendes på en speciel måde (Davis & 

Chouinard, 2016:245-246). Opfattelse referer således til brugerens viden om en funktion, mens 

færdighed referer til, hvorvidt brugeren har evnerne og muligheden for at anvende funktionen. 



 
 

22 

Endvidere referer kulturel og institutionel legitimitet til hvorvidt de sociale og kulturelle rammer 

muliggør at en bruger kan anvende disse funktioner (ibid). 

 

Jeg har i nærværende opgave valgt at anskue affordances-teorien både med afsæt i Hutchby’s og 

Davis og Chaouinards teoretisering. Dette betyder, at jeg anser en affordances som skabt både af 

teknologien i sig selv og af brugerens interaktion med objektet. Jeg mener herved, at Instagram og 

det derigennem skabte fænomen influencers ikke fungerer isoleret, men i sammenhæng med sociale 

strømninger og de brugere som anvender det. Instagram ses herved som et artefakt der tager form 

efter og former brugeres interaktion med og brug af det. Jeg vil på baggrund af dette, fremføre en 

model for Instagrams affordances, baseret på disse teorier samt opgavens empiri. I denne har jeg valgt 

at anvende Davis og Chaouinards begreber opfordre, kræve, tillade og tilskynde for at kunne 

konkretisere, hvorvidt den pågældende affordances stammer fra de tekniske affordances Instagram 

indeholder i sig selv, fra forbrugerenes tilgang til fænomenet, eller i samspil mellem Instagram, 

influencers og forbrugeren. At anvende denne teoretiske tilgang vil således tillade mig at gå i dybden 

med informanternes beskrivelser og ved hjælp af både empiri og teori forstå, hvordan en række 

forbrugere anvender Instagram og interagerer med influencers, samt hvad de opnår ved dette. Årsagen 

til at jeg har udvalgt disse fire begreber er, at de stemmer overens med de fire tydeligste affordances, 

som kan identificeres ud fra informanternes beskrivelser. Jeg anser det således ikke som relevant at 

gennemgå de tekniske affordances, som Instagram nægter og hindrer sine brugere, idet mit fokus 

ligger på de affordances, som Instagram muliggør sine brugere og dermed brugernes egen brug og 

refleksioner over Instagram og influencers. Jeg vil endvidere anvende Davis og Chaouinards (2016) 

begreber opfattelse, færdighed og kulturel og institutionel legitimitet gennem analysen for at forstå, 

hvorvidt brugerne selv er opmærksomme på de tekniske affordances, hvorvidt de har mulighed for at 

anvende dem, samt hvorledes den sociale og kulturelle ramme påvirker brugernes måde at anvende 

funktionerne på. Jeg vil løbende gennem analysen introducere supplerende teori ved hver af de 

affordances som jeg identificerer, for at sikre en dybere forståelse både på mikro og makro niveau. 

Modellen vil blive præsenteret og redegjort for i analysedel 2. 

 

2.2.2.3 FORBRUGSADFÆRD 

For at understøtte teorien om digital forbrugerkultur samt de tidligere analyser vil jeg en inddrage en 

analyse af forbrugerens forbrugsadfærd i en digital forbrugerkultur. Analysen har til formål at belyse 

de mekanismer der afgør, hvorvidt forbrugeren afkoder værdi i et influencer-generet opslag og 
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motiveres til at engagere sig med et brand. Jeg vil herigennem besvare opgavens tredje 

problemstilling der lyder som følger: Hvordan forankres mødet med influencers i forbrugerens 

forbrugsadfærd? 

 

Introduktion til emnet 

Siden CCTs oprindelse har der hærsket adskillige forskellige paradigmer indenfor, hvordan et 

forbrugende individ bør anskues. Tidlige studier i 1960 fokuserede herunder hovedsageligt på 

forbrugerens købsadfærd, hvor det centrale i undersøgelsen var købet i sig selv (Jantzen & 

Østergaard, 2001:14). Hertil blev forbrugeren reduceret som at agere som et dyr, der ud fra 

udefrakommende kontrollerbare variabler kunne antages at reagere på bestemte måder. Hertil ansås 

forbrugeren at indgå i en løbende stimuli-respons proces, hvor det alene var forbrugerens 

fundamentale behov som sås at drive deres adfærd (ibid). Efter 1960 begyndte studierne at fokusere 

mere på forbrugerens adfærd, hvor et større perspektiv blev tillagt forbrugeren og den løbende 

stimuli-respons proces (Jantzen & Østergaard, 2001:15). Hertil begyndte forskere at specialisere sig 

i den såkaldte ”black box” i mellem stimuli og respons, ved at se på hvilke interne faktorer der 

påvirkede forbrugeren, når de modtog stimuli fra den eksterne verden. Disse studier anså dog stadig 

forbrugeren som rational og simpel, og antog at en forbrugers beslutning om at købe et produkt, kunne 

baseres på kognitiv psykolog (ibid). Paradigmet fik derfor også kritik for at være forsimplet og at 

anse forbrugeren som en computer, hvor man kunne kalkulere et bestemt resultat. På baggrund af 

dette begyndte studierne i stedet at fokusere på forbrugeren som et emotionelt og narcissistisk væsen, 

som forbruger for at skabe mening (Jantzen & Østergaard, 2001:17). Herigennem blev forbrugeren 

anset som værende en turist, der igennem forbrug søger efter nye oplevelser. Selvom det sidstnævnte 

paradigme ofte anses som værende bandebrydende indenfor feltet af CCT, har det dog også stadig en 

del tilfælles med de tidligere to paradigmer, idet de alle tre paradigmer undersøger forbrugers forbrug 

ud fra individet selv, og forudsætter at forbrugeren forbruger for at opnå egne mål og ønsker. På 

baggrund af dette fremfører teoretikerne Jantzen & Østergaard (2001) en ny måde at studere 

forbrugere på igennem forbrugsstudier (consumption studies). Teoretikerne argumenterer for, at man 

ikke kan forstå forbrugere ud fra kun individet i sig selv, men at forbrugeren bør studeres som medlem 

af en gruppe, hvor forbrugeren vil forbruge ud for det formål at blive anerkendt af andre indenfor 

gruppen (Jantzen & Østergaard, 2001:19). Ved at studere forbrugere gennem forbrugsstudier bør man 

således både se på forbrugeren som individuel men også i sammenhæng og samspil med andre 

forbrugere (ibid).  
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På trods af denne udvikling indenfor paradigmer beskæftiger størstedelen af nutidens studier indenfor 

marketing sig dog stadig med forbrugeren som individuel (ibid), hvor adskillige studier endvidere 

fortsat anvender stimuli-respons modellen til at forstå, hvorfor en forbruger køber et givent produkt. 

Denne model kan dog i dag anses som forældet i forhold til den digitale forbrugerkultur, hvor forbrug 

ikke længere ses som en transaktion fra virksomhed til forbruger, men i langt højere grad opstår 

gennem digitale platforme, grupper og online fællesskaber (Kozinets 2010:72). Man kan således 

adoptere Jantzen & Østergaard (2001) metode til at se på forbrugeren som medlem af en digital 

generation og et online fællesskab, hvor forbrug kan anses som en social handling for at opnå 

tilhørsforhold til andre. Dette stemmer også overens med Kozinets (2010) introduktion af 

netnografisk metode, en videreudvikling af etnografisk studie som inkluderer internettets indflydelse 

på forbrugerens sociale verden. Netnografisk metode undersøger brugers sociale interaktion på 

sociale medier for at forstå forbrugerens online verden og fællesskaber (communities). Kozinets 

(2010) argumenterer for anvendelse af denne metode, idet forbrugeren i dag kan anses som 

medproducenter af værdi og betydning, gennem den eWOM der opstår på digitale platforme, hvor 

forbrug deles og skabes mellem brugere i online fællesskaber (Kozinets et, al. 2010:72). Man kan 

således ikke studere den digitale forbrugers forbrug uden at medtage de digitale platform forbrugeren 

indgår i.  

 

Teoretisering og anvendelse af forbrugsadfærd samt begreberne brandopfattelse og købsintention 

Jeg vil med afsæt i Jantzen & Østergaard (2001), Kozinets (2010) samt den tidligere beskrevne 

teoretiske ramme af Dey et.al, (2020) gennem tredje analysedel dykke ned i forbrugerens forbrug og 

forsøge at forstå, hvordan den digitale forbruger påvirkes af interaktionen med influencers i forhold 

til forbrugsadfærd. Jeg vil hertil adoptere en middelvej mellem teoretikernes metodiske paradigmer, 

hvor jeg vil studere den digitale forbruger både gennem individbeskrivelser ved opgavens empiri og 

samtidig holde informantbeskrivelser op mod hinanden, for at forstå de diskurser og mønstre af 

forbrugsadfærd der opstår, når den digitale forbruger interagerer med influencers. Grundet opgavens 

begrænsning i omfang vil jeg ikke foretage reelt netnografisk forskning, men i stedet søge efter en 

forståelse gennem individbeskrivelser. Jeg vil på baggrund af denne anskuelse argumentere for, at 

den digitale forbruger ikke længere kan siges blot at se en reklame eller et influencer-generet opslag 

og dertil reagerer på en bestemt måde, men at der er er adskillige forskellige variabler, som er 

afhængige for hvorvidt forbrugeren afkoder en værdi i en reklame og ønsker at engagere sig med et 
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brand. Dette er også grundet den digitale forbrugers forandrede forbrugermagt (jf. afsnit 2.1.3), hvor 

det ses at forbrugeren er langt mere kritisk og reflekterende overfor egen påvirkning end tidligere set. 

Denne magt og refleksion fra forbrugerens side ses endvidere blot at være yderligere styrket siden 

udviklingen af influencer marketing, hvor forbrugeren i dag stiller langt højere krav til både 

virksomheden og influenceren i henhold til reklame. Jeg vil således argumentere for, at påvirkningen 

mellem influencer og forbruger er en kompleks proces, hvor forbrugeren ikke blot kan siges at reagere 

på udefrakommende stimuli, men derimod funderer sin købsbeslutning på adskillige sociale variabler, 

både i forhold til dem selv og i forhold til influenceren. 

 

På baggrund af dette ønsker jeg gennem analysen at belyse hvilke faktorer der spiller ind i 

forbrugerens beslutningsproces, og således hvad der skal til for at en influencer-generet opslag kan 

vurderes som succesfuldt. Jeg vil hertil fremføre en model for de variabler, jeg mener er essentielle 

for forbrugerens afkodning af værdi i et influencer-generet opslag, og som kan lede til de to følgende 

outcome faktorer: brandopfattelse og købsintention. Brandopfattelse refererer i denne sammenhæng 

både til en forbrugers bevidsthed om et givent brand (brand awareness) samt forbrugerens opfattelse 

af det pågældende brand (brand association). Jeg finder denne outcome faktor vigtigt at inddrage idet 

en forbrugers beslutning om at købe et produkt, både afhænger af forbrugerens viden om et brand 

samt de emotionelle tanker og følelser de tillægger et givent brand (Lou & Yuan, 2019:62). Endvidere 

er det at styrke en forbrugers bevidsthed og opfattelse af et brand netop formålet med at anvende 

influencer marketing, hvor virksomheden ved at placere et produkt hos en influencer der har nogle 

specifikke værdier, forsøger at kommunikere de samme værdier til virksomhedens målgruppe (Lou 

& Yuan, 2019:59). Såfremt en forbruger opnår bevidsthed og en positiv opfattelse af et brand, kan 

eksponeringen af det pågældende influencer-generede opslag muligvis føre til køb. Outcome faktoren 

købsintention referer således til forbrugerens intention om at købe et produkt, hvilket både indbefatter 

forbrugerens motivation til at opsøge supplerende information om et produkt samt beslutningen om 

at købe det pågældende produkt. De fire variabler som jeg mener er afgørende for forbrugerens 

afkodning, og således om modtagelsen af det influencer-generede opslag fører til de to outcome 

faktorer, er baseret opgavens empiri og vil blive præsenteret og redegjort for gennem analysedel 3. 

Her vil jeg endvidere løbende perspektivere til supplerende teori indenfor feltet.  

2.3 TEORETISK FOKUS  
Dette speciale udforsker den digitale forbrugers forhold til og påvirkning af Instagram og influencers 

med udgangspunkt i Dey. et.al (2020) teori om digital forbrugerkultur. Idet teorien er forholdsvis ny, 
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har jeg valgt at inddrage de beskrevne supplerende teorier indenfor CCT samt informationsteknologi, 

for at bidrage til teoriens udvikling samt sikre et solidt teoretisk fundament for at belyse den digitale 

forbrugers påvirkning i forhold til verdensbillede, identitetsdannelse og forbrugsadfærd. Enkelte af 

disse teorier kan dog ved første øjenkast antastes som modstridende, idet de oprindeligt afspejler 

forskellige paradigmer. Herunder fokuserer Belks (1988) oprindelige teori om det udvidede selv på 

det kognitive individ i sig selv (consumer behaviour) og tillægger således oprindeligt ikke værdi i 

selve genstanden, mens tidligere studier indenfor affordances-teori ofte anser forbrugeren som slaver 

af teknologien (teknologisk determinisme), hvor værdien kun skabes gennem teknologien i sig selv. 

Jeg har således valgt at lægge mig i mellem disse to paradigmer, hvorved jeg anskuer forbrugeren 

som et komplekst væsen, som selv har mulighed for at reflektere over sin rolle i en digital verden. 

Jeg anvender dermed de beskrevne teorier til at undersøge forholdet mellem teknologi og menneske, 

hvor jeg anerkender at en teknologi (såsom Instagram) former nogle former for sociale interaktioner 

og praksisser, hvoraf forbrugeren er opmærksomme på visse af dem, mens andre påvirker forbrugeren 

mere subtilt. Herunder kan der være teknologiske affordances såsom Instagrams algoritmer, som 

påvirker forbrugerens verdensbillede og bevidsthed over tid, men som forbrugeren ikke selv er klar 

over. På baggrund af dette er analysen både baseret på empiri og teori, for at jeg kan holde 

informantbeskrivelserne op mod det teoretiske fundament og dertil beskrive de diskurser jeg ser. Jeg 

har valgt dette teoretiske fokus og tilgang til opgaven både med afsæt i opgavens problemstilling, 

samt Belks (2014) tilføjelse til sin oprindelige teori, hvor han argumenterer for at man godt kan sætte 

hans teori i samspil med informationsteknologiske teorier som affordances-teorien, idet dette samspil 

åbner op for en analyse af påvirkningen både mellem menneske og teknologi: ” This suggests that 

rather than speaking of the extended sense of self we might equally talk about the extended sense of 

object” (Belk, 2014:1111). Endvidere argumenterer Belk (2014) for, at det netop er de dybe 

forandringer i den digitale teknologi, som har medført vigtigheden i at forstå samspillet mellem 

teknologi og menneske for forbrugere, hvor teorien om det digitale udvidede selv fremstår endnu 

mere aktuel. Ved at sammenkoble teorier indenfor feltet af CCT med informantionsteknologisk teori 

som affordances-teorien, kan jeg således med afsæt i Belks argumentation opnå en dybere forståelse 

af forbrugers påvirkning af influencers og de teknologiske aspekter, som ændrer forbrugerens måde 

at opfatte verden og sig selv på. Endvidere er det netop disse teorier som sammen, ifølge Dey. et, al 

(2020) skaber digital forbrugerkultur.  



 
 

27 

  



 
 

28 

KAPITEL 3 METODE 
At udvælge det rette undersøgelsesdesign og metode er vigtigt, da det danner fundamentet for 

kvaliteten af min analyse af den indsamlede empiri, og dermed måden hvorpå jeg vil opnå den 

endelige konklusion. I dette kapitel vil jeg redegøre for min metodiske tilgang til specialet, herunder 

mit videnskabsteoretiske ståsted, mit undersøgelsesdesign, samt hvordan jeg har indsamlet og 

anvendt opgavens empiri. Afslutningsvis vil jeg gøre rede for kvaliteten af min undersøgelse samt 

studiets metodiske begrænsninger. 

3.1 VIDENSKABSTEORETISK STÅSTED 

I det følgende afsnit vil jeg præsentere hermeneutisk fænomenologi som det videnskabsteoretiske 

ståsted for opgaven. Med fænomenologi menes den måde man skaber mening af et fænomen på 

(Egholm, 2014). Det videnskabsteoretiske paradigme påvirker således den måde jeg ser og analyserer 

fænomenet influencer marketing, og repræsenterer dermed mit metodiske perspektiv og tilgang til 

opgaven. Valget af paradigme påvirker endvidere indsamlingen af data, undersøgelsesdesign og de 

anvendte metoder i studiet, som jeg efterfølgende vil redegøre for.  

3.1.1 HERMENUTIK 

Afhandlingen tager sit videnskabsteoretiskeafsæt i hermeneutikken, hvor jeg søger efter at skabe en 

forståelse af fænomenet influencer marketing ud fra et forbrugerkulturelt perspektiv. Den 

hermeneutiske tilgang er valgt, da jeg mener at jeg ved hjælp af hermeneutikken kan tilgå min empiri 

med et ønske om at forstå informanternes bevæggrunde og intentioner. Hermeneutikkens 

grundlæggende præmis bygger på at kunne fortolke for at kunne forstå (Gadamer, 2007), hvilket er 

aktuelt i denne opgave, da jeg netop stræber efter at forstå fænomenet influencer marketing ud fra 

forbrugerens perspektiv. Begrebet forståelse er centralt i hermeneutikken, hvor forståelse og 

fortolkning er to sider af samme sag, da enhver forståelse bunder i en fortolkning (Gadamer, 2007). 

Hermeneutisk fænomenlogi giver således mulighed for at fortolke og forstå fænomener, i den 

kontekst de befinder sig i. Begrebet om forståelse ses indenfor hermeneutikken ikke blot som 

reproduktion af en oplevelse, men skal ifølge Gadamer ses som en ”productive process, a mediation 

between text and interpreter, a dialogue between past and present” (Gadamer; Pecker, 2011:93). 

Sandhed skabes dermed i samspil mellem informant og forsker, og kan kun ses i den kontekst den 

befinder sig i. Det betyder også, at forståelsen afhænger af hvilke spørgsmål, man som forsker stiller 

samt den fortolkning, man fortolker (Pecker, 2011:94). At spørge betyder, ifølge Gadamer, at placere 
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noget i det åbne og at forstå ud fra ens egen forståelseshorisont (Gadamer, 2007:351). For at forstå et 

svar må man således først forstå det spørgsmål, som det er svar på. Der er dermed en tæt forbindelse 

i hermeneutikken mellem at spørge og forstå, som man ifølge Gadamer (2007:352) kan sammenligne 

med oversættelsen af en tekst fra et fremmedsprog. Når man genskaber en tekst, vil det samtidig være 

baseret på ens forståelse af den, hvor man dermed som oversætter også vil være fortolker. Der findes 

således ikke én korrekt fortolkning eller objektiv mening, men hver modtager vil opnå en forskellig 

forståelse afhængig af sin egen horisont. Med horisont menes den situation fortolkeren selv er i, hvor 

en fortolkning af en tekst altid vil vise fortolkerens egen situation (Pecker, 2011:94). Denne situation 

indeholder også de fordomme vi som forskere har (Gadamer 1960:272) . I følge Gadamer er det ikke 

muligt som forsker at befrie sig fra ens forudtagethed, men ens fordomme kan derimod godt opløses. 

Forskerens horisont er således fleksibel og mobil, hvor man gennem undersøgelsen kan ændre sig og 

lære (ibid). Forståelse er dermed en dynamisk og foranderlig proces, hvor forskerens fordomme 

ændrer sig i takt med at ens horisont og spørgsmål ændres. Denne proces betegnes som den 

hermeneutiske cirkel, hvor forståelsen ses som et samspil mellem overleveringens bevægelse og 

forskerens fortolkning (Gadamer, 2007:292). Her skal man som forsker sætte sin egen forforståelse 

og fordomme på spil for at opnå en bredere forståelse og således en horisont sammensmeltning med 

informanten, som opnås når horisonter der eksisterer for sig selv mødes (ibid). 

Når jeg som forsker arbejder ud fra den hermeneutiske tilgang, bør jeg således bevidstgøre mig om 

min egen forforståelse og fordomme, samtidig med at jeg skal åbne min horisont for at kunne forstå 

og fortolke ud fra det perspektiv, informanten lægger til grund for sin oplevelse. Da jeg selv tilhører 

den generation som jeg undersøger og selv har oplevelser og holdninger til det undersøgte, er det 

vigtigt at jeg stiller åbne spørgsmål, og ikke formulerer dem således, at de blot bekræfter min egen 

forståelse. I stedet skal jeg spørge med ønsket om at forstå, hvorfor jeg gjorde brug af spørgsmål som 

”hvad tænker du om det?”, for at komme dybere ind i informantens verdensbillede og perspektiv. 

Herved kommer jeg til at se fænomenet fra informantens perspektiv, samtidig med at jeg ved at stille 

opklarende spørgsmål opnår en horisontsammensmeltning med informanten. For at forstå helheden 

af det jeg undersøger, og dermed fænomenet influencer marketing, er det ud fra hermeneutikkens 

præmis nødvendigt at belyse og forstå de enkelte dele af det undersøgte genstandsfelt. Med afsæt i 

dette indeholder opgavens analyse flere dele, som alle bidrager til at forstå, hvordan forbrugere 

påvirkes af influencers. Gennem fortolkning af min undersøgelse vil min forforståelse blive udfordret, 

og jeg vil løbende opnå ny viden ud fra den hermeneutiske cirkel. Dette bør ende i efterdomme, 

hvorudfra jeg kan fortolke og bearbejde den indsamlede data. Det er endvidere vigtigt at tilgå 
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informanterne med en empatisk tilgang, så at jeg kan sætte mig i deres sted og dermed forstå deres 

livsverden og horisont. Jeg skal således forsøge at forstå deres situation og åbne min horisont, mens 

jeg holder opgavens teori og interviewguide i baghovedet. Endvidere skal jeg forholde mig til 

informantens egen fortolkning, samtidig med at jeg selv fortolker både i den form der transskriberes, 

og når jeg frembringer informanternes udtalelser i analysen.  

3.1.2 HERMENUTIKKEN INDENFOR CONSUMER CULTURE THEORY 

Hermeneutikken som videnskabsteoretisk ståsted er endvidere valgt på baggrund af dets anvendelse 

indenfor CCT. Hermeneutikken er en ofte valgt videnskabsteoretisk ramme indenfor CCT, da det 

muliggør en forståelse af en forbrugers handlingsmønstre og at gå i dybden med de symbolske 

betydninger forbrug har for en forbruger. Herunder beskriver Thomsen (1997), hvordan 

hermeneutikken som paradigme kan anvendes til at analysere og forstå forbrugerbeskrivelser og 

således den måde, en forbruger beskriver sit forhold til et produkt, et fænomen eller en oplevelse. 

Hertil argumenterer han endvidere for, at man gennem hermeneutikken kan gå i dybden med at forstå 

forbrugerens oplevelse gennem 3 niveauer: 1 den måde forbrugeren selv forstår og danner mening af 

et emne, 2 udpege de mønstre der er indenfor emnet udtrykt gennem flere forskellige forbrugers 

fortællinger og 3 opnå en bredere begrebsmæssig og marketingsrelevant forståelse af et fænomen 

gennem fortællingerne. Med baggrund i dette har jeg anvendt Thomsens (1997) teoretiske ramme for 

netop at stræbe efter at forstå informanternes oplevelse af influencers på de ovenstående 3 niveauer, 

og samtidig anvende disse 3 niveauer gennem opgavens analyse, ved både at analysere på den enkelte 

informants oplevelse og forståelse af influencers, udpege de mønstre og diskurser jeg ser i henhold 

til de andre informanter, samt opnå en bredere begrebsmæssig og relevant forståelse af fænomenet 

ved at sætte empirien overfor teori. Dette vil således bunde ud i en dybdegørende forståelse af 

forbrugernes beskrivelser, og den mening som forbrugeren skaber af fænomenet influencer 

marketing. 

3.2 UNDERSØGELSESTILGANG 

Efter at have gennemgået specialets videnskabsteoretiske ståsted er det relevant at inddrage den 

valgte undersøgelsestilgang, som repræsenterer det empiriske og teoretiske udgangspunkt for 

opgaven (Saunders et.al., 2016 s.117). Specialet følger en abduktiv tilgang, som fungerer som en 

middelvej mellem induktiv og deduktiv tilgang. Dette betyder, at problemstillingen og dele af 

empirien bygger på et indledende litteraturstudie hvorpå de kvalitative interviews er baseret, og 
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derefter er efterfulgt af senere supplerende litteraturstudier, hvorefter den endelige teori er udvalgt. 

Jeg har vurderet denne form for undersøgelsestilgang fordelagtigt, da jeg dermed kan trække på 

fordelene fra både den induktive og den deduktive tilgang (Saunders et.al., 2016 s.119). Herunder, 

undgår jeg at sætte mig for fast på en teoretisk ramme, før jeg kender til informanternes tanker og 

oplevelser, samtidig med at jeg stadig har et vist teoretisk udgangspunkt for min undersøgelse og 

interviewguide. Valget af denne tilgang er endvidere taget på baggrund af afhandlingens 

hermeneutiske ståsted, hvor præmissen er at lære undervejs og følge hver enkel informant på 

individniveau.  

3.3 UNDERSØGELSESDESIGN 

For at kunne besvare opgavens problemformulering og de tilhørende problemstillinger er det 

essentielt at indsamle den rette empiri. For at gøre dette  anvendes et undersøgelsesdesign, som i følge 

Saunders et al., (2006) fungerer som en konkret plan for undersøgelsens udfoldning. Herunder hører 

opgavens undersøgelsestrategi og dataindsamling, tidshorisont samt gennemgang af den valgte 

empiri. Disse vil blive redegjort for i de følgende afsnit. 

3.3.1 UNDERSØGELSESSTRATEGI OG DATAINDSAMLING 

Opgavens undersøgelsesstrategi kan betegnes som en kvalitativ interviewundersøgelse. Denne 

strategi er udvalgt ud fra opgavens problemformulering og findes mest relevant at anvende, idet jeg 

ønsker at forstå, hvordan forbrugere påvirkes af influencers i forhold til verdensbillede, 

identitetsdannelse og forbrugsadfærd, hvilket jeg opnår gennem en række informanters egne 

beskrivelser. Formålet med kvalitativ forskning er at forstå genstandspersonernes motivationer, 

oplevelser og tanker, hvor fokus er på meningsdannelse og fortolkning i den sociale verden (Saunders 

et al., 2006). Idet nærvende afhandling tager sit videnskabsteoretiske ståsted i hermeneutikken, hvor 

der ikke findes endegyldige sandheder, er det mest relevant at anvende kvalitativ metode, hvorved 

jeg vil opnå en dybere forståelse for en række forbrugers oplevelser og holdninger til det undersøgte 

fænomen. Anvendelsen og strukturering af disse vil blive uddybet i afsnit 3.3.3.  

3.3.2 TIDSHORISONT 

At undersøge et digitalt fænomen som influencer marketing vil altid fungere som et øjebliksbillede, 

idet det er et område i konstant foranderlighed. Tidshorisonten for afhandlingens undersøgelses kan 

dermed betegnes som cross-sectional (Saunders et.al., 2016). Både den anvendte teori og empiri er 

således svar på et problem i et kortvarigt billede, og fungerer ikke som langtidsholdbart studie. 
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Herunder er informanterne holdninger foranderlige, og det er ikke muligt at forudsige, om forbrugere 

vil opleve influencers på samme måde om 5 år.  

3.3.3 KVALITATIVE FORSKNINGSINTERVIEWS 

Efter at have fastsat afhandlingens undersøgelsesdesign og dermed min tilgang og plan for udfoldelse 

af undersøgelsen, vil jeg i nærværende afsnit gå i dybden med de kvalitative forskningsinterviews, 

som bærer det empiriske grundlag for opgaven. 

 

Som empiri til opgavens undersøgelse vil jeg, som tidligere beskrevet, anvende kvalitativ metode i 

form af individinterviews. Disse har til formål at søge viden udtrykt i nuancerede beskrivelser ud fra 

informantens egen livsverden og narrativer, hvorved jeg stræber efter at skabe en dybere forståelse 

og et indblik i informanternes egne perspektiver om emnet (Kvale & Brinkmann, 2015:19). Det 

kvalitative forskningsinterview søger efter en forståelse af verden ud fra informanternes egne 

synspunkter og at afdække deres levede verden som videnskabelig forklaring (ibid).  

 

Med henblik på at strukturere undersøgelsens interviews har jeg gjort brug af Kvale og Brinkmanns 

(2008:119) 7 faser for kvalitative interviews. Disse faser har til formål at strukturere og planlægge 

interviews for at opnå valide og tilrettelagte interviews. I nedenstående afsnit vil jeg gøre brug af de 

første 5 faser – tematisering, interviewsteknikker, design, transskribering og analyse, hvorigennem 

det fremgår, hvordan jeg har tilgået og struktureret min undersøgelse. Efter disse faser vil jeg forholde 

mig til opgavens datakvalitet igennem Ankersborg (2007) kvalitetskriterier for empirisk arbejde i 

hermeneutisk perspektiv.  

3.3.4 STRUKTURERING AF INTERVIEWS 
 

1. tematisering 

Formålet med undersøgelsen er at forstå den digitale forbrugers påvirkning af Instagram og 

influencers. Hvorledes anser de sig selv i samspil med influencers? Hvordan indtager de dem i deres 

livsverden? Hvordan muliggøres denne påvirkning gennem Instagram? Og hvordan påvirker 

influenceren forbrugeren i forhold til forbrug? Tematiseringen for interviewsene er baseret på min 

egen interesse og undren overfor fænomenet såvel som den på forhåndsvalgte teori. Da afhandlingen 

følger et abduktivt undersøgelsesdesign, havde jeg før foretagelse af interviews udvalgt et teoretisk 

udgangspunkt hvorudfra forskningsspørgsmålene blev formuleret, som senere førte til de endelige 
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interviewsspørgsmål. Dette repræsenterer dog ikke den endelige teori, da supplerende teori blev 

anvendt under analyse af undersøgelsen for at komme tættere på at forstå informanten, og for at opnå 

Thomsens (1997) 3 niveauer for hermeneutisk forståelse og analyse (jf. afsnit 3.1.2). Den anvendte 

teori blev således anvendt til at åbne min horisont i forhold til empirien. Min forforståelse bunder i 

min egen erfaring med Instagram og influencers samt den viden jeg har erhvervet mig gennem min 

uddannelse.  

 

Jeg valgte at foretage semi-strukturerede interviews baseret på en interviewguide, som fungerede som 

et hjælpemiddel til at sikre, at samtalen ikke afvigede for meget fra emnet (Ingemann et al, 2019). 

Endvidere havde interviewguiden til formål at sikre, at spørgsmålene var baseret på de teoretiske 

områder og problemstillinger, som jeg ønskede svar på. Jeg forholdte mig dog forholdsvist løst til 

guiden, idet mit fokus var på at skabe en flere flydende samtale, samt at undgå at overse vigtige 

pointer og oplevelser fra informanternes perspektiv. Denne form for undersøgelse kan ifølge 

Saunders et.al (2016) defineres som eksplorativt med åbne spørgsmål, hvor der er mulighed for 

afvigelser fra de forberedte spørgsmål. Dette har til formål at frembringe mere dybdegående svar og 

komme dybere ind i informantens verdensbillede. Det var dog fortsat vigtigt ikke at afvige alt for 

meget for emnet, hvortil interviewguiden fungerede som en god rettesnor til at få interviewet tilbage 

på sporet. 

 

2. Interviews teknikker 

Med det hermeneutiske videnskabsteoretiske ståsted for øje, anvendte jeg forskellige tilgange ud fra 

hensigten om at forstå informanternes perspektiv. Før interviewsene blev afholdt, blev informanterne 

informeret om, at studiet havde til formål at undersøge deres oplevelse af Instagram og influencers. 

Ved hvert interview stræbte jeg efter at forstå informantens verdensbillede og fænomenet influencer 

marketing ud fra subjektets egen forståelse. Dette indbefattede også at jeg som forsker måtte forsøge 

at sætte min egen forforståelse på spil, for at kunne opnå en horisontsammensmeltning med 

informanten. Da den hermeneutiske tilgang er kontekstafhængig og man dermed kun kan forstå et 

svar ud fra en forståelse af spørgsmålet, stillede jeg hver informant spørgsmålet: ”hvad forstår du ved 

begrebet influencer?”, før vi dykkede dybere ned i informantens holdninger og oplevelser. Dette 

lagde fundamentet for at kunne analysere hvert interview, ud fra den forståelse informanten selv 

havde af fænomenet uden at lade min egen forforståelse af fænomenet tage over.  
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Da det ifølge Kvale og Brinkmann (2009:154) er vigtigt at lade informanten åbne op omkring sin 

livsverden, benyttede jeg strategiske pauser i interviewene med henblik på at få informanterne til at 

efterrationalisere, hvorved jeg forsøgte at komme tættere på deres livsverden. Herunder sagde jeg 

ofte ”ja?”, efter informanten havde svaret på et spørgsmål, for at lede op til informanten selv kunne 

uddybe sit perspektiv. Ydermere gjorde jeg ved hvert interview brug af adskillige 

fortolkningsspørgsmål, såsom ”hvad mener du med det?” eller ”hvad tænker du om det?”, som ledte 

til en dybere forståelse af informantens subjektposition. For at få min egen forståelse af informantens 

oplevelse bekræftet anvendte jeg endvidere dele af informantens egne ord til at spørge dybere ind til 

det beskrevne, såsom ”hvorfor skal det være et ’glansbillede’, som du kalder det?”. For at undgå bias 

spurgte jeg både ind til det negative og positive ved informanternes oplevelse af Instagram og 

influencers, når disse indtryk udfoldede sig i interviewet. Dog forsøgte jeg at holde selve 

interviewsspørgsmålene neutrale med spørgsmål som ”hvad synes du om Instagram?”.  

 

For at komme i øjenhøjde med informanterne, forsøgte jeg endvidere at være påpasselig med at bruge 

teoretiske spørgsmål, men oversatte i stedet min forskningsspørgsmål til interviewsspørgsmål. For 

eksempel oversatte jeg spørgsmålet ”hvilken betydning har sponsorerede vs ikke-sponsorerede posts 

på opfattelsen af dem og af influenceren?” til ”lægger du mærke til når en influencer lægger et 

sponsoreret post op?”. På den måde kunne jeg spørge videre ind til informantens opfattelse ud fra 

deres egen vinkel på det fremfor at forvirre informanten med teoretiske spørgsmål (jf. bilag 2 og 3). 

 

Gennemførelse af interviews 

Som anbefalet af Thomsen et. Al (;Thomsen & Haytko, 1997) forsøgte jeg som forsker at skabe en 

stemning, hvor informanterne følte sig komfortable til at åbne op omkring deres følelser og 

oplevelser. Jeg startede derfor hvert interview ud med at spørge til informantens baggrund med 

spørgsmålet ”kan du starte med at fortælle lidt om dig selv?”. Foruden at skabe en stemning hvor 

informanten følte sig komfortabel, havde det ”ufarlige” spørgsmål også til formål at få informanterne 

til at åbne mere op, da respondenter generelt vil finde det mest interessant at tale om sig selv 

(Aberbach & Rockman, 2002). Herefter blev informanterne spurgt til deres fortrukne digitale medie, 

som var med til at danne en baggrund for at gå dybere ind i digitale medier og senere influencers. 

Interviewsene blev afholdt på forskellige caféer som informanterne selv udvalgte. Årsagen til dette 

var, at jeg ønskede at informanten skulle føle tilpas i sine omgivelser, idet det forøger chancen for, at 

informanten vil åbne mere op for sin livsverden. Ved hvert interview var jeg opmærksom på mine 



 
 

35 

fordomme og forforståelse og forsøgte at spørge ind til informanten ud fra deres individuelle 

perspektiv. Jeg kunne dog efterfølgende konstatere, at det flere gange var svært at holde min egen 

forforståelse udenfor spørgsmålene. Herunder spurgte jeg informanten Julia, da hun talte om hendes 

behov for at stræbe efter det perfekte gennem influencers: ”men det giver dig ikke noget negativt at 

stræbe efter det perfekte?”. Jeg lagde derved mit eget perspektiv og forforståelse ned over svaret ved 

at antyde, at oplevelsen hun beskrev også kunne være negativ. På baggrund af dette sørgede jeg ved 

de efterfølgende interviews for at stille mere åbne spørgsmål som ”hvad synes du om det?” for at 

undgå en lignende situation.  

 

3. Design 

For at tilnærme mig en forståelse af forbrugerens opfattelse af fænomenet, var det vigtigt at udvælge 

informanter på tværs af forskellige livssituationer og demografi. Da jeg i opgaven forholder mig til 

forbrugergruppen millennials, bestående af generation Y og Z, (jf. afsnit 2.1.3) hørte samtlige af de 

udvalgte informanterne herunder. Det var essentielt at begge generationer var repræsenteret, idet jeg 

ønskede at forstå fænomenet ud fra den forbrugergrupper, som jeg anser som den primære målgruppe 

for Instagram og influencers. Informanterne udvalgtes endvidere ud fra et kriterie om, at de alle skulle 

anvende Instagram og følge influencers. Ydermere forsøgte jeg at udvælge informanterne på tværs af 

forskellige interesseemner på Instagram, men uden at inddrage alle emner. Herunder sås mode, 

boligindretning, make-up og hudpleje, madinspiration samt børnetøj og design som de 5 hovedtemaer 

gennem interviewsene. Selvom størstedelen af informanterne var interesseret i flere emner, havde de 

således alle et af disse hovedtemaer, de var mest optaget af.  

 

Jeg forsøgte i undersøgelsen at inddrage både mænd og kvinder, men da det primære kriterie for 

informantudvælgelsen var, at informanten skulle anvende Instagram og følge influencers, ses der en 

klar overvægt af kvinder repræsenteret. Da jeg i undersøgelsen endvidere ønskede at forstå 

forbrugernes tilknytning til influencers efter livssituation, udvalgte jeg informanter der havde 

forskellige livssituationer. Herunder har to af informanterne børn, mens en er gravid. Dette bidrog til 

adskillige interessante beskrivelser, som jeg kunne anvende i analysen. Jeg havde en forforståelse 

om, at de tre informanter ville høre under samme forbrugertype, men dette viste sig ikke som tilfældet, 

idet de havde meget forskellige tilgange til Instagram og influencers. Derfor valgte jeg ikke at 

segmentere analysen efter livsituation, men derimod på baggrund af den måde informanterne anskuer 
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fænomenet. Dette stemmer således også overens med opgavens hermeneutiske perspektiv, hvor det 

netop handler op at forstå informanterne på individ niveau.  

 

Jeg endte med at foretage 8 semi-strukturerede individinterviews. Dette antal blev valgt ud fra den 

præmis, at antallet af informanter ved kvalitativ forskning ikke bør være for småt, da det herudfra kan 

være svært at udlede fortolkninger, men at der samtidig sker en teoretisk mættethed efter et givent 

antal. Jeg holdt således rekrutteringen åben, men indså efter 8 interview, at de samme pointer 

begyndte at gå igen gennem flere interviews, hvortil jeg havde opnået teoretisk mættethed. Jeg ville 

således ikke nødvendigvis komme frem til andre resultater ved at inddrage flere informanter, idet de 

samme holdninger ville blive repræsenteret. 

Til at belyse de udvalgte informanter har jeg udarbejdet tabellen på følgende side (figur 3), som giver 

et overblik over informanternes demografi, livsverden, hovedinteresser og fortrukne influencers. 

Endvidere kan en dybdegående beskrivelse af hver informant samt en illustrering af deres digitale 

univers ses på bilag 1. Informanternes navne er ændrede for at holde dem anonyme.  
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Som det fremgår af tabellen, ses en klar overvægt af kvinder repræsenteret samt en overvægt af 

informanter bosat i hovedstadsområdet. Resultaterne af analysen er dermed ikke nødvendigvis 

repræsentative for hele Danmark, hvorved den ikke kan bruges til at generalisere. Dette gør dog ikke 

undersøgelsens mindre pålidelig, idet kvalitativ forskning indenfor det hermeneutiske perspektiv 
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netop fokuserer på individbeskrivelser, hvor fokus er på meningsdannelse og fortolkning i den sociale 

verden (Saunders et al., 2006). 

4. Transskribering 

Hvert interview blev optaget og efterfølgende transskriberet gennem en vertibal 

transskriberingsteknik. Ved vertibal transskribering medtages alle ord i transskriberingen herunder 

også ord som ”øh” og ”hm”. Jeg valgte at anvende denne form for transskribering, da hvert ord sagt 

under et forskningsinterview er vigtigt i en hermeneutisk kontekst. Ord som ”øh” kan herunder 

betyde, at informanten er i tvivl om sin holdning eller ikke vil stå helt ved den, hvilket er vigtigt at 

inddrage i analyse af interviewsene. Ved at medtage alle ord er transskriberingen således så tæt på 

virkeligheden som muligt gennem transskribering. Når informanternes udtalelser anvendes i 

opgavens analyse, frembringes endvidere også citatet inklusive disse ord for også at give læseren det 

fulde billede. Citaterne er således så lidt redigerede som muligt.  

 

5. Analyse 

Interviewene er analyseret ud fra de hermeneutiske principper samt Thomsens (1997) 3 niveauer for 

hermeneutisk forståelse. Transskriberingen af hvert interview er læst mange gange for at forstå og 

fortolke, hvorigennem jeg opnår ny forståelse. Informanternes udtalelser anvendes løbende i 

analysen, i henhold til de problemstillinger jeg frembringer, hvor jeg igen anvender dem for at 

fortolke og forstå. Jeg bevæger mig således under analysen i den hermeneutiske cirkel fra helhed til 

del og helhed igen, indtil jeg opnår en samlet forståelse. Da fortolkning og forståelse ud fra de 

hermeneutiske principper er uendelig, kan der ud fra hvert citat udledes mange flere perspektiver og 

vinkler end der er medtaget. Analysen skal dermed ses som min egen fortolkning og forståelse af 

informanternes beskrivelser. 

3.3.5 DATAKVALITET 

Eftersom man ikke ved hermeneutiske kvalitative studier på samme måde kan vurdere opgavens 

validitet og reliabilitet som ved et kvantitativt studie, idet hermeneutisk fortolkning ikke kan ses som 

en endegyldig forståelse af et emne, vil jeg i stedet forholde mig til opgavens datakvalitet gennem 

Ankersborgs (2007) seks krav til det empiriske arbejde i en hermeneutisk kontekst.  

 
1. Eksplicit, klart udlagt med forforståelse og fortolkning 
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Dette har jeg efterlevet gennem dette afsnit ved grundigt at gennemgå min forforståelse, og hvorledes 

jeg har fortolket informanternes besvarelser i undersøgelsen. Endvidere fremlægges min fortolkning 

også gennem opgavens analysedel, hvor jeg frembringer dele af informanternes udtalelser, og 

forholder mig til min fortolkning af dem. Læseren kan således se, hvad jeg lægger til grund for min 

fortolkning og således selv opnå en fortolkning og forståelse. 

 

2. Historisk gældende på et bestemt tidspunkt 

Undersøgelsen kan siges at være historisk gældende, ved at repræsentere de holdninger og diskurser 

som ses på det tidspunkt opgaven er udformet. 

 

3. Konkret med henvisning til eksempler 

Dette har jeg efterlevet ved at henvise til eksempler gennem informanternes udtalelser ved hver pointe 

og fortolkning, som jeg frembringer i analysen.  

 

4. Kontekstafhængig 

Undersøgelsen kan siges at være kontekstafhængig, idet den tager udgangspunkt i den kontekst, jeg 

selv har sat for opgaven gennem opgavens problemstilling, samt at jeg forholder mig til hver 

informant ud fra deres egen kontekst. Min fortolkning og forståelse er således baseret både på min 

egen, opgavens samt informanternes enkelte kontekst.  

 

5. Kompleks i form af et hele hvor elementerne hænger sammen 

Dette har jeg efterlevet, ved at hele opgaven kan ses som et hele, hvor jeg gennem analysen søger 

forståelse og svar på de problemstillinger, der lægger til grund for undersøgelsen. Opgavens 

problemstillinger belyses gennem tre analysedele og svarer tilsammen på opgavens overordnede 

problemformulering. 

 

6. Forstående, søgende efter mening i kilderne 

Dette har jeg efterlevet ved at søge efter forståelse i de anvendte kilder. Jeg har indsamlet både 

sekundær og primær empiri, og har bevæget mig mellem helheden og de enkle dele, hvor jeg i min 

fortolkning har stillet spørgsmål, indtil jeg har opnået en forståelse af det undersøgte. 
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Jeg har således fulgt de hermeneutiske forskningsprincipper for kvalitativ undersøgelse, hvormed min 

konklusion kan ses som pålidelig og svarende til den valgte metode. Opgaven har dog nogle 

metodiske begrænsninger, som jeg vil redegøre for i følgende afsnit. 

3.4 METODISKE BEGRÆSNINGER  

Jeg oplevede gennem undersøgelsen at det at interviewe er et ”håndværk”, som beskrevet af Kvale 

og Brinkmann (2008), hvor jeg gennem hvert interview blev bedre til at stille de rigtige spørgsmål 

uden at lede informanten. Herunder blev jeg løbende bedre til at spørge ind til det teoretiske aspekter,  

som informanten frembragte, som jeg så som relevante for opgaven. Årsagen til at jeg først fandt 

dette fokus løbende skyldes blandt andet min abduktive tilgang til opgaven, hvor jeg før foretagelsen 

af interviewsene ikke havde fastsat mig på den endelige teoretiske ramme, men blot havde formet 

spørgsmålene efter et foreløbigt teoretisk udgangspunkt. Opgavens endelige teoretisk ramme, blev 

således dannet løbende gennem de beskrivelser og fortolkninger jeg oplevede. Denne tilgang havde 

adskillige fordele i henhold til hermeneutisk metode, men sætter også nogle metodiske 

begrænsninger, idet jeg ved at på forhånd have udvalgt teorien, formodentlig ville kunne spørge 

dybere ind til nogle specifikke områder. Jeg havde endvidere en oprindelig plan om, at jeg ved hvert 

interview ville vise informanten et billede af et influencer-genereret og betalt opslag, som 

informanten havde ’liket’ på Instagram. Hertil ville jeg spørge ind til, hvorfor informanten havde 

’liket’ billedet, hvad informanten kunne lide ved det, samt om de havde lagt mærke til at det var 

reklame (jf. bilag 2). Dette havde til formål, at kunne komme dybere ind til en forståelse af, hvordan 

informanten oplevede influencer-genereret indhold og hvordan de blev påvirket, i det øjeblik de så et 

opslag på Instagram. Jeg oplevede desværre, at dette var umuligt at efterleve, idet Instagram ikke 

giver adgang til en oversigt over hvad andre ’liker’. På trods af at jeg fandt informanterne på 

Instagram, kunne jeg således kun se de influencers de fulgte, men ikke hvilke opslag de havde ’liket’. 

Ydermere, oplevede jeg at jeg efter interview 1 (jf. bilag 6), hvor jeg havde formået at finde et opslag 

hun havde ’liket’ og fremviste det, at informanten blev lidt flov og nærmest bortforklarede hvorfor 

hun havde ’liket’ opslaget, når det var reklame, i stedet for at beskrive hvorfor hun kunne lide billedet. 

Jeg måtte derfor afgøre ikke at gå videre med dette, hvortil jeg justerede interviewguiden inden de 

efterfølgende 7 interviews (jf. bilag 3).   
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KAPITEL 4 ANALYSE  

I nærværende kapitel vil jeg analysere og fortolke den indsamlede empiri med henblik på at besvare 

opgavens problemstillinger.  Jeg vil ved hver problemstilling trække det særligt interessante frem og 

beskrive de fortolkninger og forståelser jeg ser, med konkrete eksempler til empirien samt med tråde 

til den fremlagte teori. Det empiriske grundlag er, som tidligere beskrevet, baseret på 8 semi-

struktureret individuelle interviews, hvor jeg her igennem stræber efter en forståelse af det 

undersøgte. For at give læseren en dybere forståelse af hver informants verdensbillede kan en 

dybdegående beskrivelse af hver informant ses på bilag 1.  

4.1 DEN DIGITALE FORBRUGERS PÅVIRKNING AF INFLUENCERS 

Som tidligere beskrevet har forbrugskulturen ændret sig radikalt efter introduktionen af teknologi, 

hvor forbrugerens konstante interaktion med digitale platforme, som Instagram, har medført at 

forbrugerens verdensbillede og selvforståelse er radikalt forandret. Denne interaktion forstærkes 

yderligere gennem brug af influencers, idet tidligere studier har påvist, at influencers har en stor magt 

til at påvirke forbrugeren. Denne magt er blevet udnyttet af adskillige virksomheder gennem de 

seneste år, mens andre dele af samfundet samtidig er blevet mere kritiske overfor forholdet mellem 

forbruger og influencer. Jeg vil gennem nærværende analysedel dykke ned i dette forhold ved at 

udforske, hvordan forbrugeren påvirkes af influencers gennem Instagram og hvorledes de ser sig selv 

i samspil med disse fænomener. Analysedelen har således til formål at besvare opgavens første 

problemstilling der lyder som følger: Hvordan påvirkes den digitale forbruger af interaktionen med 

Instagram og influencers og hvorledes ser de sig selv i samspil med disse fænomener? 

 

Jeg vil belyse dette spørgsmål gennem den tidligere beskrevne teoretiske ramme om digital 

forbrugerkultur, samt ved hjælp af informanternes beskrivelser. Beskrivelserne repræsenterer 

individuelle holdninger til fænomenerne, men da jeg ønsker at se nærmere på de diskurser der 

eksisterer indenfor gruppen, har jeg i nærværende analyse valgt at opdele informanterne i to 

overordnede grupper, som repræsenterer to forskellige måder at forholde sig til fænomenerne og deres 

påvirkning på. Disse vil jeg definere som ’fangruppen’ bestående af informanterne Julia, Celina, 

Mads og Emelie samt ’de kritiske følgere’ bestående af informanterne Sofie, Line, Anna og Helene. 

Jeg vil gennem denne opdeling holde de to modstridende oplevelser overfor hinanden, og igennem 

informanternes beskrivelser søge efter en forståelse af påvirkningen mellem influencer og forbruger.  
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Informantgruppen ’fans’ anses som en stærk følgerskare, som har et stort behov for at følge 

influencers, ser op til dem og er klar til at forsvare deres handlinger. I modpol ses ’de kritiske følgere’, 

som holder stærkt øje med hvad influencers foretager sig og forholdsvis hurtigt stiller sig kritiske 

overfor deres handlinger. Størstedelen af sidstnævnte gruppe har tidligere kunne kategoriseres som 

fans, men har alle valgt at ”affølge” størstedelen af de tidligere fulgte influencers, idet de oplevede at 

blive negativt påvirket af dem. De er således i dag langt mere kritiske, både i forhold til den måde ser 

Instagram og influencers, samt hvorledes de lader sig påvirke. Fangruppen derimod anser Instagram 

ses som et medium for inspiration, hvor de ved at følge influencers ser hvad de skal købe, og hvad de 

kan stræbe efter. På trods af at størstedelen af de samme informanter italesætter Instagram som en 

falsk og poleret verden, er det paradoksalt nok samtidig netop det, de alle tiltrækkes af. De forklarer 

alle, at de ønsker at se på noget pænt på Instagram og at bevæge sig ind i den fantasiverden som 

Instagram repræsenterer. Dette kan blandt andet illustreres gennem følgende citat af Julia, hvor hun 

beskriver, hvad hun ønsker at se på Instagram:  

 

”Jamen sådan det perfekte, det må gerne være lidt overredigeret, lidt for smukt, lidt forskønnet. Det 

kan jeg godt lide at kigge på! (..)Jeg er ikke så god til det der med at det skal være uperfekt. Jeg vil 

gerne have at når jeg går derind så må det gerne være netop perfekte og flotte billeder. Jeg følger 

rigtig mange sådan nogle ”fabulous” typer, der rejser verden rundt og tager flotte billeder og ja jeg 

ved da godt at jeg ikke har sådan et liv, men det er bare virkelig rart at se!” (bilag 5 s. 24, 2-7). 

Julia er derved bevidst om, at det ikke er et liv hun selv har, men hun tiltrækkes stadig af universets 

perfekthed, hvor hun gentagne gange gennem interviewet lægger vægt på, at hun kun ønsker at se det 

pæne og perfekte. På dette punkt er resten af informantgruppen ’fans’ endvidere enige. Mads forklarer 

hertil følgende:  

”Fordi alt virker så.. så perfekt på en eller anden måde når man er på Instagram. Jeg følger rigtig 

mange bloggere som får deres liv til at se mega fedt ud.. og får en til at føle at man mangler en helt 

masse materielle ting og at ens liv burde være på en bestemt måde og alt muligt. Og det vil man på 

en eller anden mærkelig måde gerne være en del af, selvom det objektivt set ikke giver nogen mening” 

(bilag 8 s. 71, 2-5). 

Med dette citat fortolker jeg, at Mads sætter spørgsmålstegn ved sin egen besættelse af mediet og de 

modstridende følelser, der er forbundet med at følge influencers på Instagram. På trods af at han 

oplever, at influencers viser ham alle de ting han mangler i sit eget liv, ønsker han alligevel at være 
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en del af universet. Det kan således diskuteres hvorvidt, at informanterne er bevidste om at leve i en 

illusion, men det interessant aspekt er måske snarere, at det ikke betyder noget for dem at leve i en 

fantasiverden, men at de med Baudrillards ord accepterer simuleringen som en rimelig erstatning for 

realitet. De ønsker at glemme deres egen verden mens de er på Instagram og i stedet indsuges i en 

pænere verden, hvor influencers viser vejen for, hvad man bør stræbe efter. Samtidig vil 

informanterne netop ikke konfronteres af virkeligheden, og ønsker derfor slet ikke se 

hverdagsbilleder og ”grimme billeder” på deres Instagram feed. Emelie forklarer hertil:  

”Jeg bliver ikke glad af at se når andre har det øv. Ja. Jeg ved jo godt at alle har øv dage, men jeg 

synes bare at det er mere inspirerende for mig at se nogen der.. ja de gode dage” (bilag 7, s. 57, 20-

22). 

I henhold til dette er samtlige af informantgruppen ’fans’ ligeledes enige og flere nævner blandt andet, 

at det ikke er hverdagens leverpostejmader, man ønsker at blive præsenteret med, når man er på 

Instagram. Jeg fortolker dermed, at informanterne kun ønsker at se det pæne og perfekte, hvorved de 

indgår i verden meget lig den verden Baudrillard forudså baseret på tidsløshed, perfektion og 

selvobjektificering. Dette ses også på trods af, at flere af dem nævner, at det også har negative 

konsekvenser, idet de føler at de skal stræbe efter, at være lige så perfekte og at være ligesom de 

influencers de følger. Herunder forklarer Emelie, at hun især tidligere blev meget påvirket af 

influencers, og at hun tilmed følte sig helt besat af at følge dem og forsøge at stræbe efter at se ud 

som dem ved at købe de samme ting: 

”(..)jeg synes godt at man kunne føle at man skulle ud og købe nyt, fordi man tænkte ’nå nu har hun 

da fået 10 nye tasker’, og så skal man også selv ud og have en taske. Hvor den sidder ikke rigtig i 

mig længere. Den er jeg vokset meget fra, hvilket jo nok er godt (griner red.). Ja. Så jeg synes at man 

skal huske at se Instagram med et filter på” (bilag 7 s. 57, 4-7). 

Jeg fortolker således, at Emelie mener, at hun er i stand til at se mere kritisk på Instagram-verdenen 

nu, end hun kunne tidligere, hvor hun i dag ser Instagram ”med et filter på”. Endvidere afspejler 

citatet de samme tanker som tidligere beskrevet af Mads, at man gennem influencers opslag bliver 

præsenteret med de materielle ting man mangler, hvilket får en til at ville gå ud og købe det samme. 

Selvom begge informanter italesætter disse negative følelser, følger de begge en lang række 

influencers og beskriver samtidig, at det betyder meget for dem at følge dem og at se deres billeder 
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på Instagram. Emelie uddyber endvidere, at årsagen til at hun i dag bliver mindre påvirket af 

influencers, er at hun er mere sikker på sin identitet: 

”Jamen fordi der (som yngre red.) er man bare meget mere usikker på sig selv, og jeg tror også at 

man spejler sig selv i mange flere end man gør nu.. nu har vi lige som lidt fundet os selv, vores 

identitet og det vi brænder for. Øh hvor den gang så var det lettere synes jeg at se op til andre og at 

blive påvirkede af andre (..)” (bilag 7 s. 56, 31-33). 

Dette er en ofte diskuteret diskurs indenfor studier i influencer marketing (fx Alperstein, 2019:8), at 

det ofte er yngre, som bliver påvirket af influencers og forsøger at leve op til den simulering der 

skabes. Jeg fortolker dog på baggrund af informanternes beskrivelser, at det ikke handler om alder, 

men måske snarere faser, idet de to forbrugergrupper ’fans’ og ’kritiske følgere’ alle har forskellige 

aldre, men at sidstnævnte gruppe har oplevet at simuleringen har taget overhånd, hvorved de alle er 

blevet mere kritiske overfor fænomenet, og har valgt at distancere sig selv fra influencers. Citatet af 

Emelie viser endvidere, hvor essentiel forbrugerens selvforståelse er i henhold til influencers, idet 

hun argumenterer for, at man ved at være mere sikker på sin identitet bliver mindre påvirket af andre.  

Den perfekte Instagram verden og behovet for at leve op til influencers, bliver ligeledes forklaret af 

Julia som beskriver, hvordan hun gennem Instagram føler et behov for hele tiden at stræbe efter lidt 

mere. Hun omtaler selv dette behov som værende ”hårdt”, men anser det alligevel som værende 

positivt at hun gennem influencers påvirkning kan stræbe efter at være bedre: 

”Jeg tror bare, at så har jeg lidt noget at stræbe efter. Selvom det også kan være hårdt. Men det der 

med hele tiden at være bedre, at stræbe efter at man ville være glad hvis man lige gjorde noget lidt 

bedre, eller så lidt bedre ud, eller laver lidt flottere mad og få det der anerkendelse og prestige. Hvis 

jeg kan se at jeg kan få det derinde.. så er det bare dejligt” (bilag 5 s. 24, 11-14). 

Jeg fortolker således, at Julia anser det som et positivt element ved Instagram, at have noget at stræbe 

efter og at være en del af den influencerskabte fantasi-verden. Da jeg senere i interviewet spørger 

mere ind til, hvordan hun stræber efter at se ud som influencers, forklarer hun endvidere:  

”Jamen sådan måske skulle jeg bare tabe mig 10 kg og købe 7 nye bluser, så er det sådan.. det kunne 

jeg jo godt, eller lige få lidt botox i panden så ville jeg nok ligne dig. Eller købe et hus og indrette det 

ligesom dig. Så det skal kunne være en mulighed, men det har jeg ikke lige nu, men så kan jeg blive 
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inspireret af det og tænke ’nå men når jeg engang får et hus så kan jeg indrette det sådan’” (bilag 5 

s. 29, 15-18). 

Det kan herudfra fortolkes at på trods af, at Julia oplever at influencers påvirker hende til at stræbe 

efter perfekthed og materielle behov, ser hun det snarere som en glædelig inspiration, at hun kan 

komme til at ligne de influencers hun følger. Dette står i kontrast til informantgruppen ’kritiske 

følgere. Samtlige af informanterne under denne gruppe beskriver samme fænomen som 

forbrugergruppen ”fans”, nemlig at influencers påvirker dem til at ville se ud som dem, men hvor 

Julia oplever det som en glædelig inspiration, oplever de ”kritiske følgere” det som et stort pres. 

Herunder har både Anna, Line og Helene tidligere fulgt en lang række perfekte influencers, eller 

”glansbilleder” som informanter selv omtaler dem, men har valgt at affølge dem, idet informanterne 

oplevede, at de i alt for høj grad forsøgte at stræbe efter at se ud som dem og at simuleringen dermed 

tog overhånd. Årsagen til dette er, at billeder på Instagram ofte er idealiseret, både i forhold til 

kropstyper, mode, indretning og livsstil, som kan give forbrugerne en følelse af ikke at være god nok 

og ikke kunne leve op til det ideal der skildres (Alperstein, 2015: 8). Herunder beskriver informanten 

Anna, at hun følte et stort pres til at skulle leve op til de idealer hun så skildret på Instagram: 

”Fordi nu når man ser det udefra, så var det eneste man så jo det her rene hjem, rene børn. Så man 

så at man kunne nå både at gøre sig selv lækker, og man kunne nå at træne og spise sundt og så også 

have et rent hjem og man kan kunne arbejde, og man kunne være ude med vennerne, og man kunne 

det hele på en gang. (..)der kunne jeg godt føle sådan hvorfor kan de det, når jeg ikke kan? Hvorfor 

kan jeg ikke holde huset rent og stimulere mit barn og sørge for at jeg selv er lækker og tip top og alt 

det der ikke?” (bilag 11 s. 112, 26-2). 

Jeg fortolker herved, at Anna sætter sig selv op mod de billeder hun præsenteres med på Instagram 

og sammenligner sig selv direkte med de influencers hun ser, og forsøger at leve op til deres 

simulering. De smukke idealiserede influencer-generede billeder som hun mødes med, står således i 

kontrast til Anna eget liv, hvorved hun oplever en indvending konflikt, som har negative 

konsekvenser for hendes egen selvforståelse. De samme negative følelser ved at sammenligne sig 

med influencers skildres ved informanten Helene. Hvor Anna hovedsageligt føler et pres i forhold til 

livsstil og at leve op til de sociale normer hun ser skildret gennem influencers, føler Helene et pres i 

forhold til udseende. Hun forklarer, hvordan hun især tidligere blev meget påvirket af de influencer-

generede idealiserede billeder, og hvordan hun selv følte sig mindre værd i forhold til dem: 
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”Og man ser det jo så og tænker nå hun er ikke tilfreds med sin krop, hvorfor skulle jeg så være 

tilfreds med min, som slet ikke er i nærheden af hendes? Så jeg skal da også have silibabser! og det 

synes jeg er en meget sørgelig tendens! Og også sådan nogle Victoria Secret modeller, at man skal 

være lige så tynd som dem og træne helt tiden og ikke spise kulhydrater, og man får jo et helt 

forvrænget syn på hvordan kroppen skal se ud! Og det var også derfor jeg stoppede med at følge så 

mange influencers, for det gad jeg bare ikke støtte op om (..) For det gør jo en usikker. Og ikke bare 

for mig, men også mange andre unge” (bilag 12, s.136, 17-24). 

 

Det ses således tydeligt, hvordan Helene sammenligner sig selv med influencers, og herigennem får 

dårligt selvværd og en følelse af utilstrækkelighed, da hun ved at sammenligne sig med den 

pågældende influencer føler at hendes egen krop er mindre værd. Nå hun er ikke tilfreds med sin krop, 

hvorfor skulle jeg så være tilfreds med min, som slet ikke er i nærheden af hendes? Spørger hun sig 

selv og stiller derved sig selv overfor influenceren. Når informanterne sammenligner sig direkte med 

influencers, og ser dem som uopnåelige, udtrykker det det paradoks som Bordo (1994) definerer som 

’the double bind’ (Alperstein, 2015: 8). The double bind udtrykker situationen når to modstridende 

idealer mødes, hvor forbrugeren vil forsøge at få de to til at mødes, men uden at lykkedes. Fx vil 

ideen om ”man kan godt have det hele” spille imod ideen om ”jeg er ikke god nok”, ligesom Anna 

oplever det. Når modtageren oplever ikke at kunne opnå det samme, vil det således ofte resultere i 

selvværdsproblemer, usikkerhed, angst og muligvis depression (Lewallen & Behm- Morawitz, 2016: 

2). På baggrund af dette har de tre informanter Anna, Helene og Line alle valgt at stoppe med at følge 

disse ”glansbilleder”, og er i stedet begyndt at følge influencers som de anser som værende mere 

ærlige, og som viser et mere retvisende billede af deres liv. I henhold til Alpersteins (2019) teori kan 

det dermed fortolkes, at ikke alle forbrugere lever i en illusion gennem Instagram, men derimod har 

taget et aktivt valg i henhold til, at lade sig påvirke af Instagram-universet og influencers.  

At den digitale forbruger påvirkes i en sådan grad af influencer-generede posts afspejler endvidere 

også det som Belk (2013) definerer som det udvidede digitale selv, idet forbrugeren ved at modtage 

influencer-generede posts inkorporerer influenceren i deres udvidede selv, hvormed interaktionen 

også påvirker deres egen selvfølelse. Både komponenterne tilstedeværelse og fælles-tilstedeværelse 

er således til stede, når forbrugerne interagerer med influencers og indtager deres indhold i sit eget 

verdensbillede. Dette ses som tilfældet med begge informantgrupper, hvor samtlige informanter 

italesætter vigtigheden i at følge influencers og få indblik i deres verden, på trods af at det for de 

’kritiske følgere’ også har negative konsekvenser, hvis billederne er for idealiserede. Herunder 
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beskrev flere af informanterne, hvordan de også medtager influenceren i deres hverdag uden for 

sociale medier. Dette kan blandt andet illustreres gennem følgende citat af Celina:  

 

”ja jeg tror at det er egentlig lidt mærkeligt, men hvis det er nogen man har fulgt længe, at man så 

føler at man.. ja at man kender dem rigtig godt, selvom man jo kun kender den del som de vælger at 

dele med en. Og så har man måske med nogen fulgt med i deres liv længe og sådan, og at man så 

glæder sig på deres vegne når det går dem godt eller hvis sådan at de går igennem noget svært, så 

føler man også med dem. Ja, og tænker meget på dem! Sådan åh hvordan mon at de klarede det der” 

(bilag 6 s. 49, 12-16). 

 

Jeg ser dette som et interessant citat, idet det viser at informanten føler et stærkt bånd til de influencers 

hun følger, og at hun anser dem som en slags venner. Påvirkningen mellem influencer og forbruger 

fremstår således ikke udelukkende som negativt, idet interaktionen i mellem også ses at skabe stærke 

bånd. Herunder forklarede Celina endvidere, at det også var i løbet af en almindelig dag at hun kunne 

tænke på influencers og på de følelser de havde delt, hvor hun følte hun stod på sidelinjen og heppede 

på dem: 

 

”(..)fx hvis jeg følger en som slår op med sin kæreste eller bliver.. ja hvis der sker et eller andet i 

deres liv, hvor man følger med på sidelinjen, så begynder man at virkelig heppe på dem og følge med 

på Instagram om det mon bliver godt igen” (bilag 6 s. 50, 8-10). 

 

Jeg fortolker på baggrund af dette, at informanten inkorporerer influencers både i hendes online og 

offline liv, hvormed de bliver en del af informantens eget verdensbillede. Dette fænomen ses 

endvidere ved størstedelen af de andre informanter som ligeledes beskriver, hvordan de føler et stærkt 

bånd til influencers. Herunder beskrev Mads blandt andet, hvordan han bliver lige så glad, når han 

ser en influencer skrive at de har fået en kæreste, som han ville have blevet, hvis det var en af hans 

tætte venner (bilag 8 s. 80,16-22). Det ses dermed som en generel diskurs, at influencer generede 

posts påvirker modtageren både offline og online, som hvis det havde været en ven. Dette stemmer 

overens med Sheth & Solomons (2014:126) tilføjelse til Belks (1988) teori om, at der for den unge 

generation ikke eksisterer de samme grænser mellem den online og offline verden. Når forbrugerne 

interagerer og modtagere posts fra influencers avaters medtager de dermed informationen til deres 

offline selv, hvorved influenceren også bliver en del af forbrugerens udvidede selv. Dette stemmer 
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endvidere også overens med den tidligere gennemgåede teori om den digitale forbrugerkultur af Dey. 

et. al (2020:3), som argumenterer for, at man ikke ved den digitale forbruger kan adskille den offline 

og online verden, da de to verdener hele tiden vil overlappe, idet opslag på Instagram forbinder 

forbrugerens online identitet til deres offline identitet. Det ses således, at dette også er tilfældet med 

influencers opslag, idet forbrugeren ikke blot tænker på influencers, mens de ser deres indhold på 

Instagram, men også fastholder denne tankerække uden for deres digitale interaktion. Hertil beskrev 

flere af informanterne også, hvordan de talte med andre om influencers, på samme måde som de ville 

tale om en fællesven, hvorved influenceren igen indtages i forbrugerens offline liv og udvidede selv. 

Dette kan dermed også være grunden til, at forbrugerne netop anser influencers som så vigtige, idet 

de repræsenterer en del af dem selv gennem deres udvidede selv. 

 

Det ses endvidere, at det især er ved influencers som afspejler nogle af de samme værdier som 

informanten og således stemmer overens med forbrugerens identitet og selvforståelse, at forbrugeren 

indtager dem i deres offline og online verdensbillede. Herunder beskrev Emilie hvordan at 

influenceren ved at minde om hende selv kom meget tættere på, og derved også havde en lagt større 

effekt på hendes tanker og beslutninger: 

 

”(..)jeg har fx fulgt en der hedder Maria Kragmann rigtig længe, og der har jeg ofte fået af vide at 

hun ligner mig rigtig meget, og hende var jeg nærmest sådan.. lidt besat af, fordi at jeg kunne relatere 

til hende på en eller anden måde, fordi jeg lignede hende lidt. Så hun blev virkelig vigtig for mig, og 

jeg ville gerne have alt det hun havde” (bilag 6 s.57, 18-21). 

 

Med dette citat fortolker jeg, hvordan det at kunne sammenkoble sin identitet med influencerens 

identitet, både er vigtig for forbrugerens tilknytning og forbrugsmønster. Ved at følge en influencer 

der har ligheder med hende selv, opnår Emelie en meget større samhørighed med influenceren og 

ønsker at købe de samme ting som hende. Det kan således fortolkes at influenceren ved at minde om 

informanten, bliver en del af informantens udvidede selv, som både afspejles i hendes offline og 

online verden. Hertil beskrev Emelies også, hvordan at hun endvidere forsøgte at efterligne 

influenceren Maria Kragmann ved at tage lignende billeder som hende, til at poste på hendes egen 

Instagram profil. Således bliver influencerens identitet også en del af forbrugernes fremstilling af sig 

selv i den online verden. Dette fænomen sås også ved flere af de andre informanter indenfor gruppen 

’fans’, hvor Celina blandt andet beskrev, hvordan hun igennem de influencers hun fulgte, forsøgte at 
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inkorporere nogle af de samme værdier og billeder på hendes egen Instagram profil, hvor hun også 

håbede på at kunne inspirere andre og potentielt selv fungere som influencer. Endvidere beskrev Julia 

hvordan hun ligeledes tidligere var begyndt at poste indretningsbilleder på sin Instagram med et håb 

om selv at blive boligblogger, men at hun stoppede igen grundet en frygt for hvad andre ville tænke 

om hende. Hertil forklarer hun: 

 

”Jamen jeg tror jeg tænkte at det var ligegyldigt hvis folk ikke fik noget ud af det. Så er der jo ingen 

pointe med det. Og så er det jo den perfektionistiske, at når man følger mange hvor det er så pænt, 

så er det også svært at leve op til det selv, og så bliver man bare sådan okay jeg gemmer det bare for 

mig selv. Så det kan måske ikke helt måle sig med dem jeg følger” (bilag 5 s. 34, 2-5). 

 

På trods af at Julia argumenter for, at hendes stræben efter at se ud som influencers ikke er negativ, 

fortolker jeg ud fra dette citat, at den idealiserede verden der skabes gennem Instagram, påvirker 

hende til at tro at hun ikke er god nok, og at andre ikke vil være interesserede i at se hendes opslag. 

Denne tankegang blev også beskrevet af Mads som ligeledes italesatte, hvordan han tænkte meget 

over, hvordan andre ville modtage hans opslag, når han postede på Instagram og stilede sig selv 

spørgsmålet ”men er der overhovedet nogen der er interesserede i at se det?”, på trods af at han selv 

søgte efter samme type opslag. Mads forklarer hertil:  

 

” (..)hvis jeg nu er ude at spise med nogle venner eller er ude og rejse eller et eller andet (..) så er det 

ret forstyrrende at der skal tages et billede, der skal skrives en banal tekst og det skal postes på 

Instagram. Og så får man at vide ’nå der er 100 mennesker der har set din story’, altså hvad fanden 

er det egentlig at jeg vil have ud af det? Hvorfor er det så vigtigt for mig at kigge på at 100 har set 

det? Og hvad er overhovedet et succeskriterie? Hvis der er 50 kun der har set det, er det så dårligt? 

Har det så været dårligt at jeg har været ude og spise? Så det er bare mega fjollet at man skal.. altså 

dokumentere hvad man laver, for ligesom at føle.. ja hvad er det egentlig man søger? Er det 

bekræftelse fra andre?” (bilag 8 s. 71, 15-23). 

 

Det virker netop til, at forbrugernes motivation for selv at poste på Instagram bunder i et behov for 

bekræftelse, men at de samtidig er bange for ikke at slå til. Jeg fortolker at årsagen til dette er, at 

informanterne sammenligner sig med de influencers de følger og ikke føler at de kan leve op til dem, 

som tidligere beskrevet af Julia, Anna og Helene. Endvidere synes skrækken også at bunde i, at det 
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er vigtigt at vise andre den helt rigtige identitet og den perfekte udgave af en selv. Dette reflekterer 

også hvad Woodward (2006) definerer som forbrugerangst hvor forbrugeren frygter, hvordan andre 

vil vurdere og bedømme dem for deres forbrug samt den måde forbrugeren udtrykker forbruget på. 

Woodward argumenterer for, at forbrugere især i situationer hvor deres forbrug bliver et større 

spørgsmål om identitet, kan opleve frygt og et behov for at vise andre en balancegang mellem æstetisk 

forbrug og selv-identitet. Dette fortolker jeg at være tilfældet her, hvor informanterne på den ene side 

gerne vil vise sine følgere deres nyindkøbte indretningsgenstande eller forbrug på en restaurant, men 

samtidig er bange for at blive dømt af andre. Hertil forklarer Julia endvidere følgende, da jeg spørger 

ind til hvorfor det er svært selv at skulle dele: 

 

”Jamen om folk overhovedet gider at læse det eller de synes jeg er åndsvag. Det er sådan man 

hungrer efter opmærksomhed og anerkendelse men man er også bange for at man ikke er god nok 

ikke? Det er nok bare klassificerende for vores generation.” (bilag 5 s. 34, 7-9). 

 

Jeg fortolker herudfra, at flere af forbrugerne både har et stort behov for at dele deres liv og forbrug 

med deres følgere på Instagram for at opnå bekræftelse, men samtidig både er bange for ikke at kunne 

måle sig med dem de selv følger og at blive dømt af andre, på baggrund af deres forbrug og den måde 

de udtrykker det på. På grund af denne angst er Mads også begyndt helt at undlade at dele indhold 

selv. Dette mener han dog også har negative konsekvenser, idet der ligger et så stort samfundspres 

om, at man skal være en del af Instagram-universet: 

 

”Fordi hvis man ikke er på Instagram, kan man godt føle nogle gange at man bliver lidt glemt eller 

et eller andet, for så er det jo nærmest sådan at man ikke eksisterer, hvis man ikke lægger noget ud 

på Instagram og er aktiv og viser hvad man laver” (bilag 8 s. 79,17-20). 

 

Jeg ser det som interessant, at Mads selv har et stort behov for at modtage indhold på Instagram fra 

influencers, men samtidig både selv er bange for at dele og også er bange for ikke at dele nok. Dette 

viser igen den svære skildring mellem den offline og online verden, hvor forbrugeren risikerer at føle 

sig udenfor offline, ved ikke at poste online. Forbrugerangsten kommer således til udtryk i den svære 

balancegang mellem at dele, ikke at dele og at dele det helt rigtige.  
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Delkonklusion 

Resultaterne af denne delanalyse viser, hvordan den digitale forbruger indtager influencers i deres 

verdensbillede både offline og online, og hvordan influencers således bliver en del af forbrugerens 

udvidede digitale selv. Det ses endvidere, at der kan sættes to overordnede grupper i henhold til den 

måde informanterne anser deres samspil med fænomenet på: fangruppen og de kritiske følgere. 

Fangruppen anser Instagram-universet og i særdeleshed den der skabes af influencers, som en pæn 

fantasiverden eller hyperrealitet, hvor informanterne kan stræbe efter at se ud på samme måde, hvilket 

både kommer til udtryk gennem forbrug og den måde de ønsker at fremstille sig selv offline og online. 

De kritiske følgere er derimod mere kritiske overfor fænomenet, og har måtte tage en aktiv beslutning 

om at følge færre influencers, for at undgå at blive påvirket negativt med hensyn til influencers 

simulering og det glansbillede fænomenet skaber. Overordnet ses det for begge informantgrupper, at 

den digitale forbruger i høj grad påvirkes af fænomenet influencer marketing, hvor samspillet i 

mellem forbruger, Instagram og influencers både påvirker forbrugerens verdensbillede, forbrug, 

selvforståelse og identiet. Endvidere viser analysen, at størstedelen af informanterne er langt mere 

kritiske overfor fænomenet end tidligere set i lignende studier og i høj grad reflekterer nuanceret over 

hvordan både influencers og Instagram-verdenen påvirker dem. Denne ændring får mig til at sætte 

spørgsmålstegn ved, hvordan Instagram teknisk bidrager til denne påvirkning, samt hvorfor 

forbrugerne ønsker at anvende mediet, når det i en sådan grad har en indvirkning på deres egen 

selvforståelse. Dette emne vil jeg belyse nærmere gennem den følgende analysedel. 

4.2 INSTAGRAMS AFFORDANCES 

Efter at have gennemgået den foregående analyse af hvordan forbrugerne påvirkes af Instagram og 

influencers samt hvorledes de anser sig selv i samspil med disse aktører, vil jeg i nærværende analyse 

dykke dybere ned i det tekniske og sociale samspil mellem forbrugerne og fænomenerne. Årsagen til 

dette er, at jeg i delanalyse 1 fandt, at forbrugeren i høj grad påvirkes af interaktionen med influencers 

som netop ses at faciliteres gennem Instagram. Jeg ønsker således at forstå, hvordan forbrugere 

anvender Instagram, hvorfor de følger influencers samt hvad de opnår ved denne relation. Her er 

affordances-begrebet relevant, idet det sætter fokus på forholdet mellem en teknologi og dets brugere, 

og hvordan en teknologi muliggør og betinger forskellige former for anvendelse og muligheder. 

Affordances- begrebet bidrager dermed til en forståelse af relationen mellem Instagrams tekniske 

egenskaber og de egenskaber og fordele der opstår, når brugerne interagerer med mediet og 

influencers. Analysedelen har til formål at besvare opgavens anden problemstilling der lyder som 



 
 

53 

følger: Hvilke affordances indeholder Instagram og hvordan og med hvilke formål anvender brugerne 

disse? 

 

Instagram bygger, som tidligere beskrevet, på bruger-generet indhold, hvor brugere gennem 

fotodeling selv kan dele indhold gennem videoer, billeder, lyd, tekst og ’hashtags’, samt følge og 

modtage indhold fra andre forbrugere, og dertil skabe sociale forhold til andre (Hurley, 2019:5). 

Instagram indeholder således i sig selv i en række tekniske funktioner, som muliggør at dets brugere 

kan anvende det, men det er op til brugeren selv, hvordan de anvender mediet og til hvilket formål. 

De tekniske egenskaber som Instagram tilbyder ses således som statiske, mens den måde hvorpå 

brugere danner mening ud fra teknologien på varierer fra bruger til bruger. For at komme dybere ned 

i informanternes livsverden og belyse hvordan og med hvilke formål informanterne anvender 

Instagram, vil jeg fremføre nedenstående model. Gennem denne vil jeg præsentere fire af Instagrams 

affordances, som jeg har fortolket ud fra informanternes beskrivelser. Disse har jeg kategoriseret som 

følger: deling, inspiration, social interaktion samt selvrepræsentation. Modellen er baseret på den 

tidligere gennemgåede teori af Davis og Chouinard (2016) (jf. afsnit 2,5), hvor jeg har udvalgt de fire 

begreber tilladt, opfordring, tilskyndet og påkrævet, for at konkretisere de måder Instagram muliggør 

og betinger brugernes anvendelse af de fire affordances. Endvidere har jeg gennem de symboler der 

ses over og under de fire affordances illustreret hvorvidt den pågældende affordances, opstår af 

Instagram tekniske egenskaber, af forbrugerens interaktion med artefaktet eller i samspil mellem 

artefaktet (Instagram), objektet (influencers) og subjektet (forbrugeren). I midten af figuren ses 

yermere begreberne opfattelse, færdighed og legitimitet. Disse vil jeg anvende for at belyse, hvorvidt 

brugerne selv er opmærksomme på egenskaberne, hvorvidt de har mulighed for at anvende dem, samt 

hvorledes den sociale og kulturelle ramme påvirker brugernes måde at anvende funktionerne på. De 

fire affordances vil blive redegjort for og analyseret under modellen. 
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Deling (opfordring): 

Deling kan anses som en af hovedfunktionerne ved Instagram og repræsenterer muligheden for at 

dele indhold på mediet med andre brugere. Jeg har i modellen valgt at definere denne affordances 

som opfordret. Dette betyder, at det er en affordances som Instagram muliggør for sine brugere 

gennem mediets tekniske muligheder, men som ikke er påkrævet af brugeren (Davis & Choinard, 
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2016:243). Instagram giver således i sig selv brugere muligheden for at være digitalt sociale, ved at 

udveksle indhold, hvor det netop er artefaktet (Instagram), som binder brugerne sammen (Kietzmann 

et al, 2011: 245). Det er imidlertid ikke påkrævet af Instagram, at man som bruger skal dele indhold 

på mediet for at have en Instagram profil. Denne affordances ligger således, som illustreret i 

modellen, på artefakt niveau, hvilket vil sige at det er en affordances som opstår fra Instagram i sig 

selv. Den er dog stadig afhængig af dens brugere, i det omfang at Instagram ikke ville kunne fungere, 

såfremt brugere ikke valgte at dele indhold. 

 

Ud fra opgavens empiri kan det fortolkes, at størstedelen af informanterne ser muligheden for at dele 

indhold, som et af hovedformålene med at anvende Instagram. Det at dele indhold på Instagram er i 

sig selv en måde at interagere med andre på, men betyder ikke nødvendigvis at delingen leder til at 

opbygge forhold gennem mediet (Kietzmann et al, 2011: 245). Når brugere deler indhold på 

Instagram, kan det således blot være ud fra et behov for at dele indhold fra deres liv med andre. Dette 

kan også fortolkes at være tilfældet med opgavens informanter, hvor Celina blandt andet giver 

følgende forklaring på, hvorfor hun valgte at oprette Instagram: 

 

”(..) det var egentlig fordi at jeg fik at vide at man ikke kan have et barn, uden at have Instagram 

(griner red.). For hvor skulle man ellers lægge billederne af sit barn hen? Og det kunne jeg pludselig 

mærke at jeg havde et ret stort behov for at dele.. ja hvor sødt mit barn var” (bilag 6 s 44, 10-12). 

Celina oprettede således Instagram netop med det formål at kunne anvende delefunktionen til at dele 

billeder af sit barn med andre brugere, hvorved jeg fortolker at Celina anser denne affordances som 

formålet med at have Instagram. Dette kan også fortolkes som tilfældet ved adskillige af de andre 

informanter. Herunder forklarer Emelie blandt andet, hvordan det at dele indhold især tidligere var 

en helt essentiel del af hendes af liv, og hvordan hun ofte tænkte på, at hun skulle huske at få et billede 

og dele det på Instagram. Hun beskriver hertil: hvis jeg ikke lagde et billede op mindst et par gange 

om ugen, så syntes jeg at det var nedern og jeg blev deprimeret!” (bilag 7 s. 56, 15-16). 

Jeg fortolker ud fra dette citat, at Emelie ligeledes har en forforståelse om, at man skal dele indhold 

for at være en del af mediet, hvorved hun føler at blive deprimeret, når hun ikke lever op til det. Hertil 

forklarede hun endvidere, at selvom hun ikke længere blev deprimeret af ikke at dele indhold lige så 

ofte, ville hun stadig ikke kunne undvære det (bilag 7 s. 56, 12-14), hvorved jeg fortolker at Emelie 

fortsat har et stort behov for selv at dele indhold. 
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Behovet for at dele indhold på Instagram kan ligeledes fortolkes ved informanten Julia. Herunder 

beskriver hun blandt andet, hvordan hun på en ferie med sin familie havde set et flot billede fra en 

strandbar på Instagram, og endte med at slæbe familien flere kilometer hen ad stranden, fordi hun 

også ville have et billede på baren, som hun kunne dele på sin egen Instagram konto:  

”(..)der måtte vi gå sådan en time eller halvanden gennem stranden og min mor kunne næsten ikke 

gå mere, men nu havde jeg udset mig denne her strandbar og vi kom forbi 7 andre strandbarer på 

vejen, men jeg havde udset denne så jeg VILLE derhen, for det var rigtig fint og det var rigtig godt. 

Så det der med at jeg går rigtig meget op i at det er det rigtige sted, nu har jeg fundet det her sted, så 

er det her vi skal være, fordi det åbenbart gør mit liv bedre” (bilag 5 s. 26, 20-24). 

Det ses således, at Julia ligeledes har et stort behov for at anvende Instagrams delefunktion, og især 

at det er det ”rigtige” indhold hun deler på mediet, som kan fortolkes at stamme fra hendes egen 

fortolkning af mediet. Jeg fortolker endvidere, at hun selv sætter spørgsmålstegn til dette behov for 

at dele og at tage det perfekte billede. Herunder bevidner især Julias sidste sætning om, at hun oplever, 

at Instagrams delefunktion skaber et pres til skulle at dele. Dette kan også fortolkes at stemme overens 

med Emelies beskrivelse af, hvordan hun kunne blive deprimeret, hvis hun ikke postede nok på 

Instagram, samt Mads’ tidligere italesættelse af at: ”det jo nærmest sådan at man ikke eksisterer, hvis 

man ikke lægger noget ud på Instagram”. Det ses således, at selv om Instagram blot opfordrer til 

deling gennem dets affordances, har informanterne en forforståelse om at de skal dele indhold. Denne 

forforståelse kan fortolkes at stamme fra de krav brugeren selv afkoder af Instagrams affordances og 

dermed den kulturelle og institutionelle legitimitet, idet der eksisterer nogle sociale og kulturelle 

rammer for hvordan et billede bør se ud, som informanterne føler at de skal leve op til. Julias sætning 

”fordi det åbenbart gør mit liv bedre”, kan således ses som en sarkastisk reference til disse krav, som 

hun selv afkoder fra mediet. Denne afkodning af Instagrams affordances kan endvidere også fortolkes 

ved informanten Line. Hun forklarer ligeledes, hvordan hun tidligere følte et stort behov for at dele 

billeder på Instagram, og at det skulle være de helt rigtige billeder, hvor hun kunne få flest likes fra 

sine egne følgere: 

”når jeg ser tilbage på det så var jeg alt for meget (..)jeg tænker da hold da op, og tænk at jeg gik så 

meget op i det. Og det værste var at det netop var de bikinibilleder som man fik absolut flest likes på, 

og tænk at det skal være sådan. (..) jeg fik klart mange følgere på at være den der picture perfect og 

at have mange bikinibilleder, som jo er den type som jeg ikke selv gider at se på i dag. Men dengang 
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fulgte jeg også selv modeller, hvor jeg prøvede at få inspiration fra dem og så prøvede jeg at tage det 

billede hun havde taget bagefter, og så gik det helt galt” (bilag 10 s.106, 7-13). 

 

Jeg fortolker således, at Line både oplevede et pres fra sine egne følgere, til at hun skulle dele de helt 

”rigtige” billeder, men også fra de influencers hun selv fulgte og som hun forsøgte at leve op til. Da 

jeg spørger mere ind til, hvorfor billederne med hendes egne ord ”gik galt”, forklarer hun:”(..)hvis 

det var et flot billede, så prøvede jeg at efterligne det. Og så gik det bare ikke særlig godt.(..) men det 

er jo fordi man ikke ser ud som de personer der var på billedet” (bilag 10 s.106,15-19). 

 

Presset i forhold til at dele det rigtige på Instagram synes dermed også at stamme fra eksponeringen 

af influencer-generede og idealiserede billeder, hvor brugerne afkoder en kulturel og social praksis 

om, at man bør se sådan se ud. Dette faciliteres yderligere af Instagrams tekniske funktioner, ved at 

mediet tilbyder sine brugere en lang række filtre både til opslag og stories, som har til formål at 

forskønne brugernes billeder, hvorved brugerne uden egentlige færdigheder får mulighed for at poste 

redigerede og æstetiske billeder. Disse funktioner anvendes også af influencers, hvorved forbrugeren 

også afkoder et krav til at skulle anvende disse funktioner. Line beskriver hertil: 

 

”(..)Det er jo sådan en epidemi der er startet af at en pige har fået en masse følgere af at gøre det og 

alle de kendte ser så fejlfrie ud. Man ved jo godt selv hvad der er sådan flot, og det er sådan høje 

kindben og at man er brun og at man ikke har skønhedspletter i ansigtet (..), og det tror jeg egentlig 

er kommet fra at man har set andre som er fejlfrie og nu har man så fået midlerne og apps til at 

ændre det ved sig selv” (bilag 10 s. 100, 9-14).  

 

Det kan således fortolkes, at Line mener at de mange idealiserede influencer-generede billeder på 

Instagram får modtageren til at føle at de også selv skal se fejlfrie ud og at man også bør redigere sine 

egne billeder. Hertil nævner hun også, hvordan en af hendes veninder redigerer sine billeder og fjerner 

skønhedspletter i sit ansigt, før hun lægger det op på Instagram for at leve op til dette ideal. Hun 

tilføjer hertil: ”Det kan jo ikke være rigtigt at man har et socialt medie, hvor man skal lave alting om 

ved sig selv for at der er flere der synes godt om det” (bilag 10 s.100,5-7). Det ses således, at selvom 

informanterne finder fordele i de tekniske egenskaber Instagram tilbyder, ved muligheden for at dele 

og modtage indhold, skaber denne affordances ligeledes et stort pres og høje krav til dem selv, ud fra 

den måde de selv afkoder funktionerne. 
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Inspiration (tilladt) 

Inspiration ses ligeledes som en af de vigtigste affordances ved Instagram, hvortil størstedelen af 

informanterne nævnte inspiration som en af de primære årsager til at anvende mediet. Inspiration er 

i den udarbejdede model defineret som en tilladt affordances, hvilket betyder at egenskaben i sig selv 

er neutral og opstår i samspillet mellem teknologien i sig selv og dens brugere (Davis & Choinard, 

2016:244). Instagram giver således forbrugeren mulighed for at få inspiration, men denne skabes kun 

i samspillet mellem Instagram, influencers og forbrugere, idet det kræver at der bliver delt 

inspirerende billeder (hovedsageligt af influencers) og at brugeren finder inspiration i billederne. 

Instagram er derfor heller ikke afhængig af denne affordances, men tillader blot at brugere opnår den 

gennem Instagram. Endvidere er inspiration en affordances som ikke stiller specifikke krav til sine 

brugere i henhold til færdigheder. Brugerne er således frie til at benytte inspiration gennem siden til 

det de ønsker, uden nødvendigvis selv at skulle bidrage til noget på mediet. 

 

I henhold til opgavens empiri, beskriver samtlige af informanterne, hvordan de anvender Instagram 

som inspiration, hvor de især igennem influencers billeder finder information om produkter, og bliver 

inspireret til at finde nye brands. Hertil forklarer Julia blandt andet, hvordan hun igennem influencers 

finder inspiration til blandt andet at købe nye ting:  

 

”Til fornyelse og til at købe ting, til at indrette og til at se hvordan man kan leve på en anden måde, 

(..). Jeg føler ikke jeg er sådan trendsætter, jeg er mere sådan en der følger trends og det er sådan 

der jeg følger med i ting..” (bilag 5 s.21, 25-27).  

 

Det ses således, at Instagram ved at muliggøre funktionen inspiration også skaber fordele for 

forbrugerne, hvor de har en opinionsleder at se op til. Influencers kan således anses som en form for 

smagsskabere (Arsel & Bean, 2018) hvor forbrugeren ved at følge dem, inspireres til hvad de skal 

købe indenfor fx mode, mad, indretning og design, og igennem deres indhold kan udvikle sin egen 

smag. Smag referer ifølge Arsel & Bean (2018:277) til alle de små akter man som forbruger gør, fra 

at lægge et billede af sin café latté på Instagram til kun at spise vegansk. Alle disse små handlinger 

viser forbrugerens smag, men vidner også om forbrugeren selv, samt den kultur forbrugeren indgår i. 

Disse handlinger er således vigtige for individet selv, men også for de som ser det, og som vil dømme 

personen herefter. Ifølge Arsel & Bean (2018:287) fungerer smagsskabere som et personligt led for 
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forbrugere at se efter for at udvikle deres egen smag. Når en smagsskaber erklærer at noget er inde 

og noget andet er ude, starter det en mode-cirkel trend. Dette fænomen fortolker jeg som værende 

tilstede gennem Julias beskrivelse om, hvordan hun igennem influencers billeder finder en trend og 

dermed får inspiration til hvad hun selv kan købe, hvordan hun kan style det, eller hvordan hun kan 

indrette sin lejlighed. Dette fænomen gør sig endvidere også gældende ved de andre informanter, idet 

samtlige beskriver inspiration som et af hovedformålene ved at følge influencers på Instagram, hvor 

de hver især får inspiration til hvad de kan købe. Funktionen er således også facilitator for, at brugerne 

køber de produkter som influencers reklamerer for. Her fortolker jeg igen at det influencerens rolle 

som smagsskaber, som gør at brugeren ønsker at købe de reklamerede ting. Emelie beskriver hertil: 

 

” (..)man ser op til influenceren og man synes at influenceren er inspirerende på en eller anden måde, 

og derfor vil man gerne have det samme som den.. (..)Fordi det giver jo en eller anden tilfredsstillelse 

med at man så også føler at man selv kan være med på det niveau.. Jeg tror det er meget naturligt, 

når man godt kan lide en person, at man så gerne vil have det samme” (bilag 7 s. 61, 28-3). 

 

Samspillet mellem Instagrams tekniske funktioner, influencers indvirkning og forbrugerens 

modtagelse, skaber således et formål for forbrugerne ved at anvende mediet og for at følge influencers 

igennem Instagram. Endvidere muligøre denne affordances og influencerens funktion som 

smagsskabere, at forbrugeren selv kan udvikle sin online og offline identiet, idet spørgsmålet ”hvem 

er jeg” konstant defineres og redefineres i kontrast til andre brugere på Instagram (Thomsen & 

Haytko, 1997). Den tekniske affordances ved inspiration som skabes gennem alle tre aktører har 

således en større betydning for forbrugeren, idet der opstår en dynamisk proces, hvor forbrugeren 

udvikler sin egen identitet på baggrund af deres egne ønsker og behov og de influencer-generede 

billeder de præsenteres med på Instagram. Hertil ses det endvidere, at informanterne også indtager 

den inspiration de ser på mediet i deres egen deling af indhold og dermed i deres egen online identitet. 

Herunder forklarede Emelie og Celina, hvordan de igennem Instagram havde fundet inspiration fra 

influencers til at tage flotte graviditetsbilleder, som de selv havde postet, og Celina forklarede 

endvidere hvordan hun generelt forsøger at kopiere det hun ser på Instagram i hendes egen profil. Jeg 

fortolker således at informanterne gennem den inspiration og smag de ser på mediet, inkorporerer 

dette både i deres offline og online identitet, ved at købe de samme ting og selv at dele det på 

Instagram. På denne måde udvikles forbrugerens smag, samtidig med at brugeren ved deling på 

Instagram, viser de deres smag til andre, som også vil bedømme dem for dette. Affordance inspiration 
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hænger dermed også sammen med den tidligere gennemgåede affordance deling, idet forbrugeren 

netop kan anvende inspirationen til selv at dele indhold. Dette har endvidere igen stor betydning for 

forbrugerens sociale identitet, idet Sheth & Solomon (2014:126) argumenterer for, at vi er gået fra et 

forbrugerperspektiv på ”you are what you wear” til ”you are what you post”. Ved at forbrugeren 

inspireres af influencers og lader disse bidrage til deres egne online identitet, påvirker det dermed 

også forbrugerens offline identitet.  

 

Social interaktion (tilskyndet): 

Social interaktion er ligeledes en vigtig affordances ved Instagram, og betegnes ofte som den primære 

årsag til at brugere anvender mediet og interagerer med influencers (fx Kozinets, 2010). Denne 

egenskab skabes af forbrugeren (subjektet) selv og er i modellen således defineret som en tilskyndet 

affordances. Dette betyder at social interaktion tilskyndes af Instagram gennem mediets tekniske 

algoritmer, men selve egenskaben skabes af forbrugerne selv, når de indgår i social interaktion 

gennem Instagram (Davis & Choinard, 2016:243). Herunder er Instagrams algoritmer lavet således, 

at brugere præsenteres med det indhold, som vurderes til at kunne skabe mest muligt socialt 

engagement, baseret på hvad brugerne tidligere har liket og kommenteret (ibid). Ydermere tilskyndes 

social interaktion gennem mediet gennem funktioner som privat beskeder, muligheden for at reagere 

på ’stories’ gennem tekst eller emojies, samt muligheden for at kunne kommentere på andre brugers 

billeder. Der er således rig mulighed for at interagere socialt med andre på mediet for dem som ønsker. 

 

Tidligere studier indenfor feltet, herunder Kozinets 2010, argumenterer for at det er brugerens 

motivation for at indgå i et online fællesskab, som er formålet med at anvende sociale medier. Hertil 

konkretiserer Kozinets (2010: 31) endvidere at social interaktion ikke nødvendigvis behøver at betyde 

at man direkte interagere med andre på mediet eller skaber nye venner, men også kan være behovet 

for at skabe online oplevelser. På baggrund af dette introducerer Kozinets (2010: 32) fire typer af 

social interaktion - interactor, maker, lurker og networker, baseret på forskellige motivationer for at 

indgå i sociale fællesskab online og argumenterer for, at jo mere fundamental socialiseringen er for 

forbrugerens selvforståelse og identitet, jo større vil behovet for at være del af et online fællesskab 

være. Dette kan også fortolkes at være tilfældet i henhold til de udvalgte informanter, idet det ses at 

de informanter der har størst behov for at indgå i social interaktion på Instagram, er ”mor-

informanterne”. Herunder hører Anna, Celina og Emelie, som alle beskriver hvordan social 
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interaktion på Instagram med andre mødre, giver dem en følelse af fællesskab og ikke at være alene. 

Celina forklarer hertil: 

”Når man er på barsel eller når man er mor på en måde så synes jeg også det er dejligt at følge helt 

almindelige hverdagsting fra andre mødre og jeg synes det er rart at se andre der er samme sted. 

Bare helt almindelige hverdags stories med nogle der drikker kaffe eller hvad man laver med sine 

børn, så er man på en måde sammen med dem om bare at gå der hjemme” (bilag 6 s. 42, 24-28). 

Jeg fortolker således at Celina ved at modtage indhold fra andre mødre, føler hun indgår i et 

fællesskab med disse brugere om at være på barsel. Hertil beskriver hun endvidere, hvordan hun ofte 

svarer på andre mødres stories og opslag og på denne måde indgår i social interaktion med brugerne. 

Hun kan således på baggrund af Kozinets (2010:34) teoretisering fortolkes som værende en 

’networker’, som Kozinet definerer som en bruger der i høj grad interagere med andre brugere og 

skaber sociale bånd. I denne gruppe kan man ligeledes kategorisere informanten Anna som beskriver, 

hvordan hun igennem Instagram i høj grad interagerer med andre mødre online, herunder særligt 

influencers, og endda har mødt flere af brugerne offline:  

 

”(..) det giver mig også meget socialt (at anvende Instagram red.), fordi jeg har mødt flere, både nogle 

jeg bare skriver med, men jeg har også været så heldig at møde flere af dem in real life senere hen, 

og der har det givet mig helt vildt meget. Der har det givet mig nogle venskaber jeg har manglet, med 

nogle som jeg nok havde lidt mere tilfælles med” (bilag 11 s. 111,12-15). 

 

Jeg fortolker herudfra, at Anna ved at indgå i social interaktion med andre på Instagram og fungere 

som ’networker’ føler sig som en del af et online fællesskab, og endvidere har overført hendes online 

interaktion til også at skabe bånd til andre brugere offline. Dette ser jeg som en interessant 

observation, da Anna og Celina er de eneste informanter som direkte interagere med brugere de ikke 

kender på Instagram. Herunder beskriver Emelie, hvordan hun aldrig kunne finde på at kommentere 

eller ”svare” andre brugere, men at hun dog alligevel føler en fællesskabsfølelse ved at modtage 

indhold fra influencers. Hertil forklarer hun blandt andet, hvordan hun igennem sin graviditet havde 

fundet en influencer, som hun kunne sammenligne sig med og hvordan hun igennem hendes opslag 

på Instagram fik skabt et fællesskabsbånd, selvom hun ikke direkte interagerede med hende: 
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”(..)fordi hun har jo også lige været gravid, og så fødte hun her i november (..) og hun har lavet 

sådan nogle uge til uge graviditets updates og hendes graviditet kan jeg så sammenligne med min 

graviditet, og den er meget ens. Så på den måde er jeg gået ind når jeg fx har syntes ej det er er 

mærkeligt at jeg slet ingen symptomer har her, så er jeg nogle gange gået ind på hende og tjekket og 

hun havde så det samme! Og hun har så nu en sund og rask dreng ikke? Så jeg tror også at det er 

derfor, fordi man så finder noget tryghed i det, fx her i graviditeten og ja man finder en man ligesom 

kan bonde med uden at tale sammen” (bilag 7, s. 65, 1-6). 

 

Jeg fortolker således, at selvom Emelie ikke direkte interagerer med influenceren, føler hun alligevel 

et fælleskab og finder tryghed i at se, at andre har det på samme måde som hende selv. Hun kan 

således alligevel kategoriseres som en form for networker idet hun ved at modtage indhold fra 

influencers, opnår stærke bånd med den pågældende influencer, selvom at de ikke decideret 

kommunikerer sammen. Emelies forhold til social interaktion, stemmer dermed også overens med 

Kozinets (2010:31) teoretisering om, at social interaktion ikke nødvendigvis betyder at man direkte 

interagere med andre, men også kan handle om en følelse af fællesskab. 

 

I kontrast til dette ses gruppen lurkers, hvor jeg fortolker at samtlige af de resterende fem informanter 

kan kategoriseres under. Lurkers anses ifølge Kozinets (2010:33), som en gruppe der ikke har et 

behov for decideret social interaktion, men som udelukkende observerer indhold på Instagram udefra, 

uden at gøre opmærksom på deres tilstedeværelse. Herunder beskrev samtlige af de fem informanter, 

hvordan de fandt det grænseoverskridende at kommentere eller på anden måde indgå i en samtale 

med de influencers de følger. Hertil forklarer Mads blandt andet: 

 

”Nej nej jeg snakker slet ikke med dem. Men nogle af dem har jeg også sådan 100.000 følgere, så det 

er jo klart altså hvad fanden skulle jeg sige til dem? Jeg har jo ikke lyst til at snakke med dem, jeg 

har jo bare lyst til at se hvad de laver (..)” (bilag 8 s. 80, 15-17). 

 

Jeg fortolker herudfra, at Mads finder fordele i at observere influencers online, men ikke ønsker at 

interagere med dem, idet han har en forforståelse om, at man ikke kan interagere med brugere der har 

mange følgere. Denne forståelse tegner sig endvidere på tværs af de tidligere kategoriserede 

informantgrupper ’fans’ og ’de kritiske følgere’. Jeg fortolker dog, at de to grupper har forskellig 

årsag til deres fravalg af social interaktion. Det synes for gruppen ’fans’ at skyldes en frygt for at 
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blive dømt af andre og blive anset som ”den type” som kommenterer på influencers opslag, hvor det 

hos informantgruppen ’kritiske følgere’ virker mere til at informanterne ønsker at ”straffe” 

influenceren ved ikke at kommentere. Under sidstnævnte beskriver Line blandt andet, hvordan hun 

ikke engang ’liker’ influencer-generede opslag, da hun ikke ønsker at gøre dem opmærksom på at 

hun ser opslagene: 

 

”Jeg tager mig selv nogle gange i at jeg faktisk kigger virkelig længe på deres opslag når jeg går ind 

på deres profil, men jeg liker aldrig. Aldrig! Men jeg sidder virkelig og kigger. Jeg er bare sådan en 

skærm kigger (griner red.). Ligesom når jeg er inde på @geggo, så sidder jeg også og kigger alle 

billederne igennem men jeg liker ikke noget” (bilag 10 s. 106, 26-2). 

 

Line repræsenterer således en typisk ’lurker’ adfærd, hvor hun slet ikke ønsker at gøre opmærksom 

på sig selv, men kun observerer andres indhold og interaktion ude fra. Idet de resterende 5 informanter 

har samme forståelse af Instagram, fortolker jeg at størstedelen af informanterne er langt mere passive 

modtagere af influencer-generet indhold end tidligere set. Jeg vil således med afsæt i Kozinets (2010) 

teori argumenterer for, at det kun er brugere som opnår en større identitetsskabende følelse ved 

interaktion med influencers, som ønsker at interagere. Denne forståelse af Instagrams affordances 

kan endvidere også bunde i forbrugerens afkodning af kulturel og institutionel legitimitet, hvor mor-

informanterne måske afkoder det som social praksis at indgå i et online fællesskab med andre mødre 

på sociale medier, mens det for andre brugere ses som grænseoverskridende at interagere med 

influencers, hvortil de i stedet kun ønsker at observere indholdet udefra.  

 

Selvrepræsentation (påkrævet): 

Den sidste affordances der afspejles gennem informanternes beskrivelser er selvrepræsentation, som 

reflekterer muligheden for at repræsentere sig selv på Instagram, og dermed vise sin identitet til andre. 

Jeg har i modellen valgt at definere denne affordances som påkrævet. Ifølge Davis & Choinard 

(2016:243) er en affordances påkrævet når mediet kræver egenskaben af brugeren, før at de kan 

anvende mediet. Når en bruger opretter sig på Instagram, kræver mediet, at brugeren vælger et 

brugernavn og et profilbillede, hvorigennem man som bruger repræsenterer sin identitet til andre 

brugere. Vælger man fx et alias som profilnavn og ikke at have et profilbillede af sig selv, vil dette 

stadig være et bevidst valg fra forbrugerens side om, hvorledes brugeren ønsker at repræsentere sig 
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selv til andre. Man kan således argumentere sig for at denne affordances opstår som påkrævet, idet 

repræsentationen subtilt er påkrævet, hvorved det er umuligt ikke at have en identitet på Instagram. 

 

En påkrævet affordance kommer ifølge Davis & Choinard (2016:243) fra objektet i sig selv. Jeg vil 

imidlertid argumentere for, at egenskaben i dette tilfælde skabes i samspillet både mellem objektet 

og subjektet, idet Instagram teknisk kræver en form for digital identitet af brugeren, men det er op til 

brugeren selv, hvordan de vælger at fremstille sig selv på mediet. Herunder ses det ofte diskuteret, at 

brugere på Instagram udvikler en anden identitet online end deres reelle offline identitet. Ifølge 

Hurley (2019:5) har vi alle adskillige identiteter, som vi fremviser i forskellige situationer, men 

Instagrams tekniske affordances muliggør, at brugere kan trække på de sociale semiotiske ressourcer 

ved identitet, og dermed repræsentere en idealiseret og ”fantasi” udgave af dem selv på Instagram. 

Endvidere præsenterer influencers forbrugere med smukke, redigerede og idealiserede billeder og 

videoer af dem selv og deres liv, og formidler dermed en rekonstruktion af dem selv, som ikke er let 

at efterligne og som måske ikke engang er muligt i den offline verden (ibid). Dette afspejler således 

elementet af hyperrealitet (jf. analysedel 1), hvor det netop ses at en stor del af forbrugerne ønsker at 

blive præsenteret af denne idealiserede og fantasi-lignende verden. Det ses således, at forbrugerne 

både selv skaber en manipuleret version af deres eget selv og faciliterer det yderligere ved at følge 

influencers.  

 

Idet Instagrams tekniske funktioner endvidere muligøre at brugere kan ændre sin online fremstilling 

af sig selv gennem billede redigering og filtre, spiller de kulturelle og sociale praksisser (kulturel og 

institutionel legitimitet) igen ind, idet forbrugeren herigennem afkoder hvordan de bør fremstille sig 

selv. Herunder forklarer størstedelen af informanterne, hvordan de i høj grad tænker over hvilket 

”image” de gerne vil have på Instagram og hvordan de fremstiller sig selv til deres følgere. Endvidere 

fortolker jeg, at samtlige informanter har en forforståelse om, at man bør præsentere sig selv på den 

bedst mulige måde, for at leve op til de sociale rammer og krav for mediet. Herunder beskriver Mads 

blandt andet, hvordan brugere på Instagram skaber en falsk verden ved altid at vise dem selv fra deres 

bedste side og være i gang med noget spændene, hvor modtageren føler at deres eget liv er kedeligt i 

sammenligning, og dermed også vælger at præsentere sig selv på samme måde til deres egne følgere 

(bilag 8 s. 72,9-13). Endvidere beskriver Helene, hvordan brugere generelt kun viser sine flotte 

vinkler og bedste sider på mediet, som medfører at modtageren føler deres eget liv er dårligt i 

sammenligning: 
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”Man kan sige at der er mange der bruger Instagram til at poste billeder af sig selv især og ens bedste 

vinkler og sider kan man sige, altså vise den bedste side af sig selv og redigere billeder og ligesom 

skabe et glansbillede som ikke eksisterer.. Hvilket kan give ens følgere et forkert indtryk af hvordan 

man har det, hvordan man ser ud og hvordan ens liv i bund og grund fungerer. Så kan man selv stå 

tilbage med en følelse af at ens eget liv er rigtig dårligt når man sammenligner det med de her 

glansbilleder, som kommer ud hele tiden ” (bilag 12 s.131, 18-23). 

 

Jeg fortolker således affordances selvpræsentation som en kompleks proces, hvor samspillet mellem 

artefaktet (Instagram), influenceren (objektet) og brugeren (subjektet) sammen muliggør og betinger 

brugerens muligheder for at præsentere sig selv til andre brugere.  

 

Delkonklusion 

I dette afsnit har jeg undersøgt Instagrams affordances og således hvordan de tekniske egenskaber 

som Instagram tilbyder, giver forbrugeren forskellige muligheder for anvendelse. Analysen viste, at 

størstedelen af informanterne finder udbytte i at dele og modtage indhold med andre brugere på 

mediet, men at flere samtidig oplever et stigende pres til at dele det helt rigtige. Dette pres synes at 

stamme fra de influencer-generede billeder informanterne ser på deres feed og dermed blandt andet 

den kulturelle og institutionelle legitimitet, hvor informanterne ønsker at tage lignende billeder. 

Endvidere sås det, at Instagram forstærker dette gennem mediet tekniske funktioner, hvor selv den 

almindelige bruger har mulighed for at tage forholdsvis flotte billeder ved hjælp af filtre. Begge disse 

sociale praksisser medfører, at der bliver opadarbejdet nogle koder for hvad der er interessant, som 

kan lede til, at forbrugeren stiller alt for høje krav til sig. Dog finder størstedelen af informanterne 

også fordele i billederne, idet de giver inspiration til forbrugerne, hvortil influencers fremstår som en 

form for smagsskabere, hvorigennem forbrugerne kan udvikle deres egen smag. Analysen viste 

endvidere, at på trods af at social interaktion ofte anses som den primære årsag til at brugere anvender 

Instagram, ønsker størstedelen af de udvalgte informanter ikke at interagere direkte med brugere de 

ikke kender, herunder influencers, men repræsenterer i højere grad en lurker adfærd, hvor de passivt 

observerer andres interaktion. Endeligt fremviste analysen at Instagrams tekniske krav om at brugere 

skal repræsentere et online selv, påvirker forbrugerens selvforståelse og skildring mellem online og 

offline identiet, som understøtter den tidligere analyse af forbrugerens udvidede digitale selv og 

fremstilling af hyperealitet. Den ændrede forbrugeradfærd i forhold til passiv modtagelse af 



 
 

66 

influencer-generede opslag får mig til at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan forbrugerne afkoder disse 

opslag og hvilken værdi de finder i opslagene, når størstedelen af informanterne ikke ønsker at 

interagere online. Dette emne vil jeg belyse gennem den følgende analysedel. 

4.3 FORBRUGSADFÆRD 

Efter at have gennemgået de foregående analyser af forbrugers forhold til og påvirkning af 

influencers, samt hvorledes dette muliggøres gennem Instagrams tekniske affordances, vil jeg i 

nærværende analyse dykke dybere ned i, hvordan eksponeringen af influencer-generet indhold 

påvirker forbrugerens forbrugsadfærd. Denne analysedel har til formål at besvare opgavens tredje 

problemstilling der lyder som følger: Hvordan forankres mødet med influencers i forbrugerens 

forbrugsadfærd? 

 

Analysen findes relevant at inddrage, da jeg i de tidligere analyser fandt, at forbrugeren i høj grad 

påvirkes af influencers med hensyn til forbrug, hvor forbrugeren forsøger at tilegne sig en del af 

influencerens identitet, ved at købe de ting der reklameres for. Disse analyser tog afsæt i forbrugerens 

selvforståelse og identitetsdannelse gennem influencers, men tog ikke højde for de mekanismer som 

afgør, hvorvidt en forbruger påvirkes af en influencer i forhold til brandopfattelse og købsintention. 

Dette er et emne, der heller ikke tidligere har været forsket synderligt i, til trods for at adskillige 

studier har undersøgt fænomenet influencer marketing og har sat lighedstegn mellem brugen af 

influencer marketing og forhøjet brandkendskab. Endvidere har tidligere studier ofte fokuseret på 

forbrugsadfærd som et internt mål om at opnå specifikke ting, hvor forbrugeren reagerer på 

udefrakommende stimuli og dertil reagerer med handling. Jeg vil dog argumentere for, at den digitale 

forbruger grundet den forandrede forbrugermagt (jf. afsnit 2.1.3) i dag kan anses som langt mere 

reflekterende i henhold til hvordan de lader sig påvirke, og at den digitale forbruger funderer sin 

købsbeslutning på adskillige sociale variabler både i forhold til dem selv og i forhold til influenceren. 

Jeg finder det derfor relevant at belyse de fundamentale mekanismer som afgør om et influencer-

generet og sponsoreret post er succesfuldt, for at bidrage til en udvikling af feltet samt en forståelse 

af den digitale forbrugers påvirkning af influencers i henhold til forbrugsadfærd. Hvor min tidligere 

analyse om affordances forholdte sig til de tre aktører - Instagram, influencer og forbruger, vil jeg i 

nærværende analyse fokusere på samspillet mellem forbruger og influencer, og den afkodning 

forbrugeren laver af et influencer-generet opslag.  
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Jeg vil på baggrund af ovenstående og med afsæt i opgavens empiri, fremføre en model for afkodning 

af værdi i et influencer-generet opslag og dets effekt på forbrugeren, her betegnet som en influencer-

værdi model. Modellen illustrer dynamikken mellem influencer og forbruger gennem fire variabler 

som jeg anser som afhængige for, at en forbruger afkoder en positiv værdi i et sponsoreret influencer-

post og reagerer på det i henhold til brandopfattelse og købsintention. Som modellen illustrerer opstår 

variablerne både fra influencerens side, gennem dennes troværdighed og levering samt forbrugerens 

egen attitude og identitet i forhold til influenceren. Pilene i midten af modellen illustrerer endvidere 

variablernes gensidige afhængighed, hvilket betyder at variablerne opstår af elementer ved 

henholdsvis influenceren og forbrugeren samt af samspillet i mellem disse. Nederst i figuren ses 

endvidere effekten på afkodningen gennem de to outcome faktorer (OF1) brandopfattelse og (OF2) 

købsbeslutning, som illustrerer den værdi (outcome) som forbrugerens afkodning har. Gennem 

modellen vil jeg således argumentere for, at forbrugerens afkodning af influencerens troværdighed 

og levering samt forbrugerens egen attitude og identitet i forhold til influenceren, afgør hvorvidt 

forbrugeren opnår en positiv association med et givent brand og i sidste ende ender med at købe 

produktet. De fire variabler vil blive redegjort for og belyst under modellen, som kan ses på følgende 

side. 
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Influencer variabler 
 
IV1: Troværdighed 

Forbrugerens afkodning af en influencers troværdighed ses som den vigtigste variabel for, om 

forbrugeren vælger at indtage et influencer-generet opslag og adoptere en positiv opfattelse af et 

sponsoreret brand. Dette er interessant, eftersom adskillige tidligere studier har fokuseret på 

troværdigheden i eWOM, men ikke på brugerens afkodning af influencerens troværdighed. Dog 
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nævner et studie af Spry et.al (2011; Djafarova & Rushworth, 2017) at troværdigheden af en 

influencer påvirker troværdigheden af et brand, mens andre studier argumenterer for, at virksomheder 

håber at forbrugerens opfattelse af en influencer, er parallel til den succes brandet ønsker (fx Elberse 

& Verleuin, 2012; Djafarova & Rushworth, 2017). I henhold til opgavens empiri fortolker jeg 

imidlertid, at informanterne i høj grad aflæser influencerens troværdighed og lader denne afgøre, 

hvorvidt de ønsker at se nærmere på et brand. Herunder forklarede størstedelen af informanterne, 

hvordan man kunne opdele influencers efter troværdighed, hvor fx reality stjerner blev afkodet som 

værende direkte utroværdige. Helene forklarer hertil: 

 

”Jeg synes klart at man kan se en forskel i influencers, fx de der Paradise deltagere som reklamerer 

for Sugar dating og plastikoperationer og Smilebright tandblegning (..), og så nogle lidt ældre som 

mere har forstået betydningen i hvor smart det også godt kan være at bruge sit navn til at opbygge et 

brand, og virkelig gøre noget ud af sit navn og gøre det troværdigt” (bilag 12 s. 135, 28-32). 

 

Denne forskel mellem forskellige typer influencers blev reflekteret over af størstedelen af 

informanterne, som alle havde en fordom om at ”reality influencers” er utroværdige, hvilket de 

begrundede med, at de reklamerer for ting der ikke virker eller som de ikke har sat sig nok ind i, 

herunder bland andet tandblegningsproduktet SmileBright, som senere viste sig at være skadeligt (jf. 

afsnit 2.1.3). At informanterne afkoder disse influencers som værende utroværdige, ses endvidere at 

have en effekt på informanternes opfattelse af de brands som de pågældende influencers samarbejder 

med. Herunder beskrev flere af informanterne hvordan de generelt forsøgte at undgå alle produkter 

og brands, som de tidligere havde set sponsoreret af en ”reality-influencer”, mens Helene endvidere 

forklarede, hvordan brugen af utroværdige influencers i et opslag helt kunne ændre hendes opfattelse 

af det pågældende sponsorerede brand: 

 

”fx havde jeg tænkt mig for ikke så lang tid siden at spise på en sushi restaurant, men så så jeg en 

influencer havde reklameret for det, sådan ”inviteret bla bla”, og så fik jeg faktisk ikke lyst til at spise 

på den sushi restaurant alligevel, fordi.. det mistede bare noget af charmen ved den sushi restaurant 

(bilag 12 s. 135,6-9). 

 

Denne holdning kan ligeledes fortolkes ved størstedelen af de andre informanter, hvor flere endvidere 

beskriver hvordan de afkoder influencers som udelukkende lægger reklame op på deres profil i 
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forhold til eget indhold som værende utroværdige, hvilket igen også påvirker deres opfattelse af de 

pågældende brands. Herunder forklarer Sofie: 

 

”hvis der var influencer der dag for dag havde et nyt produkt, så ville jeg hverken have lyst til at følge 

dem eller købe noget, for det ville virke for utroværdigt (..)”(bilag 9 s. 91, 8-11). 

 

Det kan således fortolkes, at forbrugerens afkodning af influencers troværdighed ligeledes afhænger 

af balancen mellem sponsorerede og ikke sponsorerede posts. Det ses imidlertid at enkelte af 

informanterne, særligt dem som tidligere defineret som ”fans” bestående af informanterne Julia, 

Celina, Mads og Emelie er mere tilgivende overfor hvor meget reklame influencers laver, mens der 

for ”de kritiske følgere” bestående af informanterne Sofie, Line, Anna og Helene, ikke skal meget til 

før de vælger at affølge influenceren og bliver efterladt med et negativt indtryk af de sponsorerede 

brands. Hertil beskriver Celina blandt andet følgende: 

 

”Altså jeg synes det er irriterende når man ser en eller anden influencers story og der sådan er flere 

forskellige reklamer i samme story, eller at det hele tiden skifter over til en ny reklame, så er jeg 

sådan lidt kom nu videre, men jeg synes egentlig at jeg er meget overbærende, fx hvis de forklarer 

’uh der er godt nok meget der lige falder sammen her nu, så derfor kommer der lige meget reklame’, 

så er jeg meget tilgivende (griner red.) hvis de ligesom kommenterer på det, så jeg ikke føler jeg bare 

får smidt reklamer i hovedet” (bilag 6 s.46,9-14). 

 

Det kan således fortolkes at Celina er meget bevidst om hvornår der er for meget reklame ved en 

influencer, men er langt mere tilgivende overfor det, end fx Sofie, som både helt vælger at affølge en 

pågældende influencer og nægter at købe de brands der reklameres for, hvis influenceren fremstår 

utroværdig. Det ses således at forbrugerens afkodning af influencerens troværdighed, har stor 

betydning for deres opfattelse af både værdien i postet og af det sponsorerede brand. 

 

IV2: Levering 

Influencerens levering af et sponsoreret post findes ligeledes vigtig for forbrugerens afkodning af 

værdien i det. Herunder beskrev samtlige af informanterne blandt andet, hvordan influencerens måde 

at beskrive at postet er reklame på har stor indvirkning på, hvordan de tager imod det. Hertil 

forklarede flere af informanterne, at de er langt mere tilbøjelige til at interagere med et brand, hvis 
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virksomheden blot er tagget i et influencer post frem for direkte nævnt som en sponsoreret anbefaling. 

På denne måde synes brandet er blende ind med influencerens egne billeder og værdier, mens de 

meget opsatte billeder let bliver afkodet som værende for ”reklame-agtige”, hvormed der er mindre 

chance for at informanterne motiveres til at søge supplerende information, fx ved at besøge 

virksomhedens Instagram side. Dette stemmer overens med et tidligere studie af Kozinets et al, 

(2010:83) som fandt at succesen af et influencer post afhænger af, hvorvidt influenceren evner at 

omforme beskeden fra en salgslignende kommunikation til relevant information som passer til 

målgruppen. Det kan således fortolkes, at influenceren ved direkte at skrive ”reklame for..” opfattes 

for mere reklame og salgs-orienteret, end når brandet er integreret i billedet. Det ses dog samtidig, at 

der er sket en ændring i henhold til dette i Danmark, da Forbrugersombudsmanden i 2018 indsatse en 

række regler for influencers, med det formål at tydeliggøre reklame på Instagram. Herunder blev det 

vedtaget som ulovlig og skjult markedsføring hvis et brand blot er tagget i et billede såfremt det er 

reklame og at det i stedet skulle fremgå tydeligt som ”reklame for x” (forbrugerombudsmanden.dk, 

2018). Denne forskel reflekterede flere af informanterne også over, hvor adskillige nævnte at 

influencers i dag i højere grad kunne anses som en form for reklamestandere, og dermed mindre 

personlige end tidligere. I forhold til denne ændring ses der igen en opdeling af de to 

informantgrupper ’fans’ og ’de kritiske følgere’, i forhold til hvordan de reagerer på den mere 

reklame-orienterede kommunikation fra influencers. Hertil argumenterer forbrugergruppen ”fans” 

for, at selvom der er kommet langt mere reklame i opslagene gennem de seneste år, er det ikke noget 

der har ødelagt interessen ved at følge influencers. Mads forklarer blandt andet følgende: 

 

”jeg tror også at min opfattelse af bloggere har ændret sig med årene, fordi der jo er kommet så 

meget reklame i det de laver. Så jeg ved jo godt at det er en omvandrende reklamesølje jeg kigger på, 

så derfor betyder det ikke så meget. Jeg er lige som med på præmissen. Det er ikke fordi at jeg ikke 

er klar over at det er reklame jeg sidder og kigger på. Men det er spændende” (bilag 8, 78, 2-6). 

 

Det kan således fortolkes, at selvom Mads føler at der er kommet mere reklame blandt influencers på 

Instagram, ødelægger det ikke hans forhold til influencers og den måde han påvirkes på. Hertil 

beskriver han endvidere, at det for ham handler om det er en flot levering, og så er selve reklamen i 

det mere lige meget. Dette beskriver han blandt andet gennem følgende eksempel om en af hans 

fortrukne indretnings-influencers: 
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”(..)fordi jeg synes han laver så meget flot, er jeg også meget positiv overfor de brands han bruger. 

Altså.. ja jeg tror bare at fordi han også tager så flotte billeder af deres produkter. Så også selvom 

det er en sponsoreret annonce, så virker det jo bare appellerende! Fordi det hele jo bare er så skide 

lækkert at jeg bare tænker ”det må jeg bare have!” (bilag 8, 83,7-10). 

 

Ovenstående citat viser således, hvordan Mads ved at føle sig tiltalt af influencerens levering, opnår 

en langt større lyst til at købe de produkter der reklameres for. Endvidere bevidner de ovenstående 

citater om, at det for denne informantgruppe er æstetik der er det vigtige, og at så længe dette krav er 

opfyldt, stiller de færre krav til hvorvidt det er leveret på en troværdig måde. Dette står i kontrast til 

de ”kritiske følgere”, som går meget op i at leveringen er troværdig. Herunder beskrev flere af 

informanterne det som værende forkert når influencers forsøger at ”skjule” reklamen i opslag. Dette 

beskrives blandt andet gennem følgende citat af Anna: 

 

”for det første er det ikke lovligt kun at skrive det i hashtags, og jamen det kan faktisk godt gøre at 

jeg vælger at unfølge dem, for jeg mener at man har et ansvar for at tydeliggøre at det er reklame” 

(bilag 11 s. 118,12-13). 

 

Det kan således fortolkes, at Anna helt tager afstand fra de influencers som ikke tydeliggøre at det er 

reklame. Dette bevidner også om den digitale forbrugers forbrugermagt, idet forbrugeren nemt kan 

vælge at tage afstand fra influencers og brands, hvor leveringen ikke lever op til forbrugerens krav. 

Anna beskrev endvidere, hvordan det også havde en betydning for hendes brandopfattelse, idet hun 

ved opslag med skjult reklame fik en mere negativ opfattelse af det sponsorerede brand: 

 

” for i min optik er det det samme som at man ikke kan stå ved det (..) at du måske ikke er helt sikker 

på at firmaet er et som du har lyst til at blive koblet så meget sammen med, som man gør i et 

samarbejde” (bilag 11 s. 118, 28-32). 

 

Det ses således at influencerens levering af et sponsoreret post, har stor betydning for hvordan 

forbrugeren afkoder influenceren, hvilket igen har en stor effekt på forbrugerens opfattelse af det 

sponsorerede brand og hvorvidt de ønsker at købe et produkt.  
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Forbrugervariabler 

FV1: Attitude 

Det ses at forbrugerens afkodning af værdien i et influencer-post, ikke blot afhænger af elementer fra 

influenceren selv, men også fra elementer fra forbrugeren og hvorledes disse passer sammen med en 

given influencer. Hertil vil jeg argumentere for, at forbrugerens egen attitude overfor konceptet 

influencers generelt, har stor betydning for, hvordan forbrugeren forstår et opslag samt deres 

motivation for at interagere med et brand og eventuelt købe et produkt. Dette stemmer overens med 

et tidligere studie om markedsføring på sociale medier af Luna-Nevarez og Torres (2015), som fandt 

at forbrugere som anså reklamer som værende vigtige og informative, også udviste en generel positiv 

attitude overfor online markedsføring, mens brugere som anså reklamer for værende forstyrrende, 

havde en mere generel negativ attitude overfor reklamer online. Endvidere fandt de at denne forskel 

i attitude overfor reklame generelt, havde stor indvirkning på forbrugerens eWOM adfærd og 

købsbeslutning, hvor de forbrugere som generelt havde en positiv attitude overfor online 

markedsføring, havde en lagt større lyst til at besøge virksomhedens hjemmeside og købe produktet. 

 

Dette ses også som tilfældet med influencer marketing, hvor forbrugere med en generel positiv 

attitude overfor konceptet, også vil afkode en større værdi i et influencer-generet opslag, og dermed 

samtidig vil være mere motiveret til at købe produktet. Hertil ses igen en opdeling af informanterne i 

grupperne ’fans’ og ’kritiske følgere’, idet de som tidligere set (jf. analysedel 1) afspejler to kontraster 

i forhold til attitude overfor influencers. Informantgruppen ”fans” har en overvejende positiv attitude 

overfor influencers, som medfører at de også er positivt stemt overfor influencers opslag og således 

også overfor de brands der reklameres for, mens der for informantgruppen ’kritiske følgere’ skal mere 

til, før at de klikker videre ind på et brand fra et influencer post, idet de generelt har en langt mere 

kritisk opfattelse af konceptet. I forhold til informantgruppen ”fans” fortolker jeg at den positive 

attitude bunder i, at informanterne finder influencer-generede opslag værdifulde og informative. 

Herunder beskriver Celina, hvordan hun mener at influencers generelt godt kan stå inde for det de 

reklamerer for, og at det ofte er reklame hun kan bruge til noget (bilag 6 s. 40, 8-15), mens Julia 

forklarer, at det netop er gennem reklame, at hun får anbefalinger til hvad hun skal købe som er et af 

formålene med at følge dem: 

 

”hvorfor skulle deres anbefaling være dårligere end hvad andre kunne give mig, altså det er jo i det 

mindste en anbefaling. Der er jo så mange ting, altså hvordan skulle jeg ellers vide at det eksisterede 
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hvis de ikke gjorde det? Jeg tror også bare at jeg er meget open minded sådan nå men så ved jeg da 

også at det findes (..)At de så er blevet betalt for det, der har jeg nok altid været lidt ligeglad(..)fordi 

jeg ved hvordan det fungerer, også med virksomheder har jeg altid tænkt jamen hvis ikke de 

reklamerede for det, hvordan skulle jeg så vide at det eksisterede? og hvis en influencer ikke fortalte 

om det, hvordan skulle jeg så vide det eksisterede? ”(bilag 5 s.27,10-18). 

 

Det ses således at informantgruppen ’fans’ har en positiv attitude overfor fænomenet, som også 

medfører at de i langt højere grad finder værdi i influencer-generede opslag og i sidste ende vælger 

at købe et produkt. Informantgruppen ’kritiske følgere’ har derimod en langt mere negativ attitude 

overfor influencers, som medfører en langt større overvågenhed af influencer-generede opslag, og 

som sjældnere resulterer i et besøg på de sponsorerede brands hjemmesider. Hertil argumenterer Sofie 

for, at det ofte er de samme brands influencers reklamerer for, hvilket medfører at hun slet ikke ønsker 

at købe de brands der reklameres for. Hun beskriver hertil følgende eksempel: 

 

”Der var på et tidspunkt med de her covers fra Ideal of Sweden, hvor at alle bare gerne ville prøve 

at vise dem frem i deres feed og der var jeg meget sådan, at det gad jeg faktisk ikke kigge på. (..) Og 

det er så ikke sådan at jeg går ind og unfollower, jeg lader bare være med at klikke ind på 

virksomhedens side og se de her covers” (bilag 9 s. 85,2-7). 

 

Jeg fortolker herudfra, at Sofies negative opfattelse af influencers også har en effekt på hendes 

opfattelse af et brand, samt hendes motivation for at interagere med det pågældende brand. Jeg ser 

det som interessant, at Sofie nævner ’Ideal of Sweden’ som eksempel på et brand hun tænker dårligere 

om grundet influencer marketing, da Helene også fortæller at hun har købt et af disse covers fordi 

hun flere gange havde set det sponsoreret hos influencers, men at det var dårlig kvalitet. Jeg fortolker 

dermed at attituden fra ’de kritiske følgere’ både opstår på baggrund af deres generelle distancering 

til influencers grundet den stigende hype, og med afsæt i tidligere oplevelser med at købe 

sponsorerede produkter. Endvidere forklarer Line hvordan hendes negative opfattelse af influencers 

stammer fra at hun selv tidligere har fået produkter sponsoreret, som hun har reklameret for på 

Instagram men som egentlig ikke virkede. Hun mener derfor at andre influencers gør det samme. Hun 

forklarer hertil: 
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”At folk reklamerer for sådan noget cremer og sådan noget, det tror jeg ikke en meter på! Men det 

er også fordi at jeg selv gjorde det, og jeg fik bare penge for bare at lægge et billede af produktet ud. 

Og nogle gange der prøvede jeg dem ikke engang, så blev de jo bare lagt ud, for det var aftalen. Så 

derfor ved jeg det jo også godt når andre lægger det ud at sådan er det jo bare. (..) altså alt hvor der 

står reklame på faktisk det tror jeg ikke på..” (bilag 10 s. 101, 13-19). 

 

Jeg fortolker herudfra at Lines attitude overfor influencers og dermed hendes fordomme overfor det, 

stammer fra hendes egen erfaring med at fungere som influencer, hvortil hun i langt mindre grad 

bliver ”overtalt” af influencers og opnår en motivation til at købe et produkt, end forbrugergruppen 

”fans” som har en positiv forforståelse af konceptet. Det ses således at informanternes attitude overfor 

konceptet influencer marketing generelt har en betydelig effekt på, hvordan de opfatter et sponsoreret 

brand og hvorvidt de vælger at købe et produkt, som en influencer reklamerer for. 

 

FI2: Identitet 

Identitet ses endvidere som en vigtig variabel for forbrugerens afkodning af værdi i et opslag og 

referer i denne sammenhæng både til forbrugerens egne værdier, samt hvorledes disse værdier 

afspejles gennem influenceren og de brands, som influenceren vælger at samarbejde med. Identitet 

variablen udtrykker således en treenighed, mellem forbruger, influencer og brand. Som tidligere 

belyst (jf. analysedel 1), afspejler valget af fulgte influencers i høj grad forbrugerens egen identitet, 

hvor samtlige informanter ønsker at følge influencers, som er i tråd med deres egne værdier. Dette 

ses også som tilfældet ved brands, hvor forbrugeren både igennem de brands de følger på Instagram, 

og de produkter de køber repræsenterer deres selv til andre. Når virksomheder formår at udvælge 

influencers, som afspejler samme værdier som de ønsker at kommunikere, ses det således at 

forbrugeren i langt højere grad opnår et tilhørsforhold til brandet og er langt mere tilbøjelig til at købe 

det, idet forbrugeren vil føle at brandet også reflektere deres egen identitet. Afkodningen af 

overensstemmelsen mellem influencerens og brandets identitet, er dermed central for forbrugeren 

værdiafkodning og motivation for at engagere sig i et brand. Denne forbindelse i mellem de tre 

identiteter illustreres blandt andet gennem følgende citat af Mads: 

 

”fx hvis der er nogle bloggere jeg følger fast og som jeg jo så har et eller andet forhold til (..) hvis 

de så blogger om et eller andet mærke som jeg godt kender og som jeg også har et eller andet forhold 

til.. hvis det nu fx er en mandlig boligindretningsblogger som poster nogle billeder af Firm Living fx 
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eller Menu, som er danske design brands, så spiller det jo ret fint ind i den holdning eller forståelse 

jeg har af deres brand – at de passer godt ind i sådan nogle flotte æstetiske miljøer og hos sådan en 

ung og trendy fyr, og så tror jeg da helt klart at der sker noget positivt med min brandopfattelse og 

deres brandimage, altså jeg synes jo så bedre om dem efter jeg har set sådan noget, end hvis jeg ikke 

havde set det. Men til gengæld hvis de gør det forkert! Altså så synes jeg jo dårligere om dem” (bilag 

8 s. 82,1-10). 

 

Jeg fortolker således at forbrugeren ved at blive eksponeret for en reklame der passer ind i deres 

opfattelse af influencerens værdier, opnår en langt mere positiv brandopfattelse af et givent brand. 

Dog bevidner citatet også om, at såfremt en virksomhed ikke formår at vælge influencers som 

repræsenterer virksomhedens egne værdier, vil det resultere i en langt dårligere opfattelse af brandet 

for forbrugeren. Hertil uddyber Mads med følgende eksempel:  

 

”Fx noget der hedder Eva Trio som også laver stel, hvis nogle af dem der kun er Royal Copenhagen 

fans, hvis Eva Trio så vælger at promovere deres stel hos den blogger, så vil jeg tænke ”I er jo nogle 

fucking idioter, I ved jo tydeligvis ikke hvad I foretager jer”, så tror jeg at jeg ville føle og tænke 

negativt om dem” (bilag 8 s. 82,12-15). 

 

Det kan således fortolkes, at Mads ved eksponering af brands der passer til de influencers han følger, 

opnår en positiv brandopfattelse og ønsker at købe produktet, idet han identificerer sig med den 

pågældende influencer, og dermed ønsker at stræbe efter de samme ting. Omvendt hvis brandet ikke 

afkodes til at passe ind hos den fulgte influencer, kan samarbejdet helt ødelægge hans opfattelse af et 

givent brand. Jeg fortolker endvidere denne tendens på tværs af begge informantgrupper, hvor 

samtlige informanter beskriver, hvor essentielt det er at værdierne passer sammen. Hertil forklarer 

Julia endvidere: 

 

”(..)det er det med at værdierne skal passe sammen, for hvis mine værdier passer til hende, så skal 

hendes værdier også passe til virksomheden (..)Så det er sådan hvad forventer jeg at læse om når jeg 

ser hun har lagt noget op. For jeg har ikke noget mod det så er sponsoreret. Hvis jeg følger en med 

en vildt flot hud som så bruger mange beauty produkter, jamen så har jeg ikke noget imod at hun 

annoncerer for nye beauty produkt hver uge (..)Men hvis en der aldrig nogensinde bruger make up 
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som pludselig får en mascara, så er man lidt ”nå… jeg har da ikke set dig med mascara før?”, så er 

det lidt mærkeligt.” (bilag 5 s.38, 26-5). 

 

Jeg fortolker herudfra, at informanterne er meget bevidste om, hvorvidt værdierne spiller sammen, 

og i høj grad påvirkes af det, hvor de brands der afspejler deres egen identitet får en langt større 

betydning. Dette stemmer overens med tidligere studier indenfor feltet, herunder Carroll og Ahuvia 

(2006:82), som fandt at selvreflekterende-brands defineret som “the customers’ perception of the 

degree to which the specific brand enhances one’s social self and/or reflects one’s inner self” havde 

lagt større effekt på forbrugerens brandopfattelse og købsslutning. Endvidere argumenterer Wallace 

et. Al (2014:34) for at forbrugeren ved eksponering af selvreflekterende-brands vil opnå en langt 

mere følelsesladet reaktion, som resulterer i styrket tilknytning og forbrugerloyalitet overfor det 

pågældende brand. Ydermere fandt Wallace et. Al (2014) at idet sociale medier, såsom Instagram, 

tillader forbrugeren at repræsentere et idealiseret selv, vil forbrugeren ofte vælge at følge og købe 

brands som repræsenterer en identitet, de ikke nødvendigvis har i deres offline liv, men som de 

ønsker. Dette stemmer overens med analysedel 1, hvor det sås at flere af informanterne ønskede at 

følge influencers, der repræsenterede nogle værdier de kunne stræbe efter. Dette kan således ses også 

som tilfældet med brands, hvor forbrugeren gennem både gennem de brands de følger på Instagram 

og de køb de foretager, repræsenterer en udvidet identitet, de også selv kan skildre gennem deres 

offline og online liv. Det ses således at variablen identitet er essentiel for forbrugerens afkodning af 

værdi i et influencer-generet opslag samt for forbrugerens brandopfattelse og købsbeslutning. 

 

Delkonklusion 

I dette afsnit har jeg undersøgt de mekanismer som afgør, hvorvidt en forbruger påvirkes af et 

influencer-generet opslag i henhold til brandopfattelse og købsintention. Hertil præsenterede jeg en 

influencer-værdi model, som havde til formål at illustrere fire variabler, som jeg fandt afgørende for 

forbrugerens afkodning af værdi i et opslag, således: troværdighed, levering, attitude og identitet. 

Hvor variablerne troværdighed og levering ses at afhænge af influenceren selv og af forbrugerens 

afkodning af disse, opstår variablerne attitude og identitet fra forbrugeren samt ved samspillet mellem 

de to aktører. Analysen viste at forbrugerens afkodning af influencerens troværdighed og levering, 

samt forbrugerens egen attitude og identitet i forhold til influenceren, afgør hvorvidt forbrugeren 

opnår en positiv opfattelse af et givent brand og i sidste ende ender med at købe produktet.  
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KAPITEL 5 KONKLUSION OG REFLEKSION 

5.1 KONKLUSION 

I dette speciale har jeg med afsæt i Dey, et al. (2020) teori om digital forbrugerkultur samt ved hjælp 

af hermeneutisk fortolkning af 8 kvalitative individinterviews, påvist hvordan den digitale forbruger 

påvirkes af interaktion med Instagram og influencers, og hvordan denne påvirkning forankres i 

forbrugerens verdensbillede, identitetsdannelse og forbrugsadfærd. Hertil argumenterede jeg for, at 

den digitale forbrugers påvirkning af interaktion med digitale medier er blevet yderligere forstærket 

gennem influencers, ved at disse både fungerer som forbrugere, som formidlere af eksterne 

virksomheders strategiske kommunikation samt som opinionsledere, hvormed jeg kan konkludere at 

influencers bør inddrages i analyser af samspillet mellem teknologi og bruger. Med afsæt i teori af 

Dey, et al. (2020), Alperstein (2019), Belk (2013) samt Hurley (2019) belyste jeg, hvordan 

forbrugerens identitetsdannelse påvirkes af influencers og fandt, at den digitale forbruger ikke 

decideret udvikler en anden identitet online end deres reelle offline identitet, men at de gennem det 

forandrede verdensbillede de adopterer gennem influencers, ønsker at fremstille sig selv mere 

idealiseret online. Ydermere fandt jeg, at Instagram- universet og den online verden der opstår 

gennem influencers, skaber en fantasiverden eller hyperrealitet, hvor det er op til forbrugeren selv, 

hvorvidt de ønsker at bidrage til denne eller tage afstand herfra. Hertil fandt jeg at en stor del af 

forbrugerne selv bidrager og opretholder hyperrealitet på Instagram, ved at have et ønske om at se 

idealiserede billeder og fremstille sig selv idealiseret, mens andre bevidst har valgt at distancere sig 

fra den verden fænomenet skaber. Gennem Belk (2013) fremviste jeg endvidere, hvordan influencers 

igennem interaktionen med forbrugere, bliver en del af forbrugerens udvidede digitale selv, hvor 

forbrugeren afkoder influencers til at repræsentere en ven eller et intern ideal. Dette sås at have stor 

effekt på forbrugerens selvopfattelse og identitetsdannelse både online og offline, idet forbrugeren 

både inkorporerer influencerens beskeder og værdier i deres forbrug og i deres fremstilling af selv. 

 

Jeg valgte at belyse samspillet mellem Instagram, influencers og forbrugeren yderligere ved at 

inddrage affordances-teori, hvor jeg på baggrund af Hutchby (2001) og Davis og Chouinard (2016) 

teoretisering af affordances, fremførte en model for Instagrams affordances, som bygger på samspillet 

af alle tre aktører. Gennem denne påviste jeg en tæt gensidig sammenhæng mellem Instagram, 

influencer og forbruger, hvor jeg fremstiller forbrugeren som et komplekst væsen, som ikke blot er 

slaver af teknologi, men derimod er aktive med-producenter af mening og værdi i den digitale og 
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sociale verden. Herunder fortolkede jeg, at selvom brugerne finder fordele i muligheden for at dele 

indhold på Instagram, afkoder de samtidig nogle sociale krav i forhold til æstetik og kvalitet, som 

bliver yderligere forstærket gennem Instagrams andre tekniske funktioner såsom filtre og billede-

redigering. Denne afkodning sås at have stor betydning for forbrugernes egen selvpræsentation på 

mediet samt deres offline selvforståelse og identitetsdannelse. Endvidere fremviste jeg, at selvom 

tidligere studier ofte anser social interaktion som værende den primære årsag til at brugere anvender 

Instagram, kan denne affordances ikke stå alene, idet en stor del af forbrugerne i højere grad 

foretrækker at observere andre brugers interaktion udefra, hvorved den digitale forbruger fremstår 

langt mere passiv i forhold til interaktion. Jeg vil således argumentere for, at man ikke kan studere 

den digitale forbruger alene igennem deres kommunikation på sociale medier, da 

påvirkningsprocessen er så kompleks, at man også bør inddrage informantbeskrivelser, for at forstå 

hvordan de forbrugere som ikke indgår i decideret social interaktion online, anvender og forstår 

mediet. 

 

Ud fra denne komplekse forståelse af samspillet mellem teknologi, influencer og forbruger fremførte 

jeg endvidere en model for forbrugerens afkodning af værdi i influencer-generede opslag, hvor jeg 

med afsæt i teori af Jantzen & Østergaard (2001), og Kozinets et. Al (2010) argumenterede for, at 

tidligere analyser af forbrugerens forbrugsadfærd er forsimplede, idet den digitale forbruger ikke blot 

kan anses som et individ der forbruger ud fra egne mål, idet teknologi er en så integreret del af deres 

liv og at de har en langt højere magt end tidligere set. Hertil fremførte jeg en teori om, at forbrugerens 

afkodning af et influencer-generet opslag bunder i adskillige gensidige afhængige sociale variabler, 

som opstår i samspillet mellem influencer og forbruger, og at forbrugeren i høj grad selv reflekterer 

over, hvordan de påvirkes af influencer-generet indhold. Det sås dog samtidig at der er adskillige 

elementer ved både Instagram og influencers, som forbrugeren ikke nødvendigvis er klar over at de 

påvirkes af, såsom Instagrams mere skjulte algoritmer, hvormed jeg kan konkludere at forståelsen af 

den digitale forbrugers påvirkning af influencers, både bør studeres igennem informanternes egen 

fortolkning af mediet og forskerens fortolkning af disse beskrivelser. Den digitale forbruger kan 

således ses som en forbrugergruppe, der i høj grad påvirkes af sine digitale omgivelser gennem 

Instagram og influencers, hvor begge disse fænomener er med til at forme sociale interaktioner og 

praksisser, hvoraf forbrugeren er opmærksom på nogle af dem, mens andre påvirker forbrugerens 

verdensbillede og bevidsthed over tid. 
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5.2 BIDRAG OG ANBEFALING AF FREMTIDIG FORSKNING 

Jeg har igennem specialet bidraget til en videreudvikling af Dey, et al. (2020) teori om digital 

forbrugerkultur, ved at påvise hvordan forbrugere påvirkes af sine digitale omgivelser, og indtager 

influencers i deres eget verdensbillede, identitetsdannelse og forbrugsadfærd. På baggrund af 

opgavens begrænsning, er de frembragte analyser og modeller imidlertid ikke udtømmende. Herunder 

er der langt flere affordances ved Instagram, der kan frembringes og fortolkes end de frembragte, 

blandt andet med hensyn til de affordances som Instagram betinger og udelukker fra sine brugere. I 

en større analyse kunne det således være interessant at videreudvikle den fremførte affordances model 

yderligere ved også at se på, hvordan Instagram gennem sine algoritmer og andre mere skjulte 

funktioner muliggør og betinger brugerens anvendelse af mediet. Herunder kan der være teknologiske 

affordances, som Instagram holder skjult for sine forbrugere, der påvirker forbrugerens 

verdensbillede og bevidsthed over tid. Det ville således være interessant også at anvende Davis og 

Chouinard (2016) affordances elementer discourage (hindre) og refuse (nægte) for at forstå, hvordan 

forbrugeren påvirkes af de affordances, som Instagram holder skjult for dem.  

 

Den fremførte influencer-værdi model kan ligeledes ikke ses som udtømmende, idet jeg erkender, at 

forbrugeren er drevet af langt flere faktorer end dem, der fremføres i modellen, herunder fysiske 

behov, attraktion overfor produktet, samt andre kulturelle, sociale og økonomiske faktorer. Som 

anbefaling til fremtidig forskning vil jeg således også foreslå en viderebygning af den frembragte 

influencer-værdi model, hvor flere faktorer er medtaget. Herunder kunne man fx videreudvikle 

stimuli-respons modellen ved at indsætte de fremførte variabler samt supplerende variabler, som 

medtager forbrugernes samspil og behov for at forbruge, for at opnå et tilhørsforhold til andre 

forbrugere. I forhold til dette kunne det i en større analyse endvidere være interessant at inddrage 

netnografi som supplerende empirimetode, for i endnu højere grad at forstå hvordan forbrugere 

interagere med hinanden og med influencers. Endvidere kunne det hertil være interessant at gå dybere 

ind i Kozinets (2010) typer af interagerende forbrugere og også at inddrage andre typer end dem, jeg 

i denne opgave har anvendt. Ydermere er der ved hvert af de fremlagte citater adskillige flere 

fortolkninger og betragtninger, der kunne være interessant at gå yderligere i dybden med, men da 

hermeneutisk fortolkning er uendelig, vil det aldrig være muligt at fortolke disse udtømmende. 

Opgaven fremsætter således adskillige interessante perspektiver, som kunne være interessant at gå 

videre med, og således bidrage yderligere til udviklingen af digital forbrugerkultur.  
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BILAG 1: INFORMANTBESKRIVELSER OG ILLUSTERING 1 

AF VISUELLE VERDENSBILLEDER 2 

Informant 1: Julia 3 

Julia er 24 år og bor i Hvidovre sammen med sin kæreste. Hun er i gang med en uddannelse som 4 

Brand Designer hos Kea, hvor hun også tidligere har læst designteknologi. Julia har en stor interesse 5 

indenfor boligindretning, som hun bruger en stor del af sin tid på at se på gennem Instagram. Julia 6 

ser Instagram som hendes fortrukne sociale medie, og følger mange influencers. Hendes hovedkriterie 7 

er at alt skal være pænt, og hun ønsker ikke at se hverdagsbilleder eller ”grimme” billeder. Julia har 8 

desuden en stor interesse indenfor mad, hvor hun både følger en del mad-influencers og restauranter 9 

på Instagram. Julia har tidligere selv forsøgt at starte en madblog, men valgte at stoppe, grundet 10 

hendes høje krav til sig selv. Julias foretrukne influencers samt type af billeder kan ses nedenfor. 11 

 12 



 4 

 1 

 2 

 3 

Informant 2: Celina 4 

Celina er 28 år og bor i Fredensborg med hendes mand og hendes to børn, på henholdsvis 3 år og 4 5 

måneder. Sidstnævnte er hun på nuværende tidspunkt på barsel med. Til hverdag arbejder hun som 6 

restaurantchef på en fastfoodrestaurant i Frederikssund, og har en erhvervsbachelor i 7 

restaurationsmanagement fra KEA. Celina anser Instagram som hendes fortrukne digitale medie, og 8 

anvender platformen mange gange dagligt. Især nu hvor hun er på barsel, bruger hun Instagram 9 

meget, og mener selv at hendes forbrug til tider kan være i overkanten. Celina oprettede Instagram 10 

for 3 år siden, efter hun fik sit første barn, da hun ønskede at følge andre mødre og blive inspireret 11 

gennem Instagram. Hun følger i dag adskillige influencers som alle er mødre, og søger primært 12 

inspiration inden for børnemode og design samt familieliv. Celinas foretrukne influencers og således 13 

typen af billeder hun foretrækker, kan ses på følgende side. 14 



 5 

 1 

 2 

 3 



 6 

Informant 3: Emelie 1 

Emelie er 26 år og bor på Amager med sin kæreste, som hun venter sit første barn sammen med. 2 

Emelie er storbruger af Instagram og har fulgt adskillige bolig-, og modebloggere siden hun oprettede 3 

en Instagram konto for 6 år siden. Hun følger stadig størstedelen af dem, men er siden sin graviditet 4 

begyndt at følge flere mødre, og at søge efter influencers hun har mere tilfælles med. Hos disse finder 5 

hun stor inspiration til indretning og indkøb til hendes kommende søn. Emelies primære interesser er 6 

mode, indretning samt babymode og design, som hun bruger lang tid på at se på. Emelie studerer 7 

Fashion Management på Kea og arbejder i en dansk tøj- og designbutik i København. Emelies 8 

foretrukne influencers og således typen af billeder hun foretrækker, kan ses nedenfor. 9 

 10 
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 2 

Informant 4: Mads 3 

Mads er 25 år og bor på Nørrebro sammen med sin kæreste. Mads arbejder som marketing-4 

koordinator i en international danskbaseret designvirksomhed, og har en stor interesse indenfor 5 

indretning, hvor han følger mange influencers. Han bruger Instagram mange timer om dagen både i 6 

forhold til arbejde og privat, og har været aktiv på mediet i omkring 6 år. Mads ser Instagram som sit 7 

fortrukne sociale medie, og bruger meget tid på at finde inspiration til indretning. Han elsker at følge 8 

med hos influencers, men deler sjældent selv indhold på Instagram. Mads’ foretrukne influencers og 9 

typen af billeder han foretrækker at se på Instagram, kan ses på følgende side. 10 
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 1 

  2 



 9 

Informant 5: Sofie  1 

Sofie er 24 år og arbejder som madlaver i en børnehave, samt underviser på et anerkendt madkursus 2 

i København. Sofie er i gang med en uddannelse i ernæring og sundhed på Metropol, men som hun 3 

på nuværende tidspunkt er på orlov fra. Sofie bruger mange timer på Instagram, hvor hun både får 4 

underholdning og læring omkring mad. Hendes hovedinteresse på Instagram er mad og sundhed, hvor 5 

hun følger adskillige influencers. Hun følger dog også en del influencers endnu for andre temaer, 6 

såsom mode. Sofie har været aktiv på Instagram i 8 år. Sofies foretrukne influencers og typen af 7 

billeder hun foretrækker at se på Instagram, kan ses nedenfor. 8 

 9 

 10 



 10 

  1 

 2 

 3 

Informant 6: Line 4 

Line er 20 år gammel og bor på Vesterbro. Line er i gang med et sabbatår, hvor hun arbejder fuldtid 5 

hos en kosmetikvirksomhed. Line bruger Instagram en del, men har skruet meget ned for sit forbrug 6 

indenfor det seneste år. Herunder poster hun heller ikke selv på Instagram længere, hvor hun tidligere 7 

gik meget op i det og havde 10.000 følgere. Hun har selv tidligere fået sponsoreret flere produkter 8 

som hun har reklameret for på sin Instagram profil, men anser ikke sig selv som influencer. Hun har 9 

grundet sin egen oplevelse med at reklamere og modtage sponsorerede produkter, et forholdsvis 10 

negativt billede af reklamer på Instagram, og følger derfor også kun få influencers selv. Størstedelen 11 

af disse er deltagere af reality-programmer. Lines foretrukne influencers og typen af billeder hun 12 

foretrækker at se på Instagram, kan ses på følgende side. 13 
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Informant 7: Anna 1 

Anna er 23 år og bor i Næstved med sin mand og hendes søn på halvandet år. Hun er på nuværende 2 

tidspunkt sygemeldt med stress og depressionssymptomer, efter en fødselsdepression. Anna er 3 

storforbruger af Instagram, og bruger meget af sin tid på det i løbet af en dag. Hun lægger selv en del 4 

opslag op af hende og hendes liv med sin søn, hvor hun stræber efter en ærlig tone og at vise sit 5 

virkelige liv. Hun ønsker at se det samme hos influencers, da det tidligere har påvirket hende negativt 6 

at følge ”glansbilleder”, da hun følte at det satte hende selv i dårligt lys og gav hende dårligt selvværd. 7 

Hun er interesseret i at se familieliv, børnetøj og børnemode på hendes Instagram og følger mange 8 

influencers. Annas foretrukne influencers og typen af billeder hun foretrækker at se på Instagram, 9 

kan ses nedenfor. 10 

 11 

 12 



 13 

 1 

 2 

 3 

Informant 8: Helene 4 

Helene er 19 år gammel og bor hos sin mor i Birkerød. Hun har planer om snart at flytte hjemmefra 5 

sammen med sin kæreste. Helene er på nuværende tidspunkt i gang med et sabbatår, efter at have 6 

afsluttet gymnasiet, hvor hun arbejder som pædagog i en vuggestue. Helene bruger meget tid på 7 

Instagram, men følger kun få influencers. Hun har tidligere fulgt en del, men besluttede at affølge 8 

dem, idet hun oplevede at blive i dårligt humør og få det dårligt med sig selv, når hun så deres opslag. 9 

Hun følger dog stadig en række influencers, men kun nogle som med hendes egne ord er mere ærlige 10 

og sjove. Helenes foretrukne influencers og typen af billeder hun foretrækker at se på Instagram, kan 11 

ses på følgende side. 12 

 13 
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BILAG 2: INTERVIEW GUIDE 1 

Introduktion og baggrund • Kan du starte med at fortælle lidt om 

dig selv? Hvem du er, hvad du laver? 

• Hvad er dit foretrukne digitale medie? 

Hvorfor? 

• Hvor længe har du været aktiv på 

Instagram? 

Hvilke affordances tilbyder Instagram 

forbrugere? 

• Hvad får du ud af at bruge Instagram? 

• I løbet af en dag, hvor ofte kigger du på 

Instagram? 

• Hvad synes du generelt om Instagram? 

• Hvad synes du om reklamer på 

Instagram? 

Hvordan påvirkes forbrugeren af 

influencers? 

• Hvad forstår du ved begrebet 

influencer? 

• Følger du nogle influencers på 

Instagram? 

• Følger du influencers på andre medier 

end Instagram? 

• Hvorfor følger du de influencers du 

gør? 

• Hvad opnår du ved at følge influencers? 

• Hvilke emner er du mest interesseret i 

forhold til dit valg af influencers? fx 

mad, rejse, make-up, livsstil, familieliv? 

Hvilken betydning har sponsorerede vs. 

ikke-sponsorerede posts på opfattelsen af 

influenceren og forbrugerens forståelse af 

indholdet? 

• Lægger du mærke til når en influencer 

lægger et sponseret post op i forhold til 

deres eget indhold? 

• Ser du posts fra influencers som 

reklame? hvorfor/hvorfor ikke? 
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• Er der forskel på hvordan du ser et post 

fra en influencer efter hvor tydeligt det 

er at det er reklame?  

• Betyder det noget for hvordan du ser en 

influencer efter hvor mange sponserede 

posts de laver i forhold til deres eget 

indhold? 

 

Troværdighed, hvor meget betyder antal 

følgere for informantens tilknytning og 

påvirkning af influencers? 

• Følger du flest influencer der er lige 

som dig? Eller er meget forskellige fra 

dig? 

• Betyder det noget for dig hvor mange 

følgere dem du følger har? hvorfor? 

• Følger du flest med mange eller få 

følgere? 

• Ser du de influencers du følger som 

troværdige? 

• Hvad gør at en influencer er troværdig? 

Hvordan påvirkes forbrugerens 

identitetsdannelse og selvfølelse ved 

interaktion med influencers? 

 

• Hvordan ville du karakterisere din egen 

identitet på sociale medier? 

• Har det nogen betydning for din egen 

digitale identitet, hvilke influencers du 

følger på Instagram? 

• Hvordan ville du betegne dit eget 

forhold til de influencers du følger? Ser 

du op til dem, er de ligeværdige, en 

inspiration? 

• Hvor meget engagerer du dig i 

influencers opslag? Liker, 

kommenterer? 

• Har du ændret hvem du følger i takt 

med at din livssituation har ændret sig?  
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Hvordan påvirker brugen af influencers 

forbrugers brandopfattelse og 

forbrugeradfærd? 

• Følger du nogle brands på Instagram? 

Hvorfor følger du dem? 

• Hvordan startede du med at følge dem?  

• Hvad betyder det for dig når et brand 

bruger influencer marketing?  

• Hvor vigtigt er det for dig om brandet 

og influenceren passer sammen? 

• Har du nogensinde opdaget nye brands 

gennem influencers posts? 

• Har du nogensinde besøgt et brands 

Instagram profil efter at være blevet 

anbefalet produktet af en influencer? 

• Hvad med deres hjemmeside? 

• Har du nogensinde købt et produkt du 

havde set reklameret for af en 

influencer? 

• Hvorfor tror du at du valgte at købe 

det? 

• Havde du også købt produktet hvis 

virksomheden selv havde lavet 

reklamen tror du? 

Hvad er forskellen mellem forbruger og 

influencer? 

• Har du nogensinde selv reklameret eller 

anbefalet et produkt gennem Instagram 

eller andre sociale medier? 

Forbrugers forståelse af influencers posts, 

hvad tiltrækkes forbrugeren af? 

Vis billede af et post informanten har liket på 

Instagram som er reklame.  

 

• Du har liket dette billede for nyligt på 

Instagram, hvad kan du godt lide ved det 

her billede? 

• Lægger du mærke til at det er reklame? 

• Hvorfor følger du denne influencer? 

1 
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BILAG 3: REVIDERET INTERVIEWGUIDE 1 

• Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv? Hvem du er, hvad du laver? 2 

• Hvad er dit foretrukne digitale medie? Hvorfor? 3 

• Hvor længe har du været aktiv på Instagram? 4 

• Hvad får du ud af at bruge Instagram? 5 

• I løbet af en dag, hvor ofte kigger du på Instagram? 6 

• Hvad synes du generelt om Instagram? 7 

• Hvad synes du om reklamer på Instagram? 8 

• Hvad forstår du ved begrebet influencer? 9 

• Følger du nogle influencers på Instagram? 10 

• Følger du influencers på andre medier end Instagram? 11 

• Hvorfor følger du de influencers du gør? 12 

• Hvad opnår du ved at følge influencers? 13 

• Hvilke emner er du mest interesseret i forhold til dit valg af influencers? fx mad, rejse, make-14 

up, livsstil, familieliv? 15 

• Lægger du mærke til når en influencer lægger et sponseret post op i forhold til deres eget 16 

indhold? 17 

• Ser du posts fra influencers som reklame? hvorfor/hvorfor ikke? 18 

• Er der forskel på hvordan du ser et post fra en influencer efter hvor tydeligt det er at det er 19 

reklame? Kan du bedre lide det hvis personen kun bruger tags end fx “betalt partnerskab 20 

med..” 21 

• Betyder det noget for hvordan du ser en influencer efter hvor mange sponserede posts de laver 22 

i forhold til deres eget indhold? 23 

• Følger du flest influencer der er lige som dig? Eller er meget forskellige fra dig? 24 

• Betyder det noget for dig hvor mange følgere dem du følger har? hvorfor? 25 

• Følger du flest med mange eller få følgere? 26 

• Ser du de influencers du følger som troværdige? 27 

• Hvad gør at en influencer er troværdig? 28 

• Hvordan ville du karakterisere din egen identitet på sociale medier? 29 

• Har det nogen betydning for din egen digitale identitet, hvilke influencers du følger på 30 

Instagram? 31 
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• Hvordan ville du betegne dit eget forhold til de influencers du følger? Ser du op til dem, er de 1 

ligeværdige, en inspiration? 2 

• Hvor meget engagerer du dig i influencers opslag? Liker, kommenterer? 3 

• Har du ændret hvem du følger i takt med at din livssituation har ændret sig?  4 

• Følger du nogle brands på Instagram? Hvorfor følger du dem? 5 

• Hvordan startede du med at følge dem?  6 

• Hvad betyder det for dig når et brand bruger influencer marketing?  7 

• Hvor vigtigt er det for dig om brandet og influenceren passer sammen? 8 

• Har du nogensinde opdaget nye brands gennem influencers posts? 9 

• Har du nogensinde besøgt et brands Instagram profil efter at være blevet anbefalet produktet 10 

af en influencer? 11 

• Hvad med deres hjemmeside? 12 

• Har du nogensinde købt et produkt du havde set reklameret for af en influencer? 13 

• Hvorfor tror du at du valgte at købe det? 14 

• Havde du også købt produktet hvis virksomheden selv havde lavet reklamen tror du? 15 

• Har du nogensinde selv reklameret eller anbefalet et produkt gennem Instagram eller andre 16 

sociale medier? 17 

 18 

 19 

  20 
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BILAG 4: GUIDE TIL FORSTÅELSE AF INTERVIEWS 1 

 2 

… : længere tænkepause 3 

Capslock: ord med udtryk på 4 

(griner): når informanten griner 5 

(red.): en kommentar i parentes til sætningen, men som ikke er sagt af informanten fx Instagram navn 6 

på den influencer informanten omtaler 7 

” ”: når informanten referer til en specifik sætning de har sagt eller tænkt 8 

ANONYMT: Når informanten nævner sit navn eller deres specifikke job, er dette slettet og ændret 9 

til ANONYMT, for at opretholde informanternes anonymitet.   10 
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BILAG 5: TRANSKRIBERING AF INTERVIEW MED JULIA 1 

Dato: 9/3 2020 2 

Længde for interview: 1:25 3 

Sider: 23 sider 4 

Interviewer: Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv? Hvem du er, hvad du laver? 5 

Ja jeg er 23 år og jeg er ved at uddanne mig som brandesigner på Kea med speciale i.. ja eller det er 6 

så design og business og så er mit speciale brand design og så har jeg også en uddannelse som 7 

designteknologi med speciale i marketing og kommunikation, og er også udannet grafiker, og så bor 8 

jeg i en lejlighed i Hvidovre, som mig og min kæreste selv har renoveret, og jeg går meget op i mad, 9 

og boligindretning og sundhed.  10 

Interviewer: Hvad er dit foretrukne digitale medie?  11 

Det er Instagram! Og Pinterest. 12 

Interviewer: Hvorfor Instagram? 13 

Jeg synes der er.. jeg kan rigtig godt lide alt den inspiration der er, generelt kan jeg rigtig godt lide 14 

den inspiration der er både på Instagram og Pinterest, men på Instagram kan du bare lidt bedre sådan 15 

vælge ligesom du gerne vil have inspiration fra. Så ja det der med at blive underholdt og finde 16 

inspiration.. Jeg er ikke god til sådan tekst ting, så jeg læser ikke så meget nyheder og aviser, men jeg 17 

er mere visuel, så det er Instagram jeg i stedet bruger. 18 

Interviewer: Hvor længe har du været aktiv på Instagram? 19 

Årh hvor mange år? Hmm kan jeg se det? 7 år tror jeg måske.. Jeg har nok været der siden 2014 eller 20 

2015, så måske nogenlunde hvornår det kom fra. 5-6 år tror jeg. 21 

Interviewer: Hvad får du ud af at bruge Instagram? 22 

Inspiration! Virkelig meget. 23 

Interviewer: Ja, på hvilken måde? 24 

Til fornyelse og til at købe ting, til at indrette og til at se hvordan man kan leve på en anden måde, 25 

leve bedre.. finde ud af hvordan andre gør. Jeg føler ikke jeg er sådan trendsætter, jeg er mere sådan 26 

en der følger trends og det er sådan der jeg følger med i ting.. ja jeg har læst mange magasiner før i 27 

tiden, men nu har jeg ligesom fundet ud af at alle de magasiner jeg læste, de både laver nyhedsbreve 28 

og Instagram opslag, og så er det bare nemmere.  29 

Interviewer: I løbet af en dag, hvor ofte kigger du på Instagram? 30 
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Åh det er meget! Måske hver 20. minut eller sådan noget ved jeg tro. 1 

Interviewer: Hvorfor så ofte? 2 

Det er når jeg ikke kan holde fokus længere på det jeg er i gang med, så er det godt til lige at sidde 3 

og kigge på noget andet. Så det er rart for mig lige at stemple ud. 4 

Interviewer: På hvilken måde? 5 

Jamen det der med bare at.. fordi jeg er så kreativ, så jeg er ikke så god til sådan at holde fokus og 6 

være sådan i lang tid, så det der med lige at kigge på noget andet, og lige se hvad.. få noget inspiration 7 

ja. Også til det jeg laver, jeg arbejder som grafisk studentermedhjælper, så det er sådan når man lige 8 

skal kigge på noget andet så går jeg derpå, i stedet for at gå en tur eller et eller andet, og der kan man 9 

så lige se noget andet end det man har gang i.  10 

Interviewer: Hvad synes du generelt om Instagram? 11 

Jamen jeg kan rigtig godt lide at bruge Instagram, jeg kan godt lide det med at du selv kan vælge hvor 12 

meget i dybden du vil gå. Der er jo også links, så du kan ligesom selv vurdere om du bare vil kigge i 13 

dit feed, om du vil gå ind og gå mere i dybden og kigge folks stories, eller du vil gå ind på deres profil 14 

og kigge endnu dybere. Og derinde har de så også ofte et link, hvor du kan læse endnu mere om det, 15 

så det er sådan du kan selv ligesom vælge hvor dybt du vil engagere dig, det er ikke ligesom at læse 16 

en avis hvor du bliver nødt til at læse hele nyheden, du kan bare lige læse – okay er det her interessant, 17 

og er det noget jeg vil læse videre om. 18 

Interviewer: Hvad synes du om reklamer på Instagram? 19 

Jeg har det lidt både og. For på en måde vil jeg gerne lidt have at jeg ikke kunne lide det, men jeg kan 20 

faktisk rigtig godt lide dem, fordi jeg synes de er meget relevante! Det er ofte at jeg er sådan ”ej gud 21 

hvor er det her fedt!” og så ser ej det er en reklame, så må jeg ikke synes det er fedt, men jeg synes 22 

det er fedt! (griner) Så det er sådan et lidt irriterende forhold jeg har til dem, fordi jeg synes de er 23 

virkelig gode til at finde meget præcise reklamer til mig, så det er faktisk tit at jeg liker et billede og 24 

så bagefter tænker jeg ”ej hvem er det her egentlig der har lagt det op?” og så ser jeg ”ej gud det er 25 

en annonce, men ej det er et fedt billede!” 26 

Interviewer: Og går du så også ind på deres profil? 27 

Ja nogen gange.. måske hver 3. gang faktisk! Så det gør jeg alligevel en del, fx hvis jeg ser stories og 28 

jeg ser en annonce og jeg kommer til at klikke fordi, så håber jeg nogle gange at jeg kan klikke tilbage 29 

og den stadig er der! Og så nogle gange leder jeg faktisk efter den igen! Ja jeg får virkelig nogle 30 

relevante reklamer, det er lidt vildt. Men det er nok også fordi jeg bruger så meget tid derpå, så jeg 31 
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tror jeg er virkelig nem at sådan target, jeg tror.. det kommer ikke rigtig bag på nogen hvad jeg går 1 

op i. 2 

Interviewer: Hvad forstår du ved begrebet influencer? 3 

Det er folk der sådan kan påvirke ens holdning ikke, både om det er sådan politisk men også bare 4 

som hvis det er en man sådan tænker ”den her person kan jeg rigtig godt lide, hun har et godt værdisæt, 5 

nå hun gør sådan her, så kan det være at jeg også skal gøre det!”, det er sådan en eller anden, hvor i 6 

stedet for at spørge ens mor, så kigger man sådan vil man sådan tænker der har noget at sige. For altså 7 

min mor ved det jo ikke bedre end nogen andre alligevel når man spørger om hjælp, så på samme 8 

måde kan man også kigge på en influencer, ikke fordi det er dem der har svaret men det er bare nemt 9 

at forholde sig til at det er der man kan søge viden, og det er bare mere troværdigt. 10 

Interviewer: Hvorfor er det mere troværdigt? 11 

Ja både og troværdigt, men det der med.. altså selvom det er reklamer hvor der kan være skjulte 12 

agendaer, så er det jo også bare et menneske lige som mig, og hvis de har en eller anden oplevelse 13 

med det, så er det bare mere spændende at høre hvad deres oplevelse er, nogen gange er det bare 14 

nemmere at se hvad de gør, hvis man nu ikke lige er enige med.. det er jo også noget med generationer, 15 

for hvis man nu spørger nogle i sin familie så er de bare en anden generation eller noget andet, hvor 16 

de her er nogle der grundlæggende har de samme værdier og holdninger som en selv, og derfor er det 17 

nemmere også at tænke ”jamen så har jeg det nok også i denne her situation”, i forhold til nogen man 18 

måske ikke har så meget tilfælles med. Altså man kan godt have en rigtig god veninde, men have vidt 19 

forskellige holdninger men stadig være gode venner, og hvis man så vil spørge hende om noget så er 20 

det jo ikke sikkert  at hun tænker det samme som mig. Så er det nemmere at spejle sig i en person 21 

(influencers red.) hvor man kan se denne her person har jeg grundlæggende meget tilfælles med.    22 

Interviewer: Følger du nogle influencers på Instagram? 23 

Ja rigtig mange! 24 

Interviewer: Hvilke typer eller hvilke emner er det inde for? 25 

Jeg kan fortælle hvad jeg ikke følger, jeg bryder mig ikke om tabu- emner! Altså tabu belagte emner, 26 

det står jeg helt af på! Altså jeg vil gerne underholdes og inspireres, men kun på en fin måde! Så det 27 

er sådan, det må gerne være lidt glansbillede. 28 

Interviewer: På hvilken måde glansbillede? 29 

Jamen sådan det perfekte, det må gerne være lidt overredigeret, lidt for smukt, lidt forskønnet. Det 30 

kan jeg godt lide at kigge på! Jeg er ikke god til folk der.. jeg følger en influencer der hedder… hmm 31 

mor et eller andet.. nutidensmor? Hmm det er en jeg har mødt til et eller andet arrangement og tænkte 32 
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hun er sød, hende vil jeg gerne følge. Men det skal simpelthen være så meget du ved det der uperfekte 1 

liv og det er bare så smukt at være uperfekt, og det kan jeg godt stå lidt af på. Jeg er ikke så god til 2 

det der med at det skal være uperfekt. Jeg vil gerne have at når jeg går derind (på Instagram red.) så 3 

må det gerne være netop perfekte og flotte billeder. Jeg følger rigtig mange sådan nogle ”fabulous” 4 

typer, altså sådan fx 2 australske piger der rejser verden rundt og tager flotte billeder, hvor det hele 5 

bare er billeder fra Bali og det ene og det andet, og ja jeg ved da godt at jeg ikke har sådan et liv, men 6 

det er bare virkelig rart at se! Eller folk der er gode til at lave mad, så kigger jeg rigtig meget på det 7 

der lææækre mad, jeg gider ikke at følge folk der lægger grimme madbilleder op, for det kan jeg jo 8 

lige så godt så lave selv (griner). Jeg vil bare gerne inspireres til at blive bedre og til at gøre det bedre. 9 

Interviewer: Hvorfor skal det være et ”glansbillede” som du siger? 10 

Jeg tror bare at så har jeg lidt noget at stræbe efter. Selvom det også kan være hårdt. Men det der med 11 

hele tiden at være bedre, at stræbe efter at man ville være glad hvis man lige gjorde noget lidt bedre, 12 

eller så lidt bedre ud, eller laver lidt flottere mad og få det der anderkendelse og prestige. Hvis jeg 13 

kan se at jeg kan få det derinde.. så er det bare dejligt. Jeg er ikke så god til det der.. det der alle siger 14 

med det uperfekte perfekte. Det er jeg ikke så god til. Jeg har ikke lyst til at se uperfekt mad. Det kan 15 

være det kommer en dag (griner).  16 

Interviewer: Hvorfor følger du de influencers du gør? 17 

Det er både fordi jeg synes de er eller virker søde.. mange af dem jeg følger har jeg jo ikke mødt, men 18 

de virker søde og nede på jorden, men også fordi de så bor rigtig flot, har en rigtig god stil.. 19 

Interviewer: Så det er meget inden for boligindretning eller hvilke emner? 20 

Ja boligindretning, og mode! Og også mad. Men mad skal det så også være folk der laver god mad! 21 

Jeg følger også mange der laver vegansk mad, men jeg er ikke veganer, men det er igen hvis jeg skal 22 

stræbe efter noget hvis jeg skal lave et eller andet, så er det igen derinde jeg skal finde min inspiration. 23 

Så det er sådan.. mit uperfekte liv er at når jeg ikke gider at lave mad så køber jeg bare frikadeller fra 24 

slagteren, men det jeg stræber efter er at lave totalt regnbue mad og helt vegansk. Så ja og det tror jeg 25 

er det samme med mode, altså jeg følger mange som er sådan helt tynde og jeg ved godt at jeg aldrig 26 

får sådan en hofte, men altså det er ligesom noget at stræbe efter.. det perfekte 27 

Interviewer: Men det giver dig ikke noget negativt at stræbe efter det perfekte? 28 

Jo det gør det da, man kan da godt blive lidt ked af at man ikke ser sådan ud, men så tror jeg også 29 

bare at jeg er god til at huske at så er der så mange andre ting.. så har de måske ikke det eller det.. og 30 

så er de jo også meget ærlige! Jeg følger en influencer som jeg synes er utrolig smuk og har virkelig 31 

god stil, men så skriver hun også nogle gange at så mange venner har hun faktisk ikke.. så sådan 32 
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nogle ting! Ikke fordi jeg rigtig gider at læse om det, men det er da meget fint at vide, nå så er der 1 

måske andre ting hun ikke har. 2 

Interviewer: Hvem er det? 3 

Hun hedder Nadja.. Nadja et eller andet.. Hun er ikke dansk. Men jeg følger også danske, men det er 4 

også meget udenlandske.  5 

Interviewer: Okay, hvad har de tilfælles? Hvad skal ligesom tiltrække dig før du følger dem? 6 

Et flot feed! Og god stil. Enten flotte madbilleder, flot indretning eller god stil! Noget man sådan kan 7 

blive inspireret af og stræbe efter. 8 

Interviewer: Følger du influencers på andre medier end Instagram? 9 

Jeg har brugt det der bloglovin, jeg har den app. Men jeg synes simpelthen det var for besværligt at 10 

følge med i.. der var også en gang hvor man kunne læse på deres blogs, men det blev også lidt for 11 

besværligt, så er det mere hvis de har nyhedsbrev så kan det godt være jeg får det, men det er ikke så 12 

mange der får det jo.. sådan en som Christina Dueholm er også god til at lægge ting op på Facebook, 13 

men det er hun så nok også den eneste der er.. øh så er der mange af de der madbloggere, hvor man 14 

så kan få deres apps. Der har jeg nogle af dem.. 15 

Interviewer: Hvad med Youtube? Følger du nogle der? 16 

Ja det gør jeg faktisk også, men overhovedet ikke samme. Jeg følger Janni og Jon Olsson (@jannid 17 

og jonolsson1. Dem følger jeg meget. Hende der Nadja jeg talte om hun har også en Youtube, men 18 

det er nærmest kun sådan noget outfit closet et eller andet.. og det bliver lidt kedeligt synes jeg. Men 19 

ja jeg kan godt se Youtube videoer, men det er ikke lige så meget, det er mere gennem Instagram. Så 20 

skulle det være fx Yoga, det dyrker jeg meget, så går jeg ind på Youtube og finde de videoer, men 21 

hende følger jeg ikke på Instagram, det er bare fordi det er dem jeg bruger. Så nej det er kun Janni 22 

der lige er trukket sådan helt under huden. 23 

Interviewer: Hvorfor lige hende? Hvad gør hun du godt kan lide? 24 

Jamen det er jo det der perfekte liv, det er jo det der med meeeeget smukke billeder! Og de virker 25 

bare så søde og nede på jorden, men det er bare sådan nogle flotte og interessante ting de følger. Nu 26 

så jeg for sjov at hun havde haft besøg af en veninde og at veninden også havde lavet en youtube 27 

video, og det var bare en helt anden type video! Det var bare sådan hvordan de fjollede rundt inde på 28 

værelserne og sådan noget, og så taber man mig lidt. Det.. jeg vil gerne se noget flot, jeg gider ikke 29 

at se dem fjolle rundt på et værelse, det kan jeg ikke blive inspireret af. 30 

Interviewer: Hvad får ud af at følge influencers? 31 
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Jamen jeg tror virkelig bare at det er det med inspiration, fordi jeg føler ikke at jeg bliver klogere og 1 

jeg ved heller ikke om jeg bliver en bedre udgave af mig selv.. det tror jeg ikke, jeg får bare inspiration 2 

og så tror jeg også det med at jeg er meget kreativ og en meget visuel person, så jeg er ikke så god til 3 

at læse artikler og sådan men det der jeg kan kigge på, det gør mig bare glad. Jeg har altid været 4 

meget æstetisk, også da jeg var helt lille. Jeg kan huske at jeg engang skrev at min drøm var at blive 5 

grafiker fordi at jeg gerne ville gøre verden til et pænere sted. Så ja, pæne ting de gør mig bare glad. 6 

Jeg kan godt lide at kigge på pæne ting. 7 

Interviewer: Hvordan bruger du den inspiration? 8 

Jamen det er både sådan hvordan man sætter tøj sammen, for igen jeg er ikke sådan trendsætter, 9 

hvordan.. hvis jeg skal have nogle nye billeder på min væg, så gemmer jeg alle dem jeg ser på 10 

Instagram i en mappe så jeg kan se ”det er det alle dem jeg følger har på deres væg, hvad kan jeg så 11 

sætte sammen af dem”, eller hvis jeg vil male en væg derhjemme så vil jeg se ”nå hvilken farve har 12 

de, hvilken maling har de og hvilket gardin har de så i forhold til den vægfarve” og sådan, så det er 13 

at se hvad andre gør og hvad der fungerer og ikke fungerer.. og opskrifter. Og så følger jeg også rigtig 14 

mange hunde. Men det er også bare for at gøre mig i godt humør. Det tror jeg er sådan en guilty 15 

plessure, jeg tror hver 3. billede er en hundehvalp.. Men ja så jeg tror det er sådan også til det gode 16 

humør. Også når jeg skal rejse, altså skal på ferie, så er jeg virkelig sådan en foodie og det SKAL 17 

være smuk mad! Altså jeg vil hellere spise dårlig pæn mad, men en god grim mad. Altså jeg vil bare 18 

meget hellere spise pæn mad! Jeg spiser virkelig med øjnene, og så vil jeg hellere gå altså her jeg var 19 

i Frankrig med min familie sidste år, der måtte vi gå sådan en time eller halvanden gennem stranden 20 

og min mor kunne næsten ikke gå mere, men nu havde jeg udset mig denne her strandbar og vi kom 21 

forbi 7 andre strandbarer på vejen, men jeg havde udset denne så jeg VILLE derhen, for det var rigtig 22 

fint og det var rigtig godt. Så det der med at jeg går rigtig meget op i at det er det rigtige sted, nu har 23 

jeg fundet det her sted, så er det her vi skal være, fordi det åbenbart gør mit liv bedre. 24 

Interviewer: Tager du så også selv billeder af det? 25 

Ja det gør jeg. Øh.. og så tror jeg også bare at det gør mig i godt humør, at jeg kan sidde et sted og 26 

der er pænt. Det er tit.. altså der er jo mange der tager ud og spiser sushi, men jeg køber altid take 27 

away sushi, fordi at jeg har det sådan at jeg hellere vil sidde i min egen flotte lejlighed og spise det, 28 

end at sidde på en grim kineser biks. Altså det skal virkelig være et flot sted før jeg gider at tage ud 29 

og spise! Det er virkelig virkelig tit at jeg bestiller take away fordi jeg ikke synes restauranten er pæn 30 

nok til at jeg gider at spise der. Jeg skal.. jeg har det bare ikke godt hvis der ikke er pænt omkring 31 

mig. Så det er bare det der med at det skal være pænt, ellers gider jeg ikke. Jeg tror faktisk at jeg 32 
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bliver helt i dårligt humør, hvis der er grimt, det kan jeg slet ikke leve med! Jeg er meget perfektionist 1 

og æstetisk. Ja jeg tror virkelig at jeg bliver glad helt ned i hjertet hvis det er æstetisk og flot!  2 

Interviewer: Lidt over til et andet emne. Lægger du mærke til når en influencer lægger et 3 

sponseret post op i forhold til deres eget indhold? 4 

Ja. Men det er også fordi jeg også arbejder selv lidt i den branche, så jeg vil gerne se.. hvis man kan 5 

se at der er en der har skrevet om dating.dk i 5 opslag, hvor man er sådan lidt.. altså så ved man jo 6 

bare at det er reklame, eller hvis de lægger 10 billeder op og skriver et eller andet flyselskab så er 7 

man sådan lidt ”vi har forstået at.. et eller andet flyselskab”.. det kan godt være sådan lidt ja okay. 8 

Men altså jeg er ikke så generet af det fordi jeg har det sådan lidt.. altså de tænker jo også over hvad 9 

de tager imod, så jeg tager lidt hvad jeg kan bruge. For hvorfor skulle deres anbefaling være dårligere 10 

end hvad andre kunne give mig, altså det er jo i det mindste en anbefaling. Der er jo så mange ting, 11 

altså hvordan skulle jeg ellers vide at det eksisterede hvis de ikke gjorde det? Jeg tror også bare at jeg 12 

er meget open minded sådan ’nå men så ved jeg da også at det findes’ eller ’nå boede de på det hotel, 13 

nå men det er da også et vildt fedt hotel! Det ville jeg da aldrig have fundet, hvis du ikke havde fortalt 14 

mig om det!’ At de så er blevet betalt for det, der har jeg nok altid været lidt ligeglad. Men jeg ved jo 15 

også bare fordi jeg ved hvordan det fungerer, også med virksomheder har jeg altid tænkt ’jamen hvis 16 

ikke de reklamerede for det, hvordan skulle jeg så vide at det eksisterede?’ og hvis en influencer ikke 17 

fortalte om det, hvordan skulle jeg så vide det eksisterede? Men der er jeg så også mega storforbruger 18 

af shopping, så der er jeg sådan lidt hvis jeg godt kan lide det, er jeg ligeglad hvordan jeg har fundet 19 

frem til det, det vigtige er jo at jeg kom frem til det. Men jeg kan rigtig godt lide det. Nu vil jeg fx 20 

gerne til Bali her næste år, og der går jeg da også ind og der har jeg da åbnet 37 forskellige faner men 21 

blogs og folk der har skrevet om guides til Bali, og jeg kigger da ikke på hvor meget der er 22 

sponsoreret, jeg kigger bare på ”nå nu ved jeg der findes denne her restaurant”, så kan jeg gå ind på 23 

deres Instagram og se om det er noget jeg gider.. men hvis ikke der var nogen der skrev om det, ville 24 

man jo ikke vide om produktet fandtes. 25 

Interviewer: Så det er ikke vigtigt om det er sponsoreret eller ej? 26 

Nej det er bare om jeg ved det findes. Jeg kan godt have det sådan lidt med beaty produkter at jeg 27 

godt kan synes folk skal passe lidt på med at skrive hvor fantastisk det er, men jeg har det sådan lidt 28 

at hvis jeg ikke selv har prøvet det, så ved jeg det jo heller ikke. Så det kan da godt være at det er 29 

fantastisk!  30 

Interviewer: Hvorfor gør det en forskel ved ’beautyprodukter’? 31 
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Jeg tror fordi at ved beautyprodukter der gør de det meget i den branche. Hvor det er sådan ”nå i 1 

sidste uge brugte du det mærke og i denne her uge bruger du det her mærke” og så tænker man ”altså 2 

hvis det var så godt, hvorfor fortsætter du så ikke?”, men der synes jeg så også nogle er gode til at 3 

sige ”i denne uge har jeg fået lov at teste..” og så skal man jo bare kunne stole på dem, når de siger 4 

at det her hænger ved, men igen så er ens hud jo også forskellig og alle vil se forskellige ud. Men 5 

altså det der hvor de skifter hver uge.. men jeg tror jeg er god til bare at tage det med et gran salt og 6 

sige ”nå fedt at hun siger det, måske prøver jeg det, måske prøver jeg det ikke”, men jeg læser det 7 

meget, det er ligesom min måde at finde produkterne på, og jeg ved slet ikke hvordan man ellers 8 

skulle finde dem? Det er jo en jungle af produkter! Så det er gennem influencers.  9 

Interviewer: Er der forskel på hvordan du ser et post fra en influencer efter hvor tydeligt det 10 

er at det er reklame? Kan du bedre lide det hvis personen kun bruger tags end fx “betalt 11 

partnerskab med..” 12 

Altså jeg kan huske at jeg var inde på copenhagenfoodguide tror jeg den hedder 13 

(@copenhagenfoodguide), og der stod sådan reklame fordi et eller andet.. ”reklame fordi deres navn 14 

er nævnt” tror jeg, og der tænkte jeg at det var en sjov måde at skrive det på for enten er det en reklame 15 

ellers er det ikke en reklame, og er det betalt eller hvad er det? Er det reklame fordi de har spurgt, 16 

eller har du fået et gratis måltid, eller hvad har du fået? Så altså det var en sjov måde at skrive det på 17 

fordi det var meget forklarende uden at være forklarende nok. Så skulle man bare skrive reklame. 18 

Interviewer: Så det gjorde dig faktisk mere opmærksom på det? 19 

Ja fordi jeg tænkte hvordan er det reklame? Så bare skriv reklame, det har jeg ikke noget imod. Men 20 

jeg tror det var for at nedtone det sådan, men så tænker man bare mere over det. Så det skal være 21 

mere tydeligt. Partnerskab det tror jeg faktisk meget godt jeg kan lide, for partnerskab det er ligesom 22 

sådan at så føler man at de er lidt mere involverede i det, end nogen bare har betalt dem for at sige at 23 

jeg skal bruge dating.dk.  24 

Interviewer: Hvorfor gør det en forskel? 25 

Jeg tror bare det skal være kort og kontant, også fordi folk ved jo godt, eller jeg ved jo godt at det er 26 

sådan det fungerer. Så jeg tror bare hvis man skriver enten reklame eller annonce eller partnerskab, 27 

men så lige ved partnerskab føler jeg bare man er mere involveret, lige som hvis man har lavet en 28 

kollektion med et brand så har man bare en større andel i det, i stedet for at nogen bare har sagt ”du 29 

får 10.000 kr. for at lave et opslag”. 30 

Interviewer: Betyder det noget for hvordan du ser en influencer efter hvor mange sponsorede 31 

posts de laver i forhold til deres eget indhold? 32 
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Ja det tror jeg.  1 

Interviewer: På hvilken måde? 2 

Jeg synes det kunne være bedre hvis de kunne anbefale ting uden. Jeg kan godt lide dem der skriver 3 

”det her er mega godt og det er altså ikke betalt, det er bare fordi jeg gerne vil sige at det er mega 4 

godt!”, det kan jeg mega godt lide. Men der ved ikke at sige at det næste post så ikke må være 5 

sponsoreret, de må bare gerne også have en holdning. Også fordi jeg jo netop følger dem fordi jeg 6 

kan lide dem og deres værdier, men hvis jeg ikke kan se hvad deres værdier er, men der lige som er 7 

nogle andre der pådutter dem det, så kan man jo ikke rigtig tro på dem, så de skal også have noget 8 

der ligesom er deres eget og hvad de selv mener.  9 

Interviewer: Følger du flest influencer der er lige som dig? Eller er meget forskellige fra dig? 10 

Jeg tror mere at jeg følger nogen som er som jeg gerne vil være. Nogen som ikke er super langt fra 11 

mig, men hvor jeg måske skal arbejde lidt mere, eller gøre lidt mere for at være som dem. Men jeg 12 

følger ikke nogen hvor det sådan er noget helt andet. 13 

Interviewer: Hvordan noget andet? 14 

Jamen sådan måske skulle jeg bare tabe mig 10 kg og købe 7 nye bluser, så er det sådan.. det kunne 15 

jeg jo godt, eller lige få lidt botox i panden så ville jeg nok ligne dig. Eller købe et hus og indrette det 16 

ligesom dig. Så det skal kunne være en mulighed, men det har jeg ikke lige nu, men så kan jeg blive 17 

inspireret af det og tænke ”nå men når jeg engang får et hus så kan jeg indrette det sådan”. Jeg følger 18 

ikke..eller jo jeg føler også nogle problemer med luxury, men det er få af dem, de fleste er sådan 19 

nogle ja.. 20 

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt at det er nogle du kan forestille dig at blive ligesom? 21 

Jamen jeg kan blandt andet godt lide med mode at folk også deler ting fra Topshop eller Zara, fordi 22 

så ved man okay det er faktisk ting man har råd til, og det ser mega godt ud på dig så måske det også 23 

ser godt ud på mig. Så det er der med at det er i øjenhøjde, at det faktisk er noget jeg kan gøre. For 24 

hvis jeg bare følger nogen, hvor jeg er sådan ”jamen jeg ville jo aldrig nogensinde kunne gøre det 25 

der”, så tror jeg det er lidt for..ja og også folk der skriver lidt for meget om tabuer og sådan og sådan, 26 

så har jeg det sådan lidt ”jamen jeg har ikke angst eller spiseforstyrelse, så det kan jeg ikke rigtig 27 

forholde mig til”, så det skal være folk hvor jeg godt kan sætte mig ind i situationen. Så hvis jeg nu 28 

også var en tabu situation, så ville det nok også interessere mig. Men sådan noget har jeg bare ikke. 29 

Til gengæld har jeg tøjkrise hver dag, så er det fedt at følge nogen der poster tøj, eller jeg ikke ved 30 

hvad jeg skal lave til aftensmad, så følger jeg nogen der laver mad. Så det der med at man kan forholde 31 

sig til det. At det bliver relaterbart.  32 
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Interviewer: Betyder det noget for dig hvor mange følgere dem du følger har?  1 

Nej. Det gør det ikke. 2 

Interviewer: Hvorfor ikke? 3 

Jamen jeg tror at hvis jeg kan få noget ud af det de lægger op, så er det egentlig lige meget om der er 4 

mange andre der følger. Nogle gange hvis der ikke er så mange følgere kan jeg faktisk godt blive 5 

sådan helt ”ej prøv at se der er kun 384 andre der følger, jeg føler mig helt VIP”. Men mange af dem 6 

ved jeg slet ikke hvor mange følgere, de har sikkert mange tusinde følgere. Men jeg er også glad for 7 

at kigge på dem. Og også med mikroinfluencers er jeg sådan jamen hvis du lægger flotte billeder op 8 

af dit hjem, og du bor pænt og du er på nogle gode cafeer du lægger op, så vil jeg da også gerne på 9 

den café uanset om du har 200 følgere eller 2.000 følgere eller 20.000. hvis det er et pænt nok billede 10 

du lægger op, så skal jeg nok tage derhen alligevel. Hvis bare maden ser pæn nok ud. 11 

Interviewer: Følger du flest med mange eller få følgere? 12 

Det er fordi jeg følger flest med mange, men det er fordi de små er sværere at finde. Øh ja men når 13 

jeg begynder at følge en så kommer der sådan en bjælke op med ’følg også disse personer’ og der er 14 

det bare sjældent små der kommer op, altså det er tit dem med mange fordi de ligesom tager hvad 15 

synes andre, og så er det jo dem med flest. Men jeg følger små, også som mine venner ikke kender. 16 

Men det er så bare fordi de lægger noget flot op. Så det betyder ikke så meget. Det er mere om det er 17 

spændende at følge for mig. Men jeg kan godt synes hvis det fx er en restaurant at hvis de ikke har 18 

særlig mange opslag, hvis de fx kun har 7 opslag, så gider jeg ikke at følge dem. Så jeg tror jeg går 19 

mere op i hvor mange opslag der er, for så kan jeg også se hvor tit får jeg noget fra dem og kan jeg 20 

lide det de i forvejen har lavet. Og så scroller man ned og ser det kan jeg godt lide. Så hvis de har få 21 

posts, så gider jeg heller ikke at følge dem. Jeg følger heller ikke særlig mange jeg kender, fordi jeg 22 

er sådan hvis jeg ikke får noget ud af det du lægger op, så gider jeg ikke at følge dig. Eller hvis de 23 

har lagt sådan 2 billeder op for 3 år siden, så har jeg det sådan ”men hvorfor skulle jeg så følge dig, 24 

hvis du ikke deler noget jeg gider at kigge på?” Eller bare slet ikke deler noget. 25 

Interviewer: Og der har du det på samme måde med dine venner? 26 

Ja det er faktisk virkelig få af mine venner jeg følger. Det er faktisk lidt tarveligt… eller det ved jeg 27 

ikke, så har jeg jo Facebook som jeg bruger til at holde øje. Det er ikke for at være ond eller noget. 28 

Det er bare når jeg zoomer ud, så skal det bare være noget som jeg bliver i godt humør af og inspireret 29 

af.. så ja også bare fordi jeg synes jeg følger så mange. 30 

Interviewer: Ser du de influencers du følger som troværdige? 31 

Ja det gør jeg. 32 
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Interviewer: På hvilken måde? 1 

Jamen det er fordi jeg følger folk der både har sponsoreret, hvor jeg tænker det ved jeg godt de bliver 2 

nødt til pga. sådan og sådan, men de er også gode til at give sig til kende uden at det skal være en 3 

annonce. Jeg gider ikke at følge folk hvor det kun er annoncer. Og det de reklamerer for, skal også 4 

være noget jeg kan forholde mig til. Jeg vil sige der er en blogger jeg er begyndt.. det er også derfor 5 

jeg bruger det der dating eksempel. Det er en blogger jeg har fulgt længe som sådan fitness og 6 

sundhedsblogger.. Majadrøm hedder hun. Hun har lavet en bog, hvor det både er sådan træningsplaner 7 

og kostplaner og sådan noget, og så har hun også en app jeg har, og så følger jeg hende også på 8 

Instagram. Det er faktisk også en jeg har mødt i Århus, så det var også derfor jeg begyndte at følge 9 

hende. Men hun er her på det sidste flyttet til Bali og er begyndt at skrive om sådan nogle tabu ting, 10 

og der står jeg lidt af og så her den anden dag så begyndte hun også at have en masse ting omkring 11 

dating.dk, og der blev jeg bare sådan ”ej hvor er det ærgerligt for man følger jo dig, fordi man gerne 12 

vil have sport og sundhed og sådan livsstilssyn”, og så blev det bare sådan øv.  13 

Interviewer: Fordi det ikke passede sammen? 14 

Nej det føler jeg ikke det gør. Altså en ting er at hun så er single, men det er bare ikke det hun skriver 15 

om normalt, jeg vidste faktisk slet ikke at hun var single, så det kom bare ud af den blå luft. Hvor hun 16 

laver sådan træningsforløb osv. Så var det bare sådan hvad har det med træning at gøre? 17 

Interviewer: Hvad får det dig til at tænke? 18 

Altså jeg vil sige.. det skal ligesom så opveje det, for hver ting annonceret skal man så lave en masse 19 

eget, for at man ligesom kan opretteholde det, altså der skal så være meget også med egne meninger 20 

og så kan de komme ind i mellem. Og så følger jeg også en anden en der tit bliver inviteret på rejser 21 

og det er så fint, og så ser man det og det er da smukt at kigge på, men jeg tror ikke at det ændrer min 22 

holdning at jeg så lige flyver til Dubai, men de skal huske at lave en masse af deres eget også. 23 

Interviewer: Hvad gør at en influencer er troværdig? 24 

Hmm.. jeg er ikke god til at hvis det bliver for politisk, for så føler jeg at det er noget de føler sig 25 

tvunget til, det skal mere være sådan dagligsdagagtig ting. Altså sådan små holdninger, en masse små 26 

dagligsholdninger. Og det må gerne være sådan ”jeg går op i bæredygtighed”, men jeg gider ikke at 27 

de skal være hellige og sådan ”du skal gøre sådan og sådan”. Men mere det der med ”i dag har jeg 28 

været oppe og træne men jeg kan også godt spise en bagel eller en donut eller whatever.. men igen 29 

på en pæn måde! Jeg gider ikke grimme billeder (griner). 30 

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt at de også kommer med deres holdninger? 31 
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Hmm ja jeg tror det med at hvis de er mega tynde så kan jeg godt lide at se at de også er oppe og 1 

træne. Så jeg ligesom kan sige ”okay hvis jeg vil se sådan ud, skal jeg også træne mere”. Nu følger 2 

jeg også sådan en som Amalie Szigethy (@amalieszigethyprivat red.) og hun har jo kæmpet meget 3 

med hendes vægt efter at hun har født, og i stedet for at hun kun lægger bikinibilleder op, så deler 4 

hun også det der med ”årh nu skal jeg også op og træne”, eller sådan en som Rikke 5 

(@rikkegoeransson) som heller ikke sådan blære sig med at hun er oppe og træne men bare viser ”ja 6 

hvis du vil have sådan en her krop, bliver du også nødt til at træne for det”. Og ja hende Rikke, altså 7 

hende fra Paradise hotel, hun deler også videoer af at hun er nede og løbe hver dag, og det er ikke 8 

sådan blære agtig måde, men bare at man sådan ser det liv. Fordi jeg følger også nogle influencere 9 

som er mega tynde og så lægger de billeder op burger hver dag, så det skal bare hænge sammen, man 10 

skal ligesom kunne se hvad deres rytme er og deres hverdag er. Og det er det der er så sjovt ved Janni 11 

og Jon (@jannid og jonolsson1 red.) hvor man følger dem på Youtube, hvor man ser hele hverdagen 12 

og de laver en masse sunde måltider, hvor man kan tænke ”okay men hvis jeg vil have dit liv, så 13 

kunne det også være jeg skulle lade være med at sidde i sofaen og se Youtube men faktisk løbe en 14 

tur. Eller jeg kan også godt lide at se folk der arbejder for det, som hende Julie der eller Ditte Julie 15 

fra den store bagedyst, hvor man ser hende bage kager, hvor man kan se det er hendes verden, også 16 

selvom det nogle gange ser mere glamourøst ud. 17 

Interviewer: Så du vil gerne både have glansbilledet men også virkeligheden bag? 18 

Ja men stadig kun hvor det er pæne billeder, så hvis de har været oppe og træne må det ikke være 19 

sådan at sveden bare drypper, det må gerne være sådan ”se mig jeg er oppe og træne”, hvor man så 20 

kan være sådan ”når ja du har også en flot krop, selvfølgelig er du oppe og træne”, eller at de er ude 21 

og spise og spiser sund mave, eller at de laver kager at de viser ja de står der. 22 

Interviewer: Hvordan ville du karakterisere dig selv på sociale medier? 23 

Perfektionistisk! Jeg lægget meget få ting op fordi jeg er sådan.. jo på Story lægger jeg meget op, 24 

men det er pæne ting. Jeg tror jeg lægger det op, som jeg gerne selv vil se. Og hvis jeg lægger noget 25 

om skal det være pænt. Nogle gange lader jeg være med at lægge noget op, fordi jeg ikke tænker at 26 

det er pænt nok eller jeg ikke har tid til at skrive den helt perfekte tekst. Jeg tager vildt mange billeder 27 

som jeg tænker at jeg gerne vil lægge op, men så har jeg ikke lige tid til det. Jeg tror jeg tænker for 28 

meget over det. Også fordi jeg tror jeg rigtig gerne vil have anerkendelse og det er virkelig lidt nedern 29 

at skulle indrømme, men det er derfor jeg lægger noget op. Og så når jeg har været ude er det vigtigt 30 

for mig at tagge det sted jeg har været fordi jeg vil have at de skal tænke ”ej hvor er det dejligt at du 31 
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har været på besøg hos os”. Så det er faktisk mest dem at jeg er sådan ”se jeg har været der og se et 1 

flot billede jeg tog hos jer”, og så ELSKER jeg når de så videredeler det eller et eller andet. 2 

Interviewer: Hvorfor kan du godt lide det? 3 

Jamen det er igen det med anderkendelse og at blive set. Altså man skal jo blive set før at nogen kan 4 

finde en ikke? Så det der med at andre så går ind på mig. Og jeg har så heller ikke privat profil, for 5 

hvis du vil blive inspireret af mit univers så skal du da have lov. Men ja.. men jeg tror bare at jeg som 6 

person altid har søgt rigtig meget anerkendelse og det er nok også derfor jeg bruger så meget tid på 7 

Instagram og er så perfektionistisk. Også hvis jeg skal holde noget, så ville mine veninder aldrig turde 8 

at pynte op hjemme hos mig, for hvis ballonen ikke sidder det rigtige sted SÅ. Ej det er jo skrækkeligt, 9 

men jeg er så perfektionistisk. 10 

Interviewer: Hvilke slags billeder lægger du op? 11 

Hmm livsstil vil jeg sige, de sidste 2 billeder jeg har lige nu.. det sidste billede jeg lagde op fra 12 

juelaften med min kæreste og det før det er med min far. Men før det var det meget feriebilleder. Jeg 13 

tror ikke jeg er så god til at lægge billeder op af kun mig. Og så har jeg også prøvet at have en 14 

boligblog en måned eller to.. og der prøvede jeg også på Instagram at jeg KUN havde billeder af min 15 

lejlighed, men så syntes jeg også at det var lidt nedern og så slettede jeg det igen. Og så startet jeg 16 

forfra og tænkte ”nu er det kun lækre feriebilleder” og så var jeg sådan lidt ”åh men nu er sommeren 17 

overstået”, og så gik jeg over det kun var venner og familie.. så det skifter hele tiden. 18 

Interviewer: Hvorfor droppede du boligbloggen? 19 

Fordi så havde jeg tænkt at det hele skulle være på en måde og en bestemt lyssætning, men når du 20 

kun er hjemme efter det er blevet mørkt, så er det bare virkelig svært at tage et pænt lysbillede, og 21 

når du kun bor på 58 kvm lejlighed, så det også begrænset hvor mange kvm du kan tage billeder af 22 

(griner). Og så den der blog der, jeg følte det var lidt.. jeg tror jeg fik sådan en ”men hvad får folk ud 23 

af det, er der overhovedet nogen der gider det her?” og det er nok lidt hurtigt at give op, men jeg 24 

manglede lidt om der var andre der fik glæde af det. Jeg startede fordi jeg havde så mange ideer inde 25 

i hovedet og jeg tænkte tit ”ej det her ville være fedt”, og så finder jeg en masse links til det osv. Så 26 

fik jeg lige en idé om lamper og så fandt jeg lige 20 lamper jeg godt kunne lide, og så havde jeg 27 

fundet dem og så følte jeg mig lidt tom. Og så tænkte jeg at jeg ville lægge det på en blog for at 28 

inspirere andre, men så blev jeg bare sådan lidt, men hvem læser det? Ja.. jeg skifter nok meget min 29 

identitet og interesser. Nu er det så gået over i rejser i stedet, hvor hver gang jeg skal ud og rejse 30 

finder jeg bare en masse gode steder, og så er jeg sådan ”årh skal jeg dele det med nogen?” for jeg 31 

vil jo gerne dele det, men man gider heller ikke dele det hvis folk ikke gider se det.  32 
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Interviewer: Hvorfor er du bange for at dele det? 1 

Jamen jeg tror jeg tænkte at det var ligegyldigt hvis folk ikke fik noget ud af det. Så er der jo ingen 2 

pointe med det. Og så er det jo den perfektionistiske, at når man følger mange hvor det er så pænt, så 3 

er det også svært at leve op til det selv, og så bliver man bare sådan okay jeg gemmer det bare for 4 

mig selv. Så det kan måske ikke helt måle sig med dem jeg følger. 5 

Interviewer: Er det i forhold til likes eller hvordan tænker du? 6 

Bare om folk overhovedet gider at læse det eller de synes jeg er åndsvag. Det er sådan man hungrer 7 

efter opmærksomhed og anerkendelse men man er også bange for at man ikke er god nok ikke? Det 8 

er nok bare klassificerende for vores generation.. 9 

Interviewer: Hvordan ville du betegne dit eget forhold til de influencers du følger? Ser du op 10 

til dem, er de ligeværdige, en inspiration? 11 

Jeg vil sige at jeg ser op til dem. Da jeg var i praktik var jeg til et event i Århus, og det var der jeg 12 

begyndte at følge nogen derfra for der føler jeg at jeg har lidt en relation til dem, men jeg tror ikke at 13 

de kan huske mig. Men jeg føler ikke at.. jeg ville ikke sige at jeg synes de er bedre end mig. Men 14 

jeg ser op til dem, på samme måde som man kan se op til sine veninder. Jeg kan godt se op til en 15 

veninde uden at det er en negativ ting. Det betyder slet ikke at være negativt, det er bare jeg kan godt 16 

lide nogle af de ting du gør agtigt. Jeg kan godt lide dine personlige træk fx, og ser op til dig, eller 17 

jeg anerkender det. På den måde tror jeg. Jeg synes ikke det er negativt, det er bare at anerkende. Hvis 18 

folk har nogle gode sider, er det da bare godt. Der er nok mange der vil synes det er negativt, men jeg 19 

kan bare godt lide at se den og så tænker jeg måske ”nå men så er der bare det jeg ikke ville gøre”, 20 

men så lader jeg jo bare vær med det ikke? 21 

Interviewer: Altså ting du ikke skal gøre på din Instagram profil? 22 

Ja altså jeg plukker det jeg skal bruge. Jeg tager de sider jeg godt kan lide. Altså mange af de 23 

boligbloggere jeg følger så bor de mega pænt, men ser du et billede af deres ansigter er det jo ikke 24 

det du bliver misundelig over. Og der er jo også rigtig mange fashionbloggere hvor man er sådan men 25 

deres lejlighed er ikke lige i skabet, eller de kan ikke lave mad eller et eller andet. Så jeg tror jeg er 26 

meget sådan de her følger jeg til at få inspiration til det her, og jeg ser op til hvor god du er til at 27 

indrette din lejlighed, men det tøj du har på – der tror jeg at jeg kigger herover. Hvor på den måde ser 28 

jeg ikke dem som sådan Beyonce agtigt at de kan det hele, sådan tror jeg ikke at jeg har det med 29 

nogen, jeg har det sådan du er god til det og du er god til det, og så tager jeg ud fra det, og prøver mit 30 

bedste. Og ja det er da svært at have 45 forskellige ting man gerne vil ændre ved sig selv, men så må 31 
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man jo tage det man har råd og tid til.. ja det er forfærdeligt jeg har så mange hoppyer og interesser. 1 

Meget modstridende interesser.  2 

Interviewer: Og føler du at du kender dem eller hvordan er jeres forhold?  3 

Altså det er lidt skægt for jeg har en veninde der følger mange de samme som mig og når vi snakker 4 

er vi sådan ”ej så så jeg lige at hende her havde gjort det der”, og så siger hun ”når den blogger, bla 5 

bla bla”, så vi snakker om dem som om vi kender dem, og så glemmer man faktisk at man ikke gør. 6 

Man gider ikke at sige ”den her blogger har skrevet”, så siger man i stedet ”ej jeg har også hørt at det 7 

her skulle være fedt..” og så hun siger ”når ja jeg så også bla bla”, så det er bare vildt hyggeligt når 8 

alle ens veninder følger de samme. Jeg kan også huske at efter jeg fandt hende der Janni Olsen, så 9 

opdagede jeg at jeg åbenbart også har en veninde der er kæmpe fan, så da jeg fandt ud af at vi begge 10 

fulgte hende så var vi jo helt oppe at køre! Så hver gang hun lægger et eller andet crazy op, fx at hun 11 

var gravid, så skriver vi jo bare ”ej har du set det her!??”, så det der med at man kan snakke om det 12 

på den måde. Og så bliver man jo bare sådan helt glad på hendes vegne og man er sådan helt.. ja men 13 

det er meget sjældent jeg kommenterer det. Jeg har en som er som er influencer, men hun er lille eller 14 

sådan semi lille og hende har jeg haft snakket med, og jeg synes så snart jeg har haft en dialog med 15 

dem så kan jeg godt skrive til dem, øh og der skriver jeg også privat, og der er også en af dem der 16 

følger mig og så skriver til hinandens. Så det er ret fint. 17 

Interviewer: Ja jeg skulle lige til at spørge dig, hvor meget du engagerer dig i influences post. 18 

Men du skal så kende dem før du kommenterer? 19 

Ja og ellers i stories kan jeg godt finde på at sende en smiley eller emoji eller et eller andet, det synes 20 

jeg er en rigtig god måde også til folk jeg ikke kender, lige at sende et hjerte eller et andet ikke? Og 21 

jeg tror at jeg liker alt. Det er som sagt tit at jeg endda kommer til at like noget sponsoreret, eller 22 

kommer til men jeg synes det er fedt og så er jeg sådan gud det er sponsoreret, nå pyt! Jeg er virkelig 23 

ikke bleg for at like, men kommentere.. 24 

Interviewer: Hvorfor er det noget andet med at kommentere? 25 

Det er mere bare fordi så ved man ikke rigtig hvad man skal skrive. Altså man kan selvfølgelig godt 26 

sige tillykke med et eller andet, jeg kan heller ikke.. ej det tror jeg faktisk heller ikke at jeg gør. Det 27 

er nemmere bare at synes det er fedt. 28 

Interviewer: Så da Janni som du talte om fx lagde ud at hun gravid kommenterede du ikke? 29 

Lige med hende er jeg faktisk i tvivl om jeg gjorde, det kunne jeg nok have fundet på lige med hende. 30 

Men jeg følger også Emelie Salomon og Christina Dueholm, og der ville jeg ikke gøre det. Jeg tror 31 

der alligevel er en distance der, for jeg tænker hvad skulle hun få ud af at jeg skrev, altså hun ville 32 
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nok selvfølgelig blive glad, men jeg tror bare at jeg føler at ting betyder bare mere fra folk der kender 1 

en godt. Det er lige som når man har fødselsdag og der er en man har gået i børnehave med som du 2 

ikke har snakket med i 20 år som skriver tillykke, det betyder bare mere når det er en veninde der 3 

skriver (griner). Eller sådan har jeg det, jeg føler ikke det betyder lige så meger når det ikke er en 4 

veninde der skriver. 5 

Interviewer: Har du ændret hvem du følger gennem de seneste år eller er det meget de samme 6 

du har fulgt? 7 

Ja jeg ændrer hele tiden hvem jeg følger og får hele tiden nye hoppyer. Her i januar var der noget der 8 

hed klimaudfordringer, så troede jeg at jeg skulle være veganer, så nu følger jeg 45 veganerprofiler, 9 

og nu her har jeg lige besluttet i forgårs at jeg skal til Bali, så nu har jeg været inde og følge 20 profiler 10 

med Bali inspiration, og jeg skal altså først rejse i februar (2021), så du ved.. det er hele tiden 11 

hoppymæssigt. Så får jeg en eller anden idé om nu skal jeg være gartner, og så skal jeg følge det. 12 

Altså det er virkelig.. på et tidspunkt var det rigtig meget bolig, så gik jeg over til mode, så har jeg 13 

haft en periode hvor jeg var på kur så var det totalt fitnessprofiler, og så blev jeg træt af at se på dem. 14 

Så det er sådan jeg rydder rigtig meget op. 15 

Interviewer: Hvordan kan det være du skifter så meget hvem du følger? 16 

Jeg ved det simpelthen ikke, jeg er bare sådan en der hele tiden får nye interesser. Altså konstant! Så 17 

tror jeg at jeg skal være den næste Den store bagedyst deltager du ved, jeg er hele tiden sådan så er 18 

det det er interesant og så er det næste der er interessant, så er det fitness, så er det mode. Og så kan 19 

jeg også godt komme lidt tilbage til dem igen. Men så har jeg bare noget hvor det sådan virkelig er 20 

det. Så var det pludselig tatoveringer, som er af de mere permanente hoppyer (griner), hvor jeg så 21 

pludselig fik lavet 7 tatoveringer fordi jeg så fulgte så mange med tatoveringer og det var det der tog 22 

alt min tid. Så det er hårdt både at have skole og arbejde og så også skifte interesser hele tiden (griner). 23 

Man har virkelig meget i hovedet! Lige nu har jeg ud over det andet også i gang med at forbedre til 24 

når jeg ikke engang skal have hus, selvom der kommer til at være mange år før jeg får råd til det. Jeg 25 

har jo også helt styr på mit bryllup, det er jo allerede planlagt. Selvom jeg ikke er forlovet.. men 26 

uanset om bliver med min nuværende kæreste eller en anden så ved jeg jo bare hvordan bryllupet skal 27 

være, det er jo helt tosset! Sådan er det virkelig, også med påskefrokost og fødselsdage. Jeg kan godt 28 

et halvt år før jeg skal holde noget, begynde at finde ting på Instagram jeg skal bruge og skrive 29 

indkøbsseddel. 30 

Interviewer: Og det er på Instagram du får inspiration til det? 31 



 37 

Ja det er det og Pinterest, og så skriver jeg ned derfra hvad jeg skal købe. Og laver lister osv. Og det 1 

samme med Bali, jeg har allerede lavet guides og lister og vi har ikke engang købt flybilleter endnu. 2 

Jeg kan bare godt lide det der at der er styr på det.. og det pæne.. det er egentlig sjovt  3 

Interviewer: Følger du nogle brands på Instagram?  4 

Ja det gør jeg også. 5 

Interviewer: Ja, hvem er det fx? 6 

Det er meget boligbrands og også lidt modebrands, men det er meget hvis jeg har et produkt derfra 7 

kan jeg også godt lide at se hvordan de sætter dem sammen eller hvis der kommer nogle nye 8 

produkter. Og magasiner følger jeg faktisk også. 9 

Interviewer: Hvorfor følger du lige dem du følger? 10 

Hm nu tænker jeg lige.. det er hvis de lægger nogle pæne billeder op, ja nogle gode billeder op.. ja 11 

det skal simpelthen bare være pænt at kigge på så skal jeg nok komme. 12 

Interviewer: Hvordan startede du med at følge dem?  13 

Flere af dem tror jeg selv at jeg har fundet, altså været inde og søgt om de havde en Instagram profil, 14 

måske fordi jeg har købt et eller andet i en butik og så tænkt ”mon de har en Instagram profil så jeg 15 

kan se hvordan jeg styler det?”, og så er jeg gået ind og har fulgt dem, og så kommer der altid flere 16 

anbefalinger under som jeg så har klikket på. Sådan når det er også godt, det er også godt. Nogle af 17 

dem er også fra konkurrencer, men så er jeg rimelig god til at slette siderne igen, hvis det ikke er 18 

noget. 19 

Interviewer: Hvad skal de gøre før du fortsætter med at følge dem? 20 

Så skal de virkelig have noget der tiltaler mig.   21 

Interviewer: Hvad betyder det for dig når et brand bruger influencer marketing?  22 

Jeg tror at jeg er meget klar over måden det bruges på, jeg kan bedre lide det end google annoncer 23 

faktisk. For der er der tænkt mere over det. For sådan.. jeg tror jeg ved at sådan er verden, og at de 24 

har set at denne influencer fungerer til mig så kan det også være brandet her er et match på en eller 25 

anden måde. Så jeg tror det med at der er tænkt mere over det, og så kan jeg få øjenene op for et brand 26 

og selv bestemme om det er noget jeg vil. Der skal bare være tænkt over det. 27 

Interviewer: Hvordan tænkt over det? 28 

Jamen det der med dating.dk fx det syntes jeg var så kikset! At hun lagde så mange flotte Bali billeder 29 

op og så lige pludselig kom det der bare ”føler du dig ensom” og så dating.dk midt i regnskoven. 30 

Altså det blev bare.. latterligt! Og det samme med.. jeg tror de skal være klar om hvad influenceren 31 

skal skrive, for også de der bliver inviteret på ferie og der bare står flyselskabet nede i hver hjørne, 32 
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det sælger det ikke for mig. Det skal tænkes over det, det skal gøres på en mere kreativ måde tror jeg. 1 

Øh.. ja  2 

Interviewer: Og er det overfor influenceren eller brandet du tænker noget dårligt? 3 

Begge, så tænker jeg, de har bare ikke gjort det godt nok. Der skulle de begge have sat.. der skulle 4 

det ikke have været så business agtigt, så skulle de have sagt ”okay prøv at hør, hvis vi skal sælge –” 5 

og skal influnceren så også være klar på at skulle arbejde lidt mere for det, men det burde de jo også 6 

hvis det er noget.. det skal jo også være noget de godt kan lide. Fx hende den lille influencer jeg 7 

følger, hun hedder Nynnesdagsbog (@nynnesdagbog), hun har lige købt ny lejlighed og renoverer 8 

den og jeg har gerne ville male min lejlighed i 100 år, og så har hun så skrevet om det her ’malgodt’ 9 

og jeg tror det er nogle annoncer hun laver fra dem.. jeg kan sende det til dig.. og hun laver annoncer 10 

for de her og at man kan få 20 % hvis man skriver hendes navn og bla bla bla og det har jo så gjort at 11 

jeg gik ind på deres hjemmeside for at se og så var der en video guide med pensler og så tænkte jeg 12 

”nemt jeg trykker bare alle de pensler og den maling og bum” altså sådan! Og der synes jeg det er et 13 

vildt godt samarbejde, for hun er ved at renovere og hun er maler, og de har maling, bum så giver det 14 

mening. I stedet for hende her der er flyttet til Bali og bruger dating.dk. Det giver bare ikke mening! 15 

Interviewer: Hvad tænker du så om dating.dk? har det ændret din holdning til dem? 16 

Jeg vil sige.. jeg har nok aldrig haft et godt syn på dem, men de skulle nok have grebet det an på en 17 

anden måde.. jeg tror slet ikke at det var et match de skulle have haft. Eller at det skulle have været 18 

lidt mere kreativt, så hun havde spurgt til hvem der var singler eller noget først så det havde passet 19 

bedre ind. Altså det skal også passe til den kontekst du er i!  20 

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt dig at brandet og influenceren passer sammen? 21 

For ellers bliver det bare virkelig utroværdigt, det skal være noget hvor du kan se at de alligevel, altså 22 

at Nynne har valgt malgodt, det kan være der var et andet brand der var lige så fint for hende, men 23 

der virker det fint for hun skulle alligevel købe maling. Og så er det et billigt sted at købe maling, så 24 

der virker det bare fint. Der er ligesom en samhørighed mellem det hun vil og virksomheden og igen 25 

også med værdier.. og det samme hvis det er en der går meget op i sundhed, så også finde en der.. det 26 

med at værdierne skal passe sammen, for hvis mine værdier passer til hende, så skal de også passe til 27 

virksomheden. Og hvis jeg forventer at læse om sundhed og fitness og mad på hendes blog, så skulle 28 

det måske mere have været nogle der har lanceret pasta med endnu mere fuldkorn i eller et eller andet, 29 

eller en ny yogamåtte der er virkelig god, eller noget i den stil, for det er de ting jeg så gerne vil læse 30 

når jeg er på hende her. Hvis jeg gerne vil læse om dating, ville jeg nok være gået på en anden profil. 31 

Så det er sådan hvad forventer jeg at læse om når jeg ser hun har lagt noget op. For jeg har ikke noget 32 
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mod det så er sponsoreret, hvis jeg følger en med en vildt flot hud som så bruger mange beauty 1 

produkter, jamen så har jeg ikke noget imod at hun annoncerer for nye beauty produkt hver uge, for 2 

når jeg ser på hende er det jo ligesom det jeg forventer jo at blive informeret om. Men hvis en der 3 

aldrig nogensinde bruger make up så pludselig får en mascara, så er man lidt ”nå… jeg har da ikke 4 

set dig med mascara før?”, så er det lidt mærkeligt. Så det er bare mere troværdigt hvis det passer 5 

sammen. 6 

Interviewer: Har du nogensinde opdaget nye brands gennem influencers posts? 7 

Ja! Det vil jeg sige. Især spisesteder. Jeg er rigtig glad for at gå på café og sådan noget, og der ved 8 

jeg ikke om det er annonceret eller de bare lægger det op, men det fungerer rigtig godt. Og igen det 9 

med at nu har jeg lige købt maling den anden dag, og det er da udelukkende fordi hende der Nynne 10 

skrev om det. Og jeg tror jeg havde købt det uanset om jeg havde fået 20 % eller ej. 11 

Interviewer: Er det noget der sker ofte? At du køber gennem influencers posts? 12 

JA. Det gør det. Denne her (hiver ud i sin skjorte red.), det var hende der influenceren Nadja der 13 

havde lagt den op, så det er det faktisk. Ja og den her (peger på hendes smykker) det er den hende der 14 

Camilla Brinch man også bare bliver spammet med hele tiden, så ja jeg falder totalt i! Men jeg føler 15 

mig ikke snydt, for det gør mig jo gladere så jeg kan ikke se hvorfor ikke.. men jeg kan også bare se 16 

værdikæden i det, at der er nogle virksomheder der skaber arbejdspladser bla bla, og der er 17 

forbrugere.. og det er jo fint, det skal jo køre. Til gengæld har jeg det dårligt med annoncer på Google. 18 

Nogle gange har jeg det sådan at jeg bare klikker på dem, fordi de jo betaler pr. klik (griner). Eller 19 

også så er jeg sådan, så vil jeg bare ikke ind på deres hjemmeside fordi de har betalt for det. Men jeg 20 

ved ikke hvorfor. Jeg tror jeg føler at fordi de har betalt for det, er det måske ikke dem der er mest 21 

relevant for mig. Hvor ofte når man klikker på annoncer, er det ikke dem der er mest relevante for 22 

det man vil have.  23 

Interviewer: Har du nogensinde besøgt et brands Instagram side efter at være blevet anbefalet 24 

produktet af en influencer? 25 

Ja jeg er tit gået ind og se på det.. også på deres hjemmeside. Men det kommer også an på om det er 26 

story eller post. Det er ikke altid jeg går ind på deres Instagram side.. men for det første gør jeg nok. 27 

Lige med ’malgodt’, gik jeg faktisk ikke ind på deres Instagram der gik jeg bare ind på deres 28 

hjemmeside. Men jeg tror det kommer an på hvad du sælger. For hvis det er tøj gør jeg det altid! For 29 

der kigger man mere billeder igen.. og hvis det er.. ja det er sjovt.. og hvis det er caféer og restauranter 30 

går jeg også ind på deres Instagram.  31 

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt hvordan deres Instagram ser ud? 32 
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Det er sjovt, for der kan jeg godt både lide at se på alle deres egne billeder, men jeg går også altid ind 1 

for at se hvilke taggede billeder der er, for ligesom også at se om det passer sammen. Om det er lige 2 

så flot, hvis jeg selv skulle tage et billede af det. Så ja..men jeg går også tit ind der bare for at se flere 3 

billeder af det. Nu havde en der hedder Vanløseblues, lagte et pitabrød med falafel op som så mega 4 

godt ud, og så gik jeg ind fordi jeg tænkte, der er det her ene men jeg ville gerne se mere og hvad der 5 

var i, og så går jeg ind og scroller og så går jeg ind og ser om de er blevet taggede, og nu har jeg så 6 

efter været inde og spise der 3 gange også, og jeg ved ikke engang om det var sponsoreret eller hun 7 

bare havde lagt det op. Men nu har jeg været derinde 2-3 gange og det er vildt godt. Topgunn var der 8 

sidst jeg var der, så det er godt! (griner).  9 

Interviewer: Har du nogensinde købt et produkt du havde set reklameret for af en influencer?  10 

Ja det sker ofte, fx med malingen. Det er tit der jeg finder inspiration til at købe igennem. 11 

Interviewer: Hvorfor tror du at det mest der du køber igennem? 12 

Jeg tror jeg er begyndt at gå mindre i centre, altså shoppingcenter.. altså nu leder jeg fx efter et par 13 

guldøringe til at sidde her (peger på den øverste del af øret red.) og der var min mormor sådan ”hvorfor 14 

går du ikke bare i en guldsmed og spørger?”.. og jeg tænkte joo det kunne jeg jo godt, men det gør 15 

jeg bare ikke. Jeg går virkelig sjældent i de fysiske butikker, men så sidder jeg til gengæld flere timer 16 

på Instagram og leder efter nogle øreringe, for så at komme ind på en eller anden blog, hvor der så 17 

ikke står hvor øreringene er fra, hvor det er sådan jeg burde være gået i en fysisk butik, jeg gør det jo 18 

bare sværere for mig selv, men jeg er bare så vant til det at det er min kanal. Eller hvis jeg har fået en 19 

eller anden idé om at jeg skal have en strikvest, så går jeg også ind på Instagram og Pinterest for at 20 

lede efter en, hvor jeg måske ikke kan finde hvor den er fra, men igen er det bare fordi det er der jeg 21 

er så vant til at være, når man er der hvert 20 minut! Eller i hvert fald rigtig meget. Men det er jo 22 

dumt, men det er bare igen med at se det i kontekst. Også igen hvis jeg ser noget tøj i virkeligheden, 23 

så er det også bare rart at se et billede hvor det er sat ind i et hjem. 24 

Interviewer: Hvorfor er det bedre? 25 

Fordi så ved jeg hvordan jeg styler det. Jeg er sindssygt dårlig til, og det er måske også netop fordi 26 

jeg er så vant til at få den inspiration der, at jeg ikke kan finde ud af selv at sætte noget sammen.. ja 27 

jeg tror simpelthen at jeg er blevet så vant til at finde inspiration om hvad alle andre gør, at jeg 28 

glemmer selv at bruge hovedet og finde ud af hvad jeg selv ville synes var pænt at sætte sammen, 29 

både tøj og mode og mad. Ja alt faktisk. Der går jeg bare ind og ser hvad gør andre, det er bare meget 30 

nemmere.  31 
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Interviewer: Har du nogensinde selv reklameret eller anbefalet et produkt gennem Instagram 1 

eller andre sociale medier? 2 

Ja det var nogle der lavede sådan nogle batonvaser og urtepotteskjulere. Det var min veninde der 3 

taggede mig, at de ledte efter ambassadørere, og det var der jeg troede at jeg skulle være boligblogger, 4 

og hun skrev at hun egentlig synes jeg var lidt lille og sådan, men hun prøvede at sende produkter til 5 

mig og så skulle jeg dele dem. Men det var vist før man skulle skrive at det var rekame.. det gjorde 6 

jeg i hvert fald ikke.. men så tror jeg bare at jeg blev træt af det og hun vendte ikke rigtig tilbage, og 7 

jeg tror hun søgte en mere fast.. så ja det stoppede bare. Men jeg vil sige, jeg synes det er hårdt 8 

arbejde! Det tager jo lang tid, og jeg tror der er mange der ser vildt meget ned til influencere og tænker 9 

”kan man leve af det?”, men det er jo sindssygt hårdt arbejde og det er jo det der med at finde på 10 

content.. som hende der på Bali der skrev om dating, det er jo også hårdt hvis man komme op med 11 

en god måde at gøre det på, og det er også derfor jeg tænker at virksomhederne nærmest skal være 12 

med til at guide til hvordan man gør det bedst og hvordan repræsenterer man deres ting bedst, for som 13 

sagt hver hun så laver noget sponsoreret, skal hun også lave en masse andet… jeg gad godt at være 14 

influencer, men jeg synes fandme det er hårdt arbejde! Så ja… 15 

Interviewer: Det var faktisk det, har du andet at tilføje? 16 

Næ… 17 

Interviewer: Okay mange tak 18 

  19 
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BILAG 6: TRANSKRIBERING AF INTERVIEW MED CELINA 1 

Dato: 6/2 2020 2 

Længde for interview: 0:52 3 

Sider: 14 sider 4 

 5 

Interviewer: Kan du starte med lige at fortælle lidt om dig selv, hvem du er og hvad du laver? 6 

Ja jeg hedder (ANONYMT red.) og jeg er 28. Lige nu er jeg på barsel med mit andet barn som er to 7 

måneder, og så har jeg en dreng i forvejen på to og et halvt år. Når jeg ikke er på barsel så er jeg 8 

restaurantchef på (ANONYMT red.) øh og det har jeg været et lille års tid.  9 

Interviewer: Okay. Hvad er dit foretrukne digitale medie? 10 

Det er Instagram.  11 

Interviewer: Hvorfor? 12 

Jamen jeg var egentlig først meget i mod Instagram, jeg kom i gang sent øh. Men ja jeg tror at jeg 13 

synes at Facebook er meget så får jeg meget arbejdsmæssigt. Vi har Facebook grupper med 14 

medarbejderne, så når jeg går på Facebook er det mest arbejdsrelateret ting der dukker op. Så derfor 15 

er det, specielt nu hvor jeg er på barsel ikke noget jeg bruger særlig meget, fordi jeg ikke har brug for 16 

at læse arbejdsinfo. Hvor Instagram er lidt mere bare sådan et frirum. 17 

Interviewer: Hvor længe har du været aktiv på Instagram? 18 

2 år. 19 

Interviewer: Hvad får du ud af at bruge Instagram? 20 

Øh ja.. ved selv at dele ting får jeg.. ja kan jeg kan godt lide at lægge pæne ting op, eller bare generelt 21 

lægge billeder op, som jeg selv finder i glæde i og som jeg selv godt kan lide at se tilbage på. Og ja 22 

så kan man selvfølgelig også godt lide, når man har taget et pænt billede, at andre en selv ser på det. 23 

Og så kan jeg også godt lide at kigge på og de pæne ting de lægger op, eller.. Ja. når man er på barsel 24 

eller når man er mor på en måde så synes jeg også det er dejligt at følge helt almindelige hverdagsting 25 

fra andre mødre og jeg synes det er rart at se andre der er samme sted. Bare helt almindelige hverdags 26 

stories med nogle der drikker kaffe eller hvad man laver med sine børn, så er man på en måde sammen 27 

med dem om bare at gå der hjemme.  28 

Interviewer: Så det betyder noget at dem du følger er samme sted som dig? 29 

Ja. Øh Altså jeg kan også godt følge nogen der bare lægger billeder op af sig selv, men jeg følger 30 

ikke særlig mange af dem, fx modebloggere siger mig ikke særlig meget, så er det oftest hvis de også 31 
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har et barn eller har noget jeg ligesom kan relatere til, så ellers skal der være en eller anden speciel 1 

grund til at jeg følger dem.  2 

Interviewer: I løbet af en dag, hvor ofte kigger du på Instagram? 3 

Øh virkelig mange gange. Og også nogle gange uden helt af vide hvorfor jeg gør det. Jeg åbner bare 4 

appen hver gang jeg lige har min telefon i hånden agtigt. 5 

Interviewer: Synes du at du bruger det for meget eller ville du gerne bruge det mere? 6 

Ja nogle gange er det for meget. Altså jeg tror de gange hvor man bare gør det fordi man lige nu 7 

sidder med sin telefon så kan man godt gøre det, at man så lukker Instagram, og så kan man ikke 8 

huske at om man har været på Facebook eller Instagram, så åbner man Instagram igen, og så går det 9 

op for en at man jo lige har været der. Det kan godt være sådan lidt ’hold da op, det er lidt voldsomt’. 10 

Så der synes jeg at jeg gør det for meget. Men jeg synes det er meget rart når man fx står og rokker 11 

barnevognen, så er det dejligt at man har noget man kan lave, så man ikke føler at man spilder tiden.  12 

Interviewer: Hvad synes du generelt om Instagram? 13 

Jamen jeg kan godt lide Instagram. 14 

Interviewer: Hvad synes du om reklamer på Instagram? 15 

Hmm, altså.. ja det synes jeg egentlig er fint! Altså.. . hmm 16 

Interviewer: Synes du det er forstyrrende eller bare en del af det? 17 

Nej jeg synes egentlig ikke at det er så forstyrrende, hvis reklamerne formår.. ja hvis vi fx tager 18 

udgangspunkt i de reklamer der bare dukker op, altså fx sådan nogle billeder altså billeder af en kjole 19 

eller et eller andet. Så synes jeg at, hvis de formår at ramme mig og det som jeg går efter, så kan jeg 20 

godt bare tænke ’uh det er en flot kjole’ og bare trykke på linket, eller først bagefter opdage at det er 21 

en reklame. Det er kun hvis det så er noget der rammer for skævt, så tænker jeg ’okay det her er lidt 22 

mærkeligt, hvad laver det på min Instagram agtigt’, og så kan det godt irritere mig med reklamerne, 23 

men ellers så tror jeg.. altså det er egentlig meget der igennem jeg bliver inspireret af at købe tingene 24 

egentlig. 25 

Interviewer: Følger du nogle influencers på Instagram? 26 

Ja det gør jeg. 27 

Interviewer: Hvilke slags? 28 

Ja det er nok igen primært andre mødre. Og det behøver ikke at være det de nødvendigvis sådan 29 

primært skriver om, men det er nok det vi har tilfælles.. ja.. men det kan godt fx være sådan mest 30 

make up de skriver om eller sådan noget, men så ville jeg stadig godt kunne finde på at følge dem, 31 

men så er jeg begyndt at følge dem fordi de har et barn.  32 
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Interviewer: Hvornår begyndte du så at følge dem? Helt samtidig med at du fik barn eller? 1 

Altså jeg fik først Instagram efter at jeg havde fået mit første barn. Så øh jeg tror at.. ja der var jeg jo 2 

på barsel så det var det som jeg primært sådan ledte efter, eller så begyndte jeg at læse nogle 3 

forskellige blogs, ja om at være på barsel og om at være mor, og så begyndte jeg at følge dem på 4 

Instagram, øh og så hvis de anbefalede en anden eller sådan taggede en anden, så kom jeg ind på lidt 5 

forskellige. Så jeg tror det er derfor det sådan er det segment jeg er i, fordi jeg ikke havde været på 6 

Instagram før. 7 

Interviewer: Hvorfor startede du så med at komme på Instagram? Var det på grund af de 8 

blogs? 9 

Ja det var egentlig fordi.. at ja det var egentlig fordi at jeg fik at vide at man ikke kan have et barn, 10 

uden at have Instagram (griner). For hvor skulle man ellers lægge billederne af sit barn hen. Og det 11 

kunne jeg pludselig mærke at jeg havde et ret stort behov for at dele.. ja hvor sødt mit barn var. Og 12 

det gør man jo ikke på Facebook, for så er man bare den der mærkelige type der hele tiden poster, 13 

men det er jo ikke mærkeligt på Instagram. Og så oprettede jeg også selv en blog. Og ja så er man jo 14 

nødt til at have en Instagram, så man kan dele det man skriver med nogen. Og så oprettede jeg den 15 

(Instagram red.) i den forbindelse med at jeg oprettede en blog.  16 

Interviewer: Følger du influencers på andre medier end Instagram? 17 

Hmm nej. 18 

Interviewer: Hvad ville du sige at du får ud af at følge de her influencers på Instagram? 19 

Øh jamen det er lidt forskelligt ud fra hvem de er. Altså nogle er bare helt lavpraktisk at jeg synes det 20 

er rart at følge andre der er samme sted som mig. Og.. ja nogen af dem fordi jeg synes de lægger 21 

nogle pæne billeder op, og det er meget rart at kigge på. Øh ja.. 22 

Interviewer: Hvilke emner er du mest interesseret i forhold til dit valg af influencers? fx mad, 23 

rejse, make-up, livsstil, familieliv? 24 

Ja det er jo ofte nogen der har børn, men det er ikke sådan at jeg ville følge alle der har børn, og som 25 

bare lægger sådan kedelige billeder op af deres to børn der står og smiler. Der skal være sådan et eller 26 

andet. Enten skal det være sådan at de tager flotte billeder eller har et pænt hjem du ved, eller nogle 27 

pæne børnemøbler, eller nogle pæne børn. Det er ikke fordi det bare skal være sådan helt 28 

hverdagsagtigt morliv. Jeg kan godt lide at det er sådan lidt pænt eller at det er nogen der sådan rejser 29 

meget. Altså noget man bliver lidt inspireret af, hvor man tænker sådan ville jeg også gerne bo eller 30 

sådan.. de må gerne gå i noget pænt tøj og bo pænt osv.  31 
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Interviewer: Lægger du mærke til når en influencer lægger et sponsoret post op i forhold til 1 

deres eget indhold? 2 

Øh ja, nej egentlig ikke rigtig. 3 

Interviewer: Hvilken betydning har det når de gør det? Ser du posts fra influencers som 4 

reklame? 5 

Nogle af tingene ser jeg som reklame, men jeg tror egentlig ikke.. Jeg er ikke en af dem der bliver 6 

irriteret over når influencers laver reklame, for det er jo det der er deres arbejde, øh. Så det er ikke 7 

sådan at jeg bliver irriteret eller tænker ’Årh hvorfor skal du begynde at snakke om det, du gør det jo 8 

kun fordi du får penge for det. For ja jeg tror på at man kun reklamerer for noget man nogenlunde 9 

kan stå inde for. Og det er ligesom mit job som modtager at kritisk at se på om det er noget jeg har 10 

brug for om det virkelig er så fantastisk som de siger, for de skal jo leve af noget og hvis jeg gerne 11 

vil vil have deres andet indhold, så det er ligesom det man skal tage med. Og tit så er det jo også 12 

noget man faktisk godt kan bruge eller som giver mening. Ja. Det kan dog godt lige irritere mig når 13 

der er sådan nogle bølger, hvor alle reklamerer for den samme ting. Hvor jeg godt kan være sådan 14 

lidt ’okay slap lige af’, eller ’kan der ikke lige være lidt variation’.  15 

Interviewer: Hvad har det fx været? 16 

Ja men der fx sådan en holdningskorrigeret trøje, jeg så den også hele tiden på Facebook. Det var 17 

egentlig ikke folk jeg fulgte så meget, men en eller anden t-shirt der gør at man sidder rigtigt, som 18 

alle pludselig reklamerede med. Eller nej den der med skinderne alle har på tænderne på tiden! Det 19 

irriterer mig at alle lige pludselig fortæller at de har problemer med tænderne. Og jeg tror i starten da 20 

der kun var nogle der havde det, synes jeg det var meget fint, altså hvis det er noget man har et 21 

problem med så er det da mega dejligt, men jeg synes også at det var mærkeligt at 80 % af de 22 

influencerer jeg følger lige pludselig har fået rettet deres tænder, for jeg kender ikke så mange der 23 

måske... Jeg føler ikke jeg har behov for at få rettet mine tænder. Og det kan da godt være at hvis jeg 24 

gik derind, at de kunne finde en grund til at rette dem, men jeg tror måske ikke lige på at de hele deres 25 

liv har været kede af deres tænder. Så lige i sådan nogle situationer synes jeg godt det kan være lidt 26 

øv. Men at alle fx har reklameret for Nemlig det giver god mening for mig, for det er jo et produkt 27 

alle ligesom kan være glad for. For jeg kan godt forstå at mange gør det, og det har ikke irriteret mig, 28 

det er kun med en så specifik ting som at få rettet sine tænder, eller at man har en forkert holdning 29 

eller sådan noget. 30 
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Interviewer: Er der forskel på hvordan du ser et post fra en influencer efter hvor tydeligt det 1 

er at det er reklame? Kan du bedre lide det hvis personen kun bruger tags end fx “betalt 2 

partnerskab med..” 3 

Hm ja, jeg synes det virker mere professionelt når der står ”betalt samarbejde med..”, jeg tror egentlig 4 

ikke fordi at der bliver skjult i tags, men mere at jeg synes det bliver sådan lidt uprofessionelt med 5 

#reklame.  6 

Interviewer: Betyder det noget for hvordan du ser en influencer efter hvor mange sponsorede 7 

posts de laver i forhold til deres eget indhold? 8 

Ja altså jeg tror. Jeg ville i hvert fald tænke over.. Altså jeg synes det er irriterende når man ser en 9 

eller anden influencers story og der sådan er flere forskellige reklamer i samme story, eller at det hele 10 

tiden skifter over til en ny reklame, så er jeg sådan lidt ’kom nu videre’, men jeg synes egentlig at jeg 11 

er meget overbærende, fx hvis de forklarer ”uh der er godt nok meget der lige falder sammen her nu, 12 

så derfor kommer der lige meget reklame”, så er jeg meget tilgivende (griner red.). hvis de ligesom 13 

kommenterer på det, så jeg ikke føler jeg bare får smidt reklamer i hovedet, eller hvis de laver sådan 14 

en ”der er godt nok meget der lige er faldet sammen, jeg ved godt at der har været meget reklame på 15 

det seneste.. men..” et eller andet med at det er noget de godt kan lide, så synes jeg det er okay. Men 16 

ja.. 17 

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt at de kommunikerer til dig om sådan nogle ting? 18 

Ja jeg tror at det gør det mere.. altså mere personlig, for jeg følger dem jo ikke på grund af reklamen. 19 

Jeg følger dem fordi jeg måske kan lide det de lægger op, og kan følge med i deres liv eller synes det 20 

virker som om de har en fed personlighed, så er det at det er mere personligt gør at det er mere 21 

venskabeligt, selvom at man jo bare er på den anden side. I forhold til hvis der kun er reklamer, så 22 

kunne jeg lige så godt bare sidde og kigge på reklamer for H&M, og det ville jeg jo ikke bare gøre, 23 

uden at det var noget jeg havde opsøgt. Og så tror jeg også at man får lidt mere forståelse for at det 24 

jo selvfølgelig er et job det de laver. Så selvfølgelig skal de også gøre det her. 25 

Interviewer: Følger du flest influencer der er lige som dig? Eller er meget forskellige fra dig? 26 

Lige som mig.  27 

Interviewer: Ja, på hvilken måde? 28 

Hmm.. Ja eller måske bare sådan ikke helt lige som mig, men der hvor jeg gerne vil være. 29 

Interviewer: Hvorfor gør du det? 30 

Det ved jeg ikke. Jeg tror bare jeg godt kan lide at kunne relatere til dem. Altså jeg kan også godt 31 

blive grebet af en profil der fx lægger billeder op af forskellige outfits, men det er ikke noget sådan.. 32 
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jeg tror bare hurtigt at jeg kører lidt død i det, fordi det ikke er noget sådan.. der er jo ikke rigtig der 1 

jeg er lige nu, hvor jeg står med gylp på tøjet. Det kan være meget fint, sådan ej der er lige en fin 2 

kjole, men det er ikke det der interesserer mig lige nu.  3 

Interviewer: Betyder det noget for dig hvor mange følgere dem du følger har? hvorfor? 4 

Øh nej det gør det ikke. 5 

Interviewer: Er det noget du lægger mærke til? – Hvor mange følgere de har? 6 

Øh ja. Ja det gør jeg. Altså jeg tror at når jeg går ind på en profil for første gang, så kigger jeg hvor 7 

mange følgere der er. Men det er ikke sådan at jeg.. øh tænker ’ad kun 500 følgere væk med mig!’, 8 

hvis jeg kan lide det de lægger op, er det ikke noget jeg tænker over. 9 

Interviewer: Føler du flest nogen der har mange eller få følgere? 10 

Øh…jeg føler nok mest nogen der har mange følgere, dem jeg følger der ikke har så mange er mest 11 

nogen jeg kender. Ja.  12 

Interviewer: Hvordan kan det være at du ikke følgere flere med få følgere? 13 

Jeg ville bare ikke opdage deres profiler, altså jeg bruger slet ikke explore eller hvad det hedder særlig 14 

meget, eller jeg søger ikke på hashtags eller noget. Så jeg kommer ikke rigtig ud (griner). Så jeg ville 15 

bare ikke opdage dem. 16 

Interviewer: Ser du de influencers du følger som troværdige? 17 

Ja det gør jeg.  18 

Interviewer: Hvad gør at en influencer er troværdig? 19 

Øh… Ja jeg tror at man ligesom synes at man kender deres holdning, og at deres holdning ikke bare 20 

skifter fra produkt til produkt. At de ikke siger fx ”det er virkelig vigtigt for mig at spise vegansk eller 21 

økologisk”, fordi det lige passer der, og så i det næste opslag eller fremover slet ikke lægger noget op 22 

med det, så ville jeg synes det var mærkeligt. Det skal jo passe ind i deres profil, øh. Og det giver jo 23 

mening hvis de snakker rigtig meget om økologi at de så reklamerer for det.. men ja  24 

Interviewer: Så brands de reklamerer for skal passe til hvem de er? 25 

Ja! 26 

Interviewer: Hvad får du ud af at følge influencers?  27 

Jamen jeg får noget inspiration ud af det.. og så er det jo også bare god underholdning… 28 

Interviewer: Hvordan ville du karakterisere din egen identitet på sociale medier? 29 

Ja meget meget børnepræget. Man skal i hvert fald ikke følge mig hvis man synes det er irriterende 30 

at se børn. Det er meget det det handler om... Jeg tror det jeg prøver at stræbe efter er at være sådan 31 

lidt, hvad jeg selv ville kalde, humoristisk omkring livet som mor, og både at være på barsel og men 32 
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også arbejde og det med at skulle nå det hele og.. ja have et arbejde, have et barn og også at have en 1 

mand og den slags.. uden at det er sådan helt vildt pyntet og opstillet, og sådan det er bare idillysk. 2 

Men heller ikke på sådan en.. ja den måde som også er ret moderne med det er bare hårdt og 3 

forfærdeligt og se her min tykke efterfødselskrop, det er ikke så voldsomt. Men bare sådan dagene 4 

helt lavpraktisk når det er godt og når det er hårdt. 5 

Interviewer: Har det nogen betydning for din egen digitale identitet, hvilke influencers du 6 

følger på Instagram? 7 

Ja der er jo nogle man sådan ser op til.øh.. jeg tror at det jeg også godt kan lide ved at følge nogen i 8 

samme situation som mig, er at jeg bliver enormt inspireret af fx opdragelse, at læse hvad andre 9 

skriver om de problemer de har fx med en 3 årig, hvad gør man i denne her situation. Både at høre 10 

om, hvordan har de løst det eller høre om.. ja man bliver inspireret af det og måske ser på sig selv 11 

nogen gange og tænker okay så godt har jeg måske ikke tacklet det, eller sådan kunne man også gøre 12 

det.. eller sådan vil jeg overhovedet ikke gøre det. Man bliver ligesom inspireret og lærer ting af andre 13 

synes jeg..  14 

Interviewer: Og det påvirker på den måde din identitet? 15 

Ja. Og jeg synes også hvis der er en profil man rigtig godt kan lide, kan man godt komme til at 16 

kopirere lidt, eller være sådan ”det er lidt den stil jeg gerne vil have” når man selv prøver at finde ud 17 

af hvordan skal min identitet være, eller hvad vil jeg gerne sige med min profil. Så tror jeg hurtigt 18 

man tænker okay jeg vil gerne være lige som dem her, men jeg vil ikke være lige som dem her. Og 19 

så bliver men så inspireret på den måde. 20 

Interviewer: Hvordan ville du betegne dit eget forhold til de influencers du følger? Ser du op 21 

til dem, er de ligeværdige, en inspiration? 22 

Altså jeg tror.. det er ikke fordi jeg føler at de er sådan.. altså hvis jeg så dem på gaden ville jeg ikke 23 

være sådan ”årg gud jeg har lige set..”, det er ikke den følelse jeg har, og det er heller ikke sådan jeg 24 

ville gå hen og sige hej, for det er ikke sådan at jeg føler at jeg kender dem på den måde. 25 

Interviewer: Så du ser dem ikke fx som venner? 26 

Hm nej, men jeg kan godt finde på at kommentere hvis jeg synes det de har skrevet er rigtig godt. Det 27 

er ikke sådan at jeg er helt ude og bare lurer ind, men.. 28 

Interviewer: Hvor meget engagerer du dig i deres opslag? Liker, kommenterer? 29 

Hm ja, jeg ville godt kunne finde på.. ja jeg har nogle gange skrevet privat hvis fx nogen har søgt et 30 

godt råd eller jeg har været sådan ’uh den situation har jeg stået i’.. Eller hvis der bare har været en 31 

blogger der har lavet et indlæg der bare har ramt mig på en speciel måde eller jeg synes var virkelig 32 



 49 

godt, så kan jeg godt skrive til dem ’godt indlæg’, eller sådan sige tak for det, det var lige det jeg 1 

havde brug for at læse. Øh.. og så liker jeg selvfølgelig. Men jeg ville ikke altid kommentere. Jeg er 2 

ikke den der ved alle opslag der bare er sådan ”hihi det er også rigtigt” agtigt (griner). 3 

Interviewer: Hvordan føler du jeres forhold er når du skriver til dem privat? 4 

Altså jeg tror jeg føler at vi er sådan.. lidt ligesom, det er en mærkelig metafor men hvis nu der er en 5 

der taber en handske i toget og du samler den op og giver den og er sådan ”her værsgod”, altså bare 6 

sådan.. du er ikke en bekendt men nu når vi lige er i det, kan vi godt snakke sammen. Forstår du hvad 7 

jeg mener?.. 8 

Interviewer: Så selvom du følger med i deres liv føles de ikke mere bekendte end en du møder 9 

i toget? 10 

Jo altså jeg føler jo at jeg er meget tæt på dem og ved rigtig meget. Og jeg føler da også at man sådan.. 11 

.. Øh ja jeg tror at det er egentlig lidt mærkeligt, men hvis det er nogen man har fulgt længe, at man 12 

så føler at man.. ja at man kender dem rigtig godt, selvom man jo kun kender den del som de vælger 13 

at dele med en. Og så har man måske med nogen fulgt med i deres liv længe og sådan, og at man så 14 

glæder sig på deres vegne når det går dem godt eller hvis sådan at de går igennem noget svært, så 15 

føler man også med dem. Ja, og tænker meget på dem! Sådan ”åh hvordan mon at de klarede det der” 16 

og sådan noget. Det må være være mærkeligt at der er så mange mennesker som øh.. føler dem dem, 17 

uden at de (influenceren red.) ved hvem de er. Men jeg føler at jeg kender dem… fx en influencer, 18 

som egentlig faktisk overhovedet ikke er min målgruppe.. Men jeg følger også Peter Falktoft, som 19 

laver en podcast normalt, på Instagram. Og det gør jeg fordi jeg synes han laver en mega sjov podcast. 20 

Og han havde reklameret for det der produkt ”smile bright”, inden der var den der kæmpe skandale 21 

og havde fået rigtig meget sådan øh høvl fordi han havde reklameret for noget der var sådan ’scam’ 22 

og at han ikke havde undersøgt det mere og sådan og folk var sådan ”årh han har mistet alt 23 

troværdigheden”. Hvor der tog jeg mega meget hans parti, der så jeg det som ”årh hvor var det 24 

ærgeligt at han er blevet snydt af firmaet, hvor er det synd for ham”, ikke som om at han havde snydt 25 

mig som forbruger, fordi han jo heller ikke vidste det. Så der tog jeg hans parti og det tror jeg at jeg 26 

ville gøre med mange, fordi man jo føler at man kender dem.. 27 

Interviewer: Så sådan en situation ville ikke ødelægge en influencers troværdihed for dig? 28 

I hvert fald ikke lige i det scenarie fordi det virkede som om at mange var blevet snydt af det egentlig 29 

og at man influencer kunne have gjort det man skulle gøre, men at man stadig var blevet snydt. Så 30 

det er jo noget andet, det er jo ikke dem der har snydt mig. Eller det er det jo i princippet, men det er 31 
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ikke fordi de har siddet og løjet for folk.. Men nu er det så heller ikke et produkt jeg have købt, så det 1 

kunne godt være jeg havde haft det anderledes hvis jeg havde købt det. Nu så jeg det jo bare udefra.  2 

Interviewer: Du sagde før at du tænker over når en influencer går igennem noget, tænker du 3 

på dem i løbet af en dag? 4 

Ja det tror jeg egentlig at jeg gør i en ret høj grad. Jeg tror også at jeg følger nogen der er ret gode til 5 

at dele ud at nogle følelser, og fx fortæller hvis noget er hårdt eller der er noget de er kede af, og så 6 

kan jeg godt sådan.. ikke tage det på mig, men sådan du ved.. have ondt af dem og tænke ”åh nej”, 7 

og hvad er interesseret i sådan hvordan er det mon gået. Eller fx hvis jeg følger en som slår op med 8 

sin kæreste eller bliver.. ja hvis der sker et eller andet i deres liv, hvor man følger med på sidelinjen 9 

og sådan begynder at virkelig heppe på dem og følge med på Instagram om det mon bliver godt igen.  10 

Interviewer: Så du tænker også på dem når du ikke er inde på Instagram? 11 

Ja, ja det gør jeg bestemt. Men det er jo nok især dem så tør dele mere end bare pæne billeder. Øh 12 

hvis man nu deler at man har oplevet et dødsfald eller deler et eller andet som sætter gang i nogle 13 

følelser så tror jeg at det betyder mere for mig og påvirker mig mere. Altså jeg tror at jeg har brug for 14 

at følge nogen som ikke har bare er pæne, også selvom jeg godt kan lide at følge dem der lægger 15 

pæne ting op, men der må gerne være lidt mere dybde i det så jeg kan forholde mig mere til det. Og 16 

så jeg føler at jeg sådan kender dem mere..  17 

Interviewer: Så du føler du kender dem bedre hvis de lægger mere end bare billeder op? 18 

Ja.. ja og jeg tror også at det på et eller andet plan gør dem mere troværdige. Altså hvis jeg følger en 19 

som deler alt, både når det er skidt og når det er godt, når de føler de har lavet noget der er lort, eller 20 

skriver ”det her er vildt godt”, så føler jeg at det er mere sandt, fordi de siger så meget andet.. fordi 21 

det jo ikke er poleret. Så selvfølgelig må det jo være sandt! Selvom det selvfølgelig kan være lige så 22 

meget løgn som en der bare lægger billeder op.. Ja så jeg tror jeg bliver meget påvirket af dem.. ja 23 

det er jo nok også fordi jeg føler jeg så virkelig kender dem, så det er jo ligesom når en veninde 24 

anbefaler noget, så stoler man jo på det der bliver sagt på en anden måde. 25 

Interviewer: Ville du sige at influencers var en vigtig del af din hverdag? 26 

Ja. Øh det er vel fordi jeg bruger meget tid på det, og så bliver det automatisk en vigtig del tror jeg. 27 

Interviewer: Har du ændret hvem du følger i takt med at din livssituation har ændret sig? fx 28 

da du var gravid, da du fik barn etc? 29 

Ja der tror jeg faktisk jeg begyndte at følge og lede efter andre gravide.. både fordi som sådan 30 

inspiration til at tage billeder, hvordan andre lægger graviditetsbilleder op og tager billeder, og så 31 

også fordi at.. ja der tror jeg at jeg syntes at det var rart at følge nogen der var samme sted som mig.  32 
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Interviewer: Følger du dem så stadig nu hvor du ikke længere er gravid? 1 

Ja..  2 

Interviewer: Nu går vi lidt mere over til at tale om brands. Bruger du generelt Instagram til at 3 

opdage brands? 4 

Ja.. Jeg tror at det er jo der jeg får den reklamepåvirkning jeg får. Altså jeg ser ikke flow tv fx, så jeg 5 

ser ikke reklamer den vej, så de ting jeg bliver præsenteret for, er netop på Instagram.  6 

Interviewer: Følger du nogle brands på instagram?  7 

Ja.. Ikke særlig mange 8 

Interviewer: Hvorfor følger du dem du følger? 9 

Jeg tror faktisk kun jeg følger Jollyroom.. Jeg tror faktisk at det er de eneste jeg følger. Og det er 10 

fordi, både fordi jeg synes de lægger sjove ting ud og så er det fordi jeg ret godt kan lide deres 11 

produkter, så jeg synes tit de lægger noget hvor jeg sådan får lyst til at købe det. 12 

Interviewer: Hvordan startede du med at følge dem?  13 

Hmm jeg tror egentlig bare, at der var nogen der havde tagget dem i et billede eller et eller andet på 14 

Instagram, og så har jeg bare kigget og begyndt at følge dem. Og så er der også nogle jeg er begyndt 15 

at følge, hvis man deltager i sådan en konkurrence, der skal man jo følge dem (influenceren red.) og 16 

dem der laver konkurrencen, og der har jeg tit.. jeg har ikke deltaget i så mange, men når jeg har har 17 

jeg tit faktisk affulgt dem, fordi jeg synes det er irriterende når der bare hele tiden kommer reklame, 18 

altså hvis det bare fx hele tiden er et par sko der bliver lagt op, det skal lige som være et brand der så 19 

siger mig noget. Jeg følger vist også et smykke.. en smykkedesigner, fordi jeg synes hun laver nogle 20 

rigtig flotte smykker, og der vil jeg gerne have reklamerne for, men det skal lige som være noget jeg 21 

bliver ved med at have interesse for, ellers gider jeg ikke. 22 

Interviewer: Hvad betyder det for dig når et brand bruger influencer marketing?  23 

Øh altså jeg synes det er smart af dem, eller hvad man siger. Det gør i hvert fald mig mere tilbøjelig 24 

til at købe produktet, end hvis jeg bare ser det i en reklame. Men når jeg ser det anbefalet, eller nogen 25 

bruge det.. Eller ser det på, så synes jeg ofte man er mere sådan ”wow det er godt nok nogle flotte 26 

sko, dem vil jeg også gerne have”, hvor hvis man bare så skoene ville jeg ikke være lige så fanget af 27 

det. Så jeg tror hurtigere at jeg køber flere ting på den måde..  ikke fordi jeg har ”brug for” at andre 28 

har anbefalet det, men fordi jeg bliver mere inspireret af det end andre reklamer.  29 

 30 

Interviewer: Hvor vigtigt er det for dig om brandet og influenceren passer sammen? 31 

Det er ret vigtigt for mig, ellers synes jeg det bliver lidt mærkeligt. 32 
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 1 

Interviewer: Har du oplevet noget hvor du ikke synes det passede sammen? 2 

Jamen.. det ved jeg ikke lige om jeg har. Det har jeg nok ikke lige et eksempel på. 3 

 4 

Interviewer: Nej okay. Har du nogensinde opdaget nye brands gennem influencers posts? 5 

Øh ja.. 6 

 7 

Interviewer: Er det noget der sker tit? 8 

Ja.. Det vil jeg sige… Ja jeg tror det sker rimelig tit.. 9 

 10 

Interviewer: Har du nogensinde besøgt et brands instagram efter at være blevet anbefalet 11 

produktet af en influencer? 12 

Ja.. igen hvis det er noget jeg synes.. Fx hvis nogen har lagt nogle møbler op hvor jeg synes det er 13 

godt nok pænt, så vil jeg gerne se hvad har de ellers, eller hvad er der mere af i den stil der passer 14 

mere end i min smag, og så ville jeg gå ind og kigge, og så ville jeg måske gå ind og følge siden efter 15 

eller købe det den vej igennem.  16 

 17 

Interviewer: Hvad med deres hjemmeside? 18 

Ja.. Det er ikke sket meget meget. Hvis jeg skal købe nyt tøj gør jeg det ofte steder jeg kender, fx 19 

Zara, eller sådan større sider jeg kender i forvejen. Men fx de smykker jeg har ønsket mig de sidste 20 

gang til jul og sådan er nogle smykker jeg lige var faldet over på Instagram, og så gik jeg ind på 21 

hendes side og så at jeg godt generelt kunne lide de ting hun lavede, og så har jeg løbende været inde 22 

på hjemmesiden.. Og ja det ville jeg jo ikke have opdaget, hvis det ikke havde været fordi en havde 23 

tagget det på Instagram.  24 

 25 

Interviewer: Nu sagde du tidligere at du følger mange influencere med børn, køber du også 26 

børnetøj på den måde? 27 

Ja… altså jeg køber mest på de større sider. Fx Jollyroom kan der jo godt blive lavet reklamer for.. 28 

men det kendte jeg godt i forvejen, og det er nok mest sådan nogle lidt større sider jeg hælder til. Så 29 

er det mere hvis det er noget legetøj, eller sådan noget lidt mere specielt, hvor jeg tænker ”ej det ville 30 

min dreng også være glad for”, eller ”ej det ville være smart”..  31 

 32 
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Interviewer: Tror du også der du ville have købt produktet hvis virksomheden selv havde lagt 1 

et billede ud? 2 

Hm det ved jeg ikke.. nej så tror jeg ikke det havde fanget mig. 3 

 4 

Interviewer: Hvad er forskellen? 5 

Jamen jeg tror bare at man bliver udsat for så mange reklamer hele tiden, altså sådan billeder af tøj 6 

eller.. eller sådan hele tiden, så man har det bare sådan med, at man ikke tænker over det. Så der skal 7 

noget mere til. At fx det hjælpper når en influencer filmer at de står foran spejlet og siger ”se de her 8 

bukser, er de ikke lækre?”, og så er man sådan ”wow jo de er lækre, dem kunne jeg godt lige kigge 9 

nærmere på”, og så går jeg ind og kigger på hjemmesiden. Hvor når jeg ser en model bare stå i tøjet, 10 

det ser man hele tiden alle steder, så det er ikke så lokkende.  11 

 12 

Interviewer: Har du nogensinde selv reklameret eller anbefalet et produkt gennem Instagram 13 

eller andre sociale medier? 14 

Ja, for noget graviditetstøj faktisk..  15 

 16 

Jeg viser her informaten dette billede som hun for nyligt har liket på Instagram 17 

 18 

Interviewer: Du har liket dette billede for nyligt på Instragram, hvad kan du godt lide ved det 19 

her billede? 20 

Jamen jeg tror lige hende, det er en af dem jeg følger fordi jeg synes hun bor pænt, jeg synes hun er 21 

pæn, jeg synes hendes børn er pæne, så jeg kan godt lide at det er sådan estitisk pæne billeder, så dem 22 

liker jeg faktisk ofte før jeg har læst teksten, fordi jeg godt kan lide hende, og så er det faktisk lige 23 

meget for mig om det er fx en konkurrence (som dette billede er red.), eller et sponsoreret billede, 24 

fordi jeg synes det er pæne billeder som godt kan lide at se. 25 

 26 

Interviewer: Lægger du mærke til at det er reklame? 27 

Ja jeg lægger mærke til det, men i det der tilfælde hvor det er en reklame for noget graviditetstøj eller 28 

en give away, så er det ikke noget jeg deltog i, og ikke noget jeg havde tænkt mig at købe, for jeg er 29 

ikke gravid, men bare fordi jeg synes det er et rigtig dejligt billede.  30 

 31 

Interviewer: Hvorfor kan du godt lide at følge hende (@sarahcelina red.) her? 32 
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Det kan jeg fordi at jeg godt kan lide de billeder hun tager, både af hendes børn og sig selv, jeg synes 1 

de er sådan pæne ja.. bor pænt, og er pæn og det er bare lidt rart at kigge på. Og så synes jeg også at 2 

hun skriver nogle rigtig søde ting, som man bliver glad af.. 3 

 4 

Interviewer: Okay. Det var egentlig det. Har du noget andet du vil tilføje? 5 

Hm nej.. 6 

 7 

Interviewet sluttede med tak og en aftale om at jeg altid kunne kontakte hende i tilfælde af et eventuelt 8 

op følgende interview.  9 

  10 
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BILAG 7: TRANSKRIBERING AF INTERVIEW MED EMELIE 1 

 2 

Dato: 20/2 2020 3 

Længde for interview: 0:54 4 

Sider: 17 5 

 6 

Interviewer: Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv? Hvem du er, hvad du laver? 7 

Jamen jeg er 25, snart 26 og studerer på.. er i gang med min bachelor – PPA på KEA, som fashion 8 

management og indkøber, og jeg bliver færdig næste vinter.  9 

Interviewer: Hvad er dit foretrukne sociale medie?  10 

Instagram!  11 

Interviewer: Ja? Hvorfor? 12 

Eller youtube faktisk, det svinger lidt. Men primært Instagram! Fordi jeg synes det er nemt.. altså 13 

sådan det er et nemt medie og det er nemt at lægge et billede op, og det er nemt at følge med i både 14 

ens veninders liv og i andres man synes er interessante. Det kræver ikke så meget at have Instagram. 15 

Det synes jeg i hvert fald ikke.. nej. 16 

Interviewer: Hvor længe har du været aktiv på Instagram? 17 

Hmm.. det har jeg i.. 6 år! Ja 6 år må det være, og så er jeg blevet mere og mere aktiv for hvert år 18 

faktisk. Ja.. 19 

Interviewer: Hvad får du ud af at bruge Instagram? 20 

Jamen altså et er nok at jeg henter inspiration fra andre og det kan være både i bolig, det kan være i 21 

tøj – fashion, og nu også graviditet! Fordi jeg er gravid (griner). Men jeg synes bare det er fedt at se 22 

egentlig hvor forskellige mange er på Instagram, og man kan også lære rigtig meget af det. Hm så ja 23 

jeg vil nok sige inspiration.  24 

Interviewer: I løbet af en dag, hvor ofte kigger du på Instagram? 25 

Der vil jeg sige, den er faktisk faldet lidt. Jeg var meget mere aktiv hvis man havde spurgt mig for 26 

bare et halvt år siden. Men.. ja hvor mange gange jeg er inde på Instagram? For det er alligevel mange! 27 

Interviewer: Ja, eller hvor lang tid af gangen? 28 

Ja altså det kommer også an på om jeg har en travl dag på job, for så bruger jeg det selvfølgelig ikke 29 

så meget, eller jeg er i skole, der bruger jeg det rigtig meget, fordi ja.. (griner), så er dagen jo også 30 

lidt kortere. Så det kan godt være sådan noget 10 gange på en dag. Ja.. og så nogle gange er det bare 31 



 56 

sådan hurtigt lige at køre sit feed ned, hvor andre gange kan det godt være hvis man skal læse et eller 1 

andet længere tekst som en eller anden har skrevet til et billede eller.. kigger ’my stories’ eller sådan 2 

noget. Men ikke længere end sådan et kvarter af gangen vil jeg sige.  3 

Interviewer: Hvad betyder det for dig at tjekke Instagram? 4 

Hmm det er rimelig vigtigt. Men det er faldet lidt faktisk. Det var som om at for et halvt år siden, var 5 

det virkelig vigtigt at jeg kom ind hele tiden og tjekkede. 6 

Interviewer: Hvorfor var det vigtigere for et halvt år siden? 7 

Hm, jamen jeg ved ikke helt om jeg bare.. om min interesse er faldet lidt for det sådan. Jeg synes 8 

stadig det er et rigtig fedt fænomen og men jeg synes bare.. jeg ved ikke hvorfor at den er faldet 9 

egentlig. Det kan også have noget at gøre med min interesse nu, at jeg skal være mor. Det kan være 10 

mange ting. At jeg ikke føler at det er lige så vigtigt.. at man begynder at sætte andre ting, eller livet 11 

lidt i perspektiv. Det lyder lidt kliché agtigt, men måske derfor.. Men altså jeg vil stadig sige at det er 12 

så vigtigt for mig, at jeg slet ikke ville kunne undvære det. Så det er jo stadig vigtigt kan man sige! 13 

Men det er ikke sådan at det kribler i fingrene at jeg hele tiden skal lægge et billede op. Altså hvis jeg 14 

ikke lagde et billede op, for et halvt år siden, hvis jeg hvis jeg ikke lagde et billede op mindst et par 15 

gange om ugen, så syntes jeg at det var nedern og jeg blev deprimeret! Altså og sådan har jeg det ikke 16 

længere. Der kan gå flere uger i mellem, før jeg lægger et nyt billede op. Det er slet ikke lige så 17 

vigtigt. Men jeg hygger mig med det, når jeg så lægger et billede op! Men det er som om at den.. ja 18 

det er ikke lige så vigtigt.  19 

Interviewer: Hvad med at se andres posts? Er det også blevet mindre vigtigt? 20 

Hm det er faktisk også mindre vigtigt. Altså alle de der influencers og bloggere. Altså det er sådan tit 21 

nu hvor jeg går ind på dem, altså hvor jeg selv skriver deres navn og kommer ind på dem hvor jeg er 22 

sådan helt ”ej de billeder har jeg slet ikke set”, og det kan være flere billeder i træk hvor jeg simpelthen 23 

ikke har set dem, og det havde jeg altså styr på for et halvt år siden, så snart de havde lagt noget op.  24 

Interviewer: Hvad synes du generelt om Instagram? 25 

Hmm jeg synes det er rigtig godt. Men jeg vil også sige at man skal være.. man skal ligesom se 26 

tingene lidt igennem et filter. Altså man skal tænke at det er lidt poleret derinde, det skal man være 27 

moden nok til at kunne se.. Så i den alder jeg har nu, synes jeg det er et rigtig godt sted hvor man kan 28 

dele sine ting, men når man er yngre så vil jeg nok sige det er lidt kritisk. 29 

Interviewer: Hvorfor? 30 

Jamen fordi der er man bare meget mere usikker på sig selv, og jeg tror også at man spejler sig selv i 31 

mange flere end man gør nu.. nu har vi lige som lidt fundet os selv, vores identitet og det vi brænder 32 
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for. Øh hvor den gang så var det lettere synes jeg at se op til andre og at blive påvirkede af andre. 1 

Men jeg synes Instagram er godt nu. 2 

Interviewer: Blev du da i dårligt humør af det? 3 

Ja det kan man godt være jo, og jeg synes også at man kunne føle at man skulle ud og købe nyt, fordi 4 

man tænkte ”nå hun har hun da fået 10 nye tasker”, og så skal man også selv ud og have en taske. 5 

Hvor den sidder ikke rigtig i mig længere. Den er jeg vokset meget fra, hvilket jo nok er godt (griner). 6 

Ja. Så jeg synes at man skal huske at se Instagram med et filter på. Men jeg bruger også selv Instagram 7 

til at vise det perfekte, hvis man kan sige det sådan. For det er også det jeg godt kan lide at kigge på 8 

hos andre, så jeg ved godt at man også godt kan sidde derhjemme bare en dag og i jogging tøj og 9 

spise sin leverpostejsmad, men dagen inden var man ude og spise og hygge med veninderne, og så er 10 

det det man lægger op og ikke leverpostejsmaden. Og det ved jeg godt. Og det synes jeg også er helt 11 

fair at man gør det på den måde. Og så er der jo også andre som går meget mere imod det, og det 12 

synes jeg faktisk også kan være fedt at læse. 13 

Interviewer: Følger du nogen af dem som lægger mere hverdagsting op? 14 

Ikke så mange nej, mest de andre. Så er det fordi at jeg kender dem igennem nogle andre, og på den 15 

måde synes det er hyggeligt fordi jeg har en relation til dem, men ikke bare sådan randoms.  16 

Interviewer: Der er det mere de ”poleret” som du selv kalder dem? 17 

Ja det er det.  18 

Interviewer: Hvorfor det? 19 

Hmm. Jeg ved ikke.. Jeg synes bare.. jeg bliver faktisk glad af at se det, og det kan godt lyde lidt 20 

skørt. Men det gør jeg! Jeg bliver ikke glad af at se når andre har det øv. Ja. Jeg ved jo godt at alle 21 

har øv dage, men jeg synes bare at det er mere inspirerende for mig at se nogen der.. ja de gode dage.  22 

Interviewer: Hvorfor tror du at det er mere inspirerende? 23 

Hm, altså de gode dage? Ja det er jo lidt svært.. For nogen ville jo nok mene ”jamen får du det så ikke 24 

dårligere med dig selv når du ser det?”, når man kun ser de gode dage, men sådan.. for så synes jeg 25 

nok alligevel med my stories på Instagram, at der er det mere den rigtige bid man får.. altså også 26 

nogle gange med et filter på, men det er lidt mere det rigtige. Så jeg kan jo godt se at de har en 27 

hverdag. Altså nu kan jeg fx nævne min yndlingsblogger, som er Janni Deller (@jannid), hun er 28 

svensk. Altså hun ligger jo rigtig fine billeder op, og er så lige blevet mor. Men i hendes mystory, 29 

kan man godt se hvad hun rigtigt laver, og der er det meget mere hverdagsting. Og også hendes 30 

youtube videoer, der er det også meget mere hverdagsting. Andet end selvfølgelig at de er bosat i 31 
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Marbella og har sol hele året rundt ikke? Men det kan også godt være nogle kedelige ting, som jeg så 1 

synes er hyggelige at se, men stadig nogle fine billeder hun ligger ud, hvis det giver mening. 2 

Interviewer: Synes du det er vigtigt at der er begge dele? 3 

Ja det synes jeg! Jeg kan godt lide at billederne er sådan fine og.. ikke fine det er forkert at sige.. men 4 

pæne? Ja.. at jeg bliver inspireret af dem, hvor mystories de kan jeg godt lide er personlige!  5 

Interviewer: Hvad forstår du ved begrebet influencer? 6 

En influencer er.. skal have et vist antal følgere vil jeg sige, for de skal jo have nogle der følger med 7 

i deres liv, så de også på den måde bliver interessant for samarbejdspartnere. Så man skal også have 8 

samarbejdspartnere, hvor man laver nogle forskellige samarbejder og kampagner, hvad det nu kan 9 

være, og ligger det op på Instagram, før man er en influencer. Ja.. 10 

Interviewer: Følger du nogle influencers på Instagram? 11 

Ja jeg følger en hel del, det gør jeg. Nogle mere interessante end andre.  12 

Interviewer: Hvilke emner er du mest interesseret i forhold til dit valg af influencers? fx mad, 13 

rejse, make-up, livsstil, familieliv? 14 

Altså lige nu er det jo virkelig meget, og det er jo nyt for mig, men lige nu er det nærmest kun 15 

pregnancy, var jeg ved at sige (griner)., altså det er folk der lige har fået en nyfødt eller.. men stadig 16 

smarte piger! Hvor jeg også kan se at de går op i deres stil, fashion og bolig, men de skal også have 17 

en lille baby! Og det er sjovt, for det gik jeg jo ikke op i for et halvt år siden, på den samme måde. 18 

Interviewer: Så det er kun fordi du er blevet gravid? 19 

Ja det er det. 20 

Interviewer: Har du så udskiftet dem du følger? 21 

Øh, jeg har fundet nogle nye, altså der er kommet nogle nye til, men jeg følger også stadig de gamle, 22 

som jeg også synes.. jeg går nok bare ikke lige så meget ind på dem, men jeg følger dem stadig. Men 23 

jeg går bare mere op i de nye som jeg følger. Og det er typisk et barn de har. Så de stadig er nye på 24 

området, lige som mig.  25 

Interviewer: Så det er vigtigt at de er lige som dig? 26 

Ja det er det, ja nogle jeg kan relatere mig selv til ja. 27 

Interviewer: Hvorfor tror du at du gerne vil det? 28 

Jeg tror bare at det giver mening for mig, for så kan jeg jo bruge Instagram til noget reelt agtigt. Også 29 

det der med, at mange af dem er jo også bloggere, så de skriver også lange blogposts, så jeg kan jo 30 

også bruge det til når jeg selv skal være mor her lige om lidt. Så det ville jo nok ikke give mening for 31 
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mig, at rigtig følge en der bare var ude og feste hele tiden, sådan det er jeg jo vokset fra. Altså jeg 1 

skal helst kunne se mig selv lidt i dem. Uden at vi selvfølgelig er de samme.  2 

Interviewer: Lægger du mærke til når en influencer lægger et sponseret post op i forhold til 3 

deres eget indhold? 4 

Ja det gør jeg, jeg er faktisk generelt lidt imod det. Sådan, men det kommer også an på hvem det er 5 

der lægger det op, og hvad det er personen lægger op. Altså hvis jeg kan se på lang afstand at okay 6 

det ligger personen kun op fordi det er blevet sponsoreret og de er blevet betalt, man kender jo 7 

efterhånden godt dem man følger, hvad deres stil er og hvad de kan lide. Så der kan man godt tænke 8 

”okay de har fået en god deal ud af det der” siden de gerne vil lægge produktet op. 9 

Interviewer: Hvad kunne det fx være? 10 

Hm, jamen fx Maria Kragmann. Hun har altid haft mange dyre ure, hvor hun selv har haft købt dem. 11 

Men alligevel vil hun gerne blive sponsoreret af Daniel Wellington. Og ikke fordi der er noget galt 12 

med de ure, slet ikke. Men hun ligger det op som om at det er hendes drømme-ur, og det tror jeg bare 13 

ikke på, når hun sidder med nogle rigtige dyre ure, som hun næsten altid har på, og så lige på det ene 14 

billede der har hun lige det sponsorerede ur på. Hun har det bare på på billedet jo! Og så bruger hun 15 

det aldrig igen, men får en helt masse til at købe det. 16 

Interviewer: Okay. Hvad synes du om det? 17 

Det er jo falsk markedsføring! Det skal jo være noget man synes man selv ville gå med og som man 18 

har lyst til at gå med, og som man måske selv ville gå ud og købe. Så det er bare et eksempel. Og det 19 

er jo bare en ud af mange.  20 

Interviewer: Gør det at hun bliver utroværdig? 21 

Ja det gør det. Ja det gør det, og jeg kender flere der.. ja jeg har flere veninder der også følger hende, 22 

og vi har nærmest sagt det samme, før jeg selv havde sagt det. Altså det skal bare hænge sammen det 23 

man lægger op! 24 

Interviewer: Så det er noget du tænker meget over når du ser sponsorerede posts? 25 

Ja det er det faktisk, det er det virkelig. For det er også at føre, især sådan yngre, bag lyset. Som 26 

måske hurtigt bliver manipuleret af det, fordi de synes at hun er nice Maria og så tænker de jo at hun 27 

også synes uret er nice, og så går de ud og køber det ikke? Det er sådan.. ja det synes jeg bare er 28 

forkert! 29 

Interviewer: Hvem er det forkert af? 30 

Af hende. Ikke af brandet. 31 

Interviewer: Hvad med brandet? Hvad tænker du om dem i forhold til reklamen? 32 
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Hmm, jamen det synes jeg faktisk er helt fint, for de skal jo også promovere sig. 1 

Interviewer: Så du tænker ikke noget dårligt om dem for at vælge hende? 2 

Nej det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes faktisk det er 100 % influenceren.  3 

Interviewer: Hvad burde hun da gøre i stedet? 4 

Hun burde jo takke nej, og vælge med omhu, for hun får jo sikkert mange tilbud om 5 

samarbejdspartnere. Og så burde nogen af alle dem der er i samme branche måske også lade være 6 

med alle at sige ja til de samme kampagner. Altså det bliver sådan lidt. Ja igen ikke særlig troværdigt, 7 

når alle har et samarbejde med NAKD eller Nelly eller sådan, altså det.. så bliver det ikke så personligt 8 

vel? Når man ser så mange gøre det. 9 

Interviewer: Hvad tænker du om det? 10 

Jamen jeg tænker at det er meget nemt at få et samarbejde med dem åbenbart, og 2 tænker jeg.. kan 11 

de ikke måske. Altså de lægger jo det samme og det samme op, altså det er ikke så inspirerende for 12 

os andre. Det kan jeg godt mærke at jeg er begyndt at tænke over efter jo ældre jeg er blevet, hvor 13 

tidligere tænkte jeg at det var bare nice, hvor nu tænker jeg mere at det er da ikke så specielt at være 14 

influencer så. Altså sådan hvis man bare siger ja til sådan nogle samarbejdspartnere. 15 

Interviewer: Og hvad tænker du om brandsene i de her tilfælde? 16 

Hmm ja det ændrer måske lidt. Måske Nelly egentlig er et meget godt eksempel, altså fordi.. men på 17 

den anden side kan jeg jo godt forstå dem, for det er jo en nem måde at markedsføre sig på, og de 18 

klarer det sikkert fint.. så nej jeg tænker ikke noget dårligt om dem tror jeg.. 19 

Interviewer: Ser du posts fra influencers som reklame?  20 

Ja det gør jeg. 21 

Interviewer: Hvad synes du om det? 22 

Jeg synes da godt nogle gange det kan være sådan.. jeg tænker nogle gange ”synes personen virkelig 23 

inderst inde at det her er nice?” eller lægger personen det bare op, fordi de skal have økonomien til 24 

at køre rundt. Altså om nogle influenceren er tvunget til at sige ja til nogle samarbejder, fordi det er 25 

jo den måde de får deres indtægt på om måneden. Men jeg kan godt synes det er irriterende nogle 26 

gange, men jeg vil da også sige at jeg har da også fx personligt takket ja til nogle faktisk.. så jeg er jo 27 

også lidt dobbelt moralsk. 28 

Interviewer: Har du da også selv sagt ja til nogle du ikke kunne stå inde for? 29 

Nej det har jeg ikke! Jeg har faktisk også sagt nej til rigtig meget, og jeg er jo ikke engang særlig stor. 30 

Men jeg har sagt nej til mange ting, fordi så skulle jeg lægge rigtig mange billeder op, og det vil jeg 31 
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ikke, det passer bare ikke til min profil, så det ville være forkert. Ja så ville jeg hellere takke nej. Men 1 

der er det jo heller ikke fordi jeg har fået løn for det, jeg har bare fået produktet. Så..   2 

Interviewer: Er der forskel på hvordan du ser et post fra en influencer efter hvor tydeligt det 3 

er at det er reklame? Kan du bedre lide det hvis personen kun bruger tags end fx “betalt 4 

partnerskab med..” 5 

Ja.. Jeg tror.. altså det er jo egentlig det samme, men det er jo lidt mere iøjnefaldende når det står der 6 

for oven, hvor man gemmer det lidt mere væk dernede i hashtaggene. Øh ja det ved jeg faktisk ikke 7 

engang om man må mere, eller man skal skrive det nu. Men jeg synes helt klart at man skal gøre det 8 

tydeligt overfor forbrugeren at det er reklame, for ellers bliver forbrugeren jo snydt. Så man ikke 9 

tænker at det er noget influenceren selv har købt, men så er det bare noget de har fået sponsoreret. 10 

Interviewer: Hvorfor synes du at det gør en forskel? 11 

Hm, jamen det gør jo igen at det ikke er noget influenceren selv har valgt, det er ikke noget de selv 12 

er gået ud og brugt penge på. Det gør jo en forskel i forhold til noget man bare får. 13 

Interviewer: Men hvis det er et produkt du kan lide, gør det så stadig en forskel? 14 

Hm ja altså hvis det er fedt produkt, er de jo selvfølgelig bare heldige at de har fået det sponsoreret. 15 

men alligevel er det jo bare.. altså de kører jo produktet lidt mere op end hvad det så er, det bliver 16 

nok gjort lidt bedre end det er. Selvom det godt kan være et godt produkt. Jeg synes bare at det så er 17 

mindre troværdigt. 18 

Interviewer: Ville det også gøre forskel, i forhold til om du ville købe det? 19 

Ja jeg køber næsten ikke noget der er reklame. Det gør jeg ikke. Faktisk ikke. Så jeg synes det har en 20 

stor betydning, og også større betydning end tidligere. 21 

Interviewer: Hvad gjorde du da tidligere? 22 

Der var jeg typen der nemt kunne falde i fælden. Jeg kunne ofte finde på at klikke ind på siden og 23 

købe produktet. Hvor nu er jeg mere sådan ”ej er det noget jeg virkelig bliver glad for egentlig, eller 24 

er det bare fordi influenceren lige har det på her”,  og så er det hurtigt glemt igen. Og der bliver man 25 

jo hurtigt fanget i det, fordi man synes influenceren er nice, og derfor køber man også selv produktet. 26 

Interviewer: Hvorfor køber man produktet? 27 

Jeg tror det er på grund af influenceren, man ser op til influenceren og man synes at influenceren er 28 

inspirerende på en eller anden måde, og derfor vil man gerne have det samme som den. 29 

Interviewer: Hvorfor er det fedt at have det samme? 30 
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Fordi det giver jo en eller anden tilfredsstillelse, og det giver jo et eller andet med, at man så også 1 

føler at man selv kan være med på det niveau og at man selv er ja.. jeg tror det er meget naturligt, når 2 

man godt kan lide en person, at man så gerne vil have det samme.  3 

Interviewer: Følger du flest influencer der er lige som dig? Eller er meget forskellige fra dig? 4 

Altså jeg følger mange vil jeg sige, så det er nok lidt svært at dele det op sådan.. men dem jeg synes 5 

er interessante er nogle som er måske ikke helt lige som mig, men som jeg kan relatere til og som jeg 6 

kan se nogle ligheder i ja. Det er det.  7 

Interviewer: Hvorfor er det mere interessant? 8 

Jamen jeg tror, det er ikke fordi vi behøver at have ligheder, men det er nok bare en meget naturlig 9 

ting at du synes at nogle på Instagram, som bare har lidt der kan minde om dig selv, det kan være 10 

interesser, udseende, det kan også være tøjstil, det kan være alt muligt, altså bare at man har en lille 11 

følelse af at ”okay det er ikke helt urealistisk for mig at måle sig med dem her”. 12 

Interviewer: Så det er fordi man gerne vil måle sig med dem? 13 

Arh jeg ved ikke måle sig, det er måske forkert at sige, men.. man kigger jo ikke på kendte mennesker 14 

der, med mega kendte mennesker ved man godt okay vi lever i helt forskellige verdener og de har 15 

helt forskellig livstil end mig, men nogle som også har en helt almindelig hverdag, og så nogle gange 16 

er der lidt mere spræl i, eller mere fashion i eller mere.. og familielivet og sådan noget. Og så er det 17 

bare nemmere at relatere sig til dem. Altså jeg har fx fulgt en der hedder Maria Kragmann rigtig 18 

længe, og der har jeg ofte fået af vide at hun ligner mig rigtig meget, og hende var jeg nærmest sådan.. 19 

altså sådan nærmest lidt besat af, fordi at jeg kunne relatere til hende på en eller anden måde, fordi 20 

jeg lignede hende lidt. Så hun blev virkelig vigtig for mig, og jeg ville gerne have alt det hun havde. 21 

Men nu er hun ikke lige så vigtig mere.. jeg føler lidt at hun ikke rigtig er kommet videre på en eller 22 

anden måde. Altså hun har startet sin egen tøjvirksomhed og sådan, men jeg synes bare ikke rigtig at 23 

hun sådan har udviklet sig. Jeg følger hende stadig, men hun betyder ikke lige så meget for mig mere. 24 

Hvor for et par år siden der spejlede jeg mig virkelig i hende.  25 

Interviewer: Fordi du lignede hende? 26 

Ja, og fordi jeg synes hun var så nice og jeg var meget.. sådan fascineret af hende (griner).  27 

Interviewer: Betyder det noget for dig hvor mange følgere dem du følger har?  28 

Nej det betyder ikke noget, men jeg tror stadig at der er lidt en dominoeffekt, at hvis du ikke har så 29 

mange, så er der heller ikke så mange der tør at klikke på dig at de gerne vil følge dig. Og det kan 30 

også godt være at jeg selv er sådan, at jeg mere følger nogle med lidt flere følgere, for så lægger 31 

personen heller ikke mærke til at jeg følger dem. Altså så sådan en lille effekt tror jeg det har. 32 
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Interviewer: Hvorfor gør det noget om de lægger mærke til at du følger dem? 1 

Ja det er jo egentlig lidt sjovt, det er nok fordi man godt kan lide at man bliver skjult lidt bag skærmen, 2 

altså det er sådan lidt.. det bliver lige pludselig lidt mere personligt når man ved hvem der følger 3 

hinanden, det er lidt nemmere bare at like en eller anden man dårlig nok kender, for personen får et 4 

eller andet 20.000 likes i hvert fald. Altså sådan.  5 

Interviewer: I forhold til engagement, liker og kommenterer du så billeder? 6 

Jeg liker og kommenterer kun mine veninder, og måske mine veninders veninder hvis det er at jeg 7 

kender dem. Og jeg liker influencers, men jeg kommenterer ikke nogen. 8 

Interviewer: Hvordan kan det være? 9 

Ja det ved jeg ikke, jeg føler lidt at, nogen kommenterer jo andre influencers fordi de gerne vil have 10 

at de jeg skal få øje på dem og på den måde få clicks ind på deres profil, hvor det går jeg ikke så 11 

meget op i længere. Øh hvor jeg synes det er hyggeligere at kommentere nogen jeg kender, fordi dem 12 

har jeg en personlig connection med ikke? Hvor at jeg ser det lidt ligegyldigt at kommentere en stor 13 

influencer, fordi jeg tænker hun lægger da ikke mærke til min kommentar vel? Ja. Altså jeg ved ikke, 14 

det gør jeg bare ikke så meget. Altså jeg kommenterer hvis jeg har en connection, og så elsker jeg at 15 

kommentere.  16 

Interviewer: Nu talte du om Maria Kragman tidligere – du kunne ikke finde på at fx 17 

kommentere en af hendes billeder? 18 

Nej det kunne jeg ikke, slet ikke. Så skulle det være dengang hvor jeg virkelig fulgte hende intenst, 19 

nu følger jeg hende kun fordi at det er hyggeligt at følge med, men jeg ser ikke noget sådan inspiration 20 

i hende på den måde mere.  21 

Interviewer: Hvorfor blev du mere inspireret af hende dengang? 22 

Jeg tror bare at jeg lidt synes hun er den samme, at hun sådan kører lidt i det samme som hun gjorde 23 

for 1-2 år siden, hvor jeg godt kan lide at se at der er en lille udvikling i en.. og så er hun ikke særlig 24 

personlig, hvor jeg er begyndt at godt kunne lide nogen der er mere personlige, hvor man så lige 25 

kender dem lidt. Og det synes jeg også bare at man skylder sine følgere at give dem noget lidt mere 26 

personligt. 27 

Interviewer: Hvad gør det? 28 

Jamen det gør jo at man får en rigtig connection af en art, hvor man kender personen, uden rigtigt at 29 

kende dem. Altså.. hvis jeg kan nævne et eksempel, jeg elsker fx at følge Christina DueHolm. En 30 

dansk blogger, eller influencer kan man kalde hende. For hende kan jeg virkelig relatere til synes jeg. 31 

Hun lægger super fine billeder op, har 2 små børn, en lille dreng på et halvt år nu og jeg ligesom også 32 
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venter en lille dreng til sommer.. og hun bor også i en lejlighed, på Østerbro tror jeg det er, og går op 1 

indretning af børneværelser, og det er meget noget jeg kan relatere til, og som jeg tror alle kan relatere 2 

til hvis de har børn eller venter børn. Og hun lægger også nogle gange nogle personlige ting op på sin 3 

blog, hvor hun skriver noget længere, uddybende indlæg, som man så kan klikke ind på ikke? Hvor 4 

man jo så virkelig får en connection med hende, og så bare synes hun er sød og rar. Ja.  5 

Interviewer: Hvilken connection får du? Altså hvilket forhold har du fx til hende? 6 

Jeg tror bare at jeg føler at.. hun har jo også nogle gange lagt lidt svære tider op, har hun faktisk også 7 

gjort. På sin blog altså, på sin Instagram lægger hun lidt mere de fine og poleret ting op, men hun 8 

viser så lidt at der er altså begge sider, og det tror jeg også gør at hun lidt rammer en bredere 9 

målgruppe, når hun gør det på den måde. Og så er hun ikke en der lægger alt op, ikke det personlige 10 

heller, der er også lige et filter nogen gange, og det synes jeg også er fair, fordi man også skal have 11 

et privatliv. Så jeg synes bare hun er mega.. ja jeg synes bare at hun er så varm og sød! Hvis man kan 12 

sige det, uden jo rigtigt at kende hende (griner). Ja. 13 

Interviewer: Føler du at du kender hende? 14 

Ja lidt tror jeg, altså ja det føler man jo nok egentlig at man gør. Og hende ville jeg faktisk også 15 

sagtens kunne finde på, hvis hun havde lagt et eller andet billede op og jeg ville høre om det var godt 16 

eller et andet, kunne jeg godt finde på at skrive. Ja det kunne jeg godt. 17 

Interviewer: Hvorfor kunne du mere finde på at skrive til hende end en modeblogger fx? 18 

Hm ja lige med hende tror jeg det er fordi at hun er stor, men hun er alligevel ikke så stor, altså hun 19 

er stadig sådan en der giver sig tid til at svare og har tiden til det, hvor en af dem jeg også rigtig godt 20 

kan lide – Janni Deller som har nærmest en million følgere, altså hun er jo kæmpe stor, der ser jeg 21 

bare ikke rigtig nogen grund til at jeg skal skrive 10.000 kommentarer til, og være den næstsidste i 22 

rækken (griner). Det svarer hun jo aldrig på, det har hun jo ikke tid til. Og hun får jo aldrig set dem 23 

heller. 24 

Interviewer: Ændrer det noget på dit forhold til Janni at hun ikke ville svare? 25 

Nej, jeg kan jo rigtig godt lide Janni! Hun lægger så rigtig mange youtube videoer op. Rigtig rigtig 26 

mange faktisk. Hvor man bare følger hendes dag, så der synes jeg også at hun er rigtig personlig 27 

faktisk, ved at hun lægger en hel masse.. og nogle ville nok synes de var lidt kedelige hendes vlogs, 28 

fordi det nogle gange er at man bare følger en helt normal dag, så i Marbella ikke? Men.. 29 

Interviewer: Hvorfor kan du godt lide at følge hende? 30 

Jamen fordi hun har jo også lige været gravid, og så fødte hun her i november og sådan noget, så nu 31 

ser jeg også alle hendes – jeg kan sagtens også finde på at se dem igen, hun har lavet sådan nogle uge 32 
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til uge graviditets updates på youtube og hendes graviditet kan jeg så sammenligne med min 1 

graviditet, og den er meget ens. Så på den måde er jeg gået ind når jeg fx har syntes ”ej det er er 2 

mærkeligt at jeg slet ingen symptomer har her”., så er jeg nogen gange gået ind på hende og tjekket 3 

og hun havde så det samme! Og hun har så nu en sund og rask dreng ikke? Så jeg tror også at det er 4 

derfor, fordi man så finder noget tryghed i det, fx her i graviditeten og ja man finder en man ligesom 5 

kan bonde med uden at tale sammen. Det er nok det tror jeg. 6 

Interviewer: Nu siger du at du også bruger Youtube, følger du også flere influencerer der? 7 

Der følger jeg faktisk ikke nogen som sådan, der går jeg bare ind hvis jeg kan se på Instagram at de 8 

har lagt en video op, der skriver de nogle gange at de har lagt en video op, så går jeg derigennem ind 9 

og ser den. 10 

Interviewer: Så det er kun gennem Instagram? 11 

Ja eller nogle gange kan jeg også godt finde på at søge efter navnet inde på Youtube, og se om der er 12 

kommet noget nyt op, eller går ind for at se de gamle. Men det er ikke sådan at jeg har en Youtube 13 

profil, eller hvad man nu kan have derinde. Nej. 14 

Interviewer: Hvad får du ud af at følge med på Youtube i forhold til Instagram? 15 

Det er jo meget mere personligt på Youtube, fordi det er jo ligesom en hel video de viser, fremfor et 16 

nu og her billede ja. Så man får den der lidt mere virkelig connection, så det kan jeg rigtig godt lide. 17 

Og det er også begrænset hvor meget filter man kan lægge på en video. Jeg ved godt at de sidder og 18 

klipper den og kan skrue op og ned for lyset og farver og sådan noget, men det er mere virkeligt, og 19 

det kan jeg også godt lide at se. 20 

Interviewer: Nu går vi lidt over til noget andet. Ser du de influencers du følger som troværdige? 21 

Hmm ja både ja og nej vil jeg sige. Man kan sige at de også lidt er tvunget til det i den her livstil eller 22 

branche. De er jo lidt nødt til at takke ja til nogle jobs, for at de kan regne med en indtægt hver måned, 23 

så jeg kan også godt sætte mig i deres sted. Men så gør det måske lige at deres troværdighed ikke lige 24 

er 100 %, fordi de siger ja til lidt flere samarbejde end de ville gøre hvis de bare var ligeglad med 25 

deres indtægt. Ja..  26 

Interviewer: Og hvad synes du om det? 27 

Det er jo lidt ambivalent, det er jo lidt sådan om det er rigtigt eller forkert, men det er jo sådan deres 28 

job er. Så med mindre de vil have at de begynder at arbejde med noget ved siden af, noget deltidsjob 29 

eller noget, men hvis de kører 100 % den der influencer stil, så bliver de jo nødt til at takke ja til 30 

samarbejde, og en del faktisk tænker jeg. Nu ved jeg jo ikke hvad man får for et samarbejde, men jeg 31 

kan bare tænke mig at man skal have en del i kassen, for at det kan løbe rundt ikke? Eller det ved jeg 32 
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faktisk også fra en veninde, der har fortalt mig det. Det kunne ikke løbe rundt fra hende. Så.. Hun 1 

hedder Natalie. Hun prøvede, men der var ikke nok penge i det, så hun blev nødt til nu at begynde at 2 

studere eller få et fuldtidsarbejde, så ja.  3 

Interviewer: Hvordan ville du karakterisere din egen identitet på sociale medier? 4 

Den har også ændret sig tror jeg. Det er selvfølgelig svært at sige, men det tror jeg i forhold til.. jeg 5 

har også større krav til den, end jeg fx havde for et par år tilbage, også når jeg sådan scroller ned.. det 6 

kan også være at jeg bare er blevet ældre, men når jeg sådan scroller ned hvad man lagde op så tænker 7 

jeg lidt ”uh lagde man det op” (griner), men sådan.. 8 

Interviewer: Hvorfor har du højere krav nu? 9 

Jeg tror ikke du tænkte så meget over det, jeg tror bare gerne du ville lægge jo mere jo bedre op ikke? 10 

Altså sådan. Hvor nu går jeg mere op i at der kommer et godt billede i kassen og så måske kun lægge 11 

et billede op om måneden hvis det er.. og så er det også bare fordi jeg ikke synes jeg har noget 12 

interessant at lægge op hele tiden, så jeg vil ikke bare lægge op for at lægge op. Hvor jeg kan godt 13 

forestille mig at når jeg så bliver mor, at jeg så pludselig har en anden sød en jeg gerne vil lægge op 14 

hele tiden, og så på den måde føler man at man har meget man gerne vil lægge op, men nu føler jeg 15 

ikke bare at jeg gider at lægge det samme og det samme op. 16 

Interviewer: Hvad med omkring din graviditet? 17 

Jo det lægger jeg op, og der lægger jeg også okay meget op af synes jeg. Det er faktisk mest det jeg 18 

lægger op, hvis jeg lægger noget op, fordi det synes jeg selv er hyggeligt at følge, så det tænker jeg 19 

også at andre synes er hyggeligt at følge ikke? Det ved jeg i hvert fald også fra veninder af, at det er 20 

rart at følge med selvom man ikke ses hele tiden. Men det er rart at man ved at ”okay nu har hun den 21 

størrelse mave” eller sådan, så der lægger jeg meget op. Synes jeg selv.  22 

Interviewer: Har det nogen betydning for din egen digitale identitet, hvilke influencers du 23 

følger på Instagram? 24 

Hmm.. det ved jeg ikke, altså hvordan? 25 

Interviewer: Jamen måske.. har det du ser på Instagram betydning for det du selv lægger op? 26 

Ja det kan det godt. Men alligevel synes jeg selv at jeg meget selv beslutter hvad jeg vil lægge op, 27 

men selvfølgelig er der mange der altså.. jeg synes fx det var rigtig sjovt at lægge op da jeg skulle 28 

afsløre kønnet på baby og det er der jo mange andre der også gør, så på den måde kan man godt sige 29 

at man sådan spejler sig i hinanden fordi der er mange det gør det.. og jeg havde set mange gøre det.. 30 

altså det er jo ikke mig der har startet det at man laver en kage og skærer ned og så er der en lyserød 31 

eller lyseblå kage.. men jeg havde ikke lige set nogen jeg følger der havde lavet lige en kage, men jeg 32 
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vidste jo godt man kunne gøre det. Så på den måde er det sådan.. Altså selvfølgelig finder jeg 1 

inspiration hos dem, men så tvister jeg det lidt med mit eget. Men jeg finder da inspiration helt sikkert, 2 

men jeg vil heller ikke bare kopiere fuldstændig.. det synes jeg ikke er nice, men skal også kunne se 3 

personen i det.  4 

Interviewer: Vi har været inde på det lidt før, men har du ændret hvem du følger i takt med at 5 

din livssituation har ændret sig? Fx nu hvor du er gravid? 6 

Ja det har ændret meget, men det er ikke sådan jeg ikke følger de gamle personer længere, jeg går 7 

bare ikke lige så meget ind på dem, så det er ikke sådan at jeg unfollower, med mindre jeg tænker 8 

sådan ” okay jeg er godt nok langt fra det der”, så har jeg bare unfollowet ikke? Ja. Men så er der jo 9 

kommet nye til. Og så er der jo nogle der også har udviklet sig. Fx en der hedder Kenza (@kenzas) 10 

hende har jeg jo fulgt lige fra hun nærmest blev ret stor på de sociale medier, og det er rigtig mange 11 

år efterhånden jeg tror nærmest det er 8 år i hvert fald, så det er mange år. Og hun har så fået et barn 12 

nu. Og det er bare rigtig rart at se at hun også bliver voksen.. eller voksen det er ske lidt forkert at 13 

sige, men at hun også udvikler sig i livet og bliver klar til det, og jeg kan følge hendes liv og hvordan 14 

hun vokser med opgaven, og det lægger hun også meget ærligt op på sin blog og Youtube.. og ja så 15 

det kan jeg rigtig godt lide. Og vi har jo nærmest sådan fulgt hinanden.  16 

Interviewer: Tror du det har betydet noget for dig hvem du følger der får børn i forhold til at 17 

du selv gerne ville være gravid? 18 

Altså det er jo svært at sige, fordi.. ja der er rigtig mange af mine veninder der siger at alle bare popper 19 

babyer ud for tiden, og det synes jeg også, men jeg tror mere det er fordi at jeg selv er gravid så lægger 20 

jeg mere mærke til det troede jeg. Men det her er altså min singleveninder der har sagt det! Så det 21 

kan godt være at der lige nu er en eller anden.. at folk bliver påvirkede af hinanden. Altså de skal jo 22 

sevfølgelig have patneren og være det sted i deres liv at de har lyst, men det kan godt være at man 23 

bliver lidt påvirkede af hinanden. Men selvfølgelig er det jo også at jeg bare bliver ældre og at jeg har 24 

en søster der har fået barn og jeg har nogle veninder der har fået barn, så ja jeg tror godt at man kan 25 

påvirke hinanden lidt.  26 

Interviewer: Også af influencers eller kun af dem du kender? 27 

Hmm det er svært at sige, for man har jo ikke et rigtig forhold til dem.. jeg tror mere at det kom for 28 

mig af at være fysisk sammen med dem, altså fx sammen med min lille niece. Der skal nok mere til 29 

for mig end et billede og en Youtube video. Jeg tror mere at de inspirer mig i alt det der kommer 30 

efter, fx her nu jeg skal købe en barnevogn, og sådan jeg tror mere at de inspirerer mig i sådan det 31 
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materielle ting i mit vedkommende. Eller sådan rejsedistination eller sådan noget. Men nok ikke selve 1 

valget om at få en baby.  2 

Interviewer: Lidt over til brands. Følger du nogle brands på Instagram?  3 

Altså.. ja nej det er ikke noget jeg så meget følger faktisk, så er det mere sådan en butik altså fx second 4 

hand butik, hvor de lægger op hvad de har og lige pludselig får ind. Men andre brands der går jeg 5 

bare ind på deres hjemmeside, altså på nettet. Det synes jeg ikke er så interessant. 6 

Interviewer: Hvorfor ikke? 7 

Det synes jeg bare er lidt kedeligt at følge. Der synes jeg det er federe at se tingene på en influencer 8 

eller blogger, at de har tøjet på, end bare at se brandet. 9 

Interviewer: Hvorfor gør det en forskel? 10 

Fordi man ser det jo lidt mere i real, i stedet for at man bare ser det via at de bare har taget et billede 11 

af tøjet, det siger mig ikke så meget. Så skulle det være på grund af igen nogle babymærker som jeg 12 

synes er hyggeligt. 13 

Interviewer: Følger du nogle babymærker? 14 

Ja der er jeg begyndt at følge nogle.. men igen det er ikke noget jeg synes er så spændende, der er det 15 

mere via en influencer der har lagt det op og så har hun tagget alle brandsene, altså fx det gjorde 16 

Christina Dueholm forleden, hvor hun taggede alle brandsene og så kan jeg gå ind via det tag og gå 17 

ind på deres Instagram. Men jeg gider ikke at følge dem, men jeg går derind fra influenceren.  18 

Interviewer: Køber du også nogle gange produktet? 19 

Ja det gør jeg, det var fx en kravlegård som Christina Dueholm havde lagt op og jeg går og gerne vil 20 

have en, og så så jeg den og har skrevet den på min ønskeliste fordi jeg har fødselsdag lige om lidt. 21 

Der ville jeg bare ikke lige købe den, fordi jeg lige så godt kan ønske mig den. Men ellers kunne jeg 22 

godt have købt den, fordi jeg gerne vil have den.  23 

Interviewer: Og det var kun fordi du havde set den hos hende eller havde du også set den andre 24 

steder? 25 

Nej det var kun fordi jeg havde set den hos hende, hvor den stod sådan lidt i baggrunden, og så havde 26 

hun tagget brandet, og så gik jeg derind.  27 

Interviewer: Sker det ofte? 28 

Hm nej der er jeg nok mere typen der går ind i fysiske butikker.. nu arbejder jeg i Illums bolighus, så 29 

jeg går op i børne afdelingen og ser hvad de har, eller går i Magasin eller Illum eller sådan noget. Jeg 30 

er nok typen der bedre kan lide at se det når jeg handler, også med tøj til mig selv faktisk. Det er 31 

sjældent at jeg længere køber så meget over nettet. Det gjorde jeg meget da jeg var yngre, blev fristet 32 
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af influencere og af Nelly og alle de der.. jeg kan faktisk ikke huske hvornår jeg sidst har købt på 1 

Nelly.  2 

Interviewer: Opdager du ofte nye brands gennem influencers posts, som fx med 3 

tremmesengen? 4 

Ja jeg gør det ofte og ser hvilke brands det er.  5 

Interviewer: Hvad med alle de andre ting du har skulle købe til baby? 6 

Jamen det er nok især gennem veninder og min søster at jeg har spurgt dem.. og så også gennem en 7 

blog og sådan at nogen har anbefalet noget og jeg så vil have det.  8 

Interviewer: Hvad med dem fra Youtube, har du købt noget du er blevet anbefalet der? 9 

Hm nej aldrig fra Youtube, det har jeg ikke gjort. Altså fx spurgte jeg en veninde omkring nogle sutter 10 

jeg havde set og spurgte om de var gode, for dem havde jeg overvejet. 11 

Interviewer: Og hvor havde du set dem? 12 

Dem havde jeg set på Instagram.. på en bloggers baby. Og så spurgte jeg så min veninde om den så 13 

var god, for den skulle jo ikke kun være pæn, og så vil jeg så nok købe dem.  14 

Interviewer: Har du nogensinde selv reklameret eller anbefalet et produkt gennem Instagram 15 

eller andre sociale medier? 16 

Ja jeg har fået sponsoreret nogle Ideal of Sweden covers, som jeg har reklameret for.. det er vist det. 17 

Interviewer: Okay, jeg tror det var det. Har du noget du gerne vil tilføje? 18 

Hm nej det tror jeg ikke lige. 19 

 20 

  21 
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BILAG 8 TRANSKRIBERING AF INTERVIEW MED MADS 1 

Dato: 15/2 2020 2 

Længde for interview: 1:15 3 

Sider: 17 4 

 5 

Interviewer: Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv? Hvem du er, og hvad du laver? 6 

Jeg hedder (ANONYMT red.). Jeg er 25. Jeg er marketing kordinater hos (ANONYMT red.)  og har 7 

været det i et halvt år. Så har jeg studeret på CBS.. jeg bor på Nørrebro sammen med min kæreste.  8 

Interviewer: Hvad er dit foretrukne digitale medie?  9 

Det er Instagram 10 

Interviewer: Hvorfor? 11 

Fordi jeg er ofte på Instagram og.. Altså sociale medier ikke? Jeg er faktisk kun på Instagram, jeg er 12 

meget lidt på Facebook. Jeg er faktisk kun på Facebook hvis det er at jeg bliver inviteret til en fest 13 

eller et eller andet, så bliver der jo oprette grupper der. Det er faktisk den eneste grund til at jeg er på 14 

Facebook.. ja jeg bruger ikke så meget youtube. Så ja det er bare Instagram. Og det er fordi at jeg 15 

synes man bliver inspireret rigtig meget på Instagram og man kigger på alt muligt pæn. Det kan jeg 16 

meget godt lide! Det stimulerer et eller andet i mig. 17 

Interviewer: Okay. Hvor længe har du været aktiv på Instagram? 18 

Uh det kan jeg dårligt huske. Fra omkring da det blev lanceret. Så det er længe.. 6 år eller sådan noget. 19 

Interviewer: Kan du huske hvorfor du oprettede det? 20 

Fordi alle gjorde det. Det er jo sådan noget man bliver præget af at sine venner, så når alle gør det vil 21 

man jo også gerne selv være med, for ikke at føle sig udenfor- 22 

Interviewer: Hvad vil du sige at du får ud af at bruge Instagram? 23 

Hmm.. I princippet får jeg jo ikke rigtig noget ud af det, fordi man jo bare er.. man kigger jo på en 24 

verden der ikke eksisterer, og det er jo lidt fjollet faktisk. Men når man er i det så føles det bare meget 25 

rart. 26 
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Interviewer: Hvorfor? 1 

Fordi alt virker så.. så perfekt på en eller anden måde når man er på Instagram. Jeg følger rigtig mange 2 

bloggere som får deres liv til at se mega fedt ud.. og får en til at føle at man mangler en helt masse 3 

materielle ting og at ens liv burde være på en bestemt måde og alt muligt. Og det vil man på en eller 4 

anden mærkelig måde gerne være en del af, selvom det objektivt set ikke giver nogen mening.  5 

Interviewer: I løbet af en dag, hvor ofte kigger du på Instagram? 6 

Jeg kigger nok på det 5 gange om dagen tror jeg. Men det varierer selvfølgelig rigtig meget, også i 7 

forhold til om det er hverdag eller en weekend. Jeg kigger helt klart mest i weekenden. Men det aller 8 

første jeg gør når jeg vågner er faktisk instinktivt at gå ind på Instagram, selvom jeg ikke skal noget 9 

derinde. Det er bare en refleks i mig nærmest, at jeg bare SKAL ind og kigge. Men jeg ligger sjældent 10 

noget op selv, jeg synes bare det er meget spændende at kigge. 11 

Interviewer: Synes du at du bruger det for meget eller ville du gerne bruge det mere? 12 

Jamen jeg tror.. denne her objektive tanke jeg har om Instagram og hvad jeg synes om mediet generelt 13 

det tror jeg kommer meget frem hvis jeg selv skal ligge noget op, fordi jeg spørger mig selv hvorfor 14 

jeg har behov for at smide noget på Instagram, hvis jeg nu er ude at spise med nogle venner eller er 15 

ude og rejse eller et eller andet, så kan jeg godt føle lidt.. at det er lidt forstyrrende.. hvis man er til et 16 

eller andet fedt, ude og spise noget lækkert fx, så er det ret forstyrrende at der skal tages et billede, 17 

der skal skrives en banal tekst og det skal postes på Instagram. Og så får man at vide ”nå der er 100 18 

mennesker der har set din story”, altså hvad fanden er det egentlig at jeg vil have ud af det? Hvorfor 19 

er det så vigtigt for mig at kigge på at 100 har set det? Og hvad er overhovedet et succeskriterie? Hvis 20 

der er 50 kun der har set det, er det så dårligt? Har det så været dårligt at jeg har været ude og spise? 21 

Så det er bare mega fjollet at man skal.. altså dokumentere hvad man laver, for ligesom at føle.. ja 22 

hvad er det egentlig man søger? Er det bekræftelse fra andre? 23 

Interviewer: Men alligevel kan du godt lide at følge andre? 24 

Ja, det er det der er så hyklerisk. 25 

Interviewer: Hvorfor tror du godt at du kan lide det når andre gør det? 26 

Hm, jamen det er nok fordi at man synes det er interessant, man synes jo at det er spændene. Altså 27 

nu følger jeg lidt forskelligt derinde, jeg følger selvfølgelig mine venner for de synes jeg bare er 28 
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spændende at se hvad de laver på Instagram så man ligesom føler at man er med i deres liv. Og så 1 

følger jeg sådan nogle blogger- typer, både indenfor boligindretning og så bare sådan... sådan 2 

generelle personer, som bare er fordi de pæne og jeg godt kan lide at kigge på dem (griner). Vildt 3 

fjollet! Og dem der har en boligblog, eller bare på deres Instagram er det også arbejdsrelateret, fordi 4 

jeg også er med til at udvælge hvem vi skal annoncere hos og sådan noget.. men det er da helt klart 5 

også en interesse for mig at se hvordan folk tager billeder af deres bolig, og andre ting der er en trend 6 

på Instagram.  7 

Interviewer: Vi har allerede været lidt inde på det, men hvad synes du generelt om Instagram? 8 

Jeg synes det er interessant, ellers ville jeg jo ikke bruge det, men jeg synes helt klart også at det er 9 

helt vildt overdrevet medie som skaber en verden der ikke eksisterer. Fordi der er ikke folk der ser så 10 

godt ud og laver nogle spændende ting hele tiden, og det er det det medie udstiller folk til at gøre. Og 11 

det er det jeg synes er så latterligt ved det, fordi det kan jo kun medføre at folk sidder derhjemme og 12 

tænker ”ej hvor er det et kedeligt liv jeg har, se alle andre er ude og lave noget sjovt”. Men der er jo 13 

ikke en kæft der gider at tage et billede af ”ej se hvor røvsyg jeg ser ud i dag”, eller ”se jeg sidder her 14 

og spiser min banale leverpostejsmad og har ikke nogen planer på en lørdag”, altså så det synes jeg 15 

bare mangler helt klart i det medie. Så er spørgsmålet bare om folk ville synes det var interessant.  16 

Interviewer: Ville du selv synes at det var interessant at se? 17 

 Hmm. Altså der er ikke nogen der gør det. Ikke nogen af dem jeg følger, så jeg har ikke set noget. 18 

Interviewer: Men hvis der nu er nogen der gør det? Ville du så finde det interessant?  19 

Altså jeg følger ikke så mange øh.. Altså hvis man blogger omkring boligindretning så synes jeg det 20 

er noget andet end hvis man blogger om sit liv. For hvis man blogger om sit liv, og det er primært det 21 

jeg stiller mig kritisk overfor.. for du udstiller jo dig selv som værende mere interessant end du nok 22 

er. Og det er det jeg synes der er irriterende. Hvis folk er boligbloggere, så kan man godt undre sig 23 

over sådan ”okay du har 5 forskellige el-kedler eller et eller andet, hvem fanden har det?”, og det er 24 

jo fordi du bliver sponsoreret af en eller anden virksomhed, der gerne vil have deres produkter derind 25 

på din blog. Og det tror jeg også fordi at jeg arbejder med det, forstår jeg netop at det er en præmis 26 

når man kigger på sådan nogle boligbloggere.  27 

Interviewer: Hvad synes du om reklamer på Instagram? 28 
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Jeg synes der er rigtig mange reklamer på Instagram, altså der er ca 5… Hvert 5. post på mit feed er 1 

reklame, og det synes jeg er rigtig voldsomt. Jeg ligger ikke så meget mærke til det mere, men der 2 

var en periode hvor jeg virkelig bemærkede at det var hvert 5. post som jeg så aktivt gik ind og 3 

trykkede ’fjern’, men til sidst bliver man bare mega træt af det, for det ødelægger jo også mega meget 4 

ens oplevelse på mediet. 5 

Interviewer: Hvorfor ødelægger det oplevelsen? 6 

Altså det ødelægger det hvis man skal trykke ’fjern’. Øh men det er selvfølgelig også forstyrrende 7 

element med en reklame. Den synes jeg i hvert fald er forstyrrende, fordi jeg ikke har bedt om den. 8 

Og det kan så godt være at den er der fordi jeg har trykket på noget, eller jeg har søgt på noget, eller 9 

jeg følger nogen som har.. øh virksomheder gerne vil betale for at jeg kigger på deres produkter i 10 

denne her sponsoreret annonce. Øh det er bare sjældent at jeg ser en sponsoreret annonce hvor jeg 11 

tænker ej det er fedt, det er mega spændende eller.. ja det ved jeg ikke. Men selvfølgelig bemærker 12 

man jo.. nu kan jeg jo kun tale ud for mig selv. Men jeg bemærker nok mindre og mindre hvad der er 13 

sponsoreret indhold og hvad der er rigtigt indhold. Hvis jeg nu kigger på det og tænker ”hvorfor ser 14 

jeg det det burde jeg ikke gøre”, så kan jeg se at det er en sponsoreret annonce og så kan jeg bedre 15 

forstå ”arh den er ikke relevant”, men hvis den er relevant lægger jeg nok mindre mærke til det, eller 16 

lægger slet ikke mærke til den. 17 

Interviewer: Hvis den passer ind i dit feed tænker du? 18 

Ja hvis det er en eller anden.. altså jeg har også oplevet at jeg har fået sponsoreret indhold fra personer 19 

og ikke virksomheder, men personer der gerne vil have at jeg skal følge dem. Og det tror jeg at jeg 20 

lægger endnu mindre mærke til, end hvis det er en virksomhed. Altså hvis det er en reklame der råber 21 

”jeg er en reklame!”, altså eller et andet der blinker med et ’spar’ budskab, så ser jeg det jo helt klart. 22 

Men det er jo også bare virksomheder der ikke har fattet hvad Instagram er, men dem er der jo også 23 

en hel del af. 24 

Interviewer: Hvad forstår du ved begrebet influencer? 25 

Hm en influencer vil jeg vurdere er en person som har en status på det medie eller i den verden som 26 

personen befinder sig i, som gør at de kan påvirke andre mennesker til at foretage en handling. Og de 27 

gør det.. ja spørgsmålet er om de gør det, om måden de får det betalt er med. For en influencer er jo 28 

ofte en som får betaling for at sige nogle ting om en bestemt virksomhed eller produkt, så de kan 29 
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præge andre til at synes godt om den her virksomhed eller produkt. Men de kan selvfølgelig også 1 

godt gøre det uden betaling. Jeg følger fx en kvinde der blogger om hudprodukter og kost, og hun 2 

promoverer sig selv ved at hun ikke er sponsoreret af nogen og at hun ikke tager imod betaling for at 3 

sige nogle gode ting omkring produkterne. Hun er så også redaktør på Børsens Beauty magasin, så 4 

jeg ved ikke om det er af den grund at hun ikke gør det, men det synes jeg får hende til at fremstå 5 

vildt troværdig øh.. men hun er jo samtidig en influencer, for hun har jo influeret mig til at købe nogle 6 

produkter, øh og følge hende genrelt. Altså hun præger da helt klart mine handlingsmønstre.. så ja så 7 

det har vel ikke noget at gøre med om det er betalt eller ej. Men hvis du siger en influencer til mig så 8 

tænker jeg en eller anden der har en profil på Instagram og får penge for at lægge noget indhold op. 9 

Interviewer: Okay. Følger du så nogle influencers på Instagram? 10 

Ja det gør jeg helt bestemt. 11 

Interviewer: Ja hvem følger du? Eller hvilken type? 12 

Hm, det er sådan en som hende fx, og så mandlige modelagtige bloggere som jeg synes ser pæne ud 13 

og derfor gerne vil følge, og så folk der har en boligindretningsblog.. og ja ikke mere tror jeg.  14 

Interviewer: Hvorfor følger du netop de influencers? 15 

Hm, jamen det er jo nok fordi jeg synes de lægger nogle spændende ting op og som er pæne. 16 

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt at de er pæne? 17 

Fordi at mit estiske øje godt kan lide at kigge på pæne ting, det er ligesom en tilfredsstillelse for mig 18 

at kigge på nogle pæne ting. Og så er det jo også helt klart med til at inspirere en – altså nu taler jeg 19 

ud fra boligbloggere. De er helt klart med til at inspirere en hvordan man også kan indrette sit hjem. 20 

Ja. 21 

Interviewer: Hvad får du ud af at følge influencers? 22 

Det er jo nok inspiration og noget pænt at kigge på. 23 

Interviewer: Lægger du mærke til når en influencer lægger et sponsoret post op i forhold til 24 

deres eget indhold? 25 
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Øh ja, det lægger jeg mærke til. Det lægger jeg faktisk ret meget mærke til hvis jeg er inde og kigge 1 

på.. nej også bare når de lægger det på deres feed. For der er jo forskel på om det er en sponsoreret 2 

annonce som kommer aktivt i dit feed eller en blogger som skriver i postet at det er reklame, for det 3 

synes jeg helt klart at man opdager mindre hvis det er på dit feed. Men hvis du er inde aktivt og kigge 4 

på deres profiler, så lægger jeg rigtig meget mærke til om det er sponsoreret eller ikke sponsoreret. 5 

Og det gør jeg fordi at jeg ofte synes at hvis der er for meget sponsoreret indhold, så synes jeg ikke 6 

at de særlige troværdige. For der er nogen hvor det nærmest er HVERT eneste post som er 7 

sponsoreret. Og så skal de virkelig virkelig være pæne eller have et eller andet helt ekstremt flot feed 8 

hvis jeg skal gide at fortsætte med at følge med. Der er fx en, hvor hvert eneste post er sponsoreret, 9 

men han er simpelthen så flot så jeg kan ikke lade være med at følge ham (griner). Det kan jeg altså 10 

bare ikke lade være med. 11 

Interviewer: Men det irriterer dig? 12 

Ja det irriterer mig vildt meget, så bliver det kunstigt jo. Så er det jo ikke ham. Han ville jo nok ikke 13 

aktivt have lavet det post hvis han ikke havde fået penge for det, og så synes jeg at det bliver lidt øv. 14 

Interviewer: Hvorfor er det øv? 15 

For så er det bare ikke reelt. 16 

Interviewer: Ser du posts fra influencers som reklame?  17 

Øh ja det gør jeg jo nok.. ja lige hende der jeg bider mærke i med.. beatyspace hedder det, lige 18 

hende ved jeg jo at det ikke er reklame fordi hun aktivt skriver det, så der er mine barrierer bare 19 

helt nede i forhold til hvor skeptisk jeg er ved andre, altså jeg sluger hvad hun siger fuldstændig 20 

råt. Men hvis det er sådan en konventionel blogger type, så er jeg helt klart skeptisk overfor det, 21 

men jo kun i en sådan grad, at hvis de tager et indretningsbillede af et virksomhedsprodukt og de 22 

skriver at det er en sponsoreret annonce, hvis jeg synes produktet ser helt vildt flot ud og jeg 23 

tænker ”ej den må jeg bare have”, så er det jo ikke sådan at jeg krydser mine arme og siger ”nej 24 

men det er jo en reklame, så det vil jeg ikke.” 25 

 26 

Interviewer: Så det virker stadig selv om det er sponsoreret? 27 
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Det virker hvis du har et fedt produkt der bliver iscenesat på en pæn måde, så virker det helt bestemt. 1 

Men det kræver så også en hel del fra virksomheden, for de må sætte sig ind i hvem de arbejder 2 

sammen med. Altså den udvælgelsesstrategi de laver for bloggerne er jo enormt vigtig forhold til de 3 

følgere den blogger har, om de tager imod det eller de ikke synes om det. Fx er der en inden for 4 

boligindretning er der nogle bloggere der er totalt helliget til at de kun har Royal Copenhagen fx Hvis 5 

der så er en anden virksomhed der også laver stel som laver en annonce på deres (bloggerens red.) 6 

Instagram, så er det jo bare en total misforståelse fra virksomhedens side! For de har jo tydeligvis 7 

ikke sat sig ind i at den bloger aldrig nogensinde kunne drømme om at tage et billede af andet stel 8 

end Royal Copenhagen, og det ved du jo som følger udmærket godt! Så det er jo spildte 9 

marketingskroner synes jeg! Så for at det skal virke ordentligt, så må man også sætte sig ordentligt 10 

ind i hvem det er man vælger. 11 

  12 

Interviewer: Er der forskel på hvordan du ser et post fra en influencer efter hvor tydeligt det 13 

er at det er reklame? Kan du bedre lide det hvis personen kun bruger tags end fx “betalt 14 

partnerskab med..” 15 

Altså jeg ser helt klart ”sponsoreret samarbejde” øverst med den fede skrift meget meget tydeligere 16 

end hvis der i deres.. altså nogen gange laver folk jo simpelthen så mange hashtags fordi de gerne vil 17 

have at folk skal kunne finde dem i søgefunktionen.. så hvis det som det sidste der står reklame kun, 18 

så er det jo klart at det er sværere at få øje på, men samtidig er det jo også bare.. altså hvis man ser 19 

det kan man godt blive sådan lidt ”når, hvorfor har du ikke bare sagt at det er et sponsoreret 20 

partnerskab, hvad er det du prøver at skjule for mig nu??”.  21 

Interviewer: Så hvad fungerer bedst? 22 

Altså jeg synes helt klart at jeg foretrækker at de bare er ærlige omkring det, i stedet for at jeg måske 23 

finder ud af det ved at kigge på det sidste hashtag og ser at der står reklame. Og så tror jeg at jeg ville 24 

føle mig snydt, hvis jeg opdager det. Så for bloggerens egen skyld vil jeg nok råde dem til bare at 25 

være ærlige omkring det, for hvis folk opdager at de prøver nærmest at lave skjult markedsføring, så 26 

tror jeg da helt klart at der er nogen der ville føle sig stødt over det, eller ført bag lyset.  27 

Interviewer: Følger du flest influencer der er lige som dig? Eller er meget forskellige fra dig? 28 
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Hmm.. altså mig personligt? Altså jeg føler jo folk der går op i boligindretningen og som har en blog 1 

omkring det, og det gør jeg jo også. Men jeg har ikke nogen blog. Og så følger jeg flotte fyre, som 2 

jeg går ud fra er homoseksuelle, og det er jeg jo også selv… så det kan man vist godt sige, men altså 3 

ikke mere end det.  4 

Interviewer: Så det er ikke vigtigt om I er samme sted i livet fx? 5 

Hm jo altså det er de jo nok som regel, altså jeg følger kun nogen på samme alder som mig. Jeg følger 6 

ikke nogen der er ældre. Altså det er nogen i alderen 21-35, vil jeg gå ud fra. Altså hvis jeg skal 7 

opdele i grupper hvem jeg følger, så er der flotte fyre som er homoseksuelle lige som mig, så er der 8 

boligbloggere og det er jo både mænd og kvinder der blogger om boligindretningen.. 9 

INTERVIEWET AFBRYDES KORTVARIGT OG INFORMANTEN MISTER LIDT TRÅDEN. VI 10 

FORTSÆTTER FRA NÆSTE SPØRGSMÅL. 11 

Interviewer: Betyder det noget for dig hvor mange følgere dem du følger har?  12 

Nej det synes jeg faktisk ikke. 13 

Interviewer: Nej? 14 

Nej det er faktisk lige før jeg vil sige at hvis de har færre følgere synes jeg måske de er mere 15 

troværdige. 16 

Interviewer: Hvorfor det? 17 

Hm ja jeg ved ikke.. hvis de har mange følgere er det jo selvfølgelig også flot at så mange synes de 18 

er gode til det de poster. 19 

Interviewer: Men er det noget du tænker over når du begynder at følge dem? Fx med 20 

boligbloggere? 21 

Hm ja altså lige ved boligbloggere betyder det noget, men det er måske mere arbejdsrelateret. Hvis 22 

det er en eller anden mandlig blogger, så er jeg egentlig ligeglad med hvor mange følgere han har. 23 

Interviewer: Følger du flest med mange eller få følgere? 24 

Ja det er nok mest nogen med mange tror jeg. Det betyder måske alligevel noget der kommer til 25 

stykket.. men altså jeg tror umidelbart bare at det er en tilfældighed.  26 
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Interviewer: Ser du de influencers du følger som troværdige? 1 

Nej det gør jeg ikke. Men jeg tror også at min opfattelse af bloggere har ændret sig med årene, fordi 2 

der jo er kommet så meget reklame i det de laver. Så jeg ved jo godt at det er en omvandrende 3 

reklamesølje jeg kigger på, så derfor betyder det ikke så meget. Jeg er lige som med på præmissen. 4 

Det er ikke fordi at jeg ikke er klar over at det er reklame jeg sidder og kigger på. Men det er 5 

spændende. 6 

Interviewer: Så det gør ikke noget mener du? 7 

Jeg er jo aktivt inde og opsøge det og det ville jeg jo ikke gøre hvis jeg ikke synes om det, og derfor 8 

kan jeg jo godt lide det. Og en influencer eller en person med 4.000 følgere er jo en reklamesølje om 9 

man vil det eller ej, og det er jeg jo godt klar over når jeg sidder og kigger på det. Også selvom at 10 

noget at det indhold de laver ikke er reklame, så er det jo på en måde stadig reklame. Altså.. men det 11 

er jo også hvordan man betragter ordet reklame, for det kan godt blive sådan lidt et fy ord, med at 12 

hvis det er en reklame så ”uh det er dårligt”, men altså reklame er jo også bare at man promoverer 13 

noget.. godt, eller bare sådan promoverer noget.. og det er jo okay! Så længe jeg synes det er 14 

spændende.  15 

Interviewer: Hvad gør at en influencer er troværdig? 16 

Jamen det kommer an på hvad du mener med det, om det er et succeskriterie. For hvis det er ment 17 

som hvad der gør at reklamen virker, så er det ikke troværdighed som er det jeg måler ud fra. 18 

Interviewer: Hvad måler du ud fra? 19 

Jamen jeg måler ud fra om det inspirerer mig og om jeg kan se det i mit eget hjem. Så hvis det er 20 

reklame og jeg tænker ”det er et fedeste produkt jeg nogensinde har set” så er jeg ligeglad med om 21 

det er en troværdig reklame eller om.. hvad det er. Men det er inden for boligindretning jeg tænker 22 

ud fra.. men hvis det er en eller anden blogger som er ude og rejse.. nej et rigtig godt eksempel er en 23 

jeg følger der hedder ’berlinfoodstorie’. Det er en blogger som blogger om spisesteder i Berlin. Hvis 24 

det var en sponsoreret annonce han lavede, så ville jeg ikke engang skænke den et blik, altså.. ikke 25 

på den måde forstået at jeg ikke ville se den, jeg ville netop se den og så ville jeg ikke.. det er mega 26 

utroværdigt. Det ville jeg ikke lytte til. Så det kommer an på hvilken blogger det er. Altså det er jo 27 

meget forskellige.. det er jo nærmest forskellige små verdener, for inde på Instagram er folk jo 28 

forskellige. Så med sådan en type blogger (indretningsblogger red.), så synes jeg at det er mega 29 
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vigtigt, men hvis det bare er en eller anden fyr der ser godt ud og bare blogger om sit eget liv, så 1 

synes jeg det er mindre vigtigt om han er troværdig eller ej. 2 

Interviewer: Hvordan ville du karakterisere din egen identitet på sociale medier? 3 

Jamen den er jo ret passiv, fordi jeg lægger sjældent noget op. Sidste gang jeg lavede et post var i 4 

august 2017.. så det er jo meget sjældent. Jeg kan godt lægge nogle stories op en gang i mellem. Jeg 5 

gør det meget sjældent, men.. altså jeg kan bedst lide stories, for så forsvinder de igen.. det kan jeg 6 

meget godt lide.. 7 

Interviewer: Hvorfor kan du godt lide det? 8 

Fordi jeg har ikke brug for at der skal være et eller andet billede der hænger på min profil af et eller 9 

andet jeg foretog mig for et stykke tid siden, som har fået et eller andet antal likes. Altså jeg synes 10 

hele konceptet med at jeg skal lægge noget på Instagram, for at få nogle likes, for at det skal 11 

tilfredsstille en eller anden glæde i mig, den gider jeg simpelthen ikke at deltage i det. For det fungerer 12 

ikke for mig. Altså jeg gider simpelthen ikke at være en del af det. Ikke på den måde i hvert fald. Jeg 13 

vil gerne se hvad ændre laver, men jeg gider ikke selv at bidrage…Jeg kan dog godt nogle gange føle 14 

mig lidt tvunget til at gøre det..  15 

Interviewer: Hvordan det? 16 

At der er en eller anden form for pres til at det er noget man skal. Fordi hvis man ikke er på Instagram, 17 

kan man godt føle nogen gange at man bliver lidt glemt eller et eller andet, for så er det jo nærmest 18 

sådan at man ikke eksisterer, hvis man ikke lægger noget ud på Instagram og er aktiv og viser hvad 19 

man laver.  20 

Interviewer: Har det nogen betydning for din egen digitale identitet, hvilke influencers du 21 

følger på Instagram? 22 

Hmm.. altså jeg vil ikke ummidelbart sige at det påvirker min identitet… For det er jo ikke sådan at 23 

jeg bliver en anden person af hvem jeg følger.. og det er ikke fordi jeg anser mig selv som en mere 24 

spændende person fordi jeg følger nogle bestemte bloggere. Og fordi jeg ikke lægger noget op så er 25 

det jo også det. 26 

Interviewer: Du talte før lidt om at føle dig presset til at ligge noget op, hvor kommer det pres 27 

fra? 28 
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Hmm, altså  der er jo ikke nogen som siger til mig ”gør det”, men jeg kan godt føle lidt at det er et.. 1 

et samfundspres, at hvis man ikke ligger noget på Instagram, så er man ikke.. ja jeg ved ikke.. altså 2 

hvis det er nogle personer man ikke ser så tit.. altså man har jo nogle venner og nogle bekendte.. såå 3 

ja jeg ved det ikke helt. 4 

Interviewer: Hvordan ville du betegne dit eget forhold til de influencers du følger? Ser du op 5 

til dem, er de ligeværdige, en inspiration? 6 

Det er helt klart nogen jeg ser op til.. ja det er det. 7 

Interviewer: Hvor meget engagerer du dig i influencers opslag? Liker, kommenterer? 8 

Det gør jeg faktisk meget sjældent. Det gør jeg faktisk aldrig. 9 

Interviewer: Hvordan kan det være? 10 

Jamen det ved jeg ikke, det er jeg sådan lidt bare holdt op med. Så ser jeg det mere bare uden at gøre 11 

noget. Jeg kommenterer faktisk aldrig. Hvis jeg gør noget så liker jeg det. Men det gør jeg bare meget 12 

sjældent. Jeg ved ikke helt hvorfor egentlig.  13 

Interviewer: Svarer du nogensinde på deres stories? 14 

Nej nej jeg snakker slet ikke med dem. Men nogle af dem har jeg også sådan 100.000 følgere, så det 15 

er jo klart altså hvad fanden skulle jeg sige til dem? Jeg har jo ikke lyst til at snakke med dem, jeg 16 

har jo bare lyst til at se hvad de laver… ja. Laver af flotte ting. Men igen, hvis det bare er en mandlig 17 

blogger vil jeg bare gerne kigge på hans flotte ansigt, og hvis det er en boligblogger, så vil jeg gerne 18 

se hvad hun laver af inspirerende ting. Hvis hun ikke laver noget inspirerende, synes jeg at hun er 19 

kedelig og så gider jeg ikke at følge hende mere. Hvis det er ham der ’Berlinfoodstories’, jamen så er 20 

det jo ret relevant fordi han ligger meget meget interessante steder op som jeg synes kunne være.. 21 

nogle restauranter som jeg kunne besøge når jeg engang skal til Berlin igen. Så ja jeg synes det 22 

kommer meget an på hvem man følger. Altså hvilken type det er. 23 

Interviewer: Men ville du da svare nogen af dem? 24 

Nej det ville jeg ikke. Nej det er mere når du spørger.. noget af alt det du spørger om, så er det bare 25 

meget varierende efter hvem det er.  26 
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Interviewer: Har du ændret hvem du følger gennem de seneste år? Eller er det samme slags du 1 

har fulgt hele tiden? 2 

Hm jeg synes ikke kategorierne som sådan har ændret sig.. altså jeg følger stadig modebloggere og 3 

fyre der også blogger om tøj. Jeg synes ikke der er sket så meget ved det, men min livssituation har 4 

jo heller ikke ændret sig så meget.. altså jeg har jo bare fået et job jo. Det er jo klart at hvis jeg nu 5 

havde fået barn jo, så var der sikkert en masse der havde ændret sig. Eller hvis jeg har flyttet til et 6 

andet land eller sådan noget. Altså sådan nogle ret store ting. Så kunne det godt være. 7 

Interviewer: Følger du nogle brands på instagram?  8 

Ja rigtig mange interiør brands, men det er meget arbejdsrelateret. Og så følger jeg Zara, og så følger 9 

jeg.. ja det er mest boligbrands helt klart. Lidt bolig og lidt tøj.  10 

Interviewer: Hvorfor følger du dem? 11 

Det er fordi det er mine interesseområder, og lige præcis de brands synes jeg er interessante. Altså 12 

lige med Zara, det følger jeg fordi de har nogle rigtig fede ting og det er billigt. Altså det er til en 13 

overkommelig pris, altså en skjorte koster ikke 1200 kr. Så det er fedt og de er ret gode til deres 14 

Instagram, de ligger tit nogle ting op hvor jeg tænker ”ej den er flot, den kunne jeg godt tænke mig”. 15 

Ja.. 16 

Interviewer: Kan du huske hvordan startede du med at følge dem?  17 

Jeg tror jeg, lige med dem, er noget jeg har gjort fordi jeg synes det er noget flot de laver på deres 18 

hjemmeside er rigtig.. altså det er noget flot tøj de har. Og de blev ved med at lave fedt tøj og nye 19 

kollektioner hvor tøjet var flot, så tænkte jeg ”ej de må da have en Instagram, så jeg ikke behøver at 20 

gå aktivt ind på deres hjemmeside for at se det. Så nu bliver jeg promoveret for det på Instagram når 21 

jeg nu alligevel er der inde, så det er rigtig rart. Jeg følger fx ikke deres nyhedsmail, det synes jeg er 22 

mega irriterende sådan noget. 23 

Interviewer: Så du vil helst se sådan nogle ting gennem Instagram? 24 

Ja helt klart! Jeg kunne aldrig finde på at åbne en nyhedsmail, altså sådan noget bruger jeg slet ikke. 25 

Interviewer: Hvad betyder det for dig når et brand bruger influencer marketing?  26 
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Hm, jamen det betyder jo nok.. altså fx hvis der er nogen bloggere jeg følger fast og som jeg jo så har 1 

et eller andet forhold til, som man føler man kender, selvom man jo ikke rigtig gør det, og hvis de så 2 

blogger om et eller andet mærke som jeg godt kender og som jeg også har et eller andet forhold til, 3 

så kan jeg måske godt tænke at.. hvis det nu fx er en mandlig boliginretningsblogger som poser nogle 4 

billeder af Firm Living fxeller Menu, som er danske design brands, så spiller det jo ret fint ind i den 5 

holdning eller forståelse jeg har af deres brand – at de passer godt ind i sådan nogle flotte æstetiske 6 

miljøer og hos sådan en ung og trendy fyr, og så tror jeg da helt klart at der sker noget positivt med 7 

min brand opfattelse og deres brandimage, altså jeg synes jo så bedre om dem efter jeg har set sådan 8 

noget, end hvis jeg ikke havde set det. Men til gengæld hvis de gør det forkert! Altså så synes jeg jo 9 

dårligere om dem. 10 

Interviewer: Hvad kunne det være at de gjorde forkert? 11 

Jamen så kunne det være at de.. noget der hedder Eva Trio som også laver stel, hvis nogle af dem der 12 

kun er Royal Copenhagen fans, hvis Eva Trio så vælger at promovere deres stel hos den blogger, så 13 

vil jeg tænke ”I er jo nogle fucking idioter, I ved jo tydeligvis ikke hvad I foretager jer”, så tror jeg at 14 

jeg ville føle og tænke negativt om dem.  15 

Interviewer: Og det ville du også tage med dig? Og huske senere? 16 

Ja! Det tror jeg.  17 

Interviewer: Ja det er meget i tråd hvad jeg egentlig ville spørge om, om det er vigtigt er det for 18 

dig om brandet og influenceren passer sammen 19 

Ja det er meget vigtigt, det er virkelig vigtigt. Det er alt afgørende faktisk.  20 

Interviewer: På hvilken måde skal de passe sammen? 21 

Jamen fx Menu, det er meget enkelt design og det er meget minimalistisk og nordisk i stilen, og der 22 

er en fyr på Instagram som udelukkende tager meget meget stringente og minimalistiske og meget 23 

meget rene billeder af bygninger, og af tøj og også af hans hjem. Og ham følger jeg, og han er en af 24 

dem jeg husker rigtig godt af dem jeg følger. Han er en af mine favoritter faktisk. Og hans feed er 25 

virkelig flot og passer ret godt ind i det miljø som Menu prøver at skabe, eller være en del af. Og så 26 

er det jo rigtig fint set af dem, at han passer til den identitet som de gerne vil være en del af. Og så 27 

tænker jeg at det passer godt, altså der er en overensstemmelse mellem bloggerens billede af sig selv 28 
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og virksomheden Menu. Men hvis han nu pludselig lagde et mummi krus op, så ville jeg jo tænke at 1 

det var helt off! Altså så ville jeg tænke endnu dårligere end det brand (mummi krus) end jeg allerede 2 

gør i forvejen. Så det er jo vigtigt at tingene passer sammen. 3 

Interviewer: Og hvis de passer sammen ser du så mere positivt på brandet? 4 

Altså jeg bliver da i hvert fald mindet om at brandet eksisterer, og jeg bliver mindet om det gennem 5 

ham som jeg rigtig gerne vil følge, så selvom det er sponsoreret – og det står som hashtag, det gør 6 

han faktisk ret meget, så lige i den her situation, fordi jeg synes han laver så meget flot, er jeg også 7 

meget positiv overfor de brands han bruger. Altså.. ja jeg tror bare at fordi han også tager så flotte 8 

billeder af deres produkter. Så også selvom det er en sponsoreret annonce, så virker det jo bare 9 

appellerende! Fordi det hele jo bare er så skide lækkert at jeg bare tænker ”det må jeg bare have!”. 10 

Altså ”hvorfor bor jeg ikke sådan, jeg må da også.. ej det kunne være så lækkert hvis jeg havde det 11 

der..” og det er ikke nødvendigvis lige produktet men bare hele stemningen omkring det. Det drager.  12 

Interviewer: Ser du det som om at han selv har valgt produktet så? 13 

Hmm, jeg synes det er lidt blandet faktisk. For på en måde synes jeg.. at han har jo ikke valgt det, for 14 

han får det jo betalt. Men fordi at det passer så godt ind hvad han selv ville udvælge, så virker det 15 

bare overbevisende! Og at han kan stå inde for det. For det kunne sagtens være noget der var i hans 16 

hjem selvom at han ikke havde fået det betalt. Øh.. ja det igen er bare det med at bloggeren skal passe 17 

sammen med brandet. Så hvis brandet kan via en sponsoreret annonce, få brugeren til at tænke ”jamen 18 

selvfølgelig, det er jo et match mellem virksomheden og bloggeren”. Så har man gjort et godt stykke 19 

arbejde som virksomhed. Men det er jo også meget subjektivt hvad man lige synes. Så det er jo meget 20 

svært. 21 

Interviewer: Men det vigtige er at det skal virke til at bloggeren selv kunne have valgt brandet? 22 

Ja altså, hvis det er et brand jeg i forvejen godt kan lide som laver sponsorerede indlæg hos en blogger 23 

jeg også i forvejen følger, jamen så kan de næsten få lov til alt, for så synes jeg jo at er det er 2 fede 24 

ting der mødes. Men hvis det er et brand jeg ikke kender så godt.. og især hvis det er et brand jeg 25 

synes dårligt om, så vil den følelse bare forstærkes hvis de laver influencer marketing hos en person 26 

jeg følger, men… altså hvis en influencer jeg godt kan lide, og et brand jeg ikke kan lide mødes, så 27 

vil jeg nok tænke dårligere om brandet, fordi jeg tænker ”I burde ikke være der, forsvind!” 28 
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Interviewer: Og hvad hvis det er brand du ikke rigtig kender så fx optræder hos ham din 1 

yndlingsblogger? 2 

Jamen så vil jeg synes, at hvis det er et produkt jeg synes er tiltalende, så vil det da helt klart påvirke 3 

mig. Altså jeg så et ur hos en mandling modeblogger, som jeg synes var vildt flot. Og det var et 4 

sponsoreret post eller reklame, og fordi jeg synes at uret er pænt så går jeg ind og klikker på brandet, 5 

men hvis jeg syntes at uret var røv grimt så ville jeg jo ikke blive påvirket. Men hvis du har et godt 6 

produkt, så har det helt klart en effekt! 7 

Interviewer: Sker det ofte at du opdage nye brands gennem influencers posts? 8 

Hm ikke så ofte..eller jeg kan ikke lige huske det. Altså det er i hvert fald sket før end det med uret 9 

også. Jo der var en sæbe jeg så hos en influencer hvor jeg gik ind for at se hvad det var for noget. 10 

Interviewer: Har du nogensinde besøgt et brands Instagram profil efter at være blevet 11 

anbefalet produktet af en influencer? 12 

Altså hvis jeg kigger på et billede, og der er noget på billedet som jeg synes er tiltalende og jeg så 13 

trykker og ser om det er blevet tagget, så kan jeg helt klart godt gå ind og se på deres Instagram, men 14 

det er ikke sådan at jeg aktivt søger efter dem.. hvis det giver mening. Altså hvis der er en eller anden 15 

bloggertype der har lagt et billede op hvor jeg tænker ”ej hvor er det fra”, fordi jeg godt kunne tænke 16 

mig det, så ser jeg deres side. Men ellers ikke.  17 

Interviewer: Har du nogensinde købt et produkt du havde set reklameret for af en influencer? 18 

Hm ja det er et godt spørgsmål, for ens købsproces er jo meget.. den er jo helt sindssyg, fordi det kan 19 

jo godt være at jeg ser et produkt på Instagram og så tænker jeg ”ej det ser meget fedt ud!” men jeg 20 

køber det ikke. Og så går der måske nogle måneder og så ser jeg produktet igen, enten på Instagram 21 

eller et andet sted, og så tænker jeg ” ej nu synes jeg faktisk at det kunne jeg godt tænke mig”, så kan 22 

det godt være at jeg køber det eller ønsker det i gave eller et eller andet sådan. Men der er jo næsten.. 23 

nu taler jeg kun for mig selv, men jeg har aldrig set noget på Instagram og så trykket mig ind på deres 24 

profil, for så at trykke ind på deres webshop for at købe det med det samme. Sådan fungerer det ikke 25 

i min verden. Der er det en længere proces. Jeg skal lige gå i et par dage og tænke ”ej jeg har behov 26 

for denne her ting”, og så skal det være noget du synes er spændende hvis du skal bruge så meget 27 

energi på det, for du bliver jo bombaderet med ting.. så øh. Den der lineære at jeg ser på det Instagram 28 

og så går jeg ud og køber det, sådan synes jeg ikke lige det er med mig.. det er meget mere flydende 29 
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og sådan.. Eller den der sæbe, Asoap, den har jeg jo set på Instagram og den har jeg jo købt fordi jeg 1 

så den på Instagram og syntes den var flot. Så den har jeg købt fordi jeg så den på Instagram. Men 2 

det var faktisk ikke en sponsoreret post. 3 

Interviewer: Hvor så du det henne? 4 

Det var hos en blogger der havde den.. Men hvis det er at jeg gerne vil have det ur, så kunne jeg jo 5 

godt overveje at købe det.  6 

Interviewer: Og det var det ur du havde set hos en blogger? 7 

Ja det har jeg set hos en blogger.. jeg er ved at finde ud af om jeg skal købe det. Jeg er i en proces 8 

(griner).  9 

Interviewer: Tror du også at du ville have lagt mærke til uret hvis virksomheden selv havde 10 

lavet reklamen? 11 

Jeg tror helt klart at det virker bedre når det er gennem en influencer, end bare via en sponsoreret 12 

annonce.  13 

Interviewer: Lige for at vende tilbage til noget du sagde tidligere. Du sagde at du følte du kendte 14 

de bloggere du følger – på hvilken måde kender du dem? 15 

Jamen fordi jeg kigger på hvad de laver dagligt. Fx en der hedder Mikkel Dastrøm som er en mode 16 

og indretningsblogger, og han er også samtidig rigtig flot. Han bloggede så lige pludseligt at han 17 

havde fået en kæreste.. øh og så kiggede jeg og så var det en eller anden der også var kendt, og der 18 

tænkte jeg sådan ”ej det føler jeg er interessant”, for føler jeg jo at jeg kender ham lige pludselig, altså 19 

det rørte et eller andet inde i mig, hvor jeg tænkte at det var jo nærmest lige som hvis det var min ven 20 

der havde fortalt det – at de havde fået en kæreste. Altså fordi man føler at det er nogen man kender 21 

på en eller anden måde.  22 

Interviewer: Har du det generelt sådan med bloggere? At du føler at du kender dem på den 23 

måde? 24 

Hmm det kommer lidt an på bloggeren. For der er nogle bloggere der bare er sådan ”jeg blogger kun 25 

om mig selv med tøj på” agtig og der ved jeg jo godt.. der har man et lidt mindre personligt forhold 26 

til dem, for det er meget sådan pæne billeder kun. Hvis det er nogle mennesker som er lidt mere sådan 27 
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at de også blogger om dem selv og hvad de foretager sig og sådan, så tror jeg at det har en.. så føler 1 

jeg at jeg kender dem bedre, end hvis det kun visuelt er pæne billeder – der kender jeg dem jo ikke. 2 

Men folk der blogger hvor de selv er med på billedet, der føler jo klart at jeg kender dem bedre end 3 

hvis de bare tager billeder, hvor de ikke er en del af det.. Så føler jeg jo at jeg kender dem mindre 4 

fordi jeg ikke ser dem. Så altså jeg kender de bloggere bedre der tager billeder af dem selv, end dem 5 

der kun tager billeder af deres stuer.  6 

Interviewer: Okay, det var faktisk det. Har du noget du gerne vil tilføje til det? 7 

 Hmm nej 8 

Interviewer: Okay tak.  9 
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BILAG 9: TRANSKRIBERING AF INTERVIEW MED SOFIE 1 

Dato: 3/3 2020 2 

Længde for interview: 37:15 + opfølgende 01:50 3 

Sider transskriberet: 12  4 

 5 

Interviewer: Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv? Hvem du er, hvad du laver? 6 

Mit navn er (ANONYMT red.), jeg er 25 år gammel og til hverdag arbejder jeg i en institution, hvor 7 

jeg laver mad til børn i børnhavealderen og derudover underviser jeg hos (ANONYMT red.) i at lave 8 

mad, fordi jeg lige nu tager orlov fra studiet, som er ernæring og sundhed.  9 

Interviewer: Hvad er dit foretrukne digitale medie?  10 

Instagram! 11 

Interviewer: Ja, hvorfor? 12 

Øh jeg tror det er der jeg får flest oplevelser og ser flest ting på kortest tid, at jeg både kan følge med 13 

i mine venners oplevelser og ser hvad der sker andre steder. 14 

Interviewer: Hvilke slags oplevelser? 15 

Oplevelser i form af billeder og historier, både fra madverdenen og fra mine venners oplevelser og 16 

andre ting. Ja og fra forskellige profiler. 17 

Interviewer: Hvor længe har du været aktiv på Instagram? 18 

Lige så længe det har været der faktisk.. 8 år tror jeg måske? Lang tid i hvert fald! 19 

Interviewer: Hvad får du ud af at bruge Instagram? 20 

Det er underholdning, og nogle gange finder jeg også viden. Især i forhold til mit studie, er der nogen 21 

der går ind og laver studier og prøver at få det ud gennem Instagram så det bliver nemt for almindelige 22 

bruger, der ikke er udannet i det jeg uddanner mig.. i det er bla. det. Og ja også mange andre ting. Det 23 

er også underholdning og afslapning. 24 

Interviewer: I løbet af en dag, hvor ofte kigger du på Instagram? 25 

Mellem 2-10 gange tror jeg, alt efter hvor meget jeg arbejder og er i skole. Altså hvis jeg ikke arbejder, 26 

så kan jeg godt bruge det i rigtig lang tid. Altså hvis jeg ikke kunne få adgang til det mens jeg lå 27 

derhjemme ville det være et problem, så ville jeg kede mig. 28 

Interviewer: Hvad synes du generelt om Instagram? 29 

Jeg kan både se det gode og det dårlige ved Instagram, fordi man får så mange oplysninger puttet i 30 

hovedet hele tiden, og det gode er at man jo kan få nye viden og se hvad folk lever osv, men man kan 31 



 88 

også se det fra en negativ side ved at folk sætter det op som om at det hele er perfekt meget ofte. Og 1 

det går jeg ikke selv ind for. Jeg lægger ikke selv noget ud særlig ofte, og når jeg gør så er det ikke 2 

noget andre ville have særlig stor interesse af at se det tror jeg, og jeg har heller ikke lyst til at følge 3 

nogen som skulle få mig til at få det dårligt, eller sige nogle ting der er forkert, så vil jeg heller ikke 4 

følge dem. Altså jeg følger en del madprofiler og der synes jeg det er dårligt hvis de går ind og siger 5 

’det her er sundt’, men de er faktisk uddannet pædagoger, så de har faktisk ikke noget belæg for at 6 

sige det. Men kan jo faktisk sige det der passer en uden at der er noget hold i det. 7 

Interviewer: Hvad kunne det fx være? 8 

Det kunne fx være at sige ”du bliver tynd og glad af at drikke citron om morgenen” eller sådan, og 9 

det er der jo ikke noget belæg for som sådan og det vil der så være en masse der vil gå og tro på og 10 

det kan så føre til en masse dyre produkter som folk bliver bildt ind at de skal købe for at få det bedre. 11 

Og det er jeg meget modstander af. Der vil jeg gerne have noget belæg og nogle beviser for det. 12 

Interviewer: Okay. Hvad synes du om reklamer på Instagram? 13 

Øh jeg synes både det kan være irriterende, hvis det er reklamer der er irriterende.. men det er jo 14 

typisk ting jeg har set før.. så ja i og med at det er gratis så synes jeg egentlig at det er okay.  15 

Interviewer: Hvad forstår du ved begrebet influencer? 16 

Øh det forstår jeg ved at der er en der.. hmm jeg vil sige det er en der kommer ind og skal sælge et 17 

produkt, og så har de en eller anden form for baggrund for at de kan gøre det, fx at have deltaget i et 18 

reality program eller bare have mange følgere på Instagram, og så kan de gå ind og influere mit liv 19 

med deres holdninger og meninger og måske sælge noget, og sætte nogle tanker og holdninger i 20 

hovedet på mig.  21 

Interviewer: Følger du nogle influencers på Instagram? 22 

Ja, jeg følger mange madinfluencers men også modeinfluencers, som jeg har fulgt i mange år, jeg 23 

føler jo nærmest at jeg kender dem.. Og også en masse kropspositivistiske og som taler meget om sex 24 

og feminisme. 25 

Interviewer: Hvem er det fx? 26 

Jamen der er nogen der hedder kvindekollektivet og en der hedder.. hmm jeg kan ikke huske hvad 27 

hun hedder. Men de synes jeg er rigtig vigtige, for de går ind og sætter ord på nogle ting der godt 28 

kunne være skamfulde for nogen.. ja og så meget mad og sundhedsprofiler, som gerne vil bevise det 29 

de siger.  30 

Interviewer: Hvordan madprofiler? 31 
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Det er fx folk som Morten Elsøe, han har et livstilshus i Århus, hvor han går ind og hjælper folk som 1 

har problemer med fødevarer, sådan restriktioner omkring det, det går han ind og fortæller om i sine 2 

stories og podcats og sådan noget, men det er primært Instagram hvor han får folk med på det. 3 

Interviewer: Følger du influencers på andre medier end Instagram? 4 

Nej.. jeg kunne godt finde på at se en youtube video fra de influencers jeg følger på Instagram, men 5 

jeg følger dem ikke på Youtube.. det er kun igennem Instagram. 6 

Interviewer: Hvorfor følger du de influencers du gør? 7 

Det er for at få ny viden eller personer jeg godt kan lide, hvor jeg har fulgt med længe. Det kan faktisk 8 

være ting jeg er fuldstændig ligeglade med som mode eller nogen der fester, men så er det fordi jeg 9 

synes de er søde og godt kan lide dem. 10 

Interviewer: Er det fordi du har fulgt dem længe? 11 

Ja, eller fordi jeg så synes det er rart med noget andet input i mit feed.. sådan noget laulaubaubau.. 12 

det er bare en der er dukket op på min side. Men det er mest sundheds og madprofiler. 13 

Interviewer: Hvad opnår du ved at følge influencers? 14 

Øh.. nogen af dem er det absolut ingenting andet end at jeg slapper af i det, men med andre ting er 15 

det at jeg får ny viden, og det er en god og mere modtagelig måde overfor Instagram, end den vi fx 16 

får via mit studie. Men jeg opnår vel ikke noget som sådan andet end viden. 17 

Interviewer: På hvilken måde viden? 18 

Jamen at følge sundhedsstyrelsen, og DR kan også give nogle former for nyheder.. så kan der også 19 

være noget om feminisme og sådan..  20 

Interviewer: Hvilke emner er du mest interesseret i forhold til dit valg af influencers? fx mad, 21 

rejse, make-up,livsstil, familieliv? 22 

Det må nok være sundhed og fødevare, men det kan også godt være mode og indretning, selvom jeg 23 

ikke på den måde går op i det, men det kan være rart at kigge på. Det er bare sådan rart fordi det er 24 

pænt.. og så giver de jo noget andet til mit feed, at jeg har en masse forskellige ting der dukker op. 25 

Interviewer: Hvorfor er det rart? 26 

Fordi det ser pænt ud og det er bare rart, det kan jeg godt lide. 27 

Interviewer: Hvorfor er det rart at kigge på noget der er pænt? 28 

Ja det er egentlig et godt spørgsmål.. det har jeg ikke tænkt over. 29 

Interviewer: Lægger du mærke til når en influencer lægger et sponseret post op i forhold til 30 

deres eget indhold? 31 
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Ja, det gør jeg faktisk. For jeg går også meget op i om de har kilder på osv hvis de går ud og siger en 1 

eller anden ny viden, så det lægger jeg rigtig meget mærke til. Og tit kan jeg godt finde på at scrolle 2 

videre, hvis jeg kan se at der er mange influencers der begynder at gøre det for det samme produkt. 3 

Der var på et tidspunkt med de her covers fra Ideal of Sweden, hvor at alle bare gerne ville prøve at 4 

vise dem frem i deres feed og der var jeg meget sådan, at det gad jeg faktisk ikke kigge på. Det var 5 

jeg ikke interesseret i, så det går jeg meget op i. Og det er så ikke sådan at jeg går ind og unfollower, 6 

jeg lader bare være med at klikke ind på virksomheden og se de her covers. 7 

Interviewer: Hvad tænker du så om I love Sweden efter du har set det så meget? 8 

Jeg tænker at der er rigtig mange nye sælgere der prøver at købe sig til at folk skal sælge deres 9 

produkt, og det er jo en pisse smart måde at gøre det på at de giver et gratis produkt, det koster dem 10 

ikke særlig meget at lave og så hvis der er en der har 50.000 følgere, så kan de måske få en 1/10 af 11 

dem til at købe et cover, det er en mega smart måde at sælge på. Men jeg tænker at man kan finde et 12 

andet cover, der er meget pænere og billigere et andet sted hvis det var. Og så er der også andre ting 13 

hvor jeg gerne vil gå ind og købe det de snakker om, fordi jeg synes det lyder interessant eller noget. 14 

Men det ville ikke være et produkt jeg ikke havde brug for før, men så kunne jeg godt købe det hvis 15 

jeg så det. 16 

Interviewer: Hvordan mener du? 17 

Jeg havde fx en oplevelse med at jeg manglede en ny hårolie, og så så jeg en der hedder .. det er også 18 

lige meget.. en influencer der havde lagt en video op på Instagram med en hår olie og et link, og så 19 

gik jeg ind der igennem og købte hårolien faktisk, efter jeg havde set hende have brugt den. Men det 20 

var så fordi jeg manglede en hårolie, og bare havde brug for en der skulle gå ind og sige hvilken der 21 

var en god hårolie. 22 

Interviewer: Ser du posts fra influencers som reklame?  23 

Ikke alle sammen, men hvis de prøver at sælge noget i postet så ja.. hvis de bare snakker om sig selv, 24 

tænker jeg ikke nødvendigvis at det er det der ligger bag, men sådan noget som et restaurant besøg 25 

kunne jeg godt se som en reklame, for det kan jo være de er blevet inviteret.. så ja noget af det.  26 

Interviewer: Er der forskel på hvordan du ser et post fra en influencer efter hvor tydeligt det 27 

er at det er reklame? Kan du bedre lide det hvis personen kun bruger tags end fx “betalt 28 

partnerskab med..” 29 

Jeg tror ikke det gør mig så meget, for jeg synes godt at jeg kan se igennem det, jeg synes ikke at jeg 30 

bliver sådan fuldstændig overtalt selvom det stod skjult i hashtagget, hvis jeg ville have produktet 31 

ville jeg nok købe det, uanset hvor det (reklame teksten red.) stod henne. Så kunne jeg mere blive 32 
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irriteret over at hvis de skrev noget og ikke stod inde for det.. men det er jo svært at vurdere hvis man 1 

ikke køber produktet. 2 

Interviewer: Hvordan kan man vurdere det? 3 

Jamen det kan man jo ikke rigtig.. men der er bare nogle der virker mere troværdige end andre tror 4 

jeg, også efter hvor meget de sælger og hvordan de gør det. 5 

Interviewer: Betyder det noget for hvordan du ser en influencer efter hvor mange sponsorerede 6 

posts de laver i forhold til deres eget indhold? 7 

Ja det tror jeg at det gør. Jeg tror ikke at jeg ville ..altså hvis der var influencer der dag for dag havde 8 

et nyt produkt, så ville jeg hverken have lyst til at følge dem eller købe noget, for det ville virke for 9 

utroværdigt. Så det gider jeg faktisk heller ikke at se på, hvis det bare handler om at sælge noget hele 10 

tiden. 11 

Interviewer: Følger du flest influencer der er lige som dig? Eller er meget forskellige fra dig? 12 

Jeg tror jeg følger så mange at jeg når ret bredt ud, så der er både nogen der minder om mig og nogle 13 

der ikke gør.. 14 

Interviewer: På hvilken måde kan de minde om dig? 15 

Jamen så er det nogle der laver opskrifter, eller laver masser af mad og så har de så en interesse i 16 

bageudstyr eller andre måder at lave en ret eller et andet på. Eller fødevaretendenser, og så bliver jeg 17 

så påvirket af det.. eller taler om madmyter eller sådan noget, og de prøver jo også at sælge noget fra 18 

deres små webshops, men det virker bare mere troværdigt fordi man også ser dem bruge det meget, 19 

så det er lidt noget andet end fx med et hårprodukt. 20 

Interviewer: Er det vigtigt at de er lige som dig? 21 

Nej det tror jeg ikke.. altså hende med hårolien, er meget langt fra mig og ikke jeg sådan kan relatere 22 

mig til personlighedsmæssigt eller noget, men jeg kan godt lide at følge med alligevel. 23 

Interviewer: Betyder det noget for dig hvor mange følgere dem du følger har?  24 

Nej.. det ved jeg faktisk ikke hvor mange følgere de har, det handler mere om jeg godt kan lide dem. 25 

Men så kan jeg godt blive overrasket nogen gange, og være sådan ’nå det var en jeg selv havde fundet, 26 

og jeg troede kun at det var en lille kreds, men så har de 70.000 følgere. 27 

Interviewer: Okay men det er ikke et krav for at følge dem? 28 

Nej det er det ikke. 29 

Interviewer: Hvad kigger du så efter for at begynde at følge dem? 30 

Det skal bare være noget der fanger mig, noget jeg synes er interessant eller pænt kunne det også godt 31 

være. Det kunne også være en fin tekst, der relaterede lige til det humør jeg havde eller den dag. 32 
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Interviewer: Ser du de influencers du følger som troværdige? 1 

Ja.. altså dem jeg synes der har gode kilder synes jeg er rimelig troværdige, så bliver de nærmest 2 

sådan guruer for mig. Og så er der dem der.. hvor det de viser går jeg mindre op i, der betyder det 3 

mindre om de er troværdige. Fx nogen der laver noget med make up, der betyder det sgu ikke så 4 

meget om de er troværdige, eller om de vil sælge mig en læbestift for jeg ville alligevel ikke hoppe i. 5 

Interviewer: Hvorfor ville du ikke ’hoppe i’? 6 

Hoppe i er måske også et dumt ord, men fordi at det netop nemt kunne være sådan.. det virker bare 7 

mere utroværdigt når de gerne vil sælge en masse ting. Men det er måske også varigheden af hvor 8 

længe man følger dem. Fx med madprofilerne, så starter de måske bare med opskrifter og så begynder 9 

de senere at sælge fx bageredskaber, og så virker det bare mere troværdigt. 10 

Interviewer: Hvad gør at en influencer er troværdig? 11 

Hm.. de skal opbygge en eller anden form for tillid hos mig som følger, så de skal jo holde min 12 

interesse med det de lægger op.. men det er også fordi jeg ville ikke følge nogen som.. altså hvis de 13 

havde været med i et reality show fx, ville jeg aldrig se dem som troværdige, men jeg ville stadig 14 

godt kunne lide at følge med, selvom jeg ikke ville synes de var troværdige. 15 

Interviewer: Så det er ikke vigtigt om de er troværdige? 16 

Jo hvis jeg skulle købe et produkt, men det er nok fordi jeg skelner mellem dem. Der er nogen hvor 17 

det er rigtig vigtigt for mig at de er troværdige i deres madviden eller fødevareviden, der er det virkelig 18 

vigtigt for mig at de har kilder på og henviser til de rigtige studier så jeg kan gå ind og tjekke, og at 19 

de har respekt i den verden. Så i den henseende synes jeg det er rigtig vigtigt. Men hvis jeg følgere n 20 

fra Paradise Hotel eller en fra .. Kylie Jenner eller sådan noget, så tænker jeg ikke særlig meget over 21 

det. 22 

Interviewer: Nej okay. Hvordan ville du karakterisere din egen identitet på sociale medier? 23 

Øh den er meget privat og anonym, for jeg tror ikke der er så mange der ville have glæde af at følge 24 

mig, hvis det ikke var mine venner. Øh da jeg lægger flest private billeder op og med langt tid i 25 

mellem sådan, så det er nok mest for min egen skyld hvis jeg lægger noget op end for andres skyld. 26 

Og så er jeg aktiv på den måde at jeg følger mange og deltager i konkurrencer.. det havde jeg egentlig 27 

ikke tænkt over, men det er selvfølgelig også en ting at jeg deltager i konkurrencer og sådan noget. 28 

Der tænker jeg aldrig over troværdigheden, der følger jeg dem bare når man skal det. Jeg er nok mere 29 

den private instagrammer. Men jeg følger med. 30 

Interviewer: Er det vigtigt for dig at følge med? 31 
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Hmm, jeg kan i hvert fald godt lide det, at følge med. Jeg tror ikke.. jeg ville godt kunne leve uden 1 

det, men jeg ville virkelig mangle noget underholdning. 2 

Interviewer: Har det nogen betydning for dig selv, hvilke influencers du følger på Instagram? 3 

Ja helt sikkert! I den her sundheds og ernæringsverden, der betyder det meget for den tendens og 4 

verden vi er idenfor, at jeg kan gå ind og argumentere for nogle ting, via og ved hjælp af deres 5 

troværdighed faktisk, ved hjælp af de profiler. 6 

Interviewer: På hvilken måde? 7 

Øh der kan være nogle omdiskuterede emner. Lad os sige der var en netflix film – the game changer, 8 

som blev diskuteret meget i sådan Instagram verdenen, og der er det så nogle troværdige følgere man 9 

går ind og lytter til og danner sin holdning efter. Så på den måde er det helt bestemt. 10 

Interviewer: Hvordan ville du betegne dit eget forhold til de influencers du følger? Ser du op 11 

til dem, er de ligeværdige, en inspiration? 12 

Ja der er nogle jeg helt sikkert ser op til, hvor jeg har tænkt mange gange at man skulle have startet 13 

tidligere med at lave en eller anden form for Instagram skare af følgere, så man ligessom kunne 14 

komme ud efter, også med min uddannelse og komme ud og få solgt noget og få nogle mennesker til 15 

at lave noget for sig.. eller ej det lyder forkert at sige, men sådan at ligesom skabe sig et netværk og 16 

et firma ud for det. Så det kan jeg helt sikkert godt se op til. Men sådan nogle man normalt ville se 17 

op til, sådan nogle lækre damer der har mange penge og en lækker kæreste, det betyder ikke så meget 18 

for mig. 19 

Interviewer: Så dem du følger, hvilket forhold har du til dem? Du talte tidligere om at du følte 20 

du kendte dem? 21 

Ja.. man følger jo med i deres liv og hvad de laver og høre om deres op og nedture, og så er der måske 22 

en jeg har fulgt altid som lad os sige fx Helse Mathilde (@helsemathilde), og så har man jo set hele 23 

hendes liv, så på en eller anden måde kender man hende jo føler jeg. Men det gør man jo ikke, men 24 

det føler jeg. Det er måske 8 år.. eller 6 år.. og det er jo mange år at se på andets menneske liv og 25 

følge dem. Men jeg giver dem jo ikke noget tilbage så det er ikke sådan at det er gengældt, så det er 26 

lidt som mennesker i fjernsynet, selvom det er rigtige mennesker. 27 

Interviewer: Så det er ikke sådan at du engagerer du dig i influencers opslag? Liker, 28 

kommenterer? 29 

Nej det er godt nok meget sjældent at jeg kunne finde på at kommentere på noget. Det synes jeg er 30 

lidt for grænseoverskridende. Jeg kan godt lide at læse kommentarfeltet, men jeg bryder mig sjældent 31 
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om det folk skriver. Især til sådan noget DR nyheder og sådan noget, jeg synes folk er meget.. de 1 

tænker sig ikke rigtig om før de skriver noget. 2 

Interviewer: Hvad med de andre du følger? Fx indenfor mode og makeup? 3 

Så skulle det i hvert fald kun være noget positivt hvis jeg skulle skrive noget. 4 

Interviewer: og ville du gøre det? 5 

Nej det tror jeg ikke.. Så nogle gange stiller de sådan spørgsmål i story, og der gør jeg det heller ikke. 6 

Jeg har faktisk tit tænkt over det, men jeg gør det sgu ikke. 7 

Interviewer: Har du ændret hvem du følger i takt med at din livssituation har ændret sig 8 

gennem livet eller er det meget de samme? 9 

Det har altid været meget madprofiler, og så er der rigtig mange der er blevet cuttet fra, især efter at 10 

jeg er begyndt at læse ernæring og sundhed, der er kommet lidt mere OBS på at man ikke bare skal 11 

tro på det hele og at der var noget der blev kaldt bullshit i den verden, som betyder at det ikke er 12 

sandt. Så der sorterede jeg rigtig mange fra. 13 

Interviewer: Hvad var det for nogle du sorterede fra? 14 

Det var sådan nogle profiler der gik og gerne ville sælge noget og så sagde de noget der slet ikke hang 15 

sammen, i diet verdenen og.. Altså de vidste ikke noget om det, og så lavede de en masse opskrifter 16 

og ville gerne have at folk skulle følge med, men så sagde de lige pludselig ”det er ikke sundt at spise 17 

gluten”, som slet ikke hænger sammen, og der sagde jeg bare stop til det, for det gad jeg ikke at høre 18 

på.  19 

Interviewer: Ellers har det meget de samme typer? 20 

Hmm jeg ved ikke om det har været samme typer, men de har i hvert fald fulgt de samme.. så da jeg 21 

flyttede hjemmefra så blev det mere sådan noget bolig også og sådan, men det er en stor blandet 22 

valghal det jeg følger tror jeg.. 23 

Interviewer: Følger du nogle brands på instagram?  24 

Det gør jeg jo nok, men lige hvilke jeg følger ved jeg faktisk ikke. Men altså det gør jeg! Men jeg 25 

kan ikke lige sige en specifik lige nu.. jeg følger et eller andet tight brand, som laver tights. 26 

Interviewer: Kan du huske hvordan du begyndte at følge dem? 27 

Ja jeg så en eller anden influencer der havde dem på, og så tænkte jeg ”det er godt nok nogle fede 28 

tights” og så er jeg gået ind og fulgt dem via det. Og så har der været mange konkurrencer, hvor de 29 

har sagt at man skulle følge nogen, og så har jeg fulgt brands via det. 30 

Interviewer: Og så fortsat med at følge det efter? 31 

Ja nogen gange. Hvis de har lagt noget uinteressant op er jeg nok gået ind og affulgt dem. 32 
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Interviewer: Sker det tit at du finder brands gennem influencers og begynder at følge dem? 1 

Nej det tror jeg faktisk ikke. I og med at jeg er så vant til at adskille bullshit indenfor fødevareområdet, 2 

så tror jeg også man kan begynder at tænke over det i andre henseender, også med influencers. Så jeg 3 

er nok ikke så let påvirkelig. 4 

Interviewer: Hvad betyder det for dig når et brand bruger influencer marketing?  5 

Jeg synes jo egentlig at det er skide smart, for de kommer ud til rigtig mange. Jeg ville bare håbe og 6 

ønske at folk var bedre til at bruge forbrugslovgivningen og var bedre til at gå ind og stille spørgsmål, 7 

og om det var noget de måtte.. 8 

Interviewer: På hvilken måde? 9 

Jamen de sælger nogle ting som de ikke altid kan stå indenfor og alt sådan noget, og så har de ikke 10 

lige tjekket det og sådan, og så siger de nogle ting om det som måske ikke passer, og det må man jo 11 

ikke. Man må jo ikke sælge under falsk bla bla. Men ellers synes jeg er rigtig smart. Så hvis jeg selv 12 

havde en forretning hvor jeg skulle sælge et eller andet, så ville jeg da også klart bruge det. 13 

Interviewer: Hvor vigtigt er det for dig om brandet og influenceren passer sammen? 14 

Altså jeg ville synes det var mærkeligt hvis en af de boligbloggere jeg følger lige pludselig ville sælge 15 

mig noget proteinpulver, så på den måde synes jeg det skal passe sammen.  16 

Interviewer: At det noget du tænker meget over? 17 

Ja det tror jeg. Jeg ville ikke bare hoppe på det, så ville jeg i hvert fald tjekke baggrunden for det hvis 18 

det ikke hang sammen. 19 

Interviewer: Har du nogensinde opdaget nye brands gennem influencers posts? 20 

Ja det har jeg! Jeg kan ikke lige sige hvilke brands, men det har jeg helt sikkert. Og det har også været 21 

noget tøj som jeg har synes var pænt, og hvor de ikke sådan har stået og prøvet at sælge det, men bare 22 

har haft det på og så har jeg købt det, eller en restaurant jeg har set de har været på, og så har jeg vist 23 

interesse for det på den måde. Så det er nok mere det mindre åbenlyse jeg kunne falde for, end det 24 

åbenlyse. 25 

Interviewer: På hvilken måde åbenlyse? 26 

Jamen fx at de står og siger ”Nu vil jeg gerne sælge dig den her creme for den gør det og det”, og så 27 

der reklame nedenunder og bla bla. I stedet for at de stillede sig op med en blazer og så havde de en 28 

håndtaske med på en restaurant, så ville jeg mere tænke ”uh hvor har hun fået den håndtaske fra? Og 29 

hvor er hun hende og spise?”. For så ser det fedt ud i stedet for de bare står og siger det her er fedt. 30 

Interviewer: Hvorfor påvirker det dig mere? 31 
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Jeg tror bare det er sådan når jeg ser dem med det og det ser fedt ud, så vil jeg også bare gerne have 1 

det. 2 

Interviewer: Har du nogensinde besøgt et brands instagram efter at være blevet anbefalet 3 

produktet af en influencer? 4 

Ja det har jeg.. jeg kan ikke lige sige hvornår.. 5 

Interviewer: Er det noget der sker ofte? 6 

Ja hmm.. jeg ved ikke lige om det har været et nyt brand, men det tror jeg ikke. Eller det har måske 7 

været et brand jeg kendte til i forvejen, men så har det været et nyt produkt de har prøvet, som jeg 8 

ikke kendte til i forvejen. 9 

Interviewer: Har du nogensinde købt et produkt du havde set reklameret for af en influencer? 10 

Jeg har købt den der hårolie i hvert fald og jeg har også købt noget tøj og sådan noget, hvor jeg er 11 

gået ind og kigget.. så er der måske andre der har kommenteret ”hvor er jakken fra?” fx, og så er jeg 12 

gået ind og kigget på det og så er jeg gået ind og har købt det. Så det er sket nogle gange. Og så har 13 

der også været nogle køkkenprodukter og sådan noget jeg har købt. Og det har måske også været 14 

gennem deres små webshops. 15 

Interviewer: Hvorfor tror du at du valgte at købe det? 16 

Hmm de har vel overbevist mig om at det virkede, og de andre gange har jeg syntes det var pænt og 17 

tænkt at det ville også passe godt til mig og så har jeg købt det. Og det samme med det der øh bage 18 

produkter, så har jeg tænkt at det ville jeg godt kunne bruge i min madlavning. 19 

Interviewer: Har du nogensinde selv reklameret eller anbefalet et produkt gennem Instagram 20 

eller andre sociale medier? 21 

Nej det har jeg ikke. 22 

Interviewer: Det var egentlig det, har du noget du vil tilføje? 23 

Nej det tror jeg ikke. 24 

 25 

Efter interviewet var afsluttet manglede jeg svar på hvordan informanten så op til de 26 

influencers hun fulgte. Jeg opfulgte derfor interviewet med en række uddybende spørgsmål: 27 

 28 

Interviewer: Du sagde tidligere at du ser op til nogle af de influencers du følger. På hvilken 29 

måde ser du op til dem på? 30 
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Jamen det er lidt forskelligt, men en af influencerne kunne fx være ham her Morten Elsøe, som jeg 1 

har en helt sådan guru forhold til, jeg vil virkelig gerne se alle hans stories og alle hans opslag, fordi 2 

jeg synes at han kommer ud med sådan nogle vigtige budskaber. Øh.. 3 

 4 

Interviewer: Hvad er det for nogle budskaber? 5 

Det er fx det han kalder bullshit og madmyter og han går ind og kommentere i madverdenen på hvad 6 

er det der er rigtigt og forkert, og hvad er det folk prøver at bilde hinanden ind, for ligesom at sælge 7 

noget. Så han går ind og sætter en stopper for det, og har en masse kilder og studier bag sig, som jeg 8 

synes er vigtige. Så det er et af de forhold jeg ser allermest op til. Og jeg håber også generelt at det 9 

bliver fremtiden for Instagram at folk bliver bedre til at se hvad der er bullshit og hvad der er rigtigt. 10 

Interviewer: Okay. Er der andre du ser op til derinde på samme måde? 11 

Ja så er der en der hedder Jakob Birkman, han er indenfor træningsverdenen, hvor han går ind og 12 

siger at det behøver ikke at være så firkantet med træning og det er også vigtigt. Og så der nogle 13 

influencers der har børn, som også bare er mega hyggeligt at følge med i. Også fordi de er personlige 14 

og sådan noget. Og de har sikkert også nogle samarbejde med børnetøjsfirmaer, men det påvirker 15 

ikke mig for jeg har ikke behov for det, men det er bare super hyggeligt. Det er bare en personlig 16 

interesse.   17 
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BILAG 10: TRANSKRIBERING AF INTERVIEW MED LINE 1 

 2 

Dato: 22/4 2020 3 

Længde for interview: 0.45 min 4 

Antal sider transskriberet: 11 5 

Interviewer: Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv? Hvem du er, hvad du laver? 6 

Ja jeg hedder (ANONYMT red.) og jeg er 20 år gammel og så bor jeg på Vesterbrogade sammen med 7 

min kæreste og min hund. Normalt til hverdag, nu har jeg lige søgt ind på mit studie. Jeg har 8 

selvfølgelig sabatår, og jeg arbejder hos et hudplejefirma der hedder (ANONYMT red.) på fuldtid, 9 

og det er jeg glad for! 10 

Interviewer: Hvad er dit foretrukne digitale medie?  11 

Det må klart være Instagram! Jeg bruger faktisk stort set kun Instagram, snapchat er jeg gået død i. 12 

Fordi jeg har alt for mange venner og alt for mange snaps, og har flere 1.000 uåbnede snaps, så jeg 13 

har valgt ikke at bruge det længere. Og så bruger jeg Messenger. 14 

Interviewer: Hvad kan du godt lide ved Instagram? 15 

Jamen jeg kan både godt lide det med at følge med og at se hvad andre laver, og hvis jeg er nysgerrig 16 

omkring et produkt at jeg kan se det der. Nu ved jeg godt at hvis folk reklamerer for et produkt, så 17 

kan man ikke helt stole på det. For jeg har selv gjort det lidt. Men jeg synes bare det er super hyggeligt 18 

og det er også bare meget tidsfordriv vil jeg sige. 19 

Interviewer: Hvor længe har du været aktiv på Instagram? 20 

Uh det er et godt spørgsmål.. laaaang tid! Hmm lad mig lige se. Jeg har et gammelt billede her fra 21 

2016, jeg har nok haft det i sådan 6 år.. 7 års tid? 22 

Interviewer: Hvad får du ud af at bruge Instagram? 23 

Jamen egentlig når man tænker over det får man jo ikke så meget ud af det, det gør man ikke. Jeg 24 

synes bare igen det med at det er hyggeligt og jeg kan huske dengang jeg selv brugte det meget og 25 
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selv lagde meget op, der var det virkelig vigtigt for mig at lægge noget op og jeg elskede det og når 1 

folk kommenterede og der var alle mulige der skrev til mig og ville lave samarbejde. Og jeg tror også 2 

det gav mig en form for anerkendelse. Men så nu hvor jeg har fundet en kæreste for et år siden, så er 3 

jeg faktisk gået helt død i det. Så er der bare andre ting der betyder noget ikke? 4 

Interviewer: Så det er på grund af din kæreste at du bruger det mindre? 5 

Ja jeg har faktisk slet ikke lagt et billede op siden, over et år. Der er også mange af mine veninder der 6 

siger ”ej hvorfor har du ikke lagt billeder op af ham, hvorfor er du bare gået død? Det er da 7 

mærkeligt”, men det ved jeg ikke, det har jeg bare ikke gjort. Det har jeg bare ikke rigtig følt for tror 8 

jeg. 9 

Interviewer: Men du siger at du stadig ser på Instagram. Hvad får du ud af det? Du sagde noget 10 

om at det var hyggeligt? På hvilken måde er det? 11 

Jamen det er bare meget som jeg sagde tidsfordriv at man scroller og at man bare ruller igennem og 12 

især hvis man følger 500 mennesker, så er det ikke noget man nærstuderer og det har jeg jo også 13 

fundet ud af nu, hvor jeg er kommet lidt hen på den anden side. Altså man scroller jo bare lige forbi 14 

det og så trykker man på like, og der jeg sad på den anden side var jeg sådan helt ”arh hvorfor?!”, 15 

altså jeg kunne finde på at slette mit billede altså sådan. Jeg kan huske at tænkte at jeg i hvert fald 16 

SKULLE have 10 likes i minuttet ellers vidste jeg at det var et dårligt billede. Så det er sådan mega 17 

mærkeligt og jeg ved også at mange af mine veninder har det sådan. Sådan er det. 18 

Interviewer: I løbet af en dag, hvor ofte kigger du på Instagram? 19 

Nu arbejder jeg meget, så der bruger jeg det kun et par timer om dagen. Hmm jeg kan jo lige se her.. 20 

på min telefon. Skærmtid.. altså jeg er 8 timer på min telefon i gennemsnit og jeg bruger kun 3 timer 21 

på Instagram (griner), så det er ikke så galt! (griner) men det er også fordi jeg arbejder fuldtid, så er 22 

der ikke så meget tid. 23 

Interviewer: Hvad synes du generelt om Instagram? 24 

Jeg synes da et det er fint nok socialt medie, men jeg tror også helt klart at det er det medie hvor folk 25 

har det sværest! Fordi at man stiller så mange krav til sig selv, så jeg tror også der er rigtig mange der 26 

har problemer på grund af det. Jeg kan jo selv dengang jeg brugte det meget, man går simpelthen så 27 

meget op i det og det bliver virkelig, altså mange prøver jo at få en livsstil ud af det. Altså igen det er 28 
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et fint nok medie, men jeg tror også der er mange bagsider af medaljen med det, og jeg tror der er 1 

rigtig mange der sidder derude og tænker ALT for meget over ting de ikke skal, og ej kan jeg godt 2 

lægge det her ud og ser jeg lidt dum ud, og jeg har også en veninde som har virkelig mange følgere 3 

og hun redigerer hele tiden sine billeder. Hun har sådan nogle pletter i hovedet, nogle skønhedspletter 4 

og det kan være alt muligt, og alt det redigerer hun væk. Og det kan jo ikke være rigtigt at man har et 5 

socialt medie, hvor man skal lave alting om ved sig selv for at der er flere der synes godt om det. Så 6 

der bliver det lidt farligt synes jeg. 7 

Interviewer: Hvor tror du at de krav kommer fra? 8 

Det gør det jo af at man ser andre. Det er jo sådan en epidemi der er startet af at en pige har fået en 9 

masse følgere af at gøre det og alle de kendte ser så fejlfrie ud. Man ved jo godt selv, altså man ved 10 

jo godt nu til dags hvad der er sådan flot, og det er sådan høje kindben og at man er brun og at man 11 

ikke har skønhedspletter i ansigtet og det er sådan nogle ting, og det tror jeg egentlig er kommet fra 12 

at man har set andre som er fejlfrie og nu har man så fået midlerne og appsene til at ændre det ved 13 

sig selv. 14 

Interviewer: Oplevede du også selv at du fik noget negativt ud af det da du brugte det meget? 15 

Nej jeg syntes bare at jeg spildte for meget af min tid. Jeg tænkte for meget over det og jeg synes til 16 

sidst var det ikke engang sjovt at lægge et billede op, for det var sådan at det kunne gøre mig i så 17 

dårligt humør hvis det ikke gik godt. Og hvis det så gik godt, så var det jo fint, men så var det jo bare 18 

som det plejede. Og så kan det være at der kom en eller anden tarvelig kommentar på billedet og så 19 

var jeg mærket af det, og der er alle mulige mennesker der sender ubehagelige ting og sådan noget. 20 

Og jeg siger bare stakkels unge piger! Især hvis der er nogen der har mange følgere som fx 13 årige, 21 

altså man får altså tilsendt de VÆRSTE ting! 22 

Interviewer: Hvad fik du sendt? 23 

Ej jeg har fået sendt alt, jeg tror ikke der er noget jeg ikke har fået sendt. Jeg har selvfølgelig fået 24 

sendt alle mulige dick pics og jeg har fået tilsendt tilbud om alt muligt. Jeg er fx engang blevet tilbudt 25 

70.000 af en 70 årig mand.. for at.. og det skulle så have været på D’angleterre og alt muligt. Altså 26 

jeg ved selvfølgelig ikke om det er fake.. men jeg har også fået mange beskeder at folk ville sende 27 

mig penge jeg skulle bare gøre hvad de sagde. Fx at jeg skulle filme mine tær.. nogle skriver også 28 

stadig til mig. Der er en mand der stadig hele tiden skriver ”herskerinde Iris, sig at jeg skal slog mig 29 
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selv”. Det er også over snapchat. Det er også derfor jeg slet ikke bruger snapchat mere, for da jeg 1 

skrev den offentligt på Instagram der gik det AMOK. Og den er ubrugelig nu! Med mindre jeg vil se 2 

alt muligt jeg ikke har lyst til! Men altså jeg er jo 20 år jeg er ligeglad hvis folk gider at sende mig 3 

sådan noget, altså ofte åbner jeg det jo slet ikke og hvis jeg så det ville jeg også være ligeglad. Men 4 

der er jo mange yngre piger, hvor det ville være enormt ubehageligt vil jeg tænke, hvis man var 13 år 5 

og fik sendt de billeder! Man kan jo ikke se det, man kan kun åbne det og så se, sådan fungerer det 6 

både på snapchat og Instagram, altså man kan kun åbne det og så går det væk. Så man kan jo ikke se 7 

som 13 årig at ”ej nu kommer der et eller andet uventet billede, jeg slet ikke vil se!” 8 

Interviewer:  Lidt over til noget andet.. Hvad synes du om reklamer på Instagram? 9 

Altså at der er en influencer der lægger en reklame op eller?? 10 

Interviewer: Ja begge dele egentlig 11 

Altså når firmaer lægger sponsorerede posts op fx sådan træningsguides hvor man ser dem lave ting, 12 

det er fint nok. At folk reklamerer for sådan noget cremer og sådan noget, det tror jeg ikke en meter 13 

på! Men det er også fordi at jeg selv gjorde det, og jeg fik bare penge for bare at lægge et billede af 14 

produktet ud. Og nogle gange der prøvede jeg dem ikke engang, så blev de jo bare lagt ud, for det var 15 

aftalen. Så derfor ved jeg det jo også godt når andre lægger det ud at sådan er det jo bare. Så jeg synes 16 

der er mere hold i at virksomheden selv lægger det ud, end at der er en eller anden pige med 10.000 17 

følgere der fortæller mig at den her parfume er god. Med mindre det er.. altså alt hvor der står reklame 18 

på faktisk det tror jeg ikke på. Og det er egentlig ærgerligt for det ødelægger jo ideen i det, men når 19 

jeg selv har skulle gøre det, og har vidst hvor lidt jeg egentlig gik op i det og at det egentlig bare 20 

kunne være det værste lort. Det har ligesom.. jeg har faktisk ødelagt det for mig selv. 21 

Interviewer: Så du tror generelt ikke på det hvis der står reklame? 22 

Ja eller det er mere med sådan noget hvor de siger ”Ej det virker!”. Altså fx arbejder jeg jo selv med 23 

cremer og hvis de nu siger ej det her virker, jeg bruger det hver morgen! Det vil jeg have svært ved 24 

at tro! Jeg tror godt med andre ting hvis de siger det er godt, at jeg ville være mere tilbøjelig til at tro 25 

på det. 26 

Interviewer: Okay i forhold til influencer som du nvæner. Hvad forstår du ved begrebet 27 

influencer? 28 
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Ja men jeg synes faktisk det er et ret vidt begreb, nu sidder jeg jo selv og arbejder med det her 1 

hudplejemærke og snakker med mange som har 1400 følgere og som tiltaler dem selv som om de er 2 

influencer så jeg tror bare faktisk at jeg vil gå så vidt at sige at influencer næsten bare er blevet nogen 3 

der føler at de er det! Altså hvis jeg selv personligt skulle sige det, synes jeg først man er influencer 4 

når man begynder at kunne leve af det, fx at man tjener penge på Instagram eller Youtube. Jeg synes 5 

ikke rigtig at man er influencer før. Altså.. 6 

Interviewer: Hvor mange følgere synes du man skal have før man er en influencer? 7 

Jamen det er.. at leve af det og at have 10.000 følgere, fordi du er en eller anden mommy blogger, for 8 

dem er der ikke super mange af.. eller måske ikke 10.000, måske skal du have lidt flere. Men som 9 

ung og have 10.0000 følgere, så er du ikke i nærheden af at kunne leve af det. Så er det fordi du 10 

virkelig går op i hvad du lægger ud, øh.. i forhold til hvor mange følgere du skal have, for at kunne 11 

leve af det. 12 

Interviewer: Følger du nogle influencers på Instagram? 13 

Det er faktisk virkelig få.. det kan faktisk tælles på en hånd hvor mange jeg gider at følge, og jeg har 14 

faktisk heller aldrig rigtig gjort det. Fordi jeg har lidt har haft den holdning at jeg ikke gider at følge 15 

folk, der ikke følger mig. Så kan det godt være at jeg er gået ind og har kigget på deres profil, for det 16 

har jeg 100 % og det kan jeg også stadig finde på at gøre, at kigge på deres profiler og se på hvad de 17 

lægger op influencers, men jeg har aldrig fulgt så mange, for jeg har tænkt sådan ”ej de følger ikke 18 

mig, så gider jeg ikke følge dem”, så ja det er sådan lidt en mærkelig holdning. 19 

Interviewer: Og hvem følger du så? Du siger du følger få? 20 

Jeg følger faktisk øh.. @tinamaria ved jeg at jeg følger, og @amaliezhigety.. det tror jeg næsten er 21 

de eneste jeg følger, og så følger jeg venner og veninder. Men jeg synes egentlig det er rigtig 22 

spændende og jeg går ind og tjekker mange profiler, men jeg følger dem faktisk ikke. Men jeg holder 23 

øje! 24 

Interviewer: Hvorfor holder du øje med dem som du siger? 25 

Jamen det er fordi.. fx @geggo, Stephanie hende synes jeg lægger nogle meget sjove ting op, hende 26 

kunne jeg jo sagtens følge. Det er bare.. jeg kan godt lide nogen der har, ja hvor det giver mening for 27 

mig og jeg synes det er hyggeligt at se. Og der synes jeg fx Stephanie er vildt, ja jeg elsker jo hendes 28 
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liv og det synes jeg er meget spændende at følge med i. Og jeg ser hendes stories og sådan lige hvad 1 

der er kommet, men det er det. Så jeg kunne lige så godt følge hende. 2 

Interviewer: Okay. Hvad får du ud af følge Amalie Szigethy og Tina Maria?  3 

Jamen når man tænker over det, får man jo egentlig ikke såå meget ud af det. Der er også en grund 4 

til at jeg ikke følger folk som fx Megan Fox og sådan noget, fordi jeg ville få det mega dårligt med 5 

det, og ville hele tiden sammenligne mig med hende, og hvis jeg fulgte nogen der var mega smukke 6 

ville jeg blive sådan.. jeg tror også det er derfor jeg ikke følger nogen fra udlandet, for det gør jeg slet 7 

ikke, for hvis jeg også skulle se på model billeder fra udlandet hvis jeg blive helt ked af det. Jeg 8 

plejede faktisk at følge flere, jeg fulgte hende der Marina og hvad hedder hun Alexandra.. Wren? 9 

Hmm hende der har været kærester med ham den store kendte også. Og jeg måtte stoppe, for jeg 10 

kunne bare mærke at jeg blev irriteret mere over at se deres opslag, for jeg følte ikke at det gav mig 11 

noget. Det var bare modelbilleder og der var ikke nogen mening med det. For jeg ville alligevel aldrig 12 

kunne komme til at se sådan ud, så det var egentlig ligegyldigt. Og så unfollowede jeg dem ligesom. 13 

Interviewer: Så det gjorde dig i dårligt humør at se deres opslag? 14 

Ja jeg følte egentlig det var meningsløst og jeg fik ikke noget godt ud af det, fx jeg så Amalie havde 15 

lagt noget sjovt op eller noget, men det her var aldrig sjovt, det var bare at skulle vise sin bedste side 16 

og ”uh hvor er man flot”, og det gider jeg ikke, når der ikke var noget indhold i det. Og det er det 17 

samme med Feline, for at nævne danskere. Og det er derfor jeg ikke følger flere, for jeg synes bare 18 

at jeg fik dårligt selvværd på en eller anden måde. 19 

Interviewer: Følger du influencers på andre medier end Instagram? 20 

Nej, jeg så virkelig meget Youtube engang, som i ekstremt meget. Og så gik jeg lige pludselig over 21 

til ikke at se det mere, det var mere da jeg var yngre. Der elskede jeg at se Christina Sloth, det var jo 22 

ligesom, jeg ventede virkelig på det hver dag og syntes det var SÅ hyggeligt, jeg så også alle mulige 23 

andre Youtubere. Det var ikke sådan jeg så op til dem, men det var bare i stedet for at se andet TV så 24 

så jeg bare Youtube. Men jeg gør det faktisk ikke mere. 25 

Interviewer: Hvorfor ser du ikke mere? 26 

Jamen jeg synes faktisk at jeg ved ikke, jeg synes det er lidt barnligt. Jeg synes at jeg er blevet for 27 

gammel til at sidde og se på andre snakke om menstruation og sådan noget (griner).  28 
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Interviewer: De influencers du følger på Instagram, hvilke emner er det indenfor? 1 

Det er mest realitydeltagere, som jeg synes er sjove. Jeg har jo set alt Paradise, men jeg følger dem 2 

ikke, jeg synes jo folk er så kiksede og jeg kunne ALDRIG finde på at følge dem. Men sådan noget 3 

som Forsidefruer og sådan noget, det synes jeg er verdens sjoveste program. Så dem følger jeg. Så 4 

det er sådan realitydeltagere, men hvor jeg synes der er lidt mere indhold og hvor det er lidt hyggeligt 5 

at se og følge med i. Selvom der er en masse drama nogle gange, med gamle kvinder der diskuterer. 6 

Interviewer: Okay. Ser du posts fra influencers som reklame?  7 

Altså det kommer jo an på om de har skrevet at det er reklame. Hvis de har lagt et billede ud af et 8 

produkt og skriver at det er reklame, så ja. 9 

Interviewer: Men ikke deres andre opslag? 10 

Nej ikke hvis det bare er et selfie eller et modelbillede eller at de leger med deres børn, der er det 11 

ikke. Det er jo en blanding af det de lægger ud, så de kan leve af det fx som Amalie 12 

(@amalieszigithyprivat), så er man jo nødt til også at lave reklame, og det er jeg fuldt forståelig 13 

overfor. Men at der er nogen der hopper i og vil købe det, bare fordi der er en kendt der lægger det 14 

op, det må jeg indrømme det har jeg aldrig nogensinde forstået. 15 

Interviewer: Sådan har du aldrig selv haft det? 16 

Nej og jeg har også bare grint når folk har ville sponsorere mig, fordi at jeg har jo godt vidst at for 17 

det første så er alle mine følgere drenge, så.. og så når sådan nogle som NAKD har ville sponsorere 18 

mig eller andre tøjsteder, så har jeg bare tænkt I skulle bare vide.. altså jeg ville jo ikke kunne sælge 19 

noget, når jeg kun har drengefølgere. Men der er jo en grund til at firmaer gør det, og det er jo fordi 20 

at det må virke. Det er jeg jo godt klar over, men jeg tror virkelig at folk skal kunne lide dig og stole 21 

på dig. Og det er der jo mange der gør gennem Instagram, fordi de danner et form for bånd til 22 

forskellige personer og derfor køber det ikke? Men ikke sådan en lille fisk i havet som mig som har 23 

10.000 følgere. 24 

Interviewer:10.000 følgere har du? 25 

Ja 10.500 havde jeg, og nu har jeg 9.500, så jeg har mistet nogle. Men det er også fair nok når jeg 26 

ikke har lagt noget op så længe. 27 
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Interviewer: Synes du generelt de influencers du følger er troværdige? 1 

Hmm forholdsvis, det er derfor jeg netop har valgt dem ud. Jeg ville ikke følge nogen jeg ikke følte 2 

var sådan troværdige, men jeg ved også godt at de jo har en husleje som de skal betale og derfor nok 3 

også er mere villige til at reklamere med noget bras, hvis de så bare får flere penge for det. Så til en 4 

vis grad. 5 

Interviewer: Hvad gør at en influencer er troværdig i dine øjne? 6 

Hmm det er et godt spørgsmål.. At man viser en masse om sig selv. Der er en der hedder Min tinder.. 7 

min tinder baby hvis du kender hende? (@mintinderbaby) 8 

 9 

Interviewer: Ja det gør jeg 10 

Ja det der med at hun tager så meget pis på sig selv og så åben og sådan noget, det synes jeg virkelig 11 

er troværdigt. Og det ikke hele bare er sat op i forhold til Jackie fx fra Forsidefruer (@jackienavarro), 12 

som er stikmodsat og hvor det altid er picture perfect altid og sådan noget. Så der vil jeg sige det med 13 

at man også kan tage lidt pis på det hele og også deler de lidt hårde ting i ens liv. Men man har jo 14 

også selv valgt det liv. 15 

 16 

Interviewer: Hvad kan du godt lide ved at følge @migogmintinderbaby? 17 

Jamen hun er jo virkelig virkelig sjov! Men jeg er faktisk lige stoppet med at følge hende, fordi hendes 18 

eks kæreste eller eks mand begyndte at skrive til mig på, så det blev lidt mærkeligt. Bare sådan hej 19 

og sådan, så det blev lidt akavet. Men ellers synes jeg virkelig at hun var sjov. Måske også lidt for 20 

meget, hun har jo været nøgen på nogle af billederne og sådan noget. Men sjov det er hun. Og så har 21 

hun også været med i et program og der fik jeg rigtig meget respekt for hende og med alle de ting 22 

hun har været igennem. Men ja jeg synes det er vigtigt det med at de åbner sig lidt op og det ikke bare 23 

er.. jeg synes sgu det er for nemt bare at blive kendt på bare at være flot. Men sådan er det jo i dag 24 

ikke? Der synes jeg det er federe at følge med i dem som.. ja jeg siger ikke at man skal have oplevet 25 

alt muligt, men bare hvor man viser lidt mere og er mere… 26 

 27 

Interviewer: Mere ærlig? 28 

Ja. 29 

 30 

Interviewer: Følger du flest influencer der er lige som dig? Eller er meget forskellige fra dig? 31 
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Det er både og.. flere er jo ret forskellige, det er jo nogle der har deltaget i alle mulige 1 

realityprogrammer, og så følger jeg også Fie Laursen (@fielaursenoffical). Men jeg vil nok mene at 2 

jeg har lidt tilfælles med dem, ellers gider jeg ikke at følge dem. Jeg sidder fx ikke og følger en der 3 

synes det er vildt sjovt at spille fodbold. Så en eller anden form for at have noget tilfælles. Ja det er 4 

vigtigt. 5 

Interviewer: Hvordan ville du karakterisere din egen identitet på sociale medier? 6 

Altså dengang, når jeg ser tilbage på det så var jeg ALT for meget. Altså det kan godt være at sådan 7 

nogle billeder det er jo super normalt i dag, men jeg tænker da hold da op, og tænk at jeg gik så meget 8 

op i det. Og det værste var at det netop var de bikinibilleder som man fik absolut flest likes på, og 9 

tænkt at det skal være sådan. Men sådan er det. Så jeg fik klart mange følgere på at være den der 10 

picture perfect og have mange bikinibilleder.. som jo er den type som jeg ikke selv gider at se på i 11 

dag. Men dengang fulgte jeg også selv modeller, hvor jeg prøvede at få inspiration og så prøvede jeg 12 

at tage det billede hun havde taget bagefter, og så gik det helt galt. 13 

Interviewer: Samme billede som nogle af de influencers du så? 14 

Ja så prøvede jeg at hvis det var et flot billede, så prøvede jeg at efterligne det. Og så gik det bare 15 

ikke særlig godt. 16 

Interviewer: På hvilken måde ikke godt? 17 

Jamen jeg synes bare ikke det blev gode billeder. Det kunne være alt muligt, men det er jo fordi man 18 

ikke ser ud som de personer der var på billedet. 19 

Interviewer: Hvordan ville du betegne dit eget forhold til de influencers du følger? Ser du op 20 

til dem, er de ligeværdige, en inspiration? 21 

Ja jeg bliver helt klart inspireret, jeg synes ikke jeg ser op til dem. Jeg ville aldrig sige hej til dem 22 

hvis jeg mødte dem på gaden, men inspiration til ja hvad kan man lave i hverdagen, og hvad de laver 23 

bare og følge med synes jeg bare er hyggeligt. 24 

Interviewer: Hvor meget engagerer du dig i influencers opslag? Liker, kommenterer? 25 

Jeg tager mig selv nogle gange i at jeg faktisk kigger virkelig længe på deres opslag når jeg går ind 26 

på deres profil, men jeg liker aldrig. Aldrig! Men jeg sidder virkelig og kigger. Jeg er bare sådan en 27 
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skærm kigger (griner). Ligesom når jeg er inde på @geggo, så sidder jeg også og kigger alle billederne 1 

igennem men jeg liker ikke noget. 2 

Interviewer: Hvorfor ikke? 3 

Ja det er egentlig også mærkeligt.. jeg har også fået hug for det af mine veninder hvorfor jeg aldrig 4 

liker deres billeder. Men det gør jeg bare ikke, jeg liker ikke billeder. 5 

Interviewer: Følger du nogle brands på Instagram? 6 

Hm jeg følger rigtig mange af sådan nogle second hand luxury sider.. Det er nok de eneste. De synes 7 

jeg det er mega hyggeligt at de lægger ud sådan en Chanel taske eller et eller andet. Og så følger jeg 8 

nogle Café steder. 9 

Interviewer: Hvordan startede du med at følge dem?  10 

Hm, tøj virksomhederne er fordi jeg bare går alt for meget op i sko og tasker og så skal jeg lige ind 11 

og se ”ej der er nogle Chanel sko til 4.000!”, og så er jeg jo nærmest ude af sofaen og kørt ned til 12 

butikken med det samme, fordi så er det billigere end at skulle købe det et andet sted. Og så følger 13 

jeg bare nogle forskellige steder, for det er jo ikke kun det samme sted. Og så følger jeg de her 14 

madsteder, fordi jeg elsker at lave mad og så synes jeg bare det er hyggeligt at følge og at få noget 15 

inspiration.  16 

Interviewer: Hvad betyder det for dig når et brand bruger influencer marketing?  17 

Jeg synes det er fedt, altså jeg kan godt lide at det er kommet til og at man kan tjene penge på at være 18 

influencer. Men igen jeg har jo stadig det der tillidsproblem når man lægger det op. Øh fordi at hvis 19 

man er stor influencer og man får mange penge får det, så tror jeg der skal meget til at man siger nej. 20 

Jeg er sikker på at de også tager nogle produkter fra, som de simpelthen ikke gider. Men får du den 21 

rigtige mængde, så tror jeg bare lige at de får tvistet det ind. Og det er også derfor jeg synes det er 22 

sådan lidt bob bob. Men igen jeg ved jo det virker og jeg ved at folk bruger de der rabatkoder der 23 

florerer rundt og ja det er jo helt vildt, der er jo en grund til at virksomhederne bruger så mange penge 24 

på det at betale influencers. En af mine bedste venner er Katrine Regnbue hvis du kender hende? Hun 25 

er både Youtuber og Instagrammer, og selvfølgelig lægger hun ikke alt ud, hun bliver foreslået alle 26 

mulige ting. Men når man kommer hjem til hende så er alt jo sponsoreret. Så har hun fået bordet 27 

sponsoreret og spisestolene og så skal man bare lige lægge et billede op og så. Ja det forstår jeg ikke 28 
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helt. At hun bare lige skal lægge et par billeder op og skulle det dække at hun har fået de ting. Men 1 

hun lever af det og bor i Teglholmen med en husleje på 15.000 kroner. 2 

Interviewer: Er det vigtigt for dig at brandet og influenceren passer sammen? 3 

Ja det synes jeg er utrolig vigtigt. Det giver jo ikke så meget mening hvis man lige pludselig, lad os 4 

sige der en der er beauty og så lige pludselig reklamerer for noget helt andet, der slet ikke har noget 5 

med beauty at gøre. Så lægger der jo bare noget bag hvor man er sådan, okay men er det så fordi hun 6 

har fået mange penge for at gøre det eller hvorfor har hun valgt at sige ja til det det? Så ja det er 7 

virkelig vigtigt. 8 

Interviewer: Er der nogle tilfælde hvor du har set samarbejde der ikke passede sammen du lige 9 

kan huske? 10 

Hm ikke lige på stående fod, men jeg har klart set noget hvor det har været helt skævt. 11 

Interviewer: Har du nogensinde opdaget nye brands gennem influencers posts? 12 

Ja selvfølgelig rigtig mange. Det er jo den måde prøver at komme frem, især små virksomheder så 13 

starter de med at komme ud til nogle der har lidt færre følgere, for det er jo dyrt at bruge de største. 14 

Vi havde spurgt inde hos os på arbejde, vi havde spurgt Masha Wang, og det var sådan 100.000 for 15 

et opslag hun skulle have, det er jo helt vanvittigt. Der tænker man bare umuligt. 100.000! for et 16 

opslag! Nu kan jeg slet ikke huske hvad du spurgte om.. 17 

Interviewer: Om du nogensinde har opdaget nye brands gennem influencers posts? 18 

Når ja, helt klart. Der var også det der HiSmile, det blev jeg også selv sponsoreret med, det så man jo 19 

bare alle steder. Lige pludselig skulle alle bare have HiSmile og det var bare det nye! 20 

Interviewer: Når du ser de her post går du så også ind på virksomhedens Instagram? 21 

Ja ja jeg har da taget mig i det. Jeg har aldrig selv købt de der produkter, jeg har kun fået dem 22 

sponsoreret. Men jeg er da gået ind og kigget, må jeg indrømme. 23 

Interviewer: Men du har ikke købt nogle produkter du har set hos influencers? 24 
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Nej det har jeg ikke. Eller jo så er det fordi jeg har ledt og skulle købe noget tøj og så har jeg ledt 1 

efter det der. Eller en hårolie har jeg også købt, hvor jeg brugte en kode. Og noget tøj fra 2 

Prettylittlething tror jeg det hed. 3 

Interviewer: Men det er ikke noget der generelt sker? 4 

Nej så kan jeg ikke lige se hvad det skulle være. Så skulle det være tøj, en der har en rigtig flot top 5 

på, men sådan nogle mirakelkure som folk lægger ud, det tror jeg ikke på. 6 

Interviewer: Nej okay. Kan det blive for meget med de samarbejde synes du? Har du oplevet 7 

at du har set det for meget? 8 

Ja jeg synes det blev alt for meget dengang med Hismile, og hvad der ellers kom til af smile produkter, 9 

der blev det lige lidt meget. Og jeg fik det selv hjemme, og synes overhovedet ikke at det virker. Det 10 

er derfor også netop af erfaring eller ligesom et skjold, at jeg ikke tror på det. Men jeg tror godt nok 11 

også at der er mange der tror på det, fordi de ikke har de erfaringer. 12 

Interviewer: Ja. Hvad tænker du om det? 13 

Det er jo ærgerligt men det er også det som virksomhederne tjener penge på. At folk køber det og så 14 

virker det ikke, men så har de allerede tjent penge på at 100.000 har købt det. Men det ødelægger jo 15 

også troværdigheden for de brands som fungerer, fordi nogle har ødelagt det. Fordi de bare har fået 16 

en masse influencers til at lægge det ud. 17 

Interviewer: Okay, det var faktisk det. Mange tak!  18 
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BILAG 11: TRANSKRIBERING AF INTERVIEW MED ANNA 1 

Dato: 16/4 2020 2 

Længde for interview: 1:22 min 3 

Antal sider transskriberet: 24 4 

 5 

Interviewer: Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv? Hvem du er, hvad du laver? 6 

Jamen jeg hedder (ANONYMT red.) og jeg er 23 år. Jeg er lige pt sygemeldt. Jeg har været både i 7 

gang med studie og arbejde, men er faktisk lige blevet fyret på grund af sygemeldingen. Fordi de ikke 8 

synes der var tegn på at jeg var klar til at komme tilbage. Det må man åbenbart godt, når det har varet 9 

lang tid nok. Så ja sygemeldt og ledig, og mor til en dreng på halvandet. 10 

Interviewer: Og hvor bor du henne? 11 

Jeg bor i Næstved.. det er nede på Sydsjælland.  12 

Interviewer: Hvad er dit foretrukne digitale medie?  13 

Uden tvivl Instagram! 14 

Interviewer: Ja? Hvorfor? 15 

Øh jamen det giver mig noget plus at jeg selv synes det er skide sjovt. Jeg elsker at følge med i andres 16 

liv på den måde og så følger jeg nogle profiler som giver mig.. som inspirerer mig og som jeg kan se 17 

mig selv i. 18 

Interviewer: På hvilken måde? 19 

Jamen størstedelen af de profiler jeg sådan følger det er mødre, og det er dejligt en gang i mellem. 20 

Især med de profiler jeg følger, som er mødre der gerne er ærlige og som fortæller når det ikke altid 21 

er særlig sjovt. Og de er bare dejligt for så føler man sig ikke så alene. Og så har jeg bare mødt nogle 22 

skønne kvinder gennem mediet. Så det er bare dejligt! Så det er det jeg bruger mest tid på. 23 

 24 

Interviewer: Når du siger at du får inspiration derinde, hvad er det for en inspiration? 25 

Jamen det er alt muligt, det er både sådan dagligsting man lave med barnet, og så er de inspiration til 26 

tøj og bare i det hele taget forskellige brands man måske ikke lige kendte. Det er mange ting. Bolig 27 

især også! 28 

 29 

Interviewer: Hvor længe har du været aktiv på Instagram? 30 
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Altså jeg har haft det rigtig rigtig længe, men jeg begyndte først at blive rigtig aktiv da jeg var gravid 1 

med min søn. Det var nok især det, så 2 – 2 og et halvt år, hvor jeg så kun er blevet mere aktiv løbende. 2 

Interviewer: Hvordan kan det være at du blev mere aktiv da du var gravid tror du? 3 

Jeg tror især det havde noget at gøre med at jeg ikke rigtig kendte andre der var gravide eller havde 4 

børn, jeg var en af de første i min omgangskreds som jeg snakkede med, som var nået til det punkt. 5 

Og det var det meget dejligt at kunne snakke med andre mødre og især lidt yngre mødre, når man 6 

ikke rigtig havde andre. Og så var det bare en måde at få en masse inspiration til hvad man skulle 7 

købe til den lille og hvad der er godt og hvad der ikke er så godt. Så det var bare et godt sted at finde 8 

en masse inspiration til det. 9 

 10 

Interviewer: Hvad får du ud af at bruge Instagram? 11 

Jamen jeg får det ud af det, at jeg får noget inspiration. Men det giver mig også meget socialt, fordi 12 

jeg har mødt flere, både nogle jeg bare skriver med, men jeg har også været så heldig at møde flere 13 

af dem in real life senere hen, og der har det givet mig helt vildt meget. Der har det givet mig nogle 14 

venskaber jeg har manglet, men nogle som jeg nok havde lidt mere tilfælles med. Og så har det også 15 

bare givet mig nogle synspunkter, hvor hvis man ikke kender så mange der er der hvor man selv er, 16 

så er det meget dejligt at kunne vende nogle ting med nogle andre, og det har det givet mig mulighed 17 

for. Også med nogle af de debatter der kører løbende og sådan lidt, så man ser det lidt fra forskellige 18 

punkter. 19 

Interviewer: Hvordan snakker du med dem? Er det ved at kommentere på deres opslag eller 20 

skriver du direkte til dem eller hvordan? 21 

Det er både på deres opslag og også i selve privatbeskeder derinde. Der er der flere jeg har næsten 22 

daglige samtaler med. 23 

Interviewer: Som du ikke kender? 24 

Som jeg ikke kender sådan rigtig. Men så har de måske lige slået noget op i story, eller jeg har slået 25 

noget op som man så kommenterer, og så kører samtalen bare derinde. Dem har jeg efterhånden ret 26 

mange af faktisk (griner). 27 

Interviewer: I løbet af en dag, hvor ofte kigger du på Instagram? 28 

Uh alt for meget! (griner). Nu tror jeg hvis jeg går ind og kigger på hvor meget man bruger sine apps, 29 

så tror jeg i hvert fald det er 90 % af den tid jeg bruger min telefon, at jeg er inde på Instagram og det 30 

er nok en del timer om dagen! Især nu, hvor jeg jo går hjemme. Det er en del timer og en del gange 31 
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jeg går ind og kigger. Så er der lige kommet en besked, og så kigger man lige lidt ekstra. Så rigtig 1 

rigtig meget! (griner). 2 

Interviewer: Hvorfor bruger du det så meget tror du? 3 

Det er nok bare at man bliver sådan lidt småafhængig og den der fear of missing out, om der sker et 4 

eller andet man ikke lige opdager og går glip af. Så det er det med at ville følge med hele tiden. 5 

Interviewer: Hvad synes du generelt om Instagram? 6 

Jamen jeg synes det er et godt medie, jeg synes der er rigtig mange muligheder med det. 7 

Interviewer: Hvordan muligheder? 8 

Både sådan selve funktionerne i appen, hvis man går ind til det tekniske, med billeder, stories, 9 

beskeder, der er mange ting man kan og man kan bruge det på mange måder. Og så synes jeg heldigvis 10 

det er blevet til et medie som har rigtig mange gode egenskaber, fordi folk er blevet så gode til også 11 

at vise bagsiden af det glansbillede der er, som jeg personligt synes der var et problem med længere 12 

tilbage, med at det var virkelig glansbillede! Så jeg synes også det har givet nogle gode ting at man 13 

kan vise andre ting end bare et glansbillede, men at man kan bruge det til det man vil og man kan 14 

finde profiler der matcher til det man selv er og selv føler sig inspirereret af. Man er ikke tvunget til 15 

at glo på de ting man ikke synes, hvis man ikke vil det. Man kan ligesom mikse, fordi de viser folk 16 

efter det man plejer at finde. 17 

Interviewer: Når du taler om det her glansbillede, på hvilken måde er det? 18 

Jeg synes bare der har været meget med at kun lige vise pæne billeder, rene børn, et rent hjem. Og 19 

det er der også stadigvæk, det er der også på min profil, det er der. Men jeg synes det er blevet mere 20 

tilladt, fx i Story at vise lidt mere, fx de børn der laver lort, eller .. rod eller strækmærker eller at livet 21 

ikke altid er helt nemt. Hvor engang var det sådan fuldstændig at vise sådan noget ikke? Så det synes 22 

jeg heldigvis er ved at blive lidt brudt. Men det synes jeg der var meget engang, og at man ligesom 23 

skulle leve op til det her glansbillede hele tiden. 24 

Interviewer: På hvilken måde følte du at du skulle leve op til det? 25 

Fordi nu når man ser det udefra, så var det eneste man så jo det her rene hjem, rene børn. Så man så 26 

at man kunne nå både at gøre sig selv lækker, og man kunne nå at træne og spise sundt og så også 27 

have et rent hjem og man kan kunne arbejde, og man kunne være ude med vennerne, og man kunne 28 

det hele på en gang. Hvor man måske ikke havde et lige så stort indblik i at bare fordi man smed det 29 

billede op den dag, er det jo ikke ensbetydende med at det er vist den dag. Eller bare fordi der er rent 30 

i det hjørne, er der jo ikke nødvendigvis rent i resten af hjemmet. Men jeg kunne godt mærke at det i 31 

starten, før man fik det større indblik og så mere bagsiden fra de der perfekte profiler, der kunne jeg 32 
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godt føle sådan ”hvorfor kan de det, når jeg ikke kan?”.. ”Hvorfor kan jeg ikke holde huset rent og 1 

stimulere mit barn og sørge for at jeg selv er lækker og tip top og alt det der ikke?” ja..  2 

Interviewer: Så det påvirkede dig negativt se de det her? 3 

Ja i perioder gjorde det, hvis jeg selv synes det var en rigtig lorte periode, hvis jeg måske var ekstra 4 

træt eller død for energi eller stressets, så kunne det godt smide lidt ekstra negativitet oveni, fordi 5 

man blev sådan hvorfor kan de det når jeg ikke kan det, og hvorfor kan de købe de ting, når jeg ikke 6 

kan det og alle de ting der.. men så hvis man i andre perioder har man måske lidt mere set det som en 7 

motivation for at prøve at gøre de ting der. I nogle af de perioder hvor man måske har haft det lidt 8 

bedre og har haft lidt mere overskud. Så ser man nogle der er ude og gå tur og så tænker man, ”det 9 

kunne jeg jo egentlig også godt, hvorfor gør jeg det ikke bare?” og så gør man det og så er man mega 10 

glad bagefter. Så det kommer an på hvor man selv lige er, men det kan have både positiv og negativ 11 

indflydelse. 12 

Interviewer: Og når du så så de her opslag, stoppede du så med at følge dem eller fortsatte du 13 

med at følge dem? 14 

I starten blev jeg ved med at følge dem, men jeg tror at størstedelen af dem jeg følger er jeg blevet 15 

skiftet helt ud. I starten var det meget dem hvor jeg fandt inspiration kun i det materielle, flotte billeder 16 

og sådan, altså kun det. Og det kunne jeg bare mærke at det påvirkede mig negativt. At man fik lidt 17 

for mange af de der slag oven i hovedet. Men efter at jeg aktivt begyndte at finde de profiler jeg har 18 

mere tilfælles med eller som fortæller når livet er lort, som tør vise lidt mere end bare det, så synes 19 

jeg bare det giver mig rigtig meget. Hvilket nok er derfor jeg bruger så meget tid på det. Så i starten 20 

unfulgte jeg dem ikke, men det endte jeg med at gøre, simpelthen for min egen skyld. 21 

 22 

Interviewer: Når du siger at det giver dig meget det her med at se ”bag facaden” og det her, 23 

hvad giver det dig? 24 

Det giver mig en følelse af ikke at være alene og se at rigtige mennesker også godt kan rode og det 25 

ikke altid er så snorlige, som jeg godt synes at.. jeg tror måske jeg i nogle perioder har tænkt at 26 

normale mennesker er lidt mere.. ja de kan godt holde styr på det hele. Så det med at se at det er 27 

måske faktisk ikke tilfældet. Det har givet mig noget, helt klart! Også at jeg ikke får så dårlig 28 

samvittighed over at jeg måske ikke lige magter at rydde op så snart ungen sover, for der har man 29 

altså brug for bare lige at sidde lidt og lave ingenting. Så ja det giver mig at jeg føler at der er okay 30 

at alt ikke behøve at være 100 % clean hele tiden.  31 

 32 
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Interviewer: Hvad synes du om reklamer på Instagram? 1 

Jeg synes at.. nu reklamerer jeg selv, og jeg synes at reklamer hvor man kan mærke at personen der 2 

reklamerer for det faktisk har tænkt over det, det giver noget. Eller hvis man kan mærke, okay det har 3 

relevans for personen plus den målgruppe de har. Nu har der været flere folk der har reklamerer for 4 

sådan sexshops og lignende, selvom de har en målgruppe som er 18-, det synes jeg fx ikke er særlig 5 

smart. Men at man kan mærke okay det her er faktisk et samarbejde som personen får noget ud af, 6 

altså noget de selv bruger og noget de mener og ikke bare slynger alt muligt underligt ud eller skifter, 7 

at hver uge så har de et nyt yndlingsbrand indenfor den samme ting, altså hvis man føler det faktisk 8 

er reelt, så synes jeg det er en god ting. Men jeg synes også det kan være en skidt ting, hvis det 9 

simpelthen bare er folk der tager imod alt for at få penge. 10 

Interviewer: Og der tænker du på Influencers eller hvilke personer? 11 

Ja primært, folk der siger ja tak til samarbejder uden at have sat sig ind i produktet eller tingene eller 12 

lignende, det synes jeg er uheldigt. Men generelt synes jeg ikke, der har jeg ikke noget negativt imod 13 

reklame. Jeg prøver faktisk selv at være opmærksom på at give et like til reklame opslag, hvis jeg 14 

føler det er hos en der laver reel reklame, fordi jeg ved hvor meget det selv betyder, for jeg ved der 15 

er mange der bare siger ”åh nej det er reklame, så scroller jeg bare videre, for det gider jeg ikke at 16 

kigge på, for hun er bare blevet betalt for at sige et eller andet”.. 17 

Interviewer: Nå okay, så du får færre likes på de reklameopslag du laver? 18 

Det gjorde jeg ja, men efter jeg er begyndt at gå lidt mere ind i det og være lidt mere.. i stedet for bare 19 

at lægge et billede op men gøre det i en sammenhæng der giver mening for os, fx pizzamel i stedet 20 

for bare at tage et billede af produktet, så et billede hvor man kan se vi er i gang med at bruge det. 21 

Men jeg tror stadig det ligger lidt under, men ikke sådan stort under, så man virkelig kan se en forskel. 22 

Men det har jeg set hos mange andre. Profiler som gerne får de der 8.000 likes på et normalt billede, 23 

men som så kun har fået 1.000- 2.000 likes på et reklamebillede, og dem har jeg bare set mange 24 

gange, og jeg ved bare hvor ærgeligt det er, fordi det ødelægger deres muligheder for at få yderligere 25 

samarbejde. 26 

 27 

Interviewer: Hvorfor tror du ikke at folk liker det når det er reklame? 28 

Jeg tror der har været så meget uheldigt med de der episoder hvor folk har.. fordi mange nok tror at 29 

de bare siger et eller andet fordi de bliver betal for det, at man så ikke rigtig tror på det fordi der har 30 

været de her uheldige ting hvor folk har reklameret for noget, og så har man fundet ud af at det var 31 

noget værre pis efterfølgende. Øh så jeg tror folk er lidt bange for det der, også fordi det alligevel er 32 
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lidt nyt at man sådan som privatperson kan reklamere for ting på den måde. Så det tænker jeg helt 1 

klart er noget af det der gør noget, og jeg ved det også har påvirket mig selv. 2 

Interviewer: Men du har ikke selv noget imod reklame? 3 

Nej overhovedet ikke, det har jeg ikke. Jeg synes det er en fed mulighed folk har, både for dem og 4 

for virksomheden at de kan få reklame på den måde, i stedet for bare et sponsoreret billede på 5 

Facebook med deres produkt på en model, men at de også har den mulighed. Så både for personen 6 

der laver det, og for virksomheden bag synes jeg faktisk det er en fed mulighed. 7 

Interviewer: Hvorfor er det bedre med en influencer end en model med et produkt som du 8 

siger? 9 

Jeg ved bare at det personligt taler mere til mig når jeg ser et ægte menneske bruger det i deres 10 

normale hverdag, fordi igen lidt det der med glansbillede, hvis man bare smider en model der er 11 

blevet shinet fuldstændig op og måske slet ikke kender produktet, men det er bare hendes job at stå 12 

lige der, men den der parfumeflaske i hånden.. at jo det er et flot billede, men jeg bliver ikke inspireret 13 

af det. Jo jeg kan godt tænke det er et flot billede, men jeg ville ikke købe det. Men hvis jeg ser en 14 

hel normal person snakke om det og nævne ”okay den her synes jeg faktisk er pisse god”, og måske 15 

forklare lidt mere, som jeg synes mange er rigtig gode til at forklare deres mening om produktet, så 16 

kan jeg mere forholde mig til det og blive inspireret af det. 17 

 18 

Interviewer: Okay, lige inden vi taler mere om influencers. Hvad forstår du ved begrebet 19 

influencer? 20 

Jeg forstår begrebet influencer som værende en person.. ja en offentlig person, som selv har valgt at 21 

være det, hvis man kan sige sådan. Som går ud og inspirerer folk, det kan både være med produkter 22 

som mange af dem også arbejder med, men bare i det hele taget.. en offentlig person, som folk følger 23 

og bliver inspireret i og har lidt har det som et job at lave det de laver. Og ser det som værende et 24 

mega fedt arbejde, fordi man jo selv er herre over det, men at man også ser det som et arbejde og at 25 

man har et ansvar overfor tingene man viser frem. 26 

Interviewer: Følger du nogle influencers på Instagram? 27 

Det gør jeg, jeg følger både flere store store profiler, og så følger jeg også nogle af de der micro 28 

influencers, som er lidt mindre men som også er inden på det plan. Det gør jeg helt klart. 29 

Interviewer: Hvad synes du forskellen er mellem dem du kalder micro influencers og de store,  30 

i forhold til det du får ud af det?   31 
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Jeg kan mere typisk relatere mig til micro influencrs, fordi det typisk er folk der har det mere på 1 

hoppyplan, og som måske bare gøre det fordi de synes det er sjovt at have nogle små samarbejde og 2 

som så faktisk har succes med det, altså som gør det pisse godt. Fordi man typisk kan mærke den der 3 

rigtige hverdag igennem, i forhold til de større. De større, i hvert fald mange af dem jeg følger, er fx 4 

nogle der har været med i et TV- program og som har været et springbræt til at de er begyndt, og der 5 

bliver jeg stadig inspireret men lidt mindre. Jeg synes stadig det er spændende at følge med, men jeg 6 

bliver nok mindre inspireret af de ting som de lægger op, fordi det er.. altså de store, der har de 7 

virkelig også deres røv på komedie hvis de lægger noget lort op ikke? 8 

Interviewer: Okay, hvorfor bliver du mindre inspireret af de store? 9 

Det er nok fordi jeg har svære ved at relatere mig til det. Jeg bliver nok stadig inspireret, men på et 10 

andet plan, fordi at jeg ikke ser lige så meget af bagsiden tit. Hos nogle gør man. Men jeg tror i det 11 

hele taget så er det bare de her micro influencers, som taler mest til mig fordi jeg kan relatere mere 12 

til dem. 13 

 14 

Interviewer: Følger du influencers på andre medier end Instagram? 15 

Det tror jeg faktisk ikke. Måske lidt på Facebook, men ikke noget jeg holder øje med. Jeg har fulgt 16 

lidt, sådan Youtubers som vel også er influencers, men det er lang tid siden og det var inden det blev 17 

så stort som det er nu, så ellers nej det gør jeg faktisk ikke. Kun på Instagram. 18 

Interviewer: Hvorfor følger du de influencers du gør? 19 

Det er fordi det er nogle jeg føler dig på en måde giver mig noget. At jeg føler at jeg kan relatere mig 20 

til dem eller bliver inspireret eller på den måde.. ja det er det.. 21 

Interviewer: Og på hvilken måde relatere til det? 22 

Jamen på en måde relatere til deres liv. Igen er det meget folk der er samme sted som mig, det er 23 

meget mødre, så man relatere til på den måde. Det kan jeg bedre relatere til end en ung kvinde der 24 

ikke har nogen børn men som bruger primært sit liv på at feste. Det synes jeg var fedt at følge en 25 

gang, da jeg selv var der men efter jeg er blevet ældre så kan jeg godt bare mærke at det er en anden 26 

målgruppe jeg søger, og som jeg derfor også vil følge. 27 

 28 

Interviewer: Hvad får du ud af at følge influencers? 29 

Jamen inspiration igen, og så er der flere hvor jeg bare synes det er skide sjovt at følge med. Folk 30 

som på en eller anden får koblet det meget godt sammen med at være influencer og man stadig også 31 
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får lov at se det rigtige menneske. Måske så har de.. så laver de jokes med deres partnere, eller man 1 

får lov at følge dem i andet end bare deres influencer arbejde. 2 

Interviewer: Og med inspiration, du talte tidligere om det bla var til ting at lave, får du en 3 

anden slags inspiration end det? 4 

Ja også helt klar til hvad man kan købe, hvis jeg fx går og godt kunne tænke mig et eller andet.. en 5 

ny selvbruner! Nu har der været meget oppe med selvbruner fordi det er ved at være sommer (griner), 6 

øh men der finder jeg helt klart inspiration i hvad folk reklamerer for, jeg kan se at der er en reel 7 

glæde for et produkt og det er hos nogle influencers som jeg faktisk synes der er hold i, som reklamer 8 

for noget de kan stå indenfor. Men det er også bare jeg får inspiration i forbindelse med at de lægger 9 

et post op fra deres hjem og så tænker jeg ”wow det ser fucking nice ud”, og så får man inspiration 10 

til det kunne jeg også godt gøre her, eller kan man gøre det, så det er på mange parametre.  11 

Interviewer: Okay. Hvilke emner er du mest interesseret i forhold til dit valg af influencers?  12 

Det er jo forældrelivet helt klart. Det er helt klart en fællesnævner for mange af dem jeg følger, for 13 

det er primært det mit eget liv handler om, så det er helt klart. Det er også reele mennesker. Det er 14 

bare jeg føler at jeg har behov for at mærke mennesket bag, før jeg føler at jeg gider at følge og støtte 15 

og ja sådan lidt. Simpetlhen fordi det er det der siger mig mest. 16 

Interviewer: Okay. Lægger du mærke til når en influencer lægger et sponseret post op i forhold 17 

til deres eget indhold? 18 

Hmm typisk ja, fordi man typisk bare tager billedet anderledes op når det er et sponsorere post, fordi 19 

man har nogle ting man skal leve op til typisk. Men hvis det stadig er et godt billede og jeg føler det 20 

ikke kun er et produktbillede, så er det ikke noget der ligesom skiller sig ud, på den måde at jeg tænker 21 

negativt om det. Ikke at jeg nødvendigvis heller gør det på et produkt billede, men det siger mig ikke 22 

lige så meget. Jeg synes hos mange man kan godt kan se, før man overhovedet når at læse om det er 23 

sponsoreret eller reklame eller noget, så synes jeg typisk godt man kan se om det er det. Men der er 24 

meget stor forskel på om folk ligesom prøver at inkorporere det i noget, eller det bare er et billede. 25 

Interviewer: Ser du posts fra influencers som reklame?  26 

Øh.. jeg vælger at tro på at de mærker det med reklame hvis det er det, for der har været så meget 27 

med skjult reklame. Jeg kan godt en gang i mellem undre mig over nogle posts, som minder ekstremt 28 

meget om et reklame opslag, men hvor der ikke står noget.. 29 

Interviewer: Hvad kunne det være fx? 30 
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Det er når folk nogle gange snakker om nogle produkter, eller lægger et billede op i en situation eller 1 

i noget tøj, hvor man tænker ”det der kunne lige så godt have været et reklame billede”. Men jeg 2 

vælger at tro på at hvis det er reklame, så skriver de det. 3 

 4 

Interviewer: Er der forskel på hvordan du ser et post fra en influencer efter hvor tydeligt det 5 

er at det er reklame? Kan du bedre lide det hvis personen kun bruger tags end fx “betalt 6 

partnerskab med..” 7 

Altså nu har jeg personligt selv været inde og læse reglerne om det, simpelthen for at dække min egen 8 

røv, og jeg kan godt hvis jeg ser en influencer der gentagne gange laver skjult reklame, eller det virker 9 

til at de prøver at skjule det.. 10 

Interviewer: På hvilken måde skjule det? I hashtags? 11 

Ja for det første er det ikke lovligt kun at skrive det i hashtags, og jamen det kan faktisk godt gøre at 12 

jeg vælger at unfølge dem, for jeg mener at man har et ansvar for at tydeliggøre at det er reklame. Nu 13 

har vi nogle lidt strammere regler i Danmark end vi har i så mange andre lande, men jeg mener at 14 

man har et ansvar om at sætte sig ind i reglerne og overholde dem. Helt klart! Det skal meget gerne 15 

være tydeligt. Jeg ved godt at der er fx i stories, der kan være nogle problemer i forhold til hvilken 16 

telefon man har, der har jeg oplevet før at hvis man skriver reklame oppe under ens navn, så kan det 17 

på nogle telefoner komme til at være mere gemt end på andre, har jeg faktisk lagt mærke til. Det ser 18 

jeg ikke lige så skidt til, men det er mere når folk skriver det sådan mikro mikro småt, så det er tydeligt 19 

at de prøver at gemme det. Det synes jeg er noget.. det synes jeg ikke er særlig fedt. 20 

Interviewer: Hvorfor er det så vigtigt at det ikke er skjult reklame? 21 

Jamen for det første forstår jeg ikke hvorfor man laver reklame hvis man ikke kan stå ved det. Der er 22 

nogle der godt kan skelne fra det, der er nogle der ikke kan. Og der mener jeg at det er vigtigt at 23 

fortælle at det er altså et reklamebillede, eller story eller post eller hvad hulen det er man har lagt op. 24 

Til dem der måske ikke er så gode til at skelne i mellem, og også for virksomheden.. 25 

Interviewer: Hvad gør det da for virksomheden? 26 

Jamen fordi jeg mener at man stadig skal huske på at der er indgået et samarbejde og jeg mener ikke 27 

at man kan være bekendt at skjule overfor virksomheden at man har lavet et samarbejde med dem, 28 

for i min optik er det det samme som at man ikke kan stå ved det. Eller at man måske ikke helt kan 29 

stå ved det på samme plan som man burde, fordi du måske ikke selv er helt nået til det punkt hvor du 30 

har det fedt nok med at lave reklame, eller du måske ikke er helt sikker på at firmaet er et som du har 31 

lyst til at blive koblet så meget sammen med, som man gør i et samarbejde. Så jeg synes det går 32 
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mange veje. Øh men jeg synes man bør stå ved det, og hvis man ikke kan stå ved det, så er det ikke 1 

et samarbejde man skulle have sagt ja til.  2 

 3 

Interviewer: Betyder det noget for hvordan du ser en influencer efter hvor mange sponserede 4 

posts de laver i forhold til deres eget indhold? 5 

Hmm, jeg synes det er ærgerligt hvis der kun er sponsorerede posts, jeg synes godt det kan gå lidt ud 6 

over troværdigheden af den influent. Jeg forstår godt at nogle gange så er der bare rigtig mange 7 

kampagner der lægger oven i hinanden, øh.. og derfor er det heller ikke fordi at jeg tænker at okay nu 8 

har der været 4 post på en uge og 3 har været sponsorerede, det gider jeg ikke at følge.. men hvis det 9 

kun er sponsoreret posts de lægger op, så kan jeg godt miste lidt troværdigheden for dem i forbindelse 10 

med det.. 11 

Interviewer: Og så stoppe med at følge dem? 12 

Hvis jeg synes det er gentagne gange og hvis jeg synes især hvis det er sponsorerede posts der ikke 13 

relaterer sig til mig og heller ikke synes det er relevant for den person der reklamerer for det, så kan 14 

jeg godt finde på det ja, fordi jeg så ikke føler at jeg kan bruge reklamen til noget. Hvis man får 15 

følelsen af at folk bare siger ja til alt. 16 

Interviewer: Synes du generelt de influencers du følger er troværdige? 17 

Jeg synes generelt de influencers jeg følger er meget troværdige.. jeg ved godt at det.. det er jo deres 18 

fordel hvis de kan få det til at ligne at det er noget de er glade for at bruge, men måske ikke selv 19 

mener det. Man kan jo gøre rigtig meget med ord. Men hvis jeg føler at det er noget som rent faktisk 20 

er reelt, eller er noget jeg ser at de nævner flere gange eller måske stadig bruger efter samarbejdet er 21 

ovre, eller selv har ønsket at forlænge eller sådan noget. Det giver bare en ekstra følelse af at det er 22 

troværdigt. Jeg føler at dem jeg følger er meget troværdige omkring deres reklame. 23 

Interviewer: Hvad gør at en influencer er troværdig? 24 

Jeg mener.. jeg føler at en influencer er mere troværdig når de sætter sig ind i deres ting, hvis de hvis 25 

det fx er et produkt som gerne skulle have en virkning og som har en periode før det virker, der er 26 

nogle forskellige ting som man skal bruge noget tid før det virkelig har en indvirkning.. men man kan 27 

føle at så måske lægger de et post op når de får produktet, men at de så venter og afventer om der er 28 

kommet en forskel før de lægger det op. Eller hvis man har oplevet at de aldrig fortæller at ”ja det er 29 

måske et fint produkt, men det er ikke det bedste jeg har prøvet”. At man føler at de faktisk siger det 30 

de mener og ikke bare kopirer direkte fra virksomhedens side. 31 

Interviewer: Hvad sker der når du oplever at de fx bare kopirer fra virksomheden? 32 
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Hvis jeg synes.. måske ikke nødvendigvis første gang, men hvis jeg synes flere gange der har været 1 

utroværdig reklame, jamen så kan jeg helt klart godt finde på at unfølge dem. Med mindre det er 2 

profiler som normalt i deres egne post der ikke sponserede, jeg stadig gerne vil følge det, så bliver 3 

jeg måske ved med at følge med, men så støtter jeg ikke deres sponsorerede posts. Så liker jeg det 4 

ikke, men lader det ligesom bare fise ud. Men hvis det ikke er noget jeg føler at personen i sig selv.. 5 

hvis ikke jeg bliver inspireret og ikke synes det er godt nok at følge og ikke stoler på deres reklame, 6 

så unfølger jeg. 7 

Interviewer: Fortæller du dem hvis du synes de laver utroværdig reklame? 8 

Jeg har ikke gjort det endnu.. men hvis det var nogen jeg kendte, kunne jeg godt finde på det. Men 9 

jeg har ikke gjort det endnu, men hvis det var slemt nok kunne jeg nok godt. Men ja, jeg er nok en 10 

person at hvis jeg ikke magter at glo på det, så unfølger jeg i stedet for at sende en besked, for ja det 11 

er sjældent at det giver noget alligevel sådan en besked. 12 

 13 

Interviewer: Følger du flest influencer der er lige som dig? Eller er meget forskellige fra dig? 14 

Det er helt klart flest der er lige som mig. Igen typisk mødre og gerne mødre, som ja ikke 15 

nødvendigvis har HELT samme liv som mig, fordi det har man typisk ikke, men det er typisk folk 16 

som jeg har noget til fælles med. Det er det helt klart. 17 

Interviewer: Hvorfor er det bedre at I har noget tilfælles? 18 

Det er nok fordi at jeg på en eller anden måde føler at jeg kan relatere til personen og derfor får mere 19 

ud af det. Før i tiden har det nok mere været nogle jeg ikke havde så meget til fælles med, så det var 20 

måske folk der var 10 år ældre end mig og havde et meget højt betalt job og et hus på 250 kvadratmeter 21 

der var nybygget, og flotte billeder og sådan. Men det gav mig ikke så meget, for jeg vidste godt at 22 

det de har, det er jo ikke noget jeg bare kan gå ud at købe eller gøre eller noget. Så det motiverede 23 

mig ikke særlig meget og inspirerede mig ikke særlig meget. Det har jeg ligesom valgt fra, så det er 24 

meget folk som mig som jeg føler en eller anden forbindelse med. 25 

Interviewer: Betyder det noget for dig hvor mange følgere dem du følger har?  26 

Nej det gør det egentlig ikke i sig selv, jeg følger mange der har rigtig mange følgere, men jeg følger 27 

også lige så trofast nogle som måske har meget få. Jeg mener ikke nødvendigvis at antallet af følgere 28 

har noget med at gøre med kvaliteten ens profil. Der er nogle der har været ”heldige”, for jeg har selv 29 

erfaret at det kan være vigtigt at kende nogle af de rigtige personer, da de kan være med til at give 30 

nogle muligheder. Og det er ikke alle der har de muligheder. 31 

Interviewer: På hvilken måde mener du? 32 
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Jamen personligt, har det helt klart været meget til at sparke min profil i gang at jeg tilfældigvis kendte 1 

eller kendte til en pige som jeg begyndte at skrive mere med på Instagram, som så faktisk hjalp mig 2 

i forhold til et samarbejde og hun har også hjulpet med at invitere mig til et Instagram event, som jeg 3 

ikke var blevet inviteret med til, hvis jeg ikke havde kendt hende, og heller ikke egentlig havde nok 4 

følgere til at blive inviteret med til. Øh men hun ville gerne have mig med og der var ligsom en åben 5 

plads eller hvad man skal sige, så hun fik mig med og de fik mig op på det antal følgere jeg skulle 6 

som adgangskrav eller hvad man skal sige, og det har virkelig været med til at sparke mit igennem, 7 

fordi at både fordi eventet i sig selv gav mig rigtig mange muligheder og fordi der var snak med 8 

forskellige virksomheder og et af dem som jeg så har et ambassadørsskab med nu, plus at jeg mødte 9 

rigtig mange til det event som jeg stadig snakker med, og som helt klart har hjulpet mig med nogle 10 

ting eller hvis jeg har været i tvivl om et eller andet fordi de helt klart er meget inde i gamet end jeg 11 

selv er. Så det er både nogle jeg har fået et venskab eller bekendtskab til, men de ligesom også har 12 

hjulpet mig. Og hvis ikke hun havde inviteret mig til det event, så ville der helt klart være nogle af de 13 

muligheder jeg har haft, jeg ikke ville have haft. Så det.. 14 

Interviewer: Muligheder i forhold til samarbejde tænker du? 15 

Ja samarbejde helt klart er der og events og lignende. Og det er bare ikke alle der lige får de 16 

muligheder frem, lige der.. jeg var bare heldig. Altså det har faktisk næsten fordoblet mit følgerantal, 17 

og det er ikke mere end et halvt år siden det begyndte. 18 

Interviewer: Altså det har givet dig flere følgere at du har lavet de her samarbejde? 19 

Det har det. Det har både givet mig flere følgere at jeg har deltaget i de her events og at jeg har fået 20 

de her venskaber med folk som så ligesom tagger hinanden i ting, så jeg har fået en større eksponering, 21 

og så er der ligesom folk der har fundet mig igennem der og at jeg ligesom er blevet sat i forbindelse 22 

med nogen, der fx laver Give Aways. Det er en virkelig god måde at få følgere på! Det har gjort en 23 

kæmpe forskel for mig. Og det var noget jeg blev guidet til, hvor jeg blev sparket i røven til det til en 24 

af dem jeg mødte til det event. Så det har helt klart givet øh ja.. 25 

Interviewer: Hvor mange følgere har du på Instagram? 26 

1700 et eller andet.. tror jeg. Ja 1700 noget. 27 

Interviewer: Okay. Ville du kalde dig selv influencer? 28 

Nej. 29 

 30 

Interviewer: Hvorfor ikke? 31 
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Fordi det er jeg ikke nok inde i gamet til. Jeg føler ikke at jeg har en stor nok stemme, hvis man kan 1 

sige det sådan. Jeg føler alligevel at får at man kan følge sig influencer, skal være lidt mere inde i 2 

gamet eller skal inddrage sig lidt mere i debatter, eller have en stemme indenfor nogle forskellige 3 

emner, at man går rigtig meget ind for et eller andet og man derigennem.. og det gør jeg ikke. Altså 4 

nu er jeg begyndt at være mere ærlig og fortælle lidt flere af de ting, som man normalt ikke tør at sige 5 

højt.. øh og det er både for min og forhåbentlig for at kunne hjælpe nogle andre.. 6 

Interviewer: Okay og hvad har responsen været på det? 7 

Den har været god! Sådan generelt… selvfølgelig er der nogen der stadig søger at følge et 8 

glansbillede, og som simpelthen vælger at unfølge fordi man deler sådan nogle ting. Men jeg vil 9 

hellere unfølges, af nogle der synes det er for meget så længe jeg har mig selv med. Så all around, 10 

synes jeg at der har været en mega god respons på det. Helt klart. 11 

Interviewer: Hvordan ville du karakterisere din egen identitet på sociale medier? 12 

Hmm, jeg synes at.. jeg føler selv at jeg er af de ærlige profiler, jeg føler selv at jeg er en af de profiler 13 

jeg gerne selv ville følge.. Jeg er ærlig og jeg prøver så vidt muligt at vise bagsiden af medaljen lidt, 14 

vise de ting jeg gerne selv ville have haft set fra start af. Så det synes jeg. Jeg forsøger bare at være 15 

mig.. ja og forsøger selv at være troværdig i de samarbejde jeg laver.. og ja. 16 

Interviewer: Har det nogen betydning for din egen identitet, hvilke influencers du følger på 17 

Instagram? Både digitalt men også generelt? 18 

Jamen jeg.. det synes jeg faktisk på nogle måder, fordi jeg følger så mange som er ærlige og som 19 

giver mig en accept af mig selv, fordi at jeg føler at jeg igennem dem er det okay ikke altid at være 20 

på toppen. Så påvirker det mig positivt i den retning, at jeg ikke føler mig lige så alene eller forkert, 21 

eller ikke tænker lige så dårligt om min egen situation, som jeg ellers kunne gøre. Så ja det vil jeg 22 

mene at det gør. 23 

Interviewer: Så det er også noget der ligesom påvirker dig uden for Instagram? At du måske 24 

tænker på de influencers du følger? 25 

Ja nogle af dem, også nogle af dem som måske har lavet nogle forskellige .. sådan sige ting, som tag 26 

dig en god dag og sådan nogle ting kan godt påvirke mig til at jeg prøver på at gøre det, også når jeg 27 

ikke sidder på Instagram, at jeg prøver at gøre nogle ting og nogle af de ting de har sagt kan jeg mærke 28 

påvirker mig og jeg tænker ”okay det gad jeg også godt følge lidt mere” og på den måde hiver det 29 

med ud fra Instagram, ud af telefonen og ind i mit daglige liv. 30 

Interviewer: Hvordan ville du betegne dit eget forhold til de influencers du følger? Ser du op 31 

til dem, er de ligeværdige, en inspiration? 32 
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Nogle af dem ville jeg kalde for ligeværdige, og nogle er nogen jeg ser op til. Øh nogle af dem har 1 

været nogle jeg har set op til og som mere er blevet ligeværdige i takt med at jeg har lært dem af 2 

kende lidt mere på det personlige plan, nogle af dem jeg er begyndt at skrive med. Fx en af dem der 3 

har hjulpet mig rigtig meget er SaraGlæder, som er en af dem som holder IG event her på Sjælland. 4 

Og da jeg mødte hende første gang, da jeg skulle til det event, og jeg vidste jo godt at hun har en af 5 

dem og hun havde haft skrevet til mig, for nu var jeg jo blevet inviteret med til det selvom jeg ikke 6 

helt opfyldte de her.. og der så jeg jo virkelig op til hende, og jeg var jo.. jeg vil ikke sige star strucked, 7 

men jeg var sådan lidt der da jeg så hende og man vidste ikke lige hvordan og hvorledes også fordi 8 

jeg ikke havde været til sådan et event før. Og nu har jeg så lært hende lidt at kende, og nu er det bare 9 

skide sjovt at tænke på at jeg så meget op til hende på det punkt, og efter vi er begyndt at snakke 10 

sammen er vi ekstremt ligeværdige og har det pisse sjovt.. så det er meget blandet, nogle har rykket 11 

sig fra det ene til det andet. 12 

 13 

Interviewer: Hvad er nogle af dine ynglings influencers? 14 

Hmm Sandra og så er jeg rigtig glad for Ane som havde @lillesnefnug hed hun før, nu hedder hun 15 

Ane Louise et eller andet.. @christinedahlsgaard er jeg glad.. @julieelsebeth.. det er nogle af de sådan 16 

lidt større kan man sige, nogle af dem hvor man virkelig ville kalde dem influencers. 17 

Interviewer: Og hvad kan du godt lide ved dem? 18 

Jamen både det der kendetegner dem alle er de alle er mødre (griner), og så er de alle nogen som jeg 19 

føler snakker ærligt omkring tingene. Altså at de tør sige højt hvis deres mand er en idiot ikke? Og 20 

hvis deres børn larmer eller.. tør vise at de også bare er helt normale mennesker. Det er helt klart en 21 

af årsagerne til at jeg er vild med at følge dem.. ja det er i hvert fald lige nogle af dem. 22 

Interviewer: Hvor meget engagerer du dig i influencers opslag? Liker, kommenterer? 23 

I perioder er jeg rigtig god til at kommentere. Jeg ved jo hvor glad jeg selv bliver når folk liker og 24 

kommenterer mine ting og derfor vil jeg jo også rigtig gerne gøre det for andre, for man kan lidt se 25 

hvis der er et opslag.. fx hvis man lægger et opslag op med forskelligt eller et bestemt emne, jamen 26 

hvis det har fået mange interaktioner i henhold til likes og kommentarer, jamen så er det jo noget folk 27 

gerne vil se. Så hvis det er noget jeg gerne vil se, så prøver jeg så vidt muligt at interagere med det, 28 

like det og smide en kommentar hvis jeg føler der lige er noget. I nogle af perioder er jeg også super 29 

dårlig til det, altså så får jeg simpelthen scrollet, altså jeg ser hvad de skriver men jeg får ligesom ikke 30 

lige reageret. Øh helt klart noget jeg gerne vil være bedre til. Men det er lidt forskelligt om jeg bruger 31 

det til, bare at fordybe mig i det eller jeg bruger det til at jeg bare scroller, tidsfordriv. 32 
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Interviewer: Har du ændret hvem du følger i takt med at din livssituation har ændret sig?  1 

Ja helt klart! Altså i starten var jeg jo, altså inden jeg blev gravid, havde jeg jo også mediet men jeg 2 

lagde ikke særlig meget op, fordi jeg måske ikke følte mig så skide interessant og jeg ikke vidste hvad 3 

jeg skulle lægge op. Jeg prøvede måske lidt i perioder, men det var ikke noget der som sådan sagde 4 

mig så meget. Og der fulgte jeg primært kun dem jeg kendte, eller havde bekendtskab til eller også 5 

var det de helt store og folk der havde været med i et realityprogram, eller.. øh nogle af de der yngre 6 

der efterhånden der også er rimelig offentlige personer, men som har en livsstil med dyre tasker og 7 

byen og ja.. 8 

Interviewer: Hvem var det fx? 9 

Ja hvem fanden har det været. Ja lige i forhold til det kan jeg ikke lige huske hvem det var. Jeg fulgte 10 

også rigtig meget i en periode.. jeg har trænet rigtig rigtig meget, og der fulgte jeg også mange 11 

træningsprofiler, som inspiration, både som inspiration til øvelser men også til tøj og sådan noget.. 12 

øh nogle som jeg sådan så op til, fordi jeg gerne ville have samme fysik som de havde. Og der var 13 

der.. Claudia Nielsen var der vist en af dem der hed, fordi hun havde en stor numse og det ville jeg 14 

også gerne have. Øh og så synes jeg bare hun virkede skide sød. Så det har helt klart ændret så, for i 15 

takt med at jeg er stoppet med at træne, er jeg stoppet med at følge de personer, for så fik jeg bare 16 

dårlig samvittighed (haha). Og så ja når jeg er nået til et punkt hvor jeg er blevet ældre og ikke rigtig 17 

går i byen mere og ikke rigtig prioriterer at købe nye dyre designertasker, fordi jeg vælger at prioritere 18 

mit barn i stedet for, øh så er det helt klart at de profiler er blevet udskiftet til nogle profiler jeg synes 19 

at jeg kan relatere til nu.  20 

Interviewer: Følger du nogle brands på Instagram? 21 

Jeg følger mange brands. Nogle af dem er helt klart kommet gennem give aways, hvor man så skal 22 

følge dem, men jeg følger flere som.. sider som jeg egentlig synes har pisse fedt tøj eller pisse fede 23 

møbler osv, der kan jeg godt acceptere produkt billeder kan man sige, for det er det de laver af man 24 

kan sige, det er ligesom virksomhedsdelen. Øh så hvis det er brands og virksomheder som jeg selv 25 

synes er fede og hvor jeg selv køber ting, så følger jeg dem også og bliver ved med at følge dem. Ja.  26 

Interviewer: Hvilke brands er det typisk? 27 

Det er både typisk børnetøj og tøj til kvinder.. Det ja det er det primært. 28 

 29 

Interviewer: Hvordan startede du med at følge dem?  30 

Typisk har det nok været i forbindelse med en Give Away eller hvis jeg har set et sponsoreret post 31 

med lad os sige, med en af dem jeg har fulgt som har reklameret for noget tøj, og jeg så synes ”okay 32 
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de laver noget pisse fedt tøj, det er en side eller noget tøj jeg vil huske”, eller hvis man lige synes jeg 1 

skulle forkæle mig selv, hvilket jeg er ekstremt dårlig til. Så har jeg typisk fulgt dem, for ligesom at 2 

blive mindet om at de er der, så jeg ikke glemmer deres navne igen. Ellers har det været hvis jeg har 3 

søgt rundt på nettet og fundet et brand som jeg har syntes var pisse fedt, så har jeg .. på mange 4 

hjemmesider så har de, især hvis det er virksomheder der går op i det, så har de et link til deres 5 

Instagram profil og så har jeg tænkt sådan ”nå men så følger vi lige med”.  6 

Interviewer: Hvad betyder det for dig når et brand bruger influencer marketing?  7 

Jamen det synes jeg er helt fint og fedt at de gør det. Igen hvis de bruger nogle som har den samme 8 

målgruppe som brandet i sig selv har. Hvis det er .. nogle der laver kvindetøj eller børnetøj eller sådan 9 

noget, at de finder influencers der faktisk passer til deres image og deres brand og de ikke bare vælger 10 

den med flest antal følgere men at de faktisk vælger en, som kan lave et godt samarbejde og som kan 11 

give dem nogle potentielle købere. Øh så synes jeg det er pisse fedt. 12 

Interviewer: Hvorfor er det vigtigt for dig at brandet og influenceren passer sammen? 13 

Fordi at igen for at det er troværdigt og man føler at det er noget der er gjort noget for, samarbejdet. 14 

At virksomheden faktisk, hvis det er virksomheden der har taget kontakten, har været ude og se ”okay 15 

hvor vil vi gerne hen med vores virksomhed”, og ”hvilken målgruppe vil vi gerne ramme”, og så 16 

finde nogen der matcher det. Og når det er influenten der har taget kontakt til dem, at virksomheden 17 

går ind og ser okay hvordan er personens tal, hvad virker det til målgruppen er, og hvis personen selv 18 

kommer og siger ”jeg har en engagement rate på det her og så mange af dem er kvinder i den her 19 

alder” og på den måde, at man ved fx at størstedelen af dem er mødre hvis det er reklame for noget 20 

for børn, at man ligesom er sikker på at den målgruppe er noget lig det samme, for man ved at det 21 

giver bedst for begge parter. Øh det synes jeg er fedt! I stedet for at man bare vælger en eller anden 22 

der har mange følgere, men som aldrig nogensinde kunne finde på at købe det produkt i virkeligheden, 23 

fordi det bare slet ikke har nogen relevans. Det synes jeg tyder på dårligt samarbejde, og at de ikke 24 

har sat sig så meget ind i marketing, i hvert fald ikke i forhold til målgrupper. 25 

Interviewer: Hvad tænker du om brandet hvis du ser sådan et samarbejde der ikke passer 26 

sammen? 27 

Det kan faktisk godt få mig til at fravælge det brand, fordi jeg synes også bare for brandets egen 28 

skyld, det er sgu vigtigt at sørge for at sørge for deres egen sikkerhed på den måde og have en sans 29 

for okay hvor vil vi gerne hen ikke, i stedet for bare at blive sat i bås med den firma som bare laver 30 

et samarbejde med alle de største, det er ikke nødvendigvis smart vel, det er bedre med nogle lidt 31 

mindre eller nogle der er bedre udvalgt så de faktisk giver en ordentlig reklame. 32 
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Interviewer: Har du nogle eksempler hvor du har oplevet det? 1 

Fie Laursen fx, hun burde simpelthen ikke have lov til at lave samarbejde. Det er min personlige 2 

holdning. Nogle gange er det fint men for det meste reklamerer hun simpelthen for nogle åndssvage 3 

ting! Hun har flere gange reklameret for sex legetøj, og jeg synes også at man skal være åben omkring 4 

sexliv og sådan noget, det har jeg egentlig ikke noget imod selve det, men det er mere i forhold til 5 

hendes målgruppe, fordi hun bare har en rigtig rigtig ung følgerskare, det er virkelig meget unge piger 6 

der følger hende! Hun har også reklameret for sugardating, det synes jeg heller ikke er skide smart at 7 

reklamere for. Der er flere.. tit synes jeg faktisk at det er de her tidligere reality deltagere der bliver 8 

fanget i noget af det her. Mavetrænere fx som ikke har nogen virkning eller dokumenteret virkning, 9 

øh der har været Lenny der har været med i Paradise (@lenny_phil red.) eller et eller andet, han har 10 

reklameret for Casino og for at tage kviklån! Og de som typisk er blevet kendt gennem 11 

realityprogrammer, de har typisk en yngre følgerskare fordi det er dem der ser de her programmer, 12 

og der kan jeg huske at jeg faktisk ikke havde hørt om det, før Huxi Bach lavede en joke med .. hvor 13 

han viste ham hvad han (Lenny red.)havde sagt ja til, hvor det var lån med en rente på 7.000 % på 14 

måned og pis og lort. Og han har jo sikkert ikke selv taget det, men bare fået af vide at hvis du 15 

reklamerer for det her for du så mange penge ind på kontoen, og så har han jo bare sagt ja tak, for det 16 

har han ikke tænkt over. Det har han så også sagt efter at det gør han ikke igen, efter at han ligesom 17 

fandt ud af hvad han havde reklameret for. Men det er bare sådan nogle ting igen som jeg tror, mange 18 

i hvert fald danskere tænker på når de ser sådan nogle sponsorerede posts og reklame at de tænker at 19 

folk bare har sagt ja tak, som der er nogle der har kommet til at gøre. 20 

Interviewer: Og der tænker du så både noget negativt om brandet og influenceren når det sker? 21 

Ja det gør jeg! Fordi at for det første synes jeg det er åndsvagt at lave et firma for bare at sælge mest 22 

muligt hurtigst muligt, og så lukke firmaet igen fordi man godt ved at der fx ikke er virkning eller at 23 

det bare er fup og fidus ikke? Og så bare lukke for ikke at tage konsekvenserne af det. Ellers også har 24 

man fundet ud af at man aldrig nogensinde har hørt om firmaet igen, så ja der tænker jeg at det bare 25 

er lidt hurtigt tjente penge. Øh så helt klart det er både noget jeg magter ikke at følge influencers der 26 

gør sådan noget og jeg magter ikke at føle brands som ikke gør det ordentligt. Det synes jeg er for 27 

lavt. For der er helt klart nogen der tror på de ting. Det er der uden tvivl.  28 

Interviewer: Har du nogensinde opdaget nye brands gennem influencers posts? 29 

Ja flere gange. Både sådan selve virksomheder som har mange forskellige brands i deres sortiment, 30 

men også bare brands med forskellige ting hvor jeg ikke har haft kendt til dem, og så har jeg så set 31 

en af de profiler som jeg godt kan lide, der har lavet et samarbejde med et af dem, hvor jeg så er gået 32 
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ind på deres Instagram profil og set at det var fedt. Og hvis jeg så synes det er rigtig fedt går jeg så 1 

ind på deres hjemmeside og ser hvad de egentlig har, hvor det er det influenten har vist. Især hvis det 2 

er noget jeg tænker kunne være relevant for os. Så det har jeg helt klart. Mange gange! 3 

Interviewer: Så det er noget der sker ofte? 4 

Ja det sker i hvert fald jævnligt at jeg finder nye som jeg ikke lige har haft kendt til. 5 

Interviewer: Ja, har du så også endt med at købe produktet? Efter du har været på deres 6 

Instagram og hjemmeside, som du siger? 7 

Ja flere gange, både med tøj fx og nogle hårprodukter eller selvbruner eller.. ja det har været lidt 8 

forskellige ting. Det har jeg helt klart! 9 

Interviewer: Hvorfor tror du at du valgte at købe det, i de her forskellige tilfælde? 10 

Jamen igen fordi at jeg har følt at det var et brand og et produkt som jeg synes virkede reelt, at den 11 

influent jeg har set det igennem faktisk har virket oprigtig glad for det og har virket til at de har sagt 12 

deres ærlige mening om det, så man har valgt at tro på det. Man ved det selvfølgelig ikke før man har 13 

prøvet det, men hvis ikke de havde lavet det samarbejde og vist det frem så havde jeg måske aldrig 14 

nogensinde hørt om det produkt eller aldrig købt det, fordi jeg så ikke havde hørt andres meninger og 15 

holdninger til det. Øh ja så det har da helt klart haft en påvirkning til at jeg har købt produktet! 16 

Interviewer: Tror du også at du havde valgt at købe produktet hvis virksomheden selv havde 17 

reklameret for det? På Instagram fx 18 

Nej ikke nødvendigvis nej. Jeg er ekstremt skeptisk tit, og jeg er ekstremt dårlig til, især hvis det er 19 

produkter til mig selv. Jeg er virkelig dårlig til at bruge penge på mig selv, så jeg skal virkelig have 20 

banket det ind i hovedet. For hvis jeg bare ser et produktbillede, så kan det godt være at jeg liker det 21 

fordi jeg tænker ”hov det ser fedt ud”, men det er så ikke sikkert at jeg køber det. Der skal alligevel 22 

en del til at jeg køber det, med mindre jeg lige er i sådan et humør hvor jeg bare bruger penge (griner). 23 

Det kommer man nogle gange! Men hvis jeg gentagne gange fx har set produktet, at en af de 24 

influencers jeg følger har brugt det eller over en længere periode, eller hvis jeg føler at navnet dukker 25 

op flere steder så er det virkelig noget der går ind og tricker og hvor jeg tænker okay det må være 26 

noget der er hold i, siden så mange personer mener at det er godt og bliver med at synes det er godt. 27 

Så er det helt klart med til at jeg tænker at så er det nok et godt produkt og så vil jeg gerne prøve det, 28 

hvis jeg skal have et eller andet. 29 

 30 

Interviewer: Kan det blive for meget med de samarbejde synes du? Har du oplevet at du har 31 

set det for meget eller er det kun positivt når noget dukker meget op? 32 
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Hm nogle gange, nogle gange kan jeg godt.. jeg ved godt at så laver de en kampagne og så skal de 1 

bruge X antal influenter, fordi de ligesom skal fylde markedet, altså fra brandets side, at de skal fylde 2 

markedet for de udmærket godt ved at hvis en forbruger hører om det samme brand mange gange så 3 

hører det ved, som jeg jo også selv nævner har en indvirkning for mig, og det ved jeg jo det har for 4 

de fleste. Så det ved jeg jo godt at det er derfor virksomheden gør det. Men jeg kan helt klart også 5 

godt have, hvis man føler at det virkelig er blevet presset igennem, at modtageren af produktet, at der 6 

fx er 20 influencers der modtager produktet den første og de allerede den 7. skal have lagt noget op, 7 

så er det ikke altid er det er tid nok til at have sat sig nok ind i det, og især ikke de større influencers 8 

som jo har flere ting, så det kan godt virke lidt halvhjertet. Og hvis det virker halvhjertet hos flere, så 9 

kan det godt virke lidt sammenpresset og påtvunget på en måde. Og så tænker jeg helt klart noget 10 

dårligt om brandet, fordi det er dem der fastsætter de der datoer. Selvfølgelig skal man også som 11 

influencer tænke over hvad der er realistisk for at nå, men det burde virksomheden måske også have 12 

en forståelse for eller i hvert fald så sige at ja så modtager de den første og så skal der have været det 13 

her ude indenfor den her tidsramme, men så ikke sige at lige den her dag, så skal I kunne sige helt 14 

vildt meget om det, men at de så også selv tænker at det er mere realistisk eller.. 15 

Interviewer: Hvilke brands kunne det fx være? 16 

Jamen det er blandet, men typisk er det indenfor beauty produkter synes jeg, for med en kjole kan 17 

man med det samme se om den sidder godt og hurtigt se om den fx holder i vasken, men fx produkter 18 

som har en .. en serum til lashes, der går da altså noget tid før det virker. Hvis influenten så går ud og 19 

siger ”jeg har modtaget den her, jeg glæder mig til at prøve den og skal nok fortælle jer løbende”, så 20 

er det nok for mig, så har de jo egentlig ikke sagt noget om det virker endnu, de har bare sagt at de 21 

har fået det, og det synes jeg så er fint hvis de så også kommer med opfølgning om det så er godt og 22 

om det virker. Jeg har selv lavet og har et samarbejde med Vitayummy og jeg har ikke.. jeg har en 23 

grænse pr 3 måneder hvor meget jeg skal lægge op, men jeg har ikke et specifikt øh dato på at den 24 

dato skal du lægge det op, for det vil jeg ikke gå med til. Jeg vil selv kunne sige okay det er faktisk 25 

ikke særlig godt. Nu er det også et samarbejde jeg gik ind til fordi jeg brugte produktet og brugte 26 

produktet i forvejen. For nu er det noget der kræver at det skal have en virkning, som vitaminer der 27 

påvirker hår og negle eller de der serum, eller ansigtpleje eller et eller andet, der bliver man nød til at 28 

vente og se. For nogle gange kan man også se noget første gang, men så når man bliver ved med at 29 

bruge det så har det ikke en effekt mere, så der synes jeg nogle gange at brands med de produkter 30 

nogle gange presser lidt for meget på. Jeg synes de skal give lov til at man venter og ser om det har 31 

en virkning. Der har været en del med det der collagen pulver,  og det ved jeg sådan rent fagligt at 32 
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det tager noget tid, og der har der været nogle stykker som har været ude og sige deres mening om 1 

produktet før det har haft en reel virkning. Nogen har også været mega gode og vente. Men det er 2 

måske også efter hvad man selv.. jeg ved ikke hvordan de samarbejde har set ud, og hvilke krav de 3 

har haft. Men virksomheden nu har sagt du skal sige noget om 2 måneder, men at man godt selv ved 4 

at det tager 3 måneder, så er det jo ens job som influent at sige ”jeg vil gerne have mindst 3 måneder, 5 

for jeg skal være sikker på om det har en effekt eller ej. Og man jo ikke hvad samarbejde har gået ud 6 

på eller om det er på grund af influenten eller virksomheden at det har ligget som det gør. Så det er 7 

sådan delt.. 8 

 9 

Interviewer: Okay, det var faktisk det. Mange tak! 10 

  11 
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BILAG 12: TRANSKRIBERING AF INTERVIEW MED 1 

HELENE 2 

Dato: 22/4 2020 3 

Længde for interview: 0:55 4 

Antal sider transskriberet: 13 5 

Interviewer: Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv? Hvem du er, hvad du laver? 6 

Ja jeg hedder (ANONYMT red.), jeg er 19 år gammel og arbejder fuldtid i en vuggestue lige pt., og 7 

så søger jeg studie her og håber på at komme ind. Så ja meget normalt ungdomsliv.. ja der er ikke så 8 

meget. Jeg har søgt kvote 2 jura og statskundskab og samfundsfag. 9 

 10 

Interviewer: Okay og hvor er det du bor? 11 

Birkerød, men jeg flytter til Østerbro her snart. 12 

 13 

Interviewer: Okay. Hvad er dit foretrukne digitale medie?  14 

Det tror jeg nok er Instagram. 15 

 16 

Hvorfor? 17 

Jeg tror lidt det.. der er mange ting, det er klart det medie jeg tjekker mest i løbet af dagen. Facebook 18 

er mest til at skrive på og skrive med ens venner, hvor Instagram der kan man lidt af det hele. Man 19 

kan både skrive sammen, og man kan se stories og man kan lægge opslag ud, og det når ligesom ud 20 

til lidt flere. Man kan lidt mere på det. 21 

 22 

Interviewer: Ja. Hvor længe har du været aktiv på Instagram? 23 

Uh siden jeg var 15, 16 år gammel tror jeg at jeg begyndte at bruge det aktivt. Jeg har haft det i flere 24 

år, men der var der jeg sådan begyndte at bruge det aktivt. 25 

 26 

Interviewer: Hvordan aktivt? 27 

Altså selv poste og sådan noget.. 28 

 29 

Interviewer: I løbet af en dag, hvor ofte kigger du på Instagram? 30 
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Lidt for meget tror jeg! Altså under karantænen og her under corona, har jeg nok tjekket det mere 1 

fordi jeg har haft mere tid, og ellers vil jeg nok sige at det er det første jeg tjekker, at jeg med det 2 

samme skal se på Instagram hvad jeg er gået glip af mens jeg har sovet. Og så når man kommer frem 3 

til sin telefon igen. 4 

 5 

Interviewer: Hvad får du ud af at bruge Instagram? 6 

Jeg tror egentlig bare det er underholdning, det med at man selv lidt kan bestemme hvad man gerne 7 

vil følge med i. På Facebook kan der godt komme lidt andre ting som man ikke selv har valgt at følge 8 

med i, hvor på Instagram er det stort set udelukkende hvad man selv følger og har lyst til at se.  9 

 10 

Interviewer: Hvad synes du generelt om Instagram? 11 

Jeg har det lidt blandet med det, Instagram og sociale medier generelt. Også med Influencers og sådan 12 

noget. Det skaber meget grund til dårlig selvtillid blandt mange unge og også ældre for den sags 13 

skyld. Men det er jo en rigtig god platform at nå ud til hinanden på og skabe underholdning og bidrage 14 

med lidt kontekst til hverdagen. 15 

 16 

Interviewer: På hvilken måde synes du at det skaber dårlig selvtillid? 17 

Man kan sige at der er mange der bruger Instagram til at poste billeder af sig selv især og ens bedste 18 

vinkler og sider kan man sige, altså vise den bedste side af sig selv og redigere billeder og ligesom 19 

skabe et glansbillede som ikke eksisterer.. Hvilket kan give ens følgere et forkert indtryk af hvordan 20 

man har det, hvordan man ser ud og hvordan ens liv i bund og grund fungerer. Så kan man selv stå 21 

tilbage med en følelse af at ens eget liv er rigtig dårligt når man sammenligner det med de her 22 

glansbilleder, som kommer ud hele tiden. 23 

 24 

Interviewer: Hvad gør du når du ser de her billeder? Følger du så nogle andre? 25 

Jamen jeg føler primært mine venner og dem man skal følge. Og de influencers jeg følger er mere 26 

sådan sjove nu. Der var engang hvor jeg fulgte rigtig rigtig mange influencers, og blandt andet flere 27 

Victoria Secret modeller, men det gør jeg ikke mere for jeg synes ikke det bidrager til noget godt eller 28 

konstruktivt for at være ærlig. Det skaber bare det her forkerte glansbillede og giver dårligt selvtillid. 29 

 30 

Interviewer: Så du blev negativt påvirket af at se billederne? 31 
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Ja det gjorde jeg, og så var jeg i bund og grund også ligeglad med hvad en eller anden model spiste i 1 

løbet af en dag og hvad hendes træningsrutine var. Det var ikke rigtig noget der interesserer mig og 2 

noget jeg kunne bruge til noget. Og jeg syntes det fulgte for mig i mit feed. 3 

 4 

Interviewer: Hvilke slags influencers følger du så nu? 5 

Jamen mere sådan sjove influencers som giver mig mere, men jeg følger ikke så mange længere. Jeg 6 

følger Cardi B og Kasper Christensen.. så sådan nogle der bidrager med noget humoristisk content 7 

og hvor det ikke er særlig meget dem selv og en alt for egocentreret vinkel. 8 

 9 

Interviewer: Okay, følger du flere end dem af influencers? 10 

Ja så følger jeg også hende der Olivia Salo (@oliviasalo) som var med i Love Island, hende synes jeg 11 

er meget interessant og lidt mere interessant end hvad man ellers ser. Og så Tina Maria.. (@tinamaria) 12 

ja nu ser jeg nok lidt for meget reality tv. Og Drake. Men jeg følger ikke rigtig ellers nogle bloggere. 13 

Det siger mig ikke rigtig noget, hvad andre går og laver i deres hverdag. Kun folk jeg kender, dem er 14 

jeg interesseret i hvad laver. Jeg synes ikke længere at bloggere bidrager med noget godt, også fordi 15 

jeg synes mange af dem i dag bare poster reklamer for ting som de ofte ikke engang har sat sig ind i 16 

og det kan jeg ikke rigtig støtte op om. 17 

 18 

Interviewer: Hvad er det fx? 19 

Jamen der har fx været ret meget i medierne om at reality deltagere reklamerer for den her maskine 20 

man sætter på maven der laver six packs og reklamerer for tandblegning og for kviklån, og jeg ved 21 

ikke hvad! Det er tydeligt at de kun poster det for at få penge for det. Og det giver jeg ikke at være 22 

en del af. Så der røg lige en masse af dem i svinget. 23 

 24 

Interviewer: Hvad synes du om reklamer på Instagram? 25 

Hvis det er noget jeg kan bruge til noget, så synes jeg da at det er super fint. Men ellers er det bare 26 

noget jeg hurtigt går igennem eller videre fra. Jeg køber ikke rigtig noget som bloggere reklamerer 27 

for. 28 

 29 

Interviewer: Følger du influencers på andre medier end Instagram? 30 

Nej det gør jeg ikke.. jeg bruger ikke Youtube fx 31 

 32 
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Interviewer: Hvad opnår du ved at følge influencers? 1 

Altså tidligere gik jeg meget ind.. altså der er jo mange der går ind og finder reality deltagere efter de 2 

har været med i et program, og der er også mange af dem der bare melder så for at få følgere på 3 

Instagram så de kan få sig sådan en influencer karriere, og jeg tror mange følger dem fra Paradise, 4 

fordi man nu har set dem i en offentlig kontekst og så gerne vil se mere fra deres privatliv og ligesom 5 

få et indblik i det, fordi de så har fanget ens interesse. Og så sådan nogle som Kylie Jenner og sådan 6 

noget, og så se hvordan det er at have sådan et liv og have så mange penge og hvad man bruger dem 7 

på, og få et indblik i et mere luksuriøst liv. Og derudover så poster de jo rigtig mange ting, så der hele 8 

tiden sker lidt, at der kommer en masse content på ens side.. det giver mere underholdning. Så det er 9 

nok det man får ud af det.  10 

 11 

Interviewer: Hvilke emner er du mest interesseret i forhold til dit valg af influencers? fx mad, 12 

rejse, make-up, livsstil, familieliv? 13 

Tidligere var det meget mode, sådan Elvira Pitzner og sådan noget. Jeg fulgte mange af sådan nogle. 14 

Og Kylie Jenner og amerikanske influencers. Så det var sådan for at få et indblik i deres sådan 15 

luksuriøse liv, med rejser altså dyre rejser! Ikke bare sådan all inclusive rejser, men de sådan mere 16 

ekstreme. Det er ret fascinerende at følge med i. 17 

 18 

Interviewer: Lægger du mærke til når en influencer lægger et sponseret post op i forhold til 19 

deres eget indhold? 20 

Ja helt klart. 21 

 22 

Interviewer: Ja hvad tænker du når du ser det? 23 

Jeg har det lidt svært med at man hele tiden har i baghovedet, at de bare lægger det her op fordi de 24 

har fået penge for det. Det er også derfor mange af dem gør så meget ud af når de ikke har fået penge 25 

for det at skrive, det er IKKE reklame, fordi de netop ved at man så bider mere fast i det. Og der er 26 

jo bare den der stereotyp med at det er jo bare et mega nemt job bare at poste noget på Instagram 27 

ikke? Man kan også se at der er meget diversitet i hvor meget de hver og ser gør ud af det. Jeg fulgte 28 

også Julie Elsebeth i en periode (@julieelsebeth), og det synes jeg var en meget fed blog. Man kunne 29 

se at hun gjorde meget ud af det hun lagde op og gjorde det i en mere sådan humoristisk kontekst på 30 

en måde, det kunne jeg meget godt lide. Især sammenlignet med Paradise deltagere, som bare har 31 
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copy pastet hvad de skulle skrive og så bare lige taget et billede i spejlet, der er ikke lagt meget effort. 1 

Så jeg synes bestemt at man godt kan se at nogle andre gør meget ud af de opslag der er reklame. 2 

 3 

Interviewer: Hvad tænker du om det her du siger med at de skriver at det ikke er reklame? 4 

Så fanger det mere min opmærksomhed, når det så er noget de selv går ud og bruger penge på og så 5 

anbefaler det efterfølgende, så er det lidt mere troværdigt at det er et godt produkt. 6 

 7 

Interviewer: Så der ville du være mere tilbøjelig til at købe det? Når det ikke er sponsoreret? 8 

Ja det er jeg, der kunne jeg godt finde på at købe det. Hvis jeg nu døjede med slem hud, og de nu 9 

fortalte om et rigtig godt hudprodukt som havde hjulpet dem, og det ikke var sponsoreret, så kunne 10 

det godt fange min interesse fx 11 

 12 

Interviewer: Men det ville ødelægge det hvis det var sponsoreret? 13 

Ja det ville det. 14 

 15 

Interviewer: Hvorfor tænker du at det er mindre troværdigt når det er sponsoreret? 16 

Hm, jamen fordi at man har i baghovedet at de kun gør det for pengenes skyld og de måske ikke har 17 

tjekket op på om det virker, fordi de ikke har gidet det. Selvom det måske ikke engang er tilfældet, 18 

de får jo nok rigtig mange henvendelser med tilbud kunne jeg forestille mig, hvor mange af dem jo 19 

går rigtig meget op i deres profiler og kun vil poste det som rent faktisk virker, for ikke at ødelægge 20 

deres navn eller deres brand, men netop fordi der er rigtig mange der bare poster hvad som helst, så 21 

ødelægger det det for alle. 22 

 23 

Interviewer: Er der forskel på hvordan du ser et post fra en influencer efter hvor tydeligt det 24 

er at det er reklame? Kan du bedre lide det hvis personen kun bruger tags end fx “betalt 25 

partnerskab med..” 26 

Altså man kan godt se når de prøver at gemme det, fx på en story når de sætter det med småt eller 27 

sætter det ned i hjørnet eller et eller andet, så bliver man lidt mistroisk overfor det. 28 

 29 

Interviewer: Så hvad tænker du når du ser det? 30 
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Altså man bliver jo lidt mistroisk over hvorfor de prøver at skjule det så godt, fordi de jo også godt 1 

ved at det jo lidt mister noget at charmen når folk ved at de reklamerer for det og for penge for det, 2 

at det tager noget af den der oprigtighed omkring produktets værdi. 3 

 4 

Interviewer: Og tænker du noget i forhold til brandet eller er det kun i forhold til influenceren? 5 

Altså fx havde jeg tænkt mig for ikke så lang tid siden at spise på en sushi restaurant, men så så jeg 6 

en influencer havde reklameret for det, sådan ”inviteret bla bla”, og så fik jeg faktisk ikke lyst til at 7 

spise på den sushi restaurant alligevel, fordi.. jeg ved faktisk ikke helt hvorfor. Men det mistede bare 8 

noget af charmen ved den sushi restaurant der, at de beder de her influencers om hjælp til at nå ud. 9 

Selvom det jo nok er et meget smart trick, men det mister bare noget af charmen synes jeg. Det gør 10 

det ikke lige så rustikt synes jeg.  11 

 12 

Interviewer: Nej, hvordan kan det være?  13 

Jeg bryder mig bare ikke rigtig om valget af reklame, at det er gennem de her influencers. Jeg har lidt 14 

svært ved at forklare hvorfor.. 15 

 16 

Interviewer: Okay, men det er jo meget interessant. Er der i andre tilfælde hvor du har oplevet 17 

det samme? 18 

Altså så skulle det være sådan tøj og sådan noget.. men det er primært spisesteder, hvor spisestederne 19 

egentlig ser rigtig rigtig gode ud, men jeg synes det mister noget af charmen af de må ty til influencers 20 

og sådan noget, for at få reklame ud. Og det er bare min egen personlige holdning, at jeg ikke er så 21 

meget til influencers og jeg synes det er lidt vildt at man kan tjene så mange penge, på at lave et 22 

begrænset stykke arbejde. Som det måske ikke er, men som jeg har en idé om. Jeg synes det er en 23 

joke at man kan få så mange penge for at poste ting på Instagram, selvom jeg godt ved at der 24 

selvfølgelig er et stykke arbejde i det. 25 

 26 

Interviewer: Er det generelt influencers eller har det noget med valget af influencers at gøre? 27 

Nej jeg synes klart at man kan se en forskel i influencers, fx de der Paradise deltagere som reklamerer 28 

for Sugar dating og plastikoperationer og øh Smilebright tandblegning og træningsudstyr der 100 % 29 

ikke virker, og så nogle lidt ældre som mere har forstået betydningen i hvor smart det også godt kan 30 

være at bruge sit navn til at opbygge et brand, og virkelig gøre noget ud af sit navn og gøre det 31 

troværdigt.  32 
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Interviewer: Hvem kunne det fx være? 1 

Jamen fx Irina (@irinathediva) der har lavet sit eget reality show og make-up mærke.. 2 

 3 

Interviewer: Følger du hende? 4 

Nej ikke længere, men jeg ved jo godt hvem alle de der er. Jeg følger dem bare ikke rigtig mere. Jeg 5 

synes det er for ekstremt, jeg har også set at hun har lavet en Instagram profil til hendes 6 årige datter 6 

og en Instagram profil til hendes hus med hvordan hendes hus er indrettet og sådan noget, og sådan 7 

nogle voldsomme ting som jeg synes er ret ucharmerende. Men jeg så et interview med hende og jeg 8 

så at hun kan tjene nærmest en halv million om måneden gennem Instagram og med det der make-up 9 

brand hun har lavet. Og sådan en som Stephanie fra Familien fra Bryggen (@geggo) synes jeg lidt 10 

mere har forstået Instagram og hvordan man kan ja.. gøre sit navn til et brand. 11 

 12 

Interviewer: Tror du det er på grund af deres alder? 13 

Ja det tror jeg, specielt mange af de yngre som lige er kommet ud af et reality program og tænker 14 

”wow jeg kan få et par nye bryster gratis, det skal jeg da helt sikkert!”, selvom de overhovedet ikke 15 

har sat sig ind i det og ikke forstår konsekvenserne af det, at nu skal de begynde at reklamere for det, 16 

selvom størstedelen af deres følgere er så unge, det er jo børn! Og man ser det jo så og tænker ”når 17 

hun er ikke tilfreds med sin krop, hvorfor skulle jeg så være tilfreds med min, som slet ikke er i 18 

nærheden af hendes? Så jeg skal da også have silibabser!” og det synes jeg er en meget sørgelig 19 

tendens! Og også sådan nogle Victoria Secret modeller, at man skal være lige så tynd som dem og 20 

træne helt tiden og ikke spise kulhydrater, og man får jo et helt forvrænget syn på hvordan kroppen 21 

skal se ud! Og det var også derfor jeg stoppede med at følge så mange influencers, for det gad jeg 22 

bare ikke støtte op om. Ikke at det gør en forskel, men for mig selv gad jeg bare ikke spilde min tid 23 

på at følge med i det. For det gør jo en usikker. Og ikke bare for mig, men også mange andre unge. 24 

Og det er jo også meget op i medierne for tiden om fx Fie Laursen der har fået lavet så mange 25 

operationer og har reklameret for det hele. Og det fik hun også betalt, fx hendes numseoperation 26 

udloddede en gratis plastikoperation efter eget valg, som om det bare var et stykke tøj du lige kunne 27 

vinde! At få et par nye bryster eller et andet. Og der var jo så en der vandt denne her Give Away på 28 

en plastikoperation, som allerede havde fået lavet nogle ting så nu vidste hun ikke lige hvad hun 29 

skulle få lavet, det skulle hun lige finde ud af. Det er jo bare en meget uovervejet beslutning. 30 

 31 

Interviewer: Og det er Instagram og influencers som du synes er skyld i det? 32 
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Ja helt klart. Og det er ikke fordi jeg ser ned på plastikoperationer generelt, men jeg synes bare det 1 

skaber en rigtig dårlig tendens blandt især yngre generationer og giver dem et helt forkert billede af 2 

hvordan det hænger sammen. Specielt når 18-årige piger, altså lige er fyldt 18 og så skal have lavet 3 

nye bryster, deres bryster er jo nærmest ikke engang færdigudviklet eller noget som helst! Det synes 4 

jeg er rigtig trist. 5 

 6 

Interviewer: Følger du flest influencer der er lige som dig? Eller er meget forskellige fra dig?  7 

Det kan godt variere, øh for det er nemlig meget rart at kunne følge med i noget, som man kan relatere 8 

til og noget.. ja netop følge de her lidt rigere, Kylie Jenner og sådan nogle og få et indblik i en verden, 9 

som man ikke selv kommer til at ende i. Så lidt et insiderblik på det. Så det variere lidt.  10 

 11 

Interviewer: På hvilken måde relatere til? 12 

Bare sådan, det er jo også blevet meget populært at de deler deres problemer med deres følgere, 13 

kærlighedsproblemer, venindeproblemer, vægtproblemer alt muligt, så man jo også selv har i ens eget 14 

liv, så på de fronter kan man relatere til det og se hvordan de kaperer det.  15 

 16 

Interviewer: Betyder det noget for dig hvor mange følgere dem du følger har?  17 

Nej det gør det ikke.  18 

 19 

Interviewer: Ser du de influencers du følger som troværdige? 20 

Ja det synes jeg. 21 

 22 

Interviewer: På hvilken måde? 23 

Jamen jeg synes man kan se på de opslag de laver, at de gør noget ud af det de lægger op og kommer 24 

med deres eget personlige tvist til det de er blevet bedt om at skrive og ligesom gøre noget ud af at 25 

vise det her produkt frem, og ligesom tage det videre og også lave produkter i deres eget navn, fx som 26 

Irina eller Cardi B, som har lavet det der Fashion Nova, som er blevet meget populært. At når de laver 27 

noget i deres eget navn så er det lidt mere troværdigt, for så skal de jo selvfølgelig sige god for det, 28 

ellers ville du jo være indforstået med at det vil ødelægge dit eget navn totalt hvis det ikke har nogen 29 

værdi. 30 

 31 

Interviewer: Hvad gør at en influencer er troværdig? 32 
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Jamen det kan man netop se ud fra hvilke ting de reklamerer for, måske også hvor mange følgere de 1 

har, og hvor mange de når ud til… 2 

 3 

Interviewer: Tænker du at de er mere troværdige hvis de har flere følgere? 4 

Ja det tænker jeg.  5 

 6 

Interviewer: Hvorfor det? 7 

Jeg tror bare ikke at mange gider ikke at følge med i noget hvis de bliver snydt, men hvis mange har 8 

en god oplevelse med det og det når ud til flere vil de gerne blive ved med at følge med, og måske 9 

fortælle det videre til andre også som så giver flere følgere. 10 

 11 

Interviewer: Hvordan ville du karakterisere din egen identitet på sociale medier? 12 

Uf den er nok meget basic! Hmm jeg deler når jeg er på ferie eller en eller anden begivenhed, eller 13 

jeg ser noget flot som jeg bare gerne vil dele. 14 

 15 

Interviewer: Hvilken type billeder ligger du selv op? Nu talte du jo fx om de her glansbilleder 16 

mange lagde op 17 

Jeg kan sagtens lægge nogle rodede billeder op, og hvor man er fuld eller et eller andet, hvor tingene 18 

overhovedet ikke er perfekte. Men man vil selvfølgelig også gerne når man lægger et billede op på 19 

Instagram af sig selv at det er en god vinkel, hvor man synes man ser godt ud (griner).  20 

 21 

Interviewer: Har det nogen betydning for din egen digitale identitet, hvilke influencers du 22 

følger på Instagram? 23 

Ja det synes jeg! Det afspejler jo lidt ens identitet efter hvilke influencers man følger. Jeg synes fx 24 

det ville være rigtig pinligt hvis jeg fulgte en masse Paradise Hotel deltagere. Sådan noget der. Så er 25 

det mere de der mere anerkendte influencers jeg følger. 26 

 27 

Interviewer: Fordi du ville være bange for at blive associeret med dem eller hvad? 28 

Ja, altså nu ser jeg nok lidt for meget reality, og det er ikke noget man sådan går og er mega stolt af 29 

at man ser så meget reality, da det er lidt en guilty pleassure, så jeg vil ikke have lyst til at give udtryk 30 

for hvor meget jeg ser det, ved at følge alle dem der har deltaget i alverdens realityprogrammer. Også 31 

fordi jeg er jo ikke interesseret i hvad de går og laver normalt. 32 



 139 

Interviewer: Okay. Er der andre måder du synes du selv bliver påvirket af dem du følger? 1 

Ja, jeg følger meget relater bart og underholdningsider, som man lige kan grine af eller sende videre 2 

til ens veninde. 3 

 4 

Interviewer: Hvordan ville du betegne dit eget forhold til de influencers du følger? Ser du op 5 

til dem, er de ligeværdige, en inspiration? 6 

Jeg har nok været lidt sådan en silent følger, hvor jeg ikke har liket det de har lagt op og heller ikke 7 

har købt deres produkter. Det har bare været for indhold og for at følge med i dem. 8 

 9 

Interviewer: Hvordan kan det være at du ikke har liket deres opslag? 10 

Ja det ved jeg ikke, jeg synes nok bare ikke at jeg har syntes om det, og det bare ikke har været 11 

interessant nok. Og det er jo som dem jeg er stoppet med at følge. 12 

 13 

Interviewer: Hvad så med dem du stadig følger? Olivia fx? 14 

Der kan jeg godt blive.. ja hende synes jeg er rigtig fed at følge, fordi hun har rigtig mange 15 

tatoveringer, og er meget selvstændig og går meget op i det her med at man skal være sig selv, det 16 

lægger hun meget vægt på, vigtigheden i det og det kan jeg rigtig godt lide. Øh hvor hun også godt 17 

kan poste musik og sådan som man selv hører, eller madretter som man også selv kan finde på at 18 

lave. Ja hun har også postet meget omkring sit kærlighedsliv, og skrevet meget om at hun ofte bliver 19 

single fordi mænd bliver meget intimideret af hende og sådan noget, og jeg kan meget godt lide det 20 

her indblik hun giver i en mere selvstændig kvinde, som ikke er afhængig af en mand. Det synes jeg 21 

er meget inspirerende. Og der kan jeg også sagtens finde på at like hendes opslag, det er bare ikke 22 

alle sammen. Det er kun dem som jeg oprigtigt synes er gode som hun lægger ud. 23 

 24 

Interviewer: Hvad med at kommentere? Gør du det? 25 

Nej aldrig. 26 

 27 

Interviewer: Heller ikke andre influencers? 28 

Nej. 29 

 30 

Interviewer: Hvordan kan det være? 31 
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Det ved jeg ikke.. jeg føler bare ikke at jeg har noget at sige til dem. Hvis jeg godt kan lide det de 1 

laver, så synes jeg det er tilstrækkeligt at give dem et like, men jeg har ikke behov for sådan ellers at 2 

sige noget. 3 

 4 

Interviewer: Lidt over til brands. Følger du nogle brands på Instagram?  5 

Nej. 6 

 7 

Interviewer: Hvordan kan det være? 8 

Altså når du ser brands hvad mener du så? 9 

 10 

Interviewer: Virksomheder, tøjsider, restauranter måske? 11 

Hmm jeg føler NAKD, hvor jeg køber sko, så der kigger jeg om der er kommet nye sko. Men ellers 12 

tror jeg ikke at jeg følger nogle brands. Jeg føler faktisk kun 200 på Instagram, så det er primært 13 

venner og bekendte og så de der influencers. Og så nogle sko sider kunne jeg godt finde på at følge, 14 

hvis de lægger opslag ud med rabatter fx . Når ja og selvfølgelig også, Oliva har også en madblog 15 

hvor hun poster opskrifter og sådan noget, den side følger jeg også. 16 

 17 

Interviewer: Nu har vi været inde på det lidt før, men hvad betyder det for dig når et brand 18 

bruger influencer marketing?  19 

Jeg kan sagtens forstå det fra deres perspektiv, fordi de jo netop har så mange følgere og når ud til en 20 

meget større del af målgruppen og muligere købere. Så jeg kan godt forstå det. Men som sagt synes 21 

jeg bare at det mister lidt af charmen at gå den vej. Ja jeg ved ikke, jeg synes lidt at det er en snydevej. 22 

 23 

Interviewer: På hvilken måde er det en snydevej? 24 

Jamen at de bruger andre til det, at de ikke selv bygger deres eget brand men deres egne metoder, 25 

men at de får en anden til det, som allerede har.. så tænker man ”nå men så er maden måske ikke så 26 

god igen, hvis de har behov for at give det gratis ud til de her influencers?” så.. eller sådan har de 27 

ikke nok kunder i forvejen, siden de har brug for influencers. 28 

 29 

Interviewer: Har du nogensinde opdaget nye brands gennem influencers posts? 30 
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Ja det har jeg. Der bliver tit postet om NAKD, som jeg har set og der har jeg købt ret meget tøj. For 1 

det købte jeg en gang og havde en rigtig god oplevelse med, og så blev jeg bare ved med at købe 2 

derfra. 3 

 4 

Interviewer: Okay, og det opdagede du gennem influencer posts? 5 

Ja det gjorde jeg. 6 

 7 

Interviewer: Har du nogensinde besøgt et brands Instagram profil efter at være blevet 8 

anbefalet produktet af en influencer? 9 

Ja så har jeg måske lige gået ind i på siden og lige set lidt, men det er ikke noget som jeg har fundet 10 

interessant nok til at begynde at følge. 11 

 12 

Interviewer: Okay. Ud over NAKD, er der andre produkter du har endt med at købe, som du 13 

har set reklameret af en influencer? 14 

Hm ja, jeg har også et cover fra det der Ideal of Sweden, og det var bare fordi at jeg havde set det så 15 

meget på Instagram af influencers, og så vidste jeg ikke lige hvor jeg ellers skulle købe det. Men 16 

ellers ikke synes jeg. 17 

 18 

Interviewer: Og hvem så du der havde det cover? 19 

Puh det kan jeg ikke huske, de reklamerer jo stortset alle for det! Og nogle gange kommer det jo også 20 

bare om som sponsoreret indlæg. Men det er faktisk ikke engang et særlig godt cover, det er allerede 21 

gået i stykker.  22 

 23 

Interviewer: Men det er ikke noget der ofte sker så? At du køber noget du har set på Instagram? 24 

Det er ikke noget der ofte sker, men det kan sagtens ske. Men det er ikke sådan noget jeg aktivt leder 25 

efter. Men det kunne godt være hvis de har lagt en rabbatkode ud, som de ofte har til fx NAKD og 26 

sådan noget der, men ja.. ellers ikke nej.  27 

 28 

Interviewer: Havde du også købt produktet hvis virksomheden selv havde lavet reklamen tror 29 

du? 30 

Det kunne sagtens være, hvis det når ud til mig. Men jeg kan godt se det er jo lidt svært at nå ud til 31 

unge, hvis de ikke har et så stort brand. Så jeg også sagtens forstå hvorfor de går influencer vejen, 32 
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men fordi der bare er den her stereotyp omkring influencers, så kan de godt bare miste lidt værdi for 1 

forretningen. 2 

 3 

Interviewer: Fordi du så tænker noget dårligt om det for at bruge det? 4 

Ja. 5 

 6 

Interviewer: Tænker du så også noget dårligt om NAKD for at bruge det? For de bruger det jo 7 

meget. 8 

Ja det gør de, men det er heller ikke fordi jeg er sådan UH NAKD, men jeg synes bare de har noget 9 

pænt tøj og så til fine nok priser, og det er meget god kvalitet og jeg har bare haft en god oplevelse 10 

med det. Og det er jo heller ikke fordi jeg er så arrogant at jeg bare nægter at købe derfra fordi 11 

influencers reklamerer for det. Det er egentlig bare min egen erfaring med det at jeg har haft gode 12 

oplevelser med det brand. 13 

 14 

Interviewer: Ja, men det var faktisk det. Har du andet at tilføje? 15 

Nej, men du kan bare skrive hvis der er mere du vil spørge om. 16 

Interviewer: Okay mange tak! 17 


