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Abstract 
 

This master thesis investigates how youngsters and young adults experience and perceive 

marketing on the social media Instagram, and what considerations they make when they discover 

advertising through Instagram.  

Purpose – While substantial scholarly attention has been given to how to use Instagram as a 

marketing strategy for advertising in the context of the greater popularity of Instagram as a 

media channel for advertising, there is a gap in the literature with regard to how advertising 

affects youngsters and young adults who regularly use Instagram on daily basis in the context of 

online social networking sites. This paper aims to seek to explore how advertising affects these 

people and if the target group prefer advertising from either influencers or companies 

themselves. This research paper investigates solely Danish consumers. 

Design/methodology/approach – In this paper mixed method is used to collect data. An online 

survey questionnaire and seven semi-structured interviews was conducted within the target group 

of women and men aged 18 to 34 years old.  

Findings – The study illustrates that the increase of popularity of Instagram negatively affects 

the target group when it come to advertising on Instagram conducted by influencers. Influencers 

doing advertisement on the platform are perceived as less trustworthy than companies and the 

respondents find it strange that reality stars are promoting a product for at company, which does 

not align with the influencer’s personality and the message. The bottom line is that even though 

the possibility for advertising on Instagram, using an influencer, seems right it does not mean 

that it is the right thing to do for every company and that is the balance every company needs to 

take into consideration. As a result of the master thesis suggestions is made to solve the issues 

surrounding the debate. 

Keywords Social networking sites, Instagram, consumers, advertising, influencer marketing, 

communication, law. 

Paper type Master thesis research paper 
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Kapitel 1. Den indledende del 

1.2. indledning 

Mennesker har længe været betaget af at kunne dokumentere deres liv gennem billeder. Hvem 

husker ikke de bunker af fotoalbums, som ens forældre har taget frem til familiesammenkomsten 

eller brugt ifm. konfirmationer og indbydelser? Billeder skaber minder og kan udfylde huller i 

hukommelsen. I slutningen af det 19-århundrede gjorde George Eastman og hans virksomhed 

Kodak det nemmere at kunne dokumentere menneskers liv, ved at kunne indfange de vigtigste 

øjeblikke i livet. Kameraet var opfundet og blev allemandseje for amatørfotografer i hele verdenen. 

Nu skulle der tages billeder af familien i fritiden, derhjemme og fundamentet for en kultur, som 

indkapsler et øjebliksbillede var skabt. Billederne blev ”… seen as an additional aid to support and 

explain stories” og der var en social interesse for at dele billeder med andre (Serafinelli, 2018, s 

.48). En interesse der ikke er blevet mindre med tiden. 

Der er sket meget siden og i 2010 blev appen Instagram skabt. Instagram er en platform hvor det 

er blevet mere reglen end undtagelsen at være til stede for at reklamere for et produkt for en 

virksomhed. Instagram har 1 milliard aktive brugere verden over (Statista, 2020) og kan bruges 

fra sin telefon med et indbygget kamera. Ifølge Serafinelli der henviser til studier af Van House et 

al. kom de frem til at kameratelefonen ”…embodies three main uses: memory-capture, 

communication, and expression” (Serafinelli, 2018, s. 50). 

De sociale medier har stor indflydelse på, hvordan der i dag bliver reklameret for forskellige 

virksomheder. Det sociale medie Instagram har udviklet sig i en skala der på kun 10 år er blevet 

et af de mest populære visuelle medier. De har været med til at ændre den måde vi kommunikerer 

med hinanden på. De mest kendte SNS er Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, 

Pinterest. Disse medier er  med til at ”…encourage users to present the most productive aspects of 

one’s life” (Jackson og Luchner, 2018). 

Jeg vil med dette speciale afgrænse mig til at fokusere på forbrugerne, hvorfor jeg ikke kommer 

til at beskrive én bestemt influencer. Derimod kommer jeg til at bruge eksempler fra forskellige 

influencere til at illustrere og konkretisere problemerne, der kan opstå ved at bruge influencere, 

som reklamesøjler ud fra et forbrugerperspektiv.  

Jeg finder det interessant hvordan forbrugerne forholder sig til opslag og hvordan det påvirker dem 

i deres valg af produkter samt hvilke(n) værdi(er) de lægger i opslagene? Undersøgelsen vil også 
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undersøge om influencer marketing har den samme virkning på forbrugerne i dag anno 2020 eller 

om forbrugerne er blevet mere bevidste og derfor ikke påvirkes i lige så høj grad som da 

fænomenet startede. 

Undersøgelsens empiri består af flere videnskabelige artikler samt den kvantitative metodes 

spørgeskema og kvantitative metodes interview, der skal generere data for fænomenet Det skal 

tilsammen hjælpe med at undersøge fænomenet influencer marketing i Danmark. Vi mennesker 

bliver påvirket af alle de sanseindtryk vi får hver eneste dag og de som når igennem til vores 

bevidsthed styrer til dels de handlinger og beslutninger vi foretager os. Derfor er det interessant at 

undersøge, hvordan reklame på instagram påvirker forbrugerne. Problemformuleringen lyder 

derfor således: 

1.2.1. Problemformulering 

Hvordan oplever og opfatter forbrugere markedsføring på instagram og hvilke overvejelser gør 

forbrugerne sig når de ser reklame på instagram? 

1.3. Afgrænsning af specialet 

For at sikre det nødvendige fokus for specialet har jeg måttet foretage de nødvendige 

afgrænsninger, som dette speciale ikke kommer til at behandle grundet både tid og pladsmangel. 

Opgaven vil primært fokusere på danske forbrugerne og hvordan disse opfatter og påvirkes af 

reklamer på instagram. Specialet vil ikke indeholde en behandling af de økonomiske aspekter 

inden for influencermarketing for virksomheder eller for influencere. Specialet vil heller ikke 

indeholde en analyse af, virksomhederne ej heller, hvordan virksomheders brand eller image bliver 

påvirket ved brugen af influencere. 

1.4 Struktur for opgaven - læseguide 

Indledende del Kapitel 1 

Introduktion til specialets problemstilling og 

problemformulering samt afgrænsning. 

Metode del Kapitel 2 

Redegørelse for valg af metoder samt 

begrebsforklaring. 

Teori del Kapitel 3  
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Et litteratur review og redegørelse for anvendt 

teori samt en redegørelse for 

videnskabsteoretisk ståsted 

Analyserende del Kapitel 4 

Analyse af spørgeskema og interviews 

Afsluttende del Kapitel 5 

Diskussion 

Kapitel 6 

Konklusion og perspektivering 

Kapitel 7 

Kritik af metode og kilder 
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Kapitel 2. Den metodiske del 
Her i metodekapitlet vil jeg gøre rede for og argumentere for mine anvendte metoder. Metoderne 

dækker indsamling af data samt bearbejdning af disse. Metoderne som benyttes, er et kvantitativt 

spørgeskema, flere kvalitative interviews og en receptionsanalyse. En kritisk bearbejdning af 

metoderne vil blive beskrevet sidst i dette speciale. 

 

2.1. Undersøgelsesmetode 

Jeg vil i denne opgave benytte mig af mixed method. Til denne vil jeg benytte mig af 

forskningsstilarten interview/survey metoden. Dette gør jeg da jeg på den måde vil have adgang 

til at kunne tale med deltagerne i interviewet om deres tanker, synspunkter og oplevelser. 

Derudover giver det opgaven styrke i form af de deltagere der er med til at kunne gøre opgaven 

generaliserbar. Mixed method er relevant at bruge som metode fordi den er med til at understøtte 

specialets validitet og at der kan opnås en forståelse af brugen af sociale medier og den 

påvirkning instagram har på de personer som benytter instagram (Frederiksen et al., 2014, s.81). 

Metodisk udfører jeg undersøgelsen ved først at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse der 

skal være med til at kvantificere følelser og holdninger til fænomenet. På baggrund af 

spørgeskemaundersøgelsens resultater vil jeg afholde interviews med udvalgte personer i alderen 

svarende til de personer der aktivt benytter instagram. Ved at kvantificere følelser og holdninger 

kan jeg få en stor mængde data, som derefter kan bruges til at undersøge om der er noget som 

skal uddybes hvis der er nogle parametre som stikker ud i spørgeskemaet.  

 

2.2. Indsamling af empiri 

I dette speciale blev der brugt både kvantitative og kvalitative metoder til at indsamle min 

empiri. Jeg startede med at indsamle data gennem en survey først for derefter at lave interviews. 

Et online spørgeskema blev udformet ved at benytte Qualtrics og det blev delt med danske 

personer som aktivt bruger Instagram. Spørgeskemaets elementer blev tilpasset ud fra teoriens 

litteratur for at sikre validiteten af indholdets opbygning. Jeg valgte at udføre en 

spørgeskemaundersøgelse da jeg således kunne få mange svar på kort tid, som jeg kunne arbejde 

med efterfølgende. Selve spørgeskemaundersøgelsen gav mig 122 besvarelser i alt. Denne 

kvantitative metode kan ikke give mig nogle dybdegående svar om respondenternes personlige 



Side 9 af 148 
 

påvirkning, hvorfor jeg valgte at kombinere spørgeskemaundersøgelsen med en kvalitativ 

metode. Denne metode giver mig dybere indsigt i respondenternes svar og jeg kan undersøge 

hvad der gør sig gældende for deres mening og holdning til emnet. Jeg udførte 8 

semistrukturerede interviews med personer i forskellige aldersgrupper og af begge køn. Grundet 

Corona situationen var det ikke muligt at afholde disse interviews ansigt-til-ansigt og jeg valgte 

derfor at afholde interviewene digitalt gennem Microsoft Teams’ platform, for at komme så tæt 

på det ønskede interviewscenarie som muligt.  

2.3. Kvantitativ metode 

For at finde den rette målgruppe for spørgeskemaundersøgelsen og hvilken gruppe af mennesker 

som er mest aktive på sociale medier, læste jeg de nyeste tilgængelige statistikker fra Danmarks 

Statistik om sociale medier og vaner i Danmark. Spørgeskemaet blev sendt ud på facebook, da 

det var det nemmeste medie at ramme flest mennesker i målgruppen. Det blev også delt på 

instagram til personer i alderen 18-35 år jf. statistikken. Respondenterne blev som det første 

spurgt om de havde en instagram profil samt deres alder. Dette gjorde jeg for at sikre mig det var 

de mest muligt brugbare resultater jeg fik tilbage. Dermed ligger der også en usikkerhed ved at 

brugerne i givet fald kunne sige ja til at de havde en profil uden egentlig at jeg kunne tjekke op 

på dette. Jeg ville gerne have flest muligt brugbare svar og derfor var spørgeskemaet også 

anonymt. 

Spørgeskemaet vil fungere som forundersøgelse og udgangspunkt for de spørgsmål som jeg 

stiller i interviewene hvor jeg vil forsøge at gå i bredden og finde fællestræk for fænomenet for 

derefter at gå i dybden i det kvalitative interview samt at finde de specifikke detaljer som 

fænomenet giver udtryk for (Brier, 2017, s. 313-314).  

2.3.1. Spring 

Spørgeskemaet indeholder spring i spørgsmålene (Malhotra og Birks, 2007, s. 389). Det gør det 

for at jeg kan få sorteret ud i de personer, som ikke kan give mig de relevante svar som jeg har 

brug for. Det betyder at ud af de 163 personer som har klikket ind på mit spørgeskema, var der i 

alt 122 svar som kunne bruges. Derudover indeholdt spørgeskemaet to kontrolspørgsmål i starten 

som skulle sikre mig at hvis respondenten ikke havde en instagram profil ville spørgeskemaet 

blive afsluttet. Det samme gjaldt det for spørgsmål hvori det hedder sig at hvis man ikke anser 

sig selv som værende aktiv på instagram blev spørgeskemaet ligeledes afsluttet.  
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2.3.2. Beregning af stikprøvestørrelse 

Stikprøvens størrelse afhænger af adskillige variable. Den afhænger af hvor stor en målgruppe 

man ønsker at måle, er og hvor præcis denne måling skal være (Malhotra og Birks, 2007, 440). 

Det er en fordel at signifikansniveauet er lavest muligt. Jo lavere et signifikansniveau, jo bedre 

kan man generalisere resultaterne for til målgruppen. Dette speciale er det at foretrække at de 

resultater der jeg får i spørgeskemaet, kan generaliseres. 

For at bestemme stikprøvens størrelse anvendes formlen for proportioner ved at bestemme hvor 

stor en andel 18-34-årige udgør af hele Danmarks befolkning. Til det skal en række værdier 

bestemmes. Formlen ser ud som følger: 

𝜋(1 − 𝜋)𝑧2

𝐷2
 

’D’ er graden af præcision for udregningen og her sættes fejlmarginen til at være ±0,05 ved brug 

af et konfidensinterval på 95%. Derefter z-værdien for konfidensintervallet, som i dette tilfælde 

aflæses til at være 1,96 jf. tabellen på side 438 (Malhotra og Birks, 2007, s. 438). 𝜋 estimeres 

ved at aflæse det samlede befolkningstal i Danmark i K3 2020 på statista (Danmarks statistik, 

statistikbanken, befolkning og valg, fra tabellen FOLK1A). Der kan det aflæses præcis hvor 

mange mennesker der er i Danmark og hvor mange af dem, som er mellem 18-34 år. I alt er der 

5.825.337 mennesker i Danmark og af dem, er der 1.279.147 mennesker mellem 18-34 år. 

Omregnet til procent bliver det ca. 21,95%. derfor estimeres 𝜋 til at være 0,2195. Indsættes det i 

formlen får jeg antallet af respondenter, der kan generaliseres ud fra. 

Beregningen ser således ud: (0,2195*(1-0,2195)*(1,96)2)/(0,05)2 = 263,26 respondenter 

Det betyder at stikprøven skal have minimum 263 svar fra målgruppen med et konfidensinterval 

på 95% og en fejlmargin på ±0,05 

I alt gennemfører 122 respondenter spørgeskemaet, hvilket er langt fra ideelt. Men grundet 

omstændighederne og tidsaspektet endte antallet af respondenter på dette. Det kan påvirke 

reliabiliteten og det er vigtigt at have in mente når der konkluderes til slut i specialet.  

2.4. Kvalitativ tilgang 

I dette afsnit vil jeg redegøre for fremgangsmåden jeg har brugt til at lave mine interviews samt 

hvilke overvejelser jeg har gjort mig for interviewet således at jeg kunne stille de spørgsmål som 

jeg gerne ville have svar på. Med det kvalitative forskningsinterview forsøger jeg at forstå 
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verdenen ud fra respondenternes synspunkter, udfolde betydningen af deres oplevelser og afdække 

deres levede verden (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 19). I min undersøgelse vil jeg gerne vide, 

hvordan de beskriver deres oplevelser eller hvilke ord de bruger til at begrunde deres handlinger 

som de foretager sig (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 19). ”Et interview er i bogstavelig forstand et 

inter-view, en udveksling af synspunkter mellem to personer der taler sammen om et emne af 

fælles interesse” (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 20).  

Interviewet har en struktur og et formål som ”rækker ud over den spontane udveksling af 

synspunkter, der finder sted i hverdagssamtaler og bliver til en omhyggeligt udspørgende og 

lyttende tilgang med det formål at opnå en gennemtestet viden” (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 

22).  

2.4.1. Valg af interviewteknikker 

Jeg har valgt at benytte mig af det semistrukturerede interview det defineres af Kvale og 

Brinkmann som ”et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes 

livsverden med henblik på at meningsfortolke de beskrevne fænomener” (Kvale og Brinkmann, 

2015, s. 22). Med interviewene vil jeg forsøge at forstå respondentens livsverden for derefter at 

kunne fortolke betydningen af det som respondenten beskriver (Brier, 2017, s. 307). I det 

semistrukturerede interview er der kun en som svarer på spørgsmålene og en som stiller 

spørgsmålene, derved ses det at interviewet ikke er en hverdagssamtale, hvor man ser at begge 

parter i samtalen giver deres synspunkter til kende. Det er intervieweren som sætter agendaen og 

som kan sætte spørgsmålstegn ved den interviewedes synspunkter for derved at få en dybere 

forståelse af dennes beskrivelse af fænomenet (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 23). Gennem 

interviewet får jeg som interviewer indblik i respondentens ”sande selv” altså essensen af dennes 

oplevelser af fænomenet. Det giver mig gyldige, pålidelige data som kun er tilgængelige ved at 

foretage interview, da jeg benytter mig af en ikke-intervenerede stil dvs. at jeg lader respondenten 

tale ud og ikke afbryder vedkommende (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 202).  

2.4.2. Fravalg af fokusgruppeinterview 

Til specialet er der valgt at der ikke skal laves fokusgruppeinterview. Som beskrevet tidligere er 

formålet med specialet at komme i dybden i hvert enkelt interview og det er derfor vigtigt for 

resultaterne at interviewpersonerne ikke bliver gensidigt påvirket af andres meninger og 

holdninger. Derfor har jeg lagt vægt på at afholde enkeltmandsinterviews for at undgå dette. 

Fokusgrupper kan risikere at bliver overfladiske, fordi der er flere i lokalet som skal have ordet 



Side 12 af 148 
 

eller fordi tilstedeværelsen af andre personer i lokalet kan få nogle personer til at holde igen med 

deres meninger eller i værste tilfælde adoptere andres meninger og holdninger. Mennesker kan 

altid skifte holdninger og meninger i takt med at de bliver klogere eller ser fænomener fra et nyt 

perspektiv, men dette er ikke formålet med specialet og jeg, som interviewer kan ikke være sikker 

på om det således er personernes egne meninger om emnet de fortæller eller om de adoptere en 

anden deltagers holdning til fænomenet. For at udelukke denne problematik har jeg derfor fravalgt 

at afholde fokusgruppeinterviews. 

2.4.3. Interviewguide 

”Interviewguiden er et script, som strukturer interviewforløbet mere eller mindre stramt” (Kvale 

og Brinkmann, 2015, s. 185). Min interviewguide består af spørgsmål ud på temaer fra teorien som 

jeg gerne vil have undersøgt nærmere. Spørgsmålene er struktureret efter først at være generelle 

for at få indblik i den interviewedes personlige situation bl.a. ved at stille åbne spørgsmål. Dernæst 

stilles der spørgsmål som udspringer fra teorien. Jeg er ikke bundet mere til spørgsmålene end at 

jeg kan stille uddybende spørgsmål for at være sikker på at personen bliver forstået og for at få 

uddybet nogle af de svar, som den interviewede har givet. Således sikrer jeg, at den interviewede 

giver et så udtømmende svar som muligt. Det kan resultere i endnu et synspunkt eller en refleksion, 

for at illustrere pointen i svaret. 

2.4.4. Udvælgelse af informanter 

Interviewene med forbrugere tager udgangspunkt i opgavens målgruppe, personer mellem 18-35 

år. Denne gruppe er udvalgt da denne målgruppe ifølge statista er de mest aktive på de sociale 

medier, herunder Instagram. Dermed var det vigtigt at sørge for at have interviews med forskellige 

inden for målgruppen og af forskellig køn jf. statistikken. Jeg udvalgte personer med forskellig 

uddannelsesmæssig baggrund for at få et bredt udsnit af populationen. Jeg havde både 

respondenter der lige var blevet færdige med sin HHX-studentereksamen og en respondent der var 

i gang med sin bachelor, samt respondenter der arbejdede med alt lige fra journalistik, ergoterapi 

til pædagogen. Respondenterne er anonymiseret således at de ikke kan genkendes.  

2.4.5 Informeret samtykkeerklæring 

Hver interviewdeltager blev forelagt en mundtlig erklæring om informeret samtykke, hvor det 

fremgik, hvad formålet med interviewet var, hvad vi skulle igennem samt at samtalen blev optaget 

for senere at kunne blive transskriberet. Dermed sikrede jeg mig, at respondenterne frivilligt deltog 

i interviewet. Jeg informerede dem om deres ret til, når som helst, at kunne trække sig fra 
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deltagelsen i undersøgelsen samt at deres svar ville forblive anonyme. Respondenterne blev også 

informeret om at kunne få adgang til det færdige speciale hvis de ønskede at kende til resultaterne.  

2.4.6 Praktisk gennemførelse af interview 

Specialets interviews af forbrugerne bliver foretaget som videointerviews gennem Microsoft 

Teams. Det betyder at respondenterne kan sidde hjemme i deres hjemmevante rammer og give 

dem en behagelig interviewsituation. Der bliver foretaget 7 interviews. Før interviewet bliver 

interviewguiden ikke sendt ud til respondenterne da specialet ønsker deres umiddelbare svar på 

spørgsmålene og dette ville ikke kunne opnås, hvis respondenterne kunne forberede sig på 

spørgsmålene. Varigheden på interviewene var mellem 27 minutter og 40 minutter. 

2.4.7. Analysestrategi 

Jeg har valgt at benytte et sekventielt design (Skjøtt-Larsen, J., 2014, s. 68) til at analysere 

empirien. Der bliver foretaget en kvantitativ dataindsamling og analyse først og hvor udvælgelse 

af interviewpersoner og udformningen af interviewguiden ligger i forlængelse af den kvantitative 

analyse. Det giver mulighed for at integrere spørgsmål fra spørgeskemaet i interviewguiden 

således, at jeg kan opnå at få en uddybet forklaring på respondenternes svar på enkelte spørgsmål 

fra spørgeskemaet (Skjøtt-Larsen, J., 2014, s. 68). Udvælgelsen af respondenter til interviewet er 

udvalgt ud fra målgruppen som undersøges. De er udvalgt efter køn, alder og profession der skal 

udgøre et så bredt udsnit af yderpositioner i målgruppen. Sekventielt design er væsentligt for 

fortolkningen af de kvalitative interviews. Metodeintegrationen opnås i fortolkningsfasen 

igennem analysen (Skjøtt-Larsen, J., 2014, s. 69). 

2.5. Reliabilitet og validitet 

I opgavens kvalitative del opnås reliabilitet ved grundigt at beskrive, hvordan datamaterialet er 

fremkommet, så andre vil kunne foretage en til tilsvarende undersøgelse og komme frem til den 

samme konklusion. Fokus er på grundigheden i beskrivelsen af den kvalitative metode og 

processen. Se bilag appendiks A-I. 

I forhold til opgavens kvantitative del benyttes der spørgeskemaundersøgelse til at finde mønstre 

i mangfoldigheden. Ifølge Lungholt og Metelmann er det som tommelfingerregel, når man 

arbejder med mindre populationer end den danske befolkning, at man skal have mindst 100 

enheder (Lungholt og Metelmann, s. 97).  

Reliabiliteten vurderes til at være lavere end ønsket, fordi det krævede at spørgeskemaet nåede ud 

til minimum 263 respondenter i målgruppen, ud af en samlet befolkning som i 3. kvartal 2020 er 
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på 1.279.147 mennesker i alderen 18-34 år (Danmarks statistik, statistikbanken, befolkning og 

valg, fra tabellen FOLK1A).  

Validiteten opnås i den kvalitative ved at spørgeskemaet tager afsæt i specialets anvendte teori, 

hvorfra der formuleres spørgsmål til respondenterne, hvor kun respondenter inden for målgruppen 

kan gennemføre spørgeskemaet (se bilag, appendiks A1). I den kvantitative del opnås validiteten 

ved at interviewrespondenterne er inden for målgruppen, derved minimeres svar fra personer uden 

for målgruppen. 

 

2.6. Begrebsforklaring  

I dette korte afsnit vil jeg definere nogle af de begreber som bliver anvendt i specialet. Mange af 

begreberne inden for influencer marketing er taget fra de engelske udgaver og bliver brugt i 

flæng, nogle med fordanskede stavelser. Dette kan gøre det lidt forvirrende at følge med i hvad 

personer egentlig mener og derfor vil jeg i dette afsnit kort gøre rede for de forskellige begreber, 

udtryk og slang inden for dette område. Forklaringerne skal samtidig sikre at læseren og 

forfatteren har den samme forståelsesbaggrund for ordenes betydning. 

Instagram: Instagram er, defineret af virksomheden selv, en gratis billede- og videodelings app 

som er tilgængelig på de fleste smarttelefoner. Her kan man overføre billeder og videoer på 

platformen og dele dem med dem som følger brugeren eller en udvalgt gruppe af venner. Som 

bruger kan man kommentere og synes godt om opslag delt af deres venner. Alle på 13 år og 

opefter kan oprette deres egen bruger med en e-mail og et brugernavn (Instagram, 2020). 

Startside/feed: startsiden er det sted hvor man kan dele og skabe forbindelse med personer og 

ting man er interesseret i.  startsiden bliver opdateret hver gang man åbner sin app.  

Profil: profil bruges om en instagrambrugers personlige side. På denne side kan brugeren se sin 

biografi og de billeder eller videoer som han/hun har slået op (Instagram, 2020). 

Følger/forbruger: Instagram har deres eget ord for personer på instagram, som kaldes for 

følger. Det kommer af at man på instagram følger forskellige instagramprofiler (instagram, 

2020).  

Like: Et like er en tilkendegivelse af en person som enten er en følger eller en tilfældig bruger, 

som synes godt om det opslag man har lagt op. Det gives ved at dobbeltklikke på billedet og 

vises som et hjerte (instagram, 2020). 
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Story/stories: En story eller flere stories er videoform der viser et øjebliksbillede af en brugers 

tilværelse eller noget som interesserer personen. Stories forsvinder fra sin profil efter 24 timer 

(instagram, 2020). 

Bio/biografi: tekst man kan tilføje til sin profil hvor instagrambrugeren kan skrive om sig selv 

og hvad deres profil handler om i temaer (Instagram, 2019). 

Tag/tagge: Man kan knytte personer til et billede ved at tagge dem (Instagram, 2020).   

Following/unfollow(er): Betyder at følge eller ikke følge en bruger (Instagram, 2020).   

WOM(M): Word-of-mouth marketing. Det beskriver virksomheders intention med at påvirke 

hinanden forbruger til forbruger gennem kommunikation (Kozinets et al., 2010, s. 71). 

EWOM: Elektronisk word of mouth hvor købs intentioner der sker gennem 

kommunikationsteknologier via internettet e.g. Instagram (Jorsensen og Ha, 2019, s. 29). 
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Kapitel 3. Den teoretiske del 

3.1. Litteratur review 

I dette afsnit vil jeg belyse eksisterende forskning inden for feltet influencer marketing. Afsnittet 

er relevant fordi den eksisterende forskning inden for dette felt vil hjælpe med at finde frem til 

de(t) hul/huller der er i teorien.  

Der er skrevet meget om sociale medier ikke mindst om Facebook og Twitter. I 2012 lavede 

Nadkarni og Hofmann en undersøgelse af facebook, hvor fokus var at undersøge hvorfor 

mennesker bruger facebook. Deres undersøgelse gik ud på at undersøge de tekniske funktioner 

platformen og relatere dem til brugernes evne til at dele sociale oplysninger. I undersøgelsen 

opdelte forfatterne identitetskonstruktion i demografi og personlighedskarakteristika for de 

brugere der var registrerede og virkningen af brugen af facebook på narcissisme og selvværd og 

platformens evne til at fungere, som en mulighed for selvrepræsentation og selvafsløring 

(Nadkarni og Hofmann, 2012, s.243). I undersøgelsen kom de frem til at personerne brugte 

facebook til 2 sociale behov. Det ene behov var at have et sted at høre til og det andet var behovet 

for selviscenesættelse.   

3.1.1. Social media fra begyndelsen 

Der har siden udviklingen af web 1.0 og web 2.0 været forsket i internettet og hvad det kan og 

ikke kan samt hvad det gør ved os mennesker (Warkentin (1995), Palumbo og Herbig (1998)). 

Samtidig har mange forsket i sociale medier og debatteret hvordan en sådan størrelse skal 

defineres og hvad der skal være opfyldt for at noget kan passe ind under en sådan definition. 

Forskningen startede allerede tilbage i 80’erne da det første web 1.0 blev udviklet og siden hen 

web 2.0. For hvad er dette for noget og hvad skal man med dette? I teoridelen vil der blive 

uddybet hvad web 1.0 og web 2.0 er. 

Tilbage i 1959 var det blevet muligt at nogle få mennesker kunne samle sig i grupper digitalt 

gennem mediet ”Open Diary” hvor personer kunne dele deres dagbøger med andre i 

fællesskabet. I 1979 var de første frø sået og som gjorde det muligt for personer med adgang til 

internet at kunne dele offentlige beskeder (Kaplan og Haenlein, s. 60). I 90’erne begyndte man at 

kunne se en stor interesse i at skabe sine egne hjemmesider, hvor man kunne dele information 

om sit privatliv, som vi i dag kender det fra en blog. Kaplan og Haenlein beskriver derfor også 

trenden med sociale medier som ”… an evolution back to the Internet’s roots, since it 
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retransforms the World Wide Web…” (Maplan og Haenlein, s. 60) der var skabt en platform, 

som kunne facilitere udveksling af information mellem platformens brugere.  

I 1997 gik det for alvor op for personer i informations- og teknologibranchen at den 

kommunikation som allerede eksisterede ville kunne findes online om få år. Elsbeth Hyams holdt 

et oplæg for forsamlingen, til deres konference The Library & Information Systems Technology 

LIST’97. Det var den første konference, hvor emnet omkring digitalisering og internettet blev 

belyst og diskuteret. Hyams’ oplæg handlede dengang om hvordan mennesker, der arbejder 

professionelt med information, skulle handle for at kunne overleve i fremtiden. Hun foreslog at 

ledere der arbejdede, professionelt med information burde gå sammen i teams med personer som 

ikke arbejdede professionelt med information og dermed skabe et partnerskab (Hyams, s. 456). På 

den måde mente Hyams at man kunne skabe information på en revolutionerende måde som ikke 

var set før. 

I 2011 undersøgte Akar og Topcu, hvilke faktorer der påvirker forbrugeres holdning overfor 

marketing på sociale medier. De fandt ud af at reklamer gennem instagram stories havde større 

effekt end reklamer lavet til hver persons væg, altså forsiden (Akar og Topcu, s. 78-79). Deres 

undersøgelse viste derudover også at reklamer på instagram var mindre forstyrrende end reklamer 

på facebook, når det er millennials der benytter mediet (Akar og Topcu, s. 79). De fandt ud af, at 

den moderate effekt på alder, med reklamer, er mere relateret til platformen end formatet dvs. om 

det er gennem stories eller på væggen, som det kan gøres på både facebook og instagram (Akar og 

Topcu, s. 79). Samtidig er det for virksomheder vigtigt at reklamen er dynamisk, forstået på den 

måde, at brugerne kan interagere med reklamen på den ene eller anden måde.  

 

I denne del vil jeg gennemgå de teorier jeg vil benytte i min analyse. Først vil jeg beskrive sociale 

mediesider (SNS) da denne betegnelse bruges til at beskrive sociale medier som f.eks. instagram. 

SNS vil være med til at give den baggrundsviden for sociale medier, som er vigtig at have på plads 

for dermed at kunne forstå udviklingen af og på de sociale medier. Dette er for at belyse hvor 

dynamisk et medie instagram er. For at gøre dette vil jeg bruge Pedersen, J. B. m.fl. (2015) bog 

der både hedder og handler om ”sociale medier og dilemmaer” til at beskrive internettet samt, 

hvilken indflydelse medier har fået den dag i dag. Herefter vil jeg dykke ned i udviklingen fra 

word of mouth marketing til influencer marketing som vi ser det i dag. Word of mouth er et begreb 
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som man ikke kan komme uden om når emnet handler om sociale medier og markedsføring. Det 

hænger sammen med at de sociale medier bruges som et elektronisk word of mouth som forkortes 

(eWOM). I afsnittet benyttes der teori fra Kozinets, et al. (2010) samt Pedersen, J. B. m.fl. (2015). 

Herefter vil jeg beskrive Instagrams udvikling i Danmark samt hvilke segment mediet henvender 

sig til. Det skal give læseren baggrundsviden forud for analysen. Derefter vil det blive afdækket, 

hvordan influencere skaber kontakt til deres følgere og hvilke metoder influencere bruger til at 

fastholde sine følgere. Til det afsnit benytter jeg mig af Hwang og Zhang (2018) teori, som har 

undersøgt, hvad der påvirker mennesker ved brugen af digitale medier. Dette hænger sammen med 

et efterfølgende afsnit om parasociale relationer som udspringer fra den samme undersøgelse af 

Hwang og Zhang (2018). De parasociale relationer har betydning for, hvordan mennesker knytter 

bånd gennem digitale medier og hvorfor nogle personer vælger disse relationer til.  

3.2. Word of mouth 

Word of mouth marketing er et begreb man støder på når man taler om sociale medier og det at 

reklamere på de sociale medier. Det er når man fortæller sine venner i skolen om noget man har 

set fra en virksomhed eller når man deler billeder eller videoer digitalt på de sociale medier. Disse 

videoer eller billeder kan ende hvor som helst og sker når en virksomhed laver en reklame video 

og lægger den ud på de sociale medier. Derfra bliver den delt 1 gang med dine venner og dernæst 

med deres venner tredje gang deles den med dine venners venner og på den måde når en video 

langt på de sociale medier og er dermed ’gået viralt’ (Pedersen, J. et al, s.  62). Lawlor definerer 

det som earned media fordi det er “the generation of word-of-mouth communications by external 

interests such as consumers or journalists” (Lawlor et al. 2016, s. 2022). 

Kozinets et al. (2010) har i sin artikel ”Networked Narratives: Understanding Word-of-Mouth 

Marketing in Online Communities” undersøgt, hvordan marketingfolk anvender nye 

marketingmetoder på sociale medier, fordi virksomheder står over for en situation med 

netværksmæssig med-produktion af fortællinger fra influencere. De har derfor kigget på en 

marketing kampagne, hvor mobiltelefoner blev seedet med prominente bloggere. De fandt ud af, 

at netværket genererede kommunikation der kan inddeles i 4 kommunikationsstrategier. 

Evaluation, Embracing, Endorsement og Explanation. De er, hver især, påvirket af fortællingen, 

det forum hvor fortællingen sker i, fælles normer og elementer der bruges til at fremme marketing 

ved promovering. Kozinets et al. fandt ud af at ”marketing messages and meanings are 

systematically altered in the process of embedding them” (Kozinets et al., 2010 s. 71) i.e. 
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budskabet bliver hverken forstærket eller øget, tvært i mod bliver budskabet og betydningen 

systematisk tilpasset fællesskabets forum.  

3.2.1. Evaluation strategy 

Det egentlige formål med WOMM på profilen bliver ikke oplyst og den egentlige afsender, der 

oftest er en virksomhed, nævnes ikke i opslaget eller videoen da der er fokus på produktet eller 

servicen. Influenceren vil oftest sigte mod at bevare tilknytning til sit publikum gennem 

anerkendelse af deres samfunds behov og mål. Med denne strategi ser man ofte at influencere 

ignorerer moralske spændinger forbundet med word of mouth marketing kampagner. Når en 

influencer ikke holder sig til sit felt, som kendetegner influenceren, kan der opstå spændinger når 

vedkommende lægger vægt på et produkt eller service, hvis vedkommende ikke før har gjort dette. 

Det vil få følgerne til at sætte spørgsmålstegn ved influencerens intention med sin profil, og 

hvorfor influenceren taler om et produkt der ikke stemmer overens med profilen Denne 

uoverensstemmelse mellem profil og kampagne kan resultere i at følgerne bliver vrede og der kan 

opstå en fjendtlighed mellem følgerne til influenceren (Kozinets et al., 2010, s.84). 

3.2.2. Embracing strategy 

I denne strategi nævnes kampagnen på profilen og hvilen rolle influenceren spiller. Influenceren 

begrunder hvorfor de er interesserede i dette samarbejde og at åbne overfor deres følgere og 

tilkendegiver deres rolle som både forbruger og som marketingmedarbejder for virksomheden. 

Influenceren taler i et mere professionelt sprog og som noget vigtigt vedtager influenceren 

vilkårene for markedsføring. Det betyder at influenceren eksplicit anmoder om yderligere 

muligheder for at promovere andre produkter. Dette kan dog afføde forskellige reaktioner hos 

følgerne der enten synes at influenceren er meget ærlig og at denne interesse kan gøre noget godt 

for profilen, når der altså er kongruens mellem det der reklameres for og selve influencerens profil 

dvs. fortællingen, forummet og de normer der er for profilen og det univers der er skabt. På den 

anden side er der som ikke ser en kongruens mellem promoveringer for eksklusive ting og temaer 

som venlighed og inklusion (Kozinets et al., 2010, s.85). 

3.2.3. Endorsement strategy 

Ved denne strategi er influenceren åben omkring sin deltagelse i en kampagne. Influenceren er 

opmærksom på både at vedkommende agerer som forbruger og som marketingmedarbejder samt 

er bevidst om de spændinger der kan komme omkring fællesskabet. Influencere der benytter denne 

strategi ved åbenlyst godt, at det de laver, ikke altid tjener fællesskabet men at det er en måde 
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hvorpå influenceren kan tjene nogle penge fordi der er et behov hos influenceren som af en årsag 

i deres privatliv gør at de har brug for at kunne tjene nogle penge, hvis de ikke kan varetage deres 

egentlige job. På denne måde er kommunikationen rettet mod at opnå fælles forståelse, støtte eller 

hjælp. Denne strategi afføder ikke umiddelbar fjendtlighed fra følgere fordi influenceren er i stand 

til at forbinde følelsesmæssigt med sine følgere. Dette kræver dog at influenceren kender sine 

følgere godt og at der er meget ærlighed og åbenhed på bloggen omkring hvorfor influenceren 

agerer som han/hun gør. I de tilfælde, hvor influenceren ikke er i stand til at overbevise sine 

følgere, eller overtræder de fælles normer der er, vil influencerens forsøg på at opnå forståelse eller 

støtte være mindre vellykket (Kozinets et al., 2010, s.85). 

3.2.4. Explanation strategy 

I denne strategi er influenceren åben om sin deltagelse i en kampagne. De er opmærksomme på 

den spænding der kan være i både at agere som forbruger og som marketingmedarbejder og på 

denne måde påpeger de samtidig den fælles orientering. Det betyder at influenceren ser sig selv 

om en valid kilde til objektivt at vurdere et givent produkt eller service ved at analysere 

virkningerne af at deltage i denne kampagne. Influenceren argumenterer for sin deltagelse ved at 

opnå forståelse for at det er bedre at det er vedkommende som vurderer et produkt, givet at dette 

er inden for vedkommendes vidensområde. Altså er der stærk kongruens mellem kampagne og 

influencer, hvilket afføder positive eller neutral respons fra følgerne, som kan følge med i en 

analytisk vurdering af et produkt som stemmer overens med influencerens viden på området, 

hvilket er at foretrække for følgerne (Kozinets et al., 2010, s.85). 

3.2.5. Online fællesskaber og normer 

Word of mouth marketing bliver påvirket af online fællesskaber ved, at fortællingen sker på 

placeringer, hvor en kommunikatør har en bestemt karakter, som følgere associerer med det 

budskab en marketing kampagne har. Det vil sige, at marketing kampagner bliver fortalt i et 

bestemt univers af en person som tillægges bestemte associationer og normer, som smitter af på 

brandet, og det kan medvirke til at det egentlige budskab bliver tilpasset i dets placering og dermed 

fortællingen.  

En anden måde hvorpå word of mouth marketing er med til at påvirke andre er ved, at online 

fællesskaber har deres egne normer.  Når mennesker samles i grupper der taler om et bestemt emne 

følger der meget ofte også nogle uskrevne regelsæt med om, hvordan man i denne gruppe bør 

opføre sig. Man oplever at “bloggers are expected to conform to those communal norms and to 
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post messages appropriate to their forums” (Kozinets et al., 2010, s. 83).  Normerne er styrende 

for, hvordan man udtrykker, fremlægger og modtager et budskab og dets betydning. Normerne 

varierer alt efter gruppens demografi, alder, gruppens interesser, livsstil, etniske orientering og 

social klasse. 

På tværs af generationer er der forskel på, hvordan et medie bliver brugt og hvordan man mener 

mediet skal bruges. Hvert medie tillægges normer, som man er vokset op med. Et eksempel fra 

bogen af Pedersen, J. et al. (2015) er, hvordan generationer ser mobiltelefonen fra hhv. ældre og 

unge. Ældre mennesker ser mobiltelefonen som ”… et værktøj – et praktisk redskab til at tale og 

koordinere med andre mennesker” (Pedersen, J. et al, s.  46). For de unge mennesker er den mere 

”et legetøj og en livsnerve ud til alle sociale relationer – den opleves nærmest som usynlig og 

integreret i kroppen” (Pedersen, J. et al, s.  46).  

I artiklen af Kozinets et al. har de fulgt bloggere, som alle har været involveret i en kampagne fra 

Buzzablog, hvor de får en telefon af mærket ’MobiTech 3839’. Følgende afsnit er eksempler på, 

hvordan word of mouth kan blive brugt online og hvad der sker når normerne bliver testet og 

samtidig viser, hvor vigtigt det er at der kongruens mellem indhold og influencerens personlighed. 

Sociale relationer gennem sociale medier er en væsentlig faktor for at skabe en tryghed og 

troværdighed til en influencer.  

Frank, fortæller i sit blogindlæg, hvad han tænker og synes om det at tale åbent om et produkt, 

som han har modtaget af en virksomhed ”There is a part of my soul that feels like there is some 

selling out going on here, but I like being someone who can be a part of reviewing a product and 

actually do it with some honesty” (Kozinets et al., 2010, s. 76) han er åben i sin beskrivelse og 

bedømmelse af det produkt han har modtaget, hvor han både kan rose men også kritisere produktet 

” [I]t’s not the absolutely, greatest phone that beats out anything else out there that you could buy. 

It’s also far from being the worst....” (Kozinets et al., 2010, s. 76).  

Fællesskaber som disse er meget værdifulde for virksomheder, hvis de kan komme i kontakt med 

en influencer som vil samarbejde med dem. Det er derfor vigtigt at produkt og influencer kan leve 

op til de normer der er i gruppen. Desuden forsøger Frank at lægge sig fladt ned og argumenterer, 

hvorfor det er bedre, at han gør det frem for en berømt person ”It’s not overpaid actors telling you 

that they use this phone; it’s the best and you should, too. I’m just a guy who blogs among the 

community of other bloggers with connections” (Kozinets et al., 2010, s. 76). Frank blogger om 
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sit liv og sin interesse for teknologi. Han er hverken berømt for skuespil eller en sport, hvilket gør 

ham til en troværdig kilde til information, hvor følgerne i fællesskabet kan tro på det han siger. 

At være tro mod sin karakter og sit forum er vigtigt. Alicia har en blog der primært handler om, at 

hun deler sine op- og nedture med det at være mor. Her svarer hun også på spørgsmål fra forældre, 

der søger svar på spørgsmål om, hvordan man kan håndtere sine børn og være forælder på.  

Hun får ligesom Frank en telefon i gave som hun kan bruge til hvad hun vil, bare hun også giver 

en anmeldelse af den i løbet af den tid som kampagnen varer. Derfor Alicia oplever at der er en 

negativ kontakt med hendes følgere og hun føler på et meget personligt plan, at hun ikke har gjort 

noget for at modtage telefonen. ”… you should note that the camera phone I own was given to me 

for free from Buzzablog, a buzz marketing company in exchange for promising to use the different 

features and to review it. I DID NOT BUY THE PHONE” (Kozinets et al., 2010, s. 79) dette gør 

at Alicia bliver vred da de kommentarer hun efterfølgende får fra sine følgere mener, at Alicia 

praler med til telefonen, hvilket får Alicia til at ændre sin tone i det næste blogindlæg hun skriver 

og dermed skifter hun karakter fra hvad bloggen oprindelig er og hvad de fælles normer accepterer. 

Denne form for word of mouth marketing er ikke i tråd med de normer der er for bloggen og det 

som den egentlig handler om, da den af følgerne anses for ikke at være et sted, hvor der skal 

eksponeres for et produkt og et brand. Måden hun ender med at håndtere hele kampagnen på og 

hvad hun skriver på sin blog, har den modsatte effekt end den som var ønsket fra virksomheden. 

At hun ændrer sin tone og skriver mere aggressive blogindlæg, har den negative effekt at der ikke 

er nogle af hendes læsere, som bliver inspireret til at ville købe den samme telefon. Alicias blog 

ændrer stil og formål efter kampagnen og fokuserer mindre på at dele historier fra sin egen måde 

at være forælder på til at være en for-profit blog hvor hun fremover vil modtage penge for at 

promovere virksomheders produkter på sin blog.  

Disse to eksempler viser hvordan word of mouth på sociale medier både kan gå godt når der er 

kongruens mellem influencer, mediets rum og produkt der reklameres for og hvordan det kan gå 

når disse elementer udebliver og skifter fra at være en personlig blog uden kommercielle hensigter 

til at skifte spor og blive mindre personlig. 

3.3. Social Networking Site (SNS) 

I bogen ”Sociale medier – Sociale Dilemmaer” (2015) af Jacob B. Pedersen, Claus Petersen og 

Anders Skov defineres sociale medier som ”Den række ydelser på internettet, der lader brugerne 
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interagere med hinanden eller en hjemmeside” (Pedersen, J et al., s.12). Siden de sociale medier 

blev taget i brug, har de mere eller mindre overtaget måden vi kommunikere på, som nu foregår 

på nettet, hvilket har ført til at det er blevet helt almindeligt at have en profil på de sociale medier 

(Pedersen et al., s.  12). Forfatterne beskriver, at hvis man som virksomhed gerne vil have kontakt 

til forbrugerne, er man nødt til at være til stede dér, hvor forbrugerne er (Pedersen et al, s.  12).  

SNS defineres som Owned media som er “platforms that’ are the property of the brand, such as an 

organisation’s own website, blogs, apps or SNS presence” (Lawlor et al. 2016, s. 2022). Her ejer 

virksomheden den eller de platforme som de opererer på. 

For at kunne forklare ændringen i internettets historie er det væsentligt lige at kigge på, hvordan 

det er opstået. I dets begyndelse var internettet kaldet Web 1.0 stedet, hvor afsender gav 

information til modtager (Pedersen et al, s.  13). Det handlede i højere grad om selv at generere 

det indhold, som skulle være på siden. Det er det vi i dag kender som f.eks. en blog. Web. 2.0 er 

det modsatte af Web 1.0, da indholdet i højere grad bliver genereret af brugerne. Det er det vi i 

dag kender fra Facebook (Pedersen et al, s.  14) eller Instagram. Her det det brugerne som selv 

skal producere indholdet for at gøre mediet eller platformen underholdende og spændende 

(Pedersen et al, s.  14). Web 2.0 adskiller sig fra Web 1.0 ved, at der bliver genereret nyt indhold, 

som kommentarer, opslag eller billeder, hver eneste dag og det betyder, at for de brugere som 

benytter sig af mediet at der altid vil være noget nyt indhold at se og læse (Pedersen et al, s.  15). 

Sociale medier som Facebook og Instagram er helt basalt en ramme for det indhold brugerne 

producerer. Web 2.0 har en bagside, som virksomhederne ikke kan styre. Når forbrugerne benytter 

en virksomheds facebookside til at skrive klager. Her kan de ytre sig om deres holdning til 

virksomhedens måde at behandle kunderne på (Pedersen et al, s.  16). Opslaget kan blive delt og 

andre kan synes godt om opslaget, det såkaldte ’like’, og nå ud til mange andre kunder og personer, 

som endnu ikke handler eller er kunde hos virksomheden endnu. Opslaget går viralt og det gør 

forbrugerne stærkere, da det er en platform, hvor det er forbrugerne der sætter dagsordenen. En 

virksomhed har ikke godt af at den bliver sat i sammenhæng med negativ omtale. Det kræver at 

virksomheden er dygtig til at håndtere en kommende krise på en sådan måde at både kunder og 

virksomheden kommer godt ud af krisen (Pedersen et al, s.  16). 

Bogen taler også om digitale fællesskaber og ”forestillingen om andres tilstedeværelse og deres 

fælles kulturelle praksisser … uden at de er til stede, er afgørende for, at fællesskabet eksisterer” 

(Pedersen, J. et al, s.  20).  Det forklarer at fællesskaber er en forestilling hver person har i tankerne 
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og det betyder ”at det [fællesskabet] kan finde sted, uden at medlemmerne er fysisk til stede i 

samme tid og rum” og det er dét de sociale medier kan hjælpe med at skabe (Pedersen et al, s.  20). 

Sociale medier bliver i Schlüschen, A. (2016) defineret som ”Internet-based applications that build 

on the ideological and technological foundations of Web 2.0 and that allow the creation and 

exchange of user-generated content” (Schlüschen, s. 1943). Sociale medier adskiller sig fra de 

traditionelle medier ved at være både dynamiske, interaktive til også at være et sted hvor alle anses 

for at være ligeværdige (Schlüschen, s. 1943). Sociale medier er et sted, hvor man som menneske 

er forbundet med hinanden gennem sociale netværkssider forkortet SNS. Mulighederne er mange 

og der er også mange brugere på disse sider som f.eks. Facebook der i 2016 havde 1,4 milliarder 

brugere på verdensplan (Schlüschen, s. 1943). Her kan virksomheder også oprette profiler helt 

gratis og markedsføre sig med opslag de selv laver. Effekten af denne form for markedsføring har 

virkning i en begrænset periode ”Whilst on brand pages the customer engagement decreases with 

an increasing number of fans, the average fan engagement increases on celebrity pages” 

(Schlüschen, s. 1940). Personer kan have forskellig grund til at benytte sociale netværkssider “… 

users with high SNS involvement are more interested in soft news such as celebrity news for 

gossip, while people with low SNS involvement are more concerned about political news and 

technology, health and medicine” (Schlüschen, s. 1944). Jo mere aktive brugerne er jo mere 

modtagelige er de over for den aktivitet der er på sociale medier som f.eks. de reklamer influencere 

poster på deres profiler (Schlüschen, s. 1944).  

3.4. Influencer marketing 

Influencer marketing er et begreb, som er blevet et meget naturligt fænomen hos virksomheder. 

Begrebet dækker over ”a … phenomenon which reflects endorsement practices by individuals with 

a significant social media audience, with the purpose of increasing online engagement for the 

endorsed product or service” (Goanta og Ranchordás, 2020, s. 4). Influencerne har en vigtig rolle 

at spille i virksomhedernes marketing strategi, da de skal agere som ”a trusted individual in the 

online community in a certain way” (Goanta og Ranchordás, s. 5). De presentere dem selv om 

autentiske, inden for rækkevidde og relatérbare individer (Goanta og Ranchordás, s. 5). 

Influencer marketing handler om ”monetization through advertising on social media” (Goanta og 

Ranchordás, s. 9). Det gør influencere ved at skabe omsætning ud af det indhold de lægger ud på 

de sociale medier (Goanta og Ranchordás, s. 9). Dette indhold kan laves på 4 forskellige måder; 
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affiliate marketing, exchange of goods and/or services, endorsement deals og producer/provider 

of goods or services (Goanta og Ranchordás, s. 10-11).  

Affiliate marketing er når en influencer bruger links i sit indhold der fører en følger videre til en 

hjemmeside, hvor man kan købe et givent produkt. Det tjener influenceren penge på ved at følgeren 

færdiggør sit køb gennem dette link. (Goanta og Ranchordás, s. 10). Ved ”exchange of goods 

and/or services” (Goanta og Ranchordás, s. 10) får influenceren et produkt af virksomheden eller 

også kan influenceren opleve den service som virksomheden har til deres kunder. Som tak skal 

influenceren enten lave en story, lægge et billede op på deres profil og eller skrive eller mundtligt 

komme med en anmeldelse af denne service eller produktet. På denne måde får begge parter noget 

ud af hinanden (Goanta og Ranchordás, s. 10). Når influencere agerer, som brand ambassadører 

kaldes det for endorsement deals. Det betyder at influenceren får deres betaling før de har udført 

de opgaver, som er angivet af virksomheden i deres aftale. Aftalen indeholder ofte en klausul der 

sikrer at influenceren ikke laver aftaler med andre konkurrerende brands til virksomheden (Goanta, 

og Ranchordás, s. 11). 

Stubb et al., 2019 undersøgte i 2019 en reklame på det sociale medie Youtube. Deres formål var 

at undersøge ”sponsorship compensation justification”. Det betyder at influenceren og 

virksomheden er åbne omkring deres samarbejde og denne begrundelse forklarer hvorfor de har et 

samarbejde og den fastsætter en grund for hvordan det bør gøres som retfærdiggør tilstedeværelsen 

og formidlingen af sponsoreret indhold. Når sponsoreret indhold blev offentliggjort og italesat 

skulle beskrive hvorfor det er i orden at der eksisterer og bliver formidlet sponsoreret indhold. 

Deres undersøgelse konkluderer at denne retfærdiggørelse og det at influencere italesætter at en 

video er sponsoreret, skaber det positive holdninger hos forbrugerne til influencerne, de som 

modtager penge fra deres sponsor.  

    Det øger ifølge undersøgelsen influencerens troværdighed, da denne form for begrundelse for 

en sponsor er, sammenlignet med en simpel offentliggørelse af sponsorering, mere grundig. Der 

skal dog tages forbehold for denne undersøgelse, da den kun giver empiriske resultater, der med 

andre ord betyder at undersøgelsen ikke har mere data at begrunde sin konklusion på end denne 

ene undersøgelse. Influencere retfærdiggør deres sponsorerede indhold ved at fortælle at det er 

deres fuldtidsjob og at de hver dag prøver at lave indhold med høj kvalitet som deres sponsorer 

betaler dem for. Det er deres levegrundlag og denne måde de har indkomst.  
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Sponsoreret indhold bliver af Ikonen et al. (2017) defineret som ”… content is understood by 

industry as integrating paid-by-the-brand and owned-by-the-brand messaging in … media outlets 

to achieve strategic goals” (Ikonen et al., 2017, s. 165). De beskriver at det er svært at retfærdiggøre 

sponsoreret indhold fordi forbrugerne eller følgerne der altid vil vurdere hvorvidt denne udtalelse 

om sponsoreret indhold er ægte og om følgerne nu også kan stole på det som bliver sagt ” the 

success of a sponsorship compensation justification disclosure is, first and foremost, dependent on 

consumer acceptance and agreement with influencers receiving compensation for sponsored 

content” (Stubb et al., 2019, s. 112).  

Der er tale om 2 slags indhold hvorfor det kan være svært at skelne hvornår noget er kommercielt 

indhold og hvornår der er tale om sponsoreret indhold. Derfor er sponsoreret indhold nødt til at 

blive italesat når indholdet er sponsoreret. Der skelnes mellem kommercielt indhold og native 

indhold. Begreberne skal forstås som kommercielt indhold, der foregår gennem virksomhedens 

egen platform og kanaler. Det kan f.eks. være på deres egen hjemmeside eller Youtube kanal, 

“Sponsored content resembles the original content on the publisher’s platform” (Stubb et al., 2019, 

s. 111). Når indholdet ses på en anden platform end virksomhedens egen hjemmeside, skal 

indholdet markeres med sponsoreret på dennes platform. Det er her der er tale om native reklame. 

Det kan i mellemtiden give lidt problemer for hvornår der skal italesættes at det er sponsoreret 

indhold Da der i ” native advertising, … is no clear line between commercial content and original, 

authentic content, such as opinions, feelings and experiences” (KILDE) dvs. at indholdet rummer 

de samme elementer som kommercielt indhold men hvor indholdet publiceres gennem en anden 

kanal end virksomhedens egen. Det betyder at indholdet kan være det samme begge steder men på 

sponsoreret indhold skal det markeres at det er reklame. 

Sukhvinder Singh og Vandana Gupta (2020) studerede de teknologier der ligger til grund for 

marketingafdelingers ideer med at benytte digitale platforme til deres kampagner og information 

om dem selv og deres produkter. De undersøger hvilke mekanismer og principper der ligger bag 

online marketing og anvendelsen af gamification som betyder at elementer fra spilverdenen bliver 

brugt i online marketing. Det gør virksomhederne for at opfordre til engagement med et produkt 

eller service og samtidig med det kan organisationen forbedre deres produktivitet, læring og 

medarbejderansættelser. Ideen med at bruge gamification som mediestrategi for virksomheder er 

at det på sigt kan forbedre virksomhedens salg samt være med til at give virksomheden information 

om forbrugerne af deres produkt eller service. Gamification refererer til ”… the process of 
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applying elements of game playing to content marketing technique by making it appealing” (Singh 

og Gupta, s. 18). Det som gør gamification interessant at bruge for virksomheder er at ved at tage 

essensen fra spil som ofte er sjove, transparente, designede og udfordrende og bruge det i et 

marketingøjemed skaber aktive engagerede forbrugere (Singh og Gupta, s. 19). Gamification er 

blevet en trend og flere og flere virksomheder benytter sig af det og bruger denne teknik til at opnå 

en konkurrencemæssig fordel. 

 

3.5. Instagram og Instagram i Danmark 

Instagram er ejet af Facebook, der opkøbte platformen i 2012 blot 2 år efter at platformen var gået 

i luften. Instagram blev hurtigt populær og fik 1 million nye brugere om dagen lige da platformen 

begyndte at vokse (Venderby, 2012). Denne hurtigt voksende platform var en stor konkurrent for 

facebook, som derfor købte platformen. Da Facebook købte Instagram, var det ikke meningen at 

integrere den i deres platform Facebook, men at lade instagram være sin egen platform for at den 

kunne udvikle sig (Nielsen, M., K., 2012).  

Instagram er en “… photo-sharing application, Instagram utilizes mobile technology to provide 

visual connection between brands and consumers” (Liew, Run og Ting, 2016, s. 45). Det er 

defineret af Pedersen, et al. (2015) som et sted hvor ”der er større fokus på det æstetisk smukke 

foto og den oplevelse, der har ført til dets tilblivelse” (Pedersen et al, s.  45). Siden barndommen 

er vi, som mennesker, blevet gjort opmærksomme på hvor vigtig vores ansigter er og det er ”in 

neuroscience that face perception is perhaps the most highly developed human visual skill. Faces 

are also powerful channels of nonverbal communication” (Bakhshi, Gilbert og Shamma, 2014, s. 

965) Ansigter betyder meget i den nonverbale kommunikation, hvor der hverken er sagte ord 

eller tekst at læne sig op ad for at afkode kommunikationen (Bakhshi, Gilbert og Shamma, 2014, 

s. 965). Instagram er et af de mest populære sociale medier i verdenen med over 1 milliard aktive 

brugere månedligt i juni 2018 viser statistik fra statista lavet i 2016-2019 (Statista, 2020). I 

Danmark havde 89% af danskerne adgang til internettet. 

3.5.1. Instagram segmenter 

I et studie af Johnson og Ha (2019) viste det sig at sammenlignet med mænd har kvinder en større 

tendens til at ”rely more often on family members and eWOM on SNSs to gain product 

information, and women also have more positive attitudes toward products reviewed on SNSs” 

(Johnson og Ha, s. 29). I en artikel fra Johnson og Ha (2019) undersøgte de hvilke segmenter der 
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bliver mest påvirket af markedsføring på sociale netværks sider. De kom bl.a. frem til at  “The 

influence of SNSs for females is not surprising, as 72% of females use SNSs, while 18- to 29-year-

olds are the largest age group to use SNSs” (Johnson og Ha, s. 37). Det samme er Schlüschen 

kommet frem til og skriver i sin artikel at ”One group responding especially favorably towards 

celebrity endorsement is the Generation Y, viewing the celebrities, in particular athletes, as role 

models based on their social status, physical attractiveness and likeability” (Schlüschen, s. 1944). 

I Danmark havde hele 91% af danskerne i 2017 brugt deres mobil telefon når de benyttede 

instagram, spørgsmålet blev besvaret af 14.000 personer (statista rapport, 2019, slide 36). 

Instagram kan dog godt tilgås via internettet på www.instagram.com (help.instagram.com, 

Navigation i appen, internetprofiler, 2020), men da platformen er lavet som en app, er det dér det 

oftest bør foregå for at kunne benytte alle Instagrams funktioner.  

De personer der er mellem 12-18 år, brugte i 2018 ca. 100 minutter om dagen på sociale medier 

som facebook eller instagram. I en rapport viste det sig også at “… Instagram reaches the 

younger generations, and attracts diverse societies more effectively than other social networking 

services” (Liew, Run og Ting, 2016, s. 45) og at de unge oftere har deres telefon på sig, hvilket 

gør, at det at lægge billeder ud på Instagram bliver en integreret del af deres liv “young mobile 

users are extremely attracted and driven to taking photos using their smart phones, and sharing 

them with others instantly” (Liew, Run og Ting, 2016, s. 45). 

De 19-34-årige brugte 77 minutter om dagen (Slots og kulturstyrelsen (A), 2019, s. 7). Statistikken 

viser også, at de 12-18-årige brugte 164 minutter om dagen ved deres pc/bærbar på sociale medier, 

musik etc. og at de 19-34-årige brugte 137 minutter om dagen på det samme (Slots og 

kulturstyrelsen (A), 2019, s. 7). De to grupper følger samme mønster når det gælder mobiltelefonen 

hvor de 12-18-årige brugte omkring 141 minutter om dagen på sociale medier, musik etc. og de 

19-34-årige bruger omkring 130 minutter om dagen (Slots og kulturstyrelsens rapport, 2019, s. 7) 

Ifølge en rapport fra statista med tal fra slots- og kulturstyrelsen viste at 75% af de 16-24-årige 

bruger instagram og at 52% af de 25-34-årige bruger instagram. Ud af de tal var 58% kvinder og 

47% mænd det viser rapporten fra 2018. Rapporten viser derudover at 36 % af de danske 

kvindelige brugere følger influencere på sociale medier eller bloggere, hvor af kun 15% af 

mændene gør det samme. 28% af danskerne brugte instagram dagligt i 2019, hvor kvinderne er 

repræsenteret med 58% og mændene 47% (Slots og kulturstyrelsens (B), 2019). Rapporten viser 
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at 49,9% af de 15-29-årige havde en instagramprofil og at 33,5% af de 30-39-årige havde en 

instagram profil (statista rapport, 2019, slide 33). Andelen af personer der brugte instagram flere 

gange i løbet af dagen lå på 44% i tredje kvartal af 2019 og andelen af personer der brugte 

instagram hver dag lå på 28% i samme periode (statista rapport, 2019, slide 34). Brugerne benytter 

instagram til flere forskellige ting hvor af 58% af de adspurgte valgte underholdning og at holde 

kontakten med venner og familie som det de bruger Instagram allermest til (statista rapport, 2019, 

slide 35). Andre formål er at følge brands eller virksomheder som 42% af de adspurgte valgte. 

11% brugte instagram til at læse nyheder, 9% brugte instagram til at styrke deres professionelle 

netværk. 7% bruger instagram til noget andet end det nævnte (statista rapport, 2019, slide 35). 

Antallet af respondenter til undersøgelsen som statista har brugt er forskellig fra spørgsmål til 

spørgsmål og det kan variere meget da respondenterne muligvis har sprunget nogle spørgsmål over 

i undersøgelsen. 

3.6. Digital marketing 

 

3.6.1. Berømt gennem influencer marketing   

Hwang og Zhang (2018) forklarer, at digitale berømtheder er personer der er blevet berømte 

gennem sociale netværkssider, så som instagram eller facebook, modsat traditionelle berømtheder, 

som skuespillere og musikere etc. Digitale berømtheder er anerkendt som “individuals with 

perceived social influence owing to their large number of followers” (Hwang og Zhang, s. 155). 

De bliver anset for at kunne give mening til de reklamer virksomheder laver og er således 

bindeleddet mellem virksomhederne og forbrugerne og de kan “influence consumers' positive 

feelings regarding products or brands based on consumers' assumption that they have authentic 

positive attitudes toward a product or brand then, consumers' positive feelings lead to their 

purchase” (Hwang og Zhang, s. 157). En effekt virksomhederne ikke ville kunne skabe gennem 

TV reklamer eller reklamer i det offentlige rum fordi ”Digital celebrities are closer and more 

accessible to social networking users in online communities” (Hwang og Zhang, s. 157). Men i en 

artikel fra Schlüschen, A. (2016) viser det sig at graden af hvor attraktiv en berømthed er har større 

indvirkning på forbrugeren end troværdigheden og hvilket brand der reklameres for selvom ”…  

the fit between an athlete endorser and the endorsed product was incongruent” (Schlüschen, s. 

1941), da influencerens egenskaber og karaktertræk vil smitte af på det brand, der bliver reklameret 

for. Dog bør der være kongruens mellem produkt og opfattelsen af influencerens kompetencer og 
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viden fordi ”when customers do not understand the link between the product and the celebrity, the 

advertising campaign might not be successful as consumers doubt the sincerity of the celebrity’s 

endorsement” (Schlüschen, s. 1941-1942). Der skal være harmoni mellem brand eller product og 

influenceren fordi netop dette er kernen til at kunne vurdere at reklamen er effektiv (Schlüschen, 

s. 1942). En influencer der reklamerer for flere brands på samme tid kan skabe en utryghed og 

undren hos forbrugerne fordi det kan give det indtryk at influenceren frem for at mene det de siger 

i virkeligheden bliver betalt for det de siger uden faktisk at mene et eneste ord af hvad de siger. 

Det skaber forvirring hos forbrugeren og gør reklamen utroværdig og ineffektiv (Schlüschen, s. 

1942).  

 

Virksomheder bruger primært influencere til at reklamere for deres brand og produkter og fordi 

det er “… cost-effective, followers-focused, emotion-based, and effective in inducing followers' 

actual purchases… ” (Hwang og Zhang, s. 157). Det er meget tiltrækkende for virksomheder at 

benytte influencere fordi de kan se flere fordele ved at benytte influencers frem for at bruge 

marketingkroner på reklame i TV eller bannerreklamer i det offentlige rum. Artiklen fandt frem til 

at kvinder har en tendens til ofte at blive mere påvirket af denne måde at lave reklame på “… 

digital celebrities, such as those on Instagram or YouTube, more powerfully affect purchase 

behaviours of female consumers aged 18–30 years, because they are considered more trustworthy 

and socially close” (Hwang og Zhang, s. 159). Det hænger ifølge artiklen sammen med at det er 

nok bare at have skabt en følelse af at der er en relation til en influencer, som man stoler på, selvom 

det påvirker opmærksomheden på, at opslaget er reklame ”… consumers still tend to purchase if 

persuasion agents are viewed as trustworthy and have persuasion skills” (Hwang og Zhang, s. 

160).  

Parasociale relationer har en forblindende effekt på forbrugerne der ikke evner at skelne mellem 

private holdninger fra hvornår en influencer reklamerer for et produkt “In the case of digital 

celebrities, who may be more familiar with their followers in terms of assimilation and friendship, 

consumers cannot easily discern their commercial from non-commercial content” (Hwang og 

Zhang, s. 160). En undersøgelse artiklen refererer til viser at ”60% of respondents think that 

celebrity advertisements are non-commercial because of the parasocial relationship. Thus, 

parasocial relationships will mitigate followers’ persuasion knowledge” (Hwang og Zhang, s. 

160). 
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Artiklen kommer bl.a. frem til i konklusionen, at det øger forbrugernes opmærksomhed på at et 

opslag er reklame ved direkte at skrive at opslaget er reklame “As disclosure of advertising or 

sponsorship in postings displayed online or on social media is required by regulations, followers' 

persuasion knowledge tends to increase, which negatively affects their purchasing and WOM-

intentions” (Hwang og Zhang, s. 164). Derudover kom de også frem til at “… parasocial 

relationships mitigate the negative effects of followers’ persuasion knowledge from reducing 

advertising effects” (Hwang og Zhang, s. 164). 

3.7. Parasociale relationer 

”A strong parasocial relationship between followers and digital celebrities can reduce followers' 

persuasion knowledge” (Hwang og Zhang, s. 156).  

Hwang og Zhang (2018) undersøger i deres artikel, hvordan parasociale relationer påvirker 

følgeres indkøbs- og eWOM intentioner og undersøger effekten af empati, ensomhed og lavt 

socialt selvværd på parasociale relationer inden for ’uses and gratification teorien’. Denne teori 

fokuserer på at forklare personer prøver at tilfredsstille deres sociale, informative, 

underholdningsbehov gennem brug af medier (Hwang og Zhang, s. 158). De undersøgte om 

parasociale relationer kan være med til at sænke paraderne hos forbrugerne der intuitivt vil antage, 

at markedsføringen sker for at influere dem (Hwang og Zhang, s. 156) og hvilken indflydelse 

empati har i parasociale relationer og hvilke behov disse relationer kan tilfredsstille hos 

forbrugeren. Den introducerer til at influencers er ikke fritaget for at informere om at et opslag er 

reklame. Dermed bliver forbrugernes opmærksomhed på at de er udsat for reklame øget, men 

samtidig har man fundet ud af at denne måde at reklamere på gør at den viden, som forbrugerne 

har, ikke er lige så stor som ved offline reklame (Hwang og Zhang, s. 156). De kom frem til, at 

relationen mellem influenceren og følgerne kan forklares gennem ”… psychological associations 

that media users build unilaterally with media characters or celebrities these relationships form 

their feeling of intimacy with media characters, and their feelings mirror a real social relationship” 

(Hwang og Zhang, s. 156). 

Parasociale relationer kan være med til at mindske angst og dermed gøre det muligt for personer, 

der har en lav eller høj grad af angst at skabe noget, som minder om venskab (Hwang og Zhang, 

s. 156). Et stærkt og vedvarende pseudo-venskab med berømtheder på sociale medier kan føre til 

at forbrugeren opfatter influenceren som en pålidelig kilde til information og dermed være 

medvirkende til at forbrugere sænker paraderne ”Parasocial relationships develop between social 
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media users, and the growing internet dependency tends to increase parasocial relationships” 

(Hwang og Zhang, s. 156). Metoden hvor virksomheder der benytter influencere til at lave reklame 

for dem viser at ”… digital celebrities may mitigate the negative impact of followers’ persuasion 

knowledge on their purchase and electronic word-of-mouth intentions” (Hwang og Zhang, s. 156). 

Metoden kan derfor hjælpe virksomheder til at få fortalt om deres produkt, hvor forbrugeren er 

mere åben overfor reklame.  

3.7.1. Parasociale relationer og empati 

Som citatet fra artiklen i toppen af afsnittet fortæller, kan stærke relationer mindske forbrugernes 

opmærksomhed på bevidst reklame over for dem. Artiklen burger et citat fra Labrecque som 

definerer parasociale relationer i marketingsøjemed som “an illusionary experience, such that 

consumers interact with personas (i.e., mediated representations of presenters, celebrities, or 

characters) as if they are present and engaged in a reciprocal relationship” (Hwang og Zhang, s. 

158). Når forbrugerne interagerer med influencerne bliver der skabt et rum, hvor forbrugerne 

bliver mere fortrolige og stoler på influenceren. Det udløser den intuitive selvfølgelighed at de 

influencere som forbrugeren har fulgt i en længere periode bliver mere pålidelige og troværdige 

og det er formålet med parasociale relationer ”they perceive digital celebrities as credible 

information sources and regard their advertisements as credible purchase information” (Hwang og 

Zhang, s. 158). Der bliver således ikke skelnet mellem digital berømthed eller venner fra 

forbrugerens virkelige liv ude i samfundet.   

Empati bliver normalt ikke kommunikeret på skrift eller i tale men nonverbalt. Oftest ses det ved, 

at mennesker udfører en handling, som man vil tolker som empati. Det sig at der var en øget 

tendens til at udvise empati og at brugen af sociale medier ”promotes empathy due to the easiness 

and frequency of interacting with other individuals in similar situations (Hwang og Zhang, s. 158). 

Parasociale relationer burger evnen til at udtrykke empati for at styrke relationen imellem 

forbrugeren og influenceren da ”empathy enables people to express empathetic concerns and 

support other people in online communities, such as health support communities” (Hwang og 

Zhang, s. 158) og det blev brugt til at støtte hinanden. Bliver forbrugerne eksponeret nok for 

reklamer på sociale medier begynder de også at interagere med disse influencere ”… as if they are 

present and engaged in a reciprocal relationship” (Hwang og Zhang, s. 158). Forbrugerne begynder 

derfor at tro på influencerne og finder deres informationer og kilder troværdige.  
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3.7.2. Ønsket om at høre til 

Uses and gratification teorien er defineret som “… the relationships between social compensation 

and parasocial relationships when gratification becomes the motive for pursuing parasocial 

experiences” (Hwang og Zhang, s. 156). Gennem uses and gratification teorien fremgår det at 

mennesker som har meget lav selvtillid og er meget ensomme har en tendens til at opretholde de 

parasociale relationer og deres ensomhed og lave selvtillid bliver blot endnu mere tydelig. De 

personer der oplever ensomhed, har en større tendens til at opsøge parasociale relationer via de 

sociale medier fordi ensomheden bliver en følelse som de vil frigøre sig fra.  

     De personer som opsøger parasociale relationer, har lavt selvværd som defineres som ”a 

person’s level of self-acceptance, which stems from an appraisal of global self-worth, 

attractiveness, competence, and ability to achieve one’s own aspirations” (Hwang og Zhang, s. 

159). Evolutionært ligger det til mennesker at man gerne vil høre til et sted og have nogle sociale 

relationer, som man kan være knyttet til. Selvværdet afspejler sig i inkluderingsstatus og ønsket 

om at høre til. Det er således en lang og sej kamp for nogle mennesker at kunne blive accepteret, 

hvis de ikke oplever følelsen af at høre til en gruppe og dennes sociale relationer ”within the 

sociometer theory, “self-esteem serves to both track the individual's relational value (i.e., value to 

other people) and motivates the person to enhance his or her relational value if it is perceived to 

be low” (Hwang og Zhang, s. 234). Får man følelsen af ikke at høre til nogen steder og bliver afvist 

opsøger personerne parasociale relationer til berømtheder. Det gør de for at give deres liv 

”symbolic meaning to repair their low self-esteem” (Hwang og Zhang, s. 159). Personer med et 

lavt selvværd synes det er nemmere at kunne udtrykke sig gennem sociale netværkssider fordi de 

kan være dem selv og samtidig har de tendens til at finde nye bekendtskaber der kan blive til 

venner gennem sociale netværkssider (Hwang og Zhang, s. 159). Parasociale relationer bliver 

benyttet oftere af personer der har lavt selvværd og som forsøger at kompensere for deres mangel 

på venskaber ”people … form maintain parasocial relationships to compensate for their deficiency 

in social acceptance and inclusion within the UGT perspective.” (Hwang og Zhang, s. 159). 

Det er en interessant vinkel at have på word of mouth og hele det aspekt om, at ved at skabe 

relationer mellem forbrugere og influencere kan man få forbrugerne til at være mere modtagelige 

over for reklamer på sociale medier og at det samtidig kan få forbrugeren til at tænke mindre over, 

at det er som en reklame influenceren fortæller og viser et produkt. Et område som artiklen ikke 

undersøger er hvorvidt der kan opstå etiske udfordringer eller spørgsmål undervejs i et sådan 
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forhold. For hvornår er det en relation mellem to mennesker og hvor går grænsen når det handler 

om salg? Kunne man forestille sig at denne relation, som den udvikler sig vil blive misbrugt eller 

udnyttet. Det er interessant at undersøge hvorledes disse relationer er virkelig ægte og at den eneste 

intention er at inspirere eller komme med gode råd. Det er også interessant at se på, hvornår kan 

man som forbruger vide at man er udsat for reklame, hvis man har en opfattelse af, at det er et 

venskab som alle andre uden for sociale medier? Det etiske spørgsmål dækker således den gråzone 

der kan ligge mellem at have et parasocialt forhold til en influencer. For hvornår er det så pleje af 

relationen og hvornår er det reklame? 

 

3.8. Videnskabsteori 

Følgende korte afsnit er udtryk for min egen forståelse af, hvordan man kan anskue verdenen og 

de fænomener, situationer eller observationer man kan foretage sig når man laver en undersøgelse. 

Det handler om, hvilke briller man vælger at anskue sit problem med og som dermed at med til at 

påvirke hvilken konklusion jeg kan komme til i slutningen af dette speciale. Det som jeg forstår 

ved videnskabeligt ståsted, er som følger.  Ved at benytte metode og videnskabsteori til at 

undersøge et fænomen kan man sige noget om det man ser på. Alt efter hvilken metode man 

benytter sig af, ser man forskelligt på dette. Metode handler om at se det der skal undersøges, fra 

et bestemt perspektiv alt efter om man f.eks. står tæt på eller langt væk og om man så skal bruge 

en kikkert. Står man tæt på er det muligt at man kan se og beskrive detaljer som man ikke ville 

kunne se hvis man stod langt væk. Et eksempel kunne være at man ser et skib. Står man ved en 

bakke og kigger på skibet kan man umiddelbart beskrive det overfladisk. Står man ved kajen er 

det meget lettere at se skibets detaljer. På samme måde gælder det med sin metode og 

videnskabsteori. Metoden beskriver hvordan du undersøger fænomenet og videnskabsteorien 

bestemmer med hvilke briller du undersøger fænomenet. 

 

3.9. Videnskabsteoretisk ståsted 

Verdenen kan anskues på mange måder alt efter hvilket videnskabsteoretisk ståsted man benytter 

sig af. Men al videnskabsteori skal ”forbedre sammenhængen mellem faglige begreber, teorier og 

metoder gennem kritisk selvreflektion. Den skal sikre, at en så vidt mulig konsistent og 

sammenhængende vidensudvikling hele tiden finder sted” (Brier, S., 2017, s. 88). I dette afsnit vil 

jeg redegøre for mine overvejelser om videnskabeligt ståsted og hvorfor netop dette er den bedst 

mulige måde at anskue mit speciale på. 
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I videnskabelige undersøgelser er der fire generelle paradigmer, som gør sig gældende. Det er det 

konstruktivistiske paradigme, kritiske paradigme, positivistiske paradigme og neo-positivistisk 

paradigme. Til hvert paradigme er både en ontologi, epistemologi og en metodologi som 

paradigmernes opgave er at svare på. Ontologien er det som stiller spørgsmål ved hvad 

virkeligheden er (Preskorn-Thygesen, (2012) s. 27). Epistemologien stiller spørgsmålet om 

hvordan virkeligheden erkendes af undersøgelsen og metodologien spørger hvordan virkeligheden 

undersøges (Preskorn-Thygesen, (2012) s. 27). Jeg arbejder ud fra et samfundsvidenskabeligt 

paradigme, hvor jeg søger at forklare problemformuleringen ud fra kulturelle og nationale vaner 

(Preskorn-Thygesen, (2012) s. 24). 

Der er grundlæggende 3 overordnede videnskabelige grene, naturvidenskab, samfundsvidenskab 

og humanvidenskab. Under disse tre grene er der 4 overordnede paradigmer, Positivistiske, 

Hermeneutiske, kritisk teoretiske og konstruktivistiske. Ontologien handler om læren om det 

værende, dvs. hvad der eksisterer i verdenen og på hvilken måde det eksisterer samt hvad tingenes 

natur er. Episteme betyder viden og handler om at se på, hvad man kan vide om verdenen og 

hvordan denne viden kan opnås (Preskorn-Thygesen, (2012) s. 24). 

Specialets videnskabelige ståsted tager overordnet afsæt i neo-positivismen, hvor man prøver at 

afdække virkeligheden så objektivt og realistisk som muligt. Specialet befinder sig derfor mellem 

det positivistiske og neo-positivistiske paradigme. Neo-positivismen udspringer fra det 

positivistiske paradigme som benytter metode ud fra den naturvidenskabelige gren (Preskorn-

Thygesen, (2012) s. 30). Positivismen er ”traditionelt set kritisk overfor modeller som inddrager 

underliggende mekanismer, som ikke kan observeres, hvorimod neopositivismen har understreget 

behovet for at inddrage sådanne mekanismer” (Preskorn-Thygesen, (2012) s. 30). Derfor har jeg i 

opgaven dette paradigme som skal besvare min problemformulering. 

Ontologien i denne opgave er derfor realistisk til begrænset realistisk, hvor genstande eksisterer 

uafhængigt af den videnskabelige iagttagelse, men at disse genstande skal ses i sammenhæng med 

menneskets forståelse af dem (Preskorn-Thygesen, (2012) s. 28). Epistemologien forsøger at være 

så objektiv som muligt, da det som undersøges ikke kan undersøges uden at forstå denne og at jeg 

ikke ville kunne komme frem til noget brugbart resultat ved udelukkende at gøre observationer og 

iagttagelser. Metodologien er beskrevet i afsnittet om metode. 
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Kapitel 4. Den analyserende del 
I analysen vil jeg benytte mig af grounded theory, hvor analytisk induktion vil blive benyttet til 

at analysere data fra interviewene og sekventielt design, hvor metodeintegrationen kan opnås i 

fortolkningsfasen. Her vil jeg undersøge hvad er det mine data indeholder og hvad de viser. 

Denne analysemetode har til formål at søge efter generelle forklaringer ifm. det fænomen, som 

undersøges (Brinkmann og Tanggaard, 2020, s. 310). Analysen vil trække på teorien for enten at 

kunne be- eller afkræfte teorierne. 

 

4.1 Spørgeskemaundersøgelsen 

I denne del vil jeg finde ud af hvad min data indeholder og hvad den viser, for samtidig at finde 

ud af hvordan mine respondenter forholder sig til de sociale medier og influencermarketing overfor 

virksomheder. I den første del af analysen af spørgeskemaet vil jeg undersøge, hvordan 

respondenterne forholder sig til influencere og virksomheder på Instagram. 

Influencere versus virksomheder 

Troværdighed på de sociale medier er en kvalitetssikring for mange mennesker og det gælder også 

mine respondenter i spørgeskemaet. Spørgeskemaet startede med at undersøge troværdighed på 

instagram. Valget var mellem virksomheden eller influenceren. Svaret var meget tydeligt, hvor 

over halvdelen af respondenterne synes at det er virksomheden er den mest troværdige på 

instagram. Og langt størstedelen af de adspurgte synes også at det er en bedre ide at der er 

virksomheder til stede på instagram end influencere. Når det gælder reklamer, er virksomhederne 

også langt mere foretrukne end influencere, når det handler om hvem man helst vil have, at en 

reklame skal præsenteres af (se bilag, appendiks B, figur 1). Det kan hænge sammen med deres 

troværdighed, som er større end influencernes. Kvinderne i spørgeskemaet synes generelt at det er 

en god ide at virksomhederne er til stede på instagram, hvor 18,5% er neutrale, 23% svarer, at det 

er en god ide og 31,85% synes det er en meget god ide. Altså er der ikke nogen af kvinderne, som 

har noget i mod, at der er virksomheder til stede på instagram (bilag, appendiks B, Figur 6). 84 % 

af kvinderne følger en virksomhed på instagram men 42% ikke interagerer med virksomhedernes 

profiler mod 23% som tilkendegiver at de interagerer med virksomheden. De som interagerer med 

virksomheden, gør det mest ved at skrive kommentarer til virksomhedens opslag (bilag, appendiks 

B, Figur 7). 
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Fællesskabsfølelse 

Undersøgelsen handlede også om at undersøge fællesskabsfølelsen, som Hwang og Zhang havde 

undersøgt. Resultatet viste, at over halvdelen af kvinderne, 57,6 %, synes at det giver dem en 

fællesskabsfølelse at bruge instagram modsat 42,3 procent af kvinderne som ikke føler de får en 

fællesskabsfølelse og 90,5% af kvinderne føler heller ikke at de er særligt forbundet med 

influencere, fordi de ikke kan se nogen grund til at kontakte influencerne. Hwang og Zhang fandt 

heller ikke nogen sammenhæng her omkring unge mennesker og denne fællesskabsfølelse i deres 

studie. Det bekræfter min spørgeskemaundersøgelse, hvor ingen af mine respondenter har skrevet 

med en influencer. 

Spejling 

Er det vigtigt for respondenterne at kunne spejle sig i influencerne? (se bilag, figur 7). Samlet set 

mener 25% af kvinderne ikke, at det er af nogen betydning at kunne spejle sig i de influencere de 

følger, 22% af kvinderne er neutrale eller også har det igen betydning, og 29% af kvinderne mener 

det har en værdi for dem, at de kan spejle sig i de influencere de følger. Totalt set er der 33,33% 

som ikke synes det er vigtigt, 31,71% er hverken eller enige i dette og 34,96% synes det er vigtigt 

at kunne spejle sig i influenceren. Da der er meget få mandlige respondenter, ser jeg det ikke som 

nogen valid værdi at konkludere på noget om mændene her, da der er for få til at kunne generalisere 

noget ud fra deres tal.  

Humøret 

Hvordan påvirker instagram humøret hos respondenterne? Der tegnede sig et billede af, at 

instagram påvirker humøret på godt og ondt. Nogle beretter om, at når de ser venner og bekendte 

poste at de har det godt, bliver respondenterne glade på deres venners vejene: 

”Jeg bliver glad når jeg følger med i hvad venner/bekendte poster” (bilag, appendiks 

B1, svar nr. 5) 

”Jeg bliver glædeligt påvirket over at se mine venners opslag og kunne følge deres 

liv (fester, graviditeter, bryllupper mm.)” (bilag, appendiks B1, svar nr. 20) 

”Det påvirker mit humør på den måde at jeg kan blive glad, hvis jeg ser noget sjovt 

på instagram eks, en video eller et billede hvor der er noget tekst på, som afspejler 
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en hverdagssituation, så trækker det på smilebåndet” (bilag, appendiks B1, svar nr. 

21). 

”Mit humør kan blive afspejlet i det jeg ser. Både positivt, hvor jeg kan grine og 

smile af noget jeg ser” (bilag, appendiks B1, svar nr. 30)  

Humøret bliver også påvirket i en mere trist og frustreret retning ifølge respondenterne:  

”Likes gør en glad. Beskeder fra ukendte kan være uforudsigelige og nogle er gode 

og gør en glad. Mens disse beskeder også kan være trusler eller andet uønsket 

materiale - det kan gøre en irriteret, frustreret eller ked af det” (bilag, appendiks B1, 

svar nr. 8). 

”Altså bliver "jaloux" på deres liv. Rejserne, taskerne, tøjet, de lækre 

restaurantbesøg osv.” (bilag, appendiks B1, svar nr. 12).  

”Jeg bliver ofte irritabel og nogle gange frustreret, selvom jeg også ofte bare 

kommer til at sidde og scrolle på instagram. Jeg kan ikke lide størstedelen af 

indholdet. Det hele føles utroligt kunstigt, og der er kun få virkelige og reelle 

følelser og skildringer.” (bilag, appendiks B1, svar nr. 18). 

”… Det påvirker mit humør i den negative retning når influencers som Fie Laursen 

deler/reklamerer for ting der, efter min mening, giver unge mennesker et forkert 

billede af virkeligheden, eller reklamerer for ting der ikke rammer målgruppen 

(bilag, appendiks B1, svar nr. 20) 

Humøret har stor indflydelse på respondenternes brug af instagram og de positive følelser sker på 

baggrund af venner og bekendtes opslag. De negative og triste følelser retter sig mod influencernes 

tilstedeværelse og de reklamer som de laver. Det kan give en følelse af jalousi irritation.  

Influencer strategi på instagram 

I spørgeskemaets sidste del viste respondenterne at ’Explanation’ strategien var at foretrække for 

dem, fordi influencerne på den måde ville virke mere troværdige. Influencere der reklamerer for 

noget der ikke stemmer overens med deres profil og personlighed blev af respondenterne anset for 

at være utroværdig og irrelevant:  
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”Jeg synes det virker misvisende. For mig er influencere en adgang til viden og 

information omkring ting, der ikke nødvendigvis er mainstream/almindeligt 

tilgængelige (jeg følger fx. Skateboarding og heavy metal-influencere. Hvis 

influencere reklamerer for andet end deres fagområde, forsvinder troværdigheden” 

(bilag, appendiks B2). 

”Det kommer helt an på hvad der er. Men troværdigheden daler når det ikke er noget 

de har forstand på” (bilag, appendiks B2). 

”Jeg opfatter det som fuldstændig utroværdigt. Der er selvfølgelig tilfælde, hvor man 

ville kunne mærke en troværdighed, men jeg har ikke oplevet det; kun det modsatte” 

(bilag, appendiks B2). 

 Som det ses i besvarelserne, er det ikke til at tage fejl af, hvordan en influencer bør agere på 

instagram når de laver reklame. Influencere bliver lynhurtigt bedømt på deres personlighed og om 

der er en sammenhæng mellem produkt og profil. Når der ikke er sammenhæng, bliver det 

utroværdigt og uprofessionelt, hvilket kan gøre det svært at forholde sig til. 

De reaktioner der er på, at det ikke er så væsentligt, om der er overensstemmelse med profilen og 

personligheden forklarer, at man ikke må glemme at influencere også er mennesker, som ikke kun 

eksisterer på instagram. De ser derfor ikke udelukkende på influenceren som en person der kan 

agere ud fra deres arbejde som eks. sanger og derfor udelukkende må udtale sig og reklamere inden 

for denne kategori og tema: 

”Det opfatter jeg ikke nødvendigvis utroværdigt. Alle er mennesker med flere 

interesser, en madblogger kan lige så vel bruge skønhedsprodukter og have en 

holdning til det, som en influencer der altid reklamerer for skønhed” (bilag, 

appendiks B2). 

 

”Bare fordi man er sanger er det jo ikke ens betydende med, at man ikke kan gå op i 

mad” (bilag, appendiks B2). 

 

”Hvis det fremstår oprigtigt, gør det mig ikke noget. Mennesker behøver ikke være 

låst fast under ét image og ét tema” (bilag, appendiks B2). 
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”Det gør mig ikke noget. Deres profession er én ting og deres daglige behov/rutiner 

er en anden. Begge dele er en del af alles hverdag, så det overrasker mig ikke, hvis 

de går op i deres madvarer, skønhedsprodukter eller lign” (bilag, appendiks B2). 

 

”Det opfatter jeg ikke nødvendigvis utroværdigt. Alle er mennesker med flere 

interesser, en madblogger kan lige så vel bruge skønhedsprodukter og have en 

holdning til det, som en influencer der altid reklamerer for skønhed” (bilag, 

appendiks B2). 

 

”En person er jo ikke kogt ned til én ting! En person der blogger om mad går jo også 

med tøj eller bruger har møbler. Så hvis de anbefaler et produkt, som de er glade for 

undre jeg mig ikke. Men der er jo også kæmpe forskel på de forskellige influencere 

og hvor troværdige de er. Jeg ville fx aldrig tage noget Fie Laursen sagde for gode 

vare” (bilag, appendiks B2). 

 

Det betyder altså at så længe influenceren har loyale følgere der kan se igennem fingre med 

influencerens profession i det virkelige liv, er det underordnet om en sange reklamerer for andet 

end hvad der har med influencerens arbejde. Det betyder at respondenterne til en vis grad 

accepterer strategien ’endorsement’ fordi influenceren er mere end bare influencer men også et 

menneske som bruger lige så almindelige produkter som resten af befolkningen.  

4.2. Delkonklusion på første analysedel 

Der ses en tendens i spørgeskemaet der tyder på, at virksomheder er meget velkomne på Instagram 

og at influencere har en lavere troværdighed overfor både kvinder og mænd i målgruppen. Det 

lader til, at influencermarketing generelt har et problem når de ikke bliver anset, som værende lige 

så troværdige som virksomhederne og at respondenterne i langt højere grad ønsker at det er 

virksomheden selv som præsenterer et produkt i en reklame på instagram (se bilag, appendiks B, 

Figur 3, 4 og 5). Dette står i kontrast til de undersøgelser der peger på at influencermarketing kan 

øge en virksomheds omsætning. Dette kan meget vel være sandheden når man teoretisk regner på 

det, men i det store billede er dette en øvelse, som balancerer på en knivsæk fordi der skal meget 

lidt til før en influencer bliver utroværdig eller anses for værende god kilde til information, som 

man som forbruger køber sig ind på. Derudover er det bemærkelsesværdigt at der tales meget om, 
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at influencermarketing er stadigt voksende og der findes mange guides og manualer, bureauer og 

virksomheder der huser flere influencere for at kunne hjælpe virksomhederne med at vurdere, 

hvilken influencer de bør samarbejde med, til trods for at spørgeskemaundersøgelsen peger i den 

modsatte retning, og fortæller at det er virksomheden selv som er mest troværdig i deres øjne.  

4.3 Analyse af 3 instagramprofiler 

På baggrund af respondenternes svar i spørgeskemaet og i det efterfølgende interview vil der 

blive lavet analyser af de følgende instagramprofiler: 

• Fie Laursen 

• Krimblekongen 

• Katerina Plitzner 

Disse tre influencere blev enten nævnt i mit spørgeskema eller interviews og jeg finder dem 

derfor relevante at bruge i analysen til at illustrere hvilken påvirkning disse influencere har på 

forbrugerne samt hvordan disse kan illustrere teorien som samtidig vil blive sat i spil i denne 

analyse. 

I artiklen af Hwang og Zhang var et af deres argumenter for parasociale relationer at ”When 

followers develop parasocial relationships with digital celebrities through repeated exposures to 

the latter's social media postings, they perceive digital celebrities as credible information sources 

and regard their advertisements as credible purchase information” (Hwang og Zhang, s. 158). 

Dette kan skabe et stort problem i fremtiden for de børn og unge mennesker som følger f.eks. 

influenceren Fie Laursen. En influencer som startede med at fortælle hudløst ærligt om sig selv 

om at hun blev mobbet, hvilket mange af hendes følgere kunne sætte sig ind i eller relatere til. 

Efter at hun har fortalt så meget om sig selv og ikke lagt skjul på noget har hun opbygget et 

fællesskab og relationer som kan anses for at være parasociale relationer, fordi de personer der 

følger hende har været udsat for det samme og kan se hendes som en rollemodel der ikke tager 

sig af hvordan andre mennesker, taler om hende. 

Et problem som bl.a. redbarnet har kritiseret er hendes reklamer om sugardating, hvor der ikke 

tages hensyn til de følgere Fie Laursen har, som er under 18 år (Nielsen, M. R., 2020) 

“Moreover, as consumers trust their friends' recommendations, and  they regard digital 

celebrities as their friends in parasocial relationships, they tend to use advertisements for brands 

and products by digital celebrities on social media as credible information for their purchase 

decision-making” (Colliander & Dahlen, 2011). Dette kan medvirke til at de piger som ser op til 
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Fie Laursen, tager hendes ord og råd for gode varer og ikke evner at tænke kritisk eller overvejer 

konsekvenserne af de ting som Fie Laursen nærmest anbefaler fine følgere til at gøre. De unge 

piger som ser Fie Laursen som populær og som en de ser, op til kan potentielt ende med at gøre 

som hende og uden videre vide hvad bagsiden af medaljen er hvilket Colliander og Dahlen også 

poiterer ”consequently, parasocial relationships that promote intimate friendship between digital 

celebrities and their followers may affect the followers' purchase decision-making”. Et andet 

eksempel som Hwang og Zhang beskrev i deres artikel var at de mennesker som opretholder 

disse parasociale relationer ofte, føler sig meget ensomme og har et meget lavt selvværd, hvilket 

kan gøre dem til nogle meget sårbare og lette ofre der bliver eksponeret for reklamer på sociale 

medier (Hwang og Zhang, s. 158).  

4.3.1. Fie Laursen 

Første gang vi stiftede bekendtskab med Fie Laursen var i 2012 i TV2 Nyhederne (Nyhederne 

TV2, 2012), hvor hun som 16-årig fortæller om hvordan hun på samme måde, som en pige i 

Canada ved navn Amanda Todd, er blevet mobbet og hun dengang lagde en video ud på det sociale 

medie Youtube hvori hun havde skrevet om sin mobning på nogle kort. Pigen fra Canada endte 

med at begå selvmord. Det gjorde Fie Laursen ikke men hun så sit snit til at kunne fortælle sin 

historie og gøre opmærksom på dette problem.  

I 2013 blev Fie Laursen interviewet af Berlingske.dk om hendes fortid, hvor hun blev mobbet men 

også at hun var blevet model 1 år efter hendes udtalelser i TV2 Nyhederne. Hun begyndte i 2014 

at skrive sine første blogindlæg og i 2016 skriver hun blandt andet i et blogindlæg at ”… det skal 

lige understreges at jeg aldrig skal lave porno” (Fie Laursens blog, d. 18. december). Hendes 

blogindlæg er opsigtvækkende og overskrifterne er ofte ud fra en ’clickbait’-opskrift der ofte er 

mere spændende end selve indlægget, blot for at tiltrække læsere og gøre dem tilpas nysgerrige til 

at ville klikke ind på blogindlægget. Det betyder også at Fie flere gange har meldt ud at flere af 

hendes blogindlæg er blevet gjort mere spændende og ekstravagante end hendes liv egentlig har 

været. Hun er flere gange gået til bekendelse at hun har løjet om sin tilværelse og at hun efter sin 

bekendtgørelse ville være ærlig fremadrettet. 

Fie Laursen blev for alvor kendt da hun i 2015 deltog i realityprogrammet Paradise Hotel, i 2016 

deltog hun i programmet ”Helt i skoven” og i 2018 deltog hun både i realityprogrammet ”Paradise 

Hotel” igen og ”Divaer i junglen”. I 2019 deltog hun i reality-tv-programmet ”EX on the beach”. 
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I sommeren 2020 kunne man opleve, at hun solgte sit brugte undertøj og på den måde tjente penge 

(Mørck, 2020). Derudover har hun lavet reklamer, hvor hun opfordrer til sugardating, et koncept 

hvor kvinder tager på dates og giver en vis seksuel ydelse og som derefter modtager gaver der 

f.eks. kan være designer varer eller andre dyre materielle ting, som disse kvinder går og drømmer 

om (Lindblad, 2020). Fie Laursen forklarer at ” Sugardating er sådan set bare dating med fordele 

for kvinder” sagde hun i et skriftligt svar til politikken (Lindblad, 2020). Det sidste nye hun er 

begyndt på er, at hun gennem sin instagram profil, der har over 320.000 følgere og hvoraf mange 

af dem er unge mennesker og børn, er begyndt at sælge sig selv seksuelt gennem en profil på 

abonnementssitet onlyfans, selvom hun tidligere har udtalt at det kommer hun aldrig til at lave. 

Kampagnen fik flere organisationer op ad stolene inklusiv Red Barnet der i sin kritik af Fie 

Laursens reklame for sugardating italesætter deres bekymring for sådan nogle reklamer, der 

potentielt også vises til børn under 18 år. Kritikken går på at ”det er dybt bekymrende” og at ”børn 

skal kunne følge deres yndlingsyoutuber eller logge på Instagram uden at få forvrænget deres 

selvværd og uden at risikere spillegæld eller et knæk i livet, fordi de følger influencernes 

opfordringer til casinospil eller sugardating” forklarer Johanne Schmidt Nielsen, generalsekretær 

i Red Barnet, i debatinlægget på Altingets hjemmeside (Nielsen, J. S., 2020).  

4.3.1.1. Rollemodel eller ej 

I 2020 er det også muligt at høre Fie Laursen i hendes nye podcast ’Fies Univers’ hvor hun taler 

om emner som det at være rollemodel og beskrivelsen for denne episode lyder ”I dagens episode 

taler vi om at være en rollemodel. Hvornår er man det? Vi taget et emne op der rør mig dybt, da 

det er min kamp om at løsrive mig fra de fejl jeg har begået, så jeg kan tage ansvar og blive en god 

rollemodel” episoden tager 10 min og blev lagt op d. 29. maj. 

Her snakker hun om at hun har ryddet op i sine sociale medier og er udmærket klar over at hun har 

følgere som er børn eller personer under 18 år. Hun har derfor slettet indhold på bl.a. sin TikTok 

profil, hvor hun synes der var noget indhold der ikke passede til sine følgere. Derfor mener hun at 

instagram er en platform hvor hun kan dele ud af sin seksualitet, fordi hun ikke mener, at hendes 

yngre fans er til stede. Hun ved, at der er nogle regler af en årsag og nogle guidelines så hun er 

glad for, at hun har valgt at distancere sig imellem det, altså TikTok der primært er for børn og 

unge under 18 år og så sin instagram.  

I interviewet med Berlingske.dk 4 måneder efter podcasten, taler de også om det med at være 

rollemodel og til det siger Fie ”Jeg ser ikke mig selv som en rollemodel, og jeg har heller ikke 
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bedt om at være en rollemodel. Jeg vil bare gerne vise, hvem jeg i virkeligheden er, selvom det 

betyder, at jeg nogle gange gør nogle dumme ting” (Dalgas, J., 2020) siger hun og fortsætter ”jeg 

vil hellere være mig selv end at være andres definition på en god rollemodel. Så må folk følge 

med eller lade være” (Dalgas, 2020). Her er det tydeligt at Fie Laursen kan skifte mening relativt 

hurtigt. Man kan antage, at hun spiller et spil, hvor hun til de medier, hvor hendes uge fans og 

følgere ser hende, er dér, hvor hun siger én ting. Og når de medier hvor voksne og børnenes 

forældre læser og hører med, der siger hun det stik modsatte. Det er ikke til at sige hvad hendes 

formål er med den kommunikation hun kommer med.  

4.3.1.2. Kropsidealer 

D. 2/9-2020 kan man i Berlingske læse en artikel med Fie Laursen hvori hun forklarer, hvorfor 

hun gang på gang bliver ved med at eksponere sig selv og reklamere for diverse virksomheder. I 

artiklen fortæller Fie at hun ikke kan se noget uetisk i at reklamere for noget der potentielt 

farligt, som den operation som hun har fået foretaget i Tyrkiet på en klinik, som hun derefter har 

fået lov til at give en rabatkode til, i en konkurrence blandt hendes følgere. Hun svarer 

journalisten at ”… Jeg synes at alle skal have lov til at have den krop, de gerne vil have. Der skal 

være plads til både tykke, tynde og dem med plastikoperationer. Jeg siger ikke, at folk absolut 

skal gå ud og få lavet et numseløft. Jeg reklamerer bare for det og viser, hvor man kan få det 

lavet ordentligt, hvis man gerne vil det” (Dalgas, 2020). Flere medier er efterfølgende ude med 

kritik af Fie Laursen og mener at hun er med til at opretholde en forestilling der er til, hvordan en 

’rigtig krop’ skal se ud og at hun med reklamen er med til at fortælle andre unge mennesker, især 

piger, at det okay ikke at kunne lide dem selv som de ser ud. Hun er dermed med til at give 

forvrænget kropsideal.  

Fie Laursen bliver også nævnt i mit spørgeskema samt interviewene hvor hun bliver brugt til at 

illustrere det modsatte af hvordan en influencer burde agere på de sociale medier ”… Det 

påvirker mit humør i den negative retning når influencers som Fie Laursen deler/reklamerer for 

ting der, efter min mening, giver unge mennesker et forkert billede af virkeligheden, eller 

reklamerer for ting der ikke rammer målgruppen (bilag, appendiks B1, svar nr. 20) I interviewet 

nævner en respondent hvordan vedkommende ser på influencere og hvem der florerer i tankerne 

for beskrivelsen.  

”Jeg synes om influencere at der lidt er to slags. Der er dem som producerer noget og så er der 

dem som bare eksisterer derinde der er rigtig meget som ... Åh hvad skal man kalde det? Der er 
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rigtig mange som godt kan lide at vise sig selv frem. Den der narcissistiske influencertype. 

Kvinder der gerne vil vise at de har en lækker mås og et flot forparti eller mænd der gerne vil 

vise deres pæne overkrop, de ting siger mig ingenting… Jeg kan ikke tåle den der narcissisme 

influencer, om det er mænd eller kvinder eller hvem det er” (bilag, Appendiks G). Jeg spurgte 

derfor hvem vedkommende tænkte på da denne beskrivelse kom og der blev det klar at Fie 

Laursen har være primære fokus for denne beskrivelse 

Respondenten beskriver at vedkommende frygter hvordan dennes småsøskende vil få et forkert 

billede af hvordan man både agerer på instagram men i særdeleshed også hvordan et forvrænget 

kropsideal kan være med til at sende nogle uhensigtsmæssige signaler som kan blive tolket på en 

måde som, at hvis man skal være på instagram og blive accepteret af andre, så skal man se ud på 

en bestemt måde  ”…sådan nogle som Fie Laursen der er også rigtig mange som .. men det er 

måske i højere grad kvinder end det er mænd men eks. de her modebloggere, hvor det bliver 

sådan hvor det i mindre grad handler om at fremstille moden men måske i højere grad handler 

mere om at fremstille dem selv og selvfølgelig skal de have lov til at være på instagram men det 

siger mig ikke så meget. Man kan godt blive lidt bekymret når man kigger på sine småsøskendes 

generation som sidder og kigger op til nogle af de her mennesker” (bilag, Appendiks G). 

respondenten har flere yngre søskende og deler derfor samme bekymring som man ser hos 

organisationen, Red Barnet. 

4.3.1.3. Med eller uden sociale medier? 

Fie Laursen har eksisteret på de sociale medier og floreret i medierne siden 2012 og hun har et 

stærkt behov for at være til stede. Selv da hun efter sit selvmordsforsøg gik der ikke længe før 

hun måtte tilbage og være online på de sociale medier, der gik blot 2 måneder for forklarer dette 

med: ”Jeg ved ikke, hvordan man fungerer i den virkelige verden uden det her [sociale medier]. 

Jeg eksisterer ikke uden mine sociale medier. Uden dem er jeg død. Jeg forstår godt hvis mange 

tænker at jeg bør droppe det, fordi jeg bliver ødelagt af alt den negative omtale og de negative 

kommentarer. Men det var ikke det, der drev mig dertil, hvor jeg var i sommer… ” (Dalgas, 

2010). Lige foreløbig ser det ikke ud til at de sociale medier får en anden side af Fie Laursen 

uanset hvor tåkrummende hendes opslag og udtalelser end måtte være. Fie Laursen er og bliver 

et godt eksempel på det at være influencer uden hæmninger.  

Fie Laursens profil, og måde at agere på, minder meget om den måde som Kozinets et al. 

beskriver influenceren Alicia i deres artikel. Man kan udlede af Fie Laursen at hun er en person 
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som fik følgere dengang hun startede med at være et ansigt udadtil som var offer for mobning. 

Dette kunne mange unge mennesker relatere til og det viste sig hurtigt at Fie Laursen ikke var 

den eneste som havde været udsat for mobning. Det affødte masser af unge følgere som var 

inspirerede af at hun turde stå frem og fortælle sin historie. Senere kom det dog frem at det vidst 

ikke var helt sandt og at Fie Laursen selv også havde været med til at mobbe andre. Eksemplet er 

ikke en til en med Alicias eksempel men det beskriver meget godt hvordan følgere ikke kan 

fordrage Fie Laursen fordi hun er en person som bevæger sig hurtigt fra den ene pol til den 

anden yder pol. Og den ene dag mener hun en ting og den næste uge tager hun stærkt afstand fra 

hvad hun helt ærligt mente i sidste uge. Det gør hende til en utilregnelig person, som både set fra 

respondenterne og Red Barnet ser som værende forvrængende når det kommer til kropsidealer. 

Fie Laursen har eller havde en forestilling om at hun skulle rette op på sit liv for derfor at kunne 

være den rollemodel som hun burde være over for sine unge følgere. Samtidig fortæller hun i et 

interview, at det må være forældrenes ansvar at deres børn ikke følger nogle på instagram som 

ikke matcher deres børn aldersmæssigt.  

Spørgsmålet er nu hvilken strategi Fie Laursen benytter sig af, ubevidst eller ej, ift. Kozinets’ 

beskrivelse. Fie Laursen bevæger sig i evalutation stragetien, da hun for eksempel lavede en 

reklame for sugardating. Dette fik flere af hendes følgere der i blandt voksne følgere til at slå 

hånden af Fie Laursen (Nielsen, M., 2020). Strategien ignorerer moralske spændinger forbundet 

med word og mouth marketing kampagner og når Fie Laursen ikke holder sig til sit felt, som 

kendetegner hende, kan der opstå spændinger når hun lægger vægt på et produkt eller service, 

hvis hun ikke før har gjort dette. Fordi Fie har reklameret for mange forskellige ting gennem en 

lang periode, har hun fået skabt sig megen vrede og en fjendtlighed til sine følgere, hvilket 

resulterede i færre følgere. Der er dog nogle som ser igennem fingre med dette og følger hende 

alligevel. I mit interview udtalte en der følger hende at grunden til at vedkommende følger hende 

er udelukkende fordi ”… det er perverst underholdende at se det der slowmotion tog ulykke hun 

har gang i. det er ikke for hendes content – der er nogle man følger for at få 

underholdningsværdien” (bilag, appendiks E) 

4.3.2. Katerina Pitzner 

En kvinde som blev nævnt da jeg lavede interview, var Katerina Pitzner, som en af de 

interviewede følger. Hun har i mere end 20 år handlet med diamanter og interessen blev vækket i 

barndommen, hvor hendes far havde flere smykkebutikker i København.  
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Hendes instagramprofil indeholder mange billeder med hendes smykker samtidig med det er hun 

også meget optaget af at give information om den branche som hun lever af og giver gode råd og 

viden om diamanter. Hendes primære fokus på sin instagram er hendes diamanter og hvordan 

man kan investere i diamanter. Derudover holder hun også foredrag og hun er en yderst 

respekteret kvinde med ben i næsen og som ved hvad hun vil. Derfor kan man være sikker på, at 

det som man ser, er virkeligheden. Det er luksus og første klasse krydret med familielivet og 

somme tider bliver der spredt inspiration til selvindsigt og accept af en selv bl.a. ved at hun 

lægger en billedserie op med ”10 tanker om livet” hvor hun også viser hvilken indsigt i livet hun 

har som mor. Hun bliver anset som værende troværdig og er flere gange blevet interviewet af 

børsen.dk  

Derudover er der nogle få reklamer for bl.a. Ellos en virksomhed der sælger tøj til hele familien. 

Dette er dog langt fra det der fylder mest hos hende og hendes feed er mest præget af hendes 

egen virksomhed og passion for diamanter og investeringen af disse. 

4.3.2.1 Kendis og direktør i egen virksomhed 

Katerina Pitzner lever ikke udelukkende af at købe diamanter til kræsne købere og investere i 

diamanter, som en økonomisk forsikring for sin familie og sig selv. Katerina har også medvirket 

i flere programmer på både DR1, TV2 Zulu og TV3. I dag kender de fleste hende som 

diamantdronningen og man har kunnet følge med i Katerinas og familiens liv i serien 

”Diamantfamilien” på TV2 Zulu som kører på 3. sæson. I serien følger man Katerina og hendes 

børn i hverdagen og når de deltager i forskellige arrangementer på den røde løber. 

Om sin og døtrenes medvirken i programmet skrev Katerina d. 13. maj 2018 i et opslag på 

instagram om oplevelsen og hvorfor hun har valgt at lave programmet, der overvejende 

modtager mange positive tilkendegivelser fra seere og hendes følgere ”Pigerne og jeg er 

overstrømmede af positive, støttende og sjove meldinger fra seere i hele landet, som elsker vores 

tv-program, “Diamantfamilien”. Det er vidunderligt og faktisk overraskende at modtage så 

megen opbakning” (Katerina Pitzners opslag på instagram d. 13. maj 2018). Katerina er også 

fuldt ud klar over at det ikke kun er lutter glade og positive kommentarer der skyller efter hende 

og pigerne men det tager hun også med sig og beskriver bl.a. hvordan hun har håndteret disse 

udmeldinger samt hvilke tanker der gik igennem hendes hoved inden hun efter 3 år sagde ja til at 

lave programmet ”Hvad godt skulle det gøre os? Pigerne var desuden for unge og sårbare, og 

hvordan vil det påvirke dem? Hvordan ville det påvirke min forretning? Jeg kan godt genkende 
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den usikkerhed, som tog mig over tre år at overvinde, før jeg turde sige ja. Men jeg har kigget på 

min frygt for at blive dømt i det offentlige rum, og jeg har arbejdet med denne, hvilket har gjort 

det muligt for mig at lave et program som “Diamantfamilien”” (Katerina Pitzners opslag på 

instagram d. 13. maj 2018). Hun fortæller bl.a. at hun var meget usikker fordi hun i programmet 

skulle give mere slip på kontrollen og vise mere af sig selv og hun mener at ”det har været 

altafgørende, at jeg kan genkende mig selv i serien, så jeg kan være ærlig og sige: Ja, det er også 

mig” (Katerina Pitzners opslag på instagram d. 13. maj 2018). ”Jeg ved hvem jeg er og står op 

for mig selv. Jeg vil ikke længere reducere mig selv i frygt for, hvad andre tænker. Det har taget 

flere år at opbygge mit brand og forretning, og hvis ikke det kan tåle, at jeg er, som jeg er, så er 

det alligevel ikke stærkt nok. Vi er ambitiøse og målrettede, men vi er også udfordrede på 

kærligheden, drømmende og hverdagen – præcis som alle andre” (Katerina Pitzners opslag på 

instagram d. 13. maj 2018). Hun er generelt et meget ærligt menneske, som gør at det hun laver, 

bliver meget personligt. Denne ærlighed stemmer godt overens med teorien af Kozinets der 

handler om at sociale relationer gennem sociale medier er en væsentlig faktor for at skabe en 

tryghed og troværdighed til en influencer. Det må man sige at hun gør til fulde. Der er ikke noget 

som man som følger ikke får at vide, selvom Katerina er relativt privat. Hun balancerer mellem 

det at være en offentlig kendt person samt være en målrettet forretningskvinde og på den anden 

side ser vi hende også i rollen som mor til sine 4 børn og hvordan hun jonglerer alle disse bolde 

mere eller mindre på samme tid.  

Som person er Katerina autentisk, hvilket er en styrke hun kan bruge i sammenhæng med hendes 

virksomhed, og det univers hun har skabt på instagram, som Kozinets også pointerer i sin artikel, 

at det handler om at være tro mod sin karakter og sit forum. Kozinets forklarer bl.a. at ” WOM 

affects the majority of all purchase decisions” (Kozinets et al., 2010, s. 71) og den effect forsøger 

Katerina at benytte ved at være til stede der hvor folk er gennem TV programmer. Her kan hun 

vise sine kunder hvem hun er hvilken Pedersen samtidig, understreger vigtigheden af ”… hvis 

man som virksomhed gerne vil have kontakt til forbrugerne, er man nødt til at være til stede dér, 

hvor kunderne er” (Pedersen et al., s.  12).  

Spørgsmålet er nu hvilken strategi Katerina Pitzner benytter sig af, ift. Kozinets’ beskrivelse. 

Hun er ikke influencer på samme måde som Fie Laursen er det. Hendes primære fokus er på sin 

egen forretning og sit private liv samt det TV hun laver med sine børn. Man kan antage at der er 

mere tiltro til Katerina når hun en enkeltgang reklamerer for en virksomhed. Derfor tager denne 

strategi analyse placering afsæt i hendes reklame for Ellos (bilag, appendiks K1), som hun 
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lavede tilbage i februar 2020. en af årsagerne til at reklamen fungerer er at hun skriver at der er 

”mærkevarer” på tilbud, hvilket stemmer overens med hendes eksklusive liv som 

diamanthandler. Dermed bevæger hun sig over i explanation strategien. Det gør hun ikke som 

ekspert i tøj men qua hendes fornemmelse for kvalitet og eksklusivitet. Hun ved hvornår noget er 

ordentligt og er værd at bruge penge på. Hun fortæller meget klart hvem hun reklamerer for og at 

de har teamet op, hvor hun også har fået en rabatkode til sine følgere. Hun vil sine følgere det 

bedste og skjuler ikke noget. Hun står ved hvad hun reklamerer for og det accepterer følgerne.  

 

4.3.3. Kriblekogen 

Bag profilen Kriblekongen er en kvinde som hedder Kristina. Hun er uddannet pædagog og 

oprettede i marts 2019 profilen som har til formål at inspirere forældre til mere leg med deres 

børn gennem sjove og lærerige aktiviteter. Hun er ambassadør for Legeakademiet.dk og på 

hendes profil er der i dag 45,8 tusind personer som følger med. Hendes koncept er at ved at tage 

udgangspunkt i hendes børn forsøger hun at være en kilde til, hvordan man gennem leg kan 

styrke bl.a. børns sanser. Det er ikke kun leg for Kristina. Hun Krydrer leg med viden som 

forældre kan blive klogere af. Et eksempel på et af Kristinas opslag kan være hendes opslag 

omkring sanseleg som har flere funktioner for et barn (se bilag, appendiks L).  

Selv beskriver Kristina i et interview til TV2 Nord at hendes instagramprofil er tænkt til ”… at 

når man går ind, så skal man selv få lov til at gå i gang med noget. Jeg vil gerne vise, at det 

faktisk er mega sjovt at lege med sine børn, hvis man finder noget, som man også selv er optaget 

af” (Bach, 2020).  

Respondenterne som jeg interviewede og som følger Kriblekongen på instagram fortæller at 

”Hun deler meget personlige oplevelser og er meget dygtig til at vise, at det er reklame, hvis det 

er noget hun har fået i gave” og fortæller at hendes ord har indflydelse på om respondenten vil 

købe de produkter hun viser på sin profil. Den anden respondent fortæller at vedkommende 

følger Kriblekongen ”for at blive inspireret med aktiviteter som kan bruges i til at stimulere børn, 

samt at fremme deres udvikling”. Gennem hendes profil er hun med til at skabe en tryghed fordi 

hun er ”… meget nede på jorden og meget ærlig i sine stories” og ”… viser hun tanker bag ved 

og hvad dette kan gøre. De ting hun viser kan man selv bygge videre på/udvikle”. Hun 

præsenterer sine lege ved at fortælle til at ”lege kan udvikle sig og blive noget helt andet end 

forventet. Somme tider beskriver hun hvilke sanser som kan komme i spil i diverse lege.” siger 
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en respondent. Dog ser respondenterne ikke hendes som en ekspert men mere som en selvlært 

influencer og som en person der ”qua sin uddannelse har en nuanceret indsigt i din måde hun 

arbejder med børn på.”  

Kriblekongen benytter sig af explanation strategien og endorsement strategien. Hun er uddannet 

pædagog og har derfor et stort kendskab på området omkring leg og børn samt børns udvikling. 

Selvom hun er ambassadør for legeakademiet.dk stemmer det fint overens med hendes profil og 

det hun reklamerer for, da det er inden for hendes vidensområde og at hun ser sig selv om en 

valid kilde til objektivt at kunne vurdere om et givent produkt er godt og samtidig hvorfor. Dette 

er også hvad Kozinets forklarer er at foretrække for følgeren. Der skal være overensstemmelse 

mellem influencer og det der reklameres for. Når influencere agerer, som brand ambassadører 

kaldes det for endorsement deals. Det betyder at influenceren får deres betaling før de har udført 

de opgaver, som er angivet af virksomheden i deres aftale. Aftalen indeholder ofte en klausul der 

sikrer at influenceren ikke laver aftaler med andre konkurrerende brands til virksomheden 

(Goanta, og Ranchordás, s. 11). 

 

4.4. Analyse af interviews 

I analysen af mine interviews vil jeg undersøge spørgsmålene ift. teorien for at se om der er nogle 

ligheder i min undersøgelse, som kan bekræfte teorien og samtidig min egen undersøgelse eller 

om der er steder hvor min undersøgelse modsiger teorien og finde ud af hvorfor min undersøgelse 

ikke stemmer overens med teorien. Jeg vil finde frem til en årsag til hvorfor respondenterne agerer 

på instagram som de gør. 

 

Underholdning og tidsfordriv 

På samme måde som Pedersen et al. forklarede at mobiltelefonen for unge mennesker er ”et legetøj 

og en livsnerve ud til alle sociale relationer – den opleves nærmest som usynlig og integreret i 

kroppen” (Pedersen, J. et al, s.  46) så har instagram fået den samme virkning på de respondenter 

jeg har interviewet. De fortæller at de hver især bruger instagram dagligt, dog er der en som 

fortæller at vedkommende godt kan have en pause fra instagram om senere ’tjekke ind’ igen på 

platformen. Men instagram er på samme måde blevet en integreret del af deres hverdag og 

respondenterne bruger omkring en time om dagen mindst: 
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” Jeg bruger det hver dag hvor jeg bare kigger det igennem, men det er sjældent at 

jeg lægger noget op” (bilag, appendiks H).  

”Jeg scroller i gennem. Det er mere i perioder hvor jeg lægger noget op. Eksempelvis 

i sommerferien eller andre højtider hvor der sker meget. Jeg bruger ca. 2 timer og 37 

minutter om dagen i gennemsnit” (bilag, appendiks D).  

Det er dog ikke alle respondenterne som laver opslag hver gang på instagram. De respondenter jeg 

interviewede svare omtrent det samme til hvor aktive de var således: 

”Det er meget skiftende hvor meget jeg selv lægger op, men jeg kigger på instagram hver dag” 

(bilag, appendiks C). 

Ud fra de første spørgsmål i mine interviews, kan instagram være med til at få respondenterne til 

at slappe af. Det er en platform hvor respondenterne kan få inspiration, og hvor de kan se tilbage 

på gode minder. Samtidig er platformen et sted for underholdning hvis man keder sig. 

Underholdningen kan også ligge i, at man som følger kan få noget indsigt og sladder om kendte 

mennesker. Nogle af respondenterne bruger det også til at blive inspireret af virksomheder og deres 

produkter og tilbud.  

 

4.4.1. Fællesskabsfølelse 

 

”Similar to interpersonal relationships, parasocial relationships in social media environments can 

reduce anxiety in users' real interpersonal relationships and enable them to form pseudo-

friendships” (Hwang og Zhang, s.156) denne udtalelse undersøger Hwang og Zhang I deres artikel 

og fandt frem at denne fællesskabsfølelse ikke har nogen bevæggrund for deres målgruppe, som 

var personer mellem 18-40 år.  

Min undersøgelse viser, at instagram, kan være med til at øge følelsen af velvære og ro i kroppen, 

da flere af respondenterne fortæller at instagram for dem er et sted hvor de hygger sig og slapper 

af. Instagram er blevet et sted de aktivt vælger at blive underholdt og bruge tid på at blive inspireret 

af andre. Fællesskabet for mine respondenter ligger ikke i de parasociale relationer til en influencer 

men i relationen til deres venner og familie. Her kan de dele billeder og visuelt dele ud af deres 

hverdag hvilket gør platformen til et rart sted for dem. Fællesskabet ligger i at man kan tagge sine 

venner i opslag: 
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”Det er bare rart man ikke er forpligtet til at like men personen kan selv tolke det de 

nu vil af det like. Det er ikke så forventeligt” (bilag, appendiks D).  

”… det giver en form for fællesskabsfølelses at ens venner liker ens opslag” (bilag, 

appendiks F)  

”... hvis man bliver tagget i et billede, hvor man har været sammen med nogle. Det 

giver en rar følelse, det er jo altid rart at vide, at personen har hygget sig med en, og 

at de gider at dele den oplevelse man havde sammen” (bilag, appendiks C).  

Fællesskabsfølelsen kommer også til udtryk gennem de interesser man har og de finder et 

fællesskab igennem dem man skriver sammen med som deler samme interesse og derved får en 

information som der ellers ikke er til at google sig frem til: 

”Jeg følger stort set kun mine venner og så nogle nicheinteresser, hvor der jo så ikke 

er så mange andre steder, hvor man kan afsøge og det synes jeg bestem er fedt at jeg 

kan få noget information der som jeg ikke kan få andre steder” (bilag, appendiks G)  

I den anden ende af skalaen er der en respondent som beskriver at fællesskabsfølelsen kommer af 

at bruge instagram og have en profil. Fælles for mine respondenter i interviewene er at når de 

beskriver hvorfor de ikke kontakter en influencer svarer de 

”instagram er blevet noget alle bare skal have’ – og så er man ligesom bare med på 

moden. For ikke at føle sig udenfor og gå glip af noget…” (bilag, appendiks I).  

”Nej ikke instagram – det gør facebook eller twitter – det virker for mig en lille smule 

mere distanceret” (bilag, appendiks E). 

”… jeg har ikke brug for en samtale. Jeg har ikke behov for en kontakt” (bilag, 

appendiks C).  

” Det har jeg ikke fordi jeg har ikke haft noget at spørge dem om. Og jeg ser ikke 

rigtig op til dem som sådan et idol. Jeg føler ikke at jeg skal agere som sådan en fan” 

(bilag, appendiks F).  

4.4.2. Forbrugerne har nok i sig selv og deres venner 

Der synes at være et mønster hos respondenterne der uafhængigt af hinanden svarer nogenlunde 

det samme. De har hverken behov for det eller lyst til det. Det kan antages, som Hwang og Zhang 
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også kom frem til, at unge mennesker er mere sociale og dermed ikke føler et behov for at skabe 

et fællesskab eller en ny ven eller veninde med en influencer. Det er mærkeligt og ingen af dem 

synes at have brug for en samtale eller kontakt med en influencer og en antager at influenceren må 

være rigeligt optaget i forvejen:  

” Det er bare noget jeg ikke gør. Jeg kan ikke se nogen grund til det og jeg gider ikke 

være sådan en og del af sådan en lang kommentar. Heller ikke privatbeskeder til 

dem” (bilag, appendiks I).  

”… Jeg tror de får rigeligt i forvejen, jeg har ikke lige behov for det” (bilag, 

appendiks D) 

” Nej – det har jeg faktisk ikke. Jeg synes det er mærkeligt. Så skulle det være en jeg 

havde et bekendtskab med” (bilag, appendiks E).  

Ingen ser tilsyneladende det store behov for at have nogen ekstra kontakt med andre personer end 

deres venner og familie. I Hwangs og Zhangs konklusion kom de frem til at ”as significant others' 

WOM and product reviews play a role as credible information sources to compel purchase 

intentions and decisions, consumers perceive celebrities' advertisements or endorsement as 

trustworthy information when parasocial relationships are formed” (Hwang og Zhang, s.164). 

 

4.4.3. Troværdighed og transparens 

Spørgsmålet om, hvorledes en influencer, der er åben omkring det de laver og oplyser om, at det 

de laver er reklame, er troværdig, ift. de influencere, som ikke giver information er svaret klart hos 

mine respondenter. Når influencere laver reklame skal de være så ærlige som overhovedet muligt 

ved at give information om det man laver, øger det troværdigheden: 

 

”… det her det er en reklame og det gør jeg for at tjene penge eller for at få et par 

gaver jeg synes er fede … Det hæver troværdigheden så er det jo ærligt, og så kan 

man jo vælge at take it or leave it…” (bilag, appendiks G)  

 

”Det synes jeg helt sikkert, så ved man at de siger det de gør og at de får penge for 

det.” og at det hos nogle respondenter er ”… sten sikkert” at troværdigheden bliver 

værdsat for ”at spille med åbne kort det giver point hos mig. De som ikke gør det de 
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spiller nærmest også på at de tror deres følgere er dumme selvom det er åbenlyst.” 

(bilag, appendiks E)  

 

Reklame på instagram er en hårfin balance og det må helst ikke virke alt for påtvungen. Dette kan 

medføre at følgere oplevere reklamen som falsk eller som en reklame, hvor influenceren 

udelukkende laver reklame for pengenes skyld. Udover at virksomheden og reklamebudskabet 

skal stemme overens med den influencer, som bliver valgt til at uføre reklamen bør en virksomhed 

tænke over, hvordan forskellige influenceres baggrund og personlighed påvirker følgerne, fordi 

det kan i nogle tilfælde give nogle forkerte indtryk hos følgeren:  

”… nogle gange synes jeg også det er mærkeligt, at en som har været med i ’Paradise 

Hotel’ eksempelvis skal stå og reklamere for et eller andet produkt og selvfølgelig 

kan det jo stadig være troværdigt. … jeg svært ved at få det til at give mening og jeg 

har svært ved at tage det seriøst at de skal bruge en som har været med i ’Paradise 

Hotel’… er det bare for at det skal se godt ud og for at tiltrække kunder … det er lidt 

mere naturligt at det ligesom er en som står bagved og som arbejder i virksomheden” 

(bilag, appendiks I)  

 

Det bekræfter teorien af Schlüschen, som forklarede at der bør være kongruens mellem produkt 

og opfattelsen af influencerens kompetencer og viden fordi ”when customers do not understand 

the link between the product and the celebrity, the advertising campaign might not be successful 

as consumers doubt the sincerity of the celebrity’s endorsement” (Schlüschen, A., ss. 1941-1942).  

 

En anden respondent forklarer at når der er kongruens mellem influenceren og produktet kan der 

stadig opstå en tvivl  

”Faktisk vil jeg ikke anse det som værende troværdigt. Medmindre det er nogle 

influencere der går op i hvilke produkter de vælger at reklamere for og som er gode 

og relevante. Der var engang en som sagde at hun kun ville reklamere for noget hun 

faktisk kunne stå inde for. Men jeg kan ikke vide overhovedet om hun taler sandt, 

men jeg kigger på hendes profil og der er overensstemmelse mellem de ting hun har 

sagt og så det hun viser på sin profil. Men jeg kan ikke 100% vide om det er sandt.” 

 

     Hvis influencere skjuler, at det er reklame, fortæller respondenterne at: 
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”… det skal tydeliggøres ellers er det fjollet.” og ”Jeg kan godt forstå at man gør det, 

man vil jo selvfølgelig også gerne have procenter når folk køber det, og det må ikke 

være grimt. Det giver en følelse af at de måske godt ved at det de laver er reklame 

men, at de prøver at skjule det til deres fordel” (bilag, appendiks E).  

”Det er et skidt signal over for følgerne, hvis man ikke viser det er reklame … hvis 

det er noget de kan stå inde for så kan de vel også godt skrive at det er reklame” 

(bilag, appendiks E). 

 

Influenceren har mange muligheder for at vinde deres følgeres accept og troværdighed men det 

kan meget hurtigt blive vendt til noget negativt 

”Det giver mere troværdighed at det ligesom står nede i deres tekst at det er reklame, 

end at skjule det eller gøre det mindre” (bilag, appendiks I). 

 

”Det virker meget useriøst. Når det skal stå der, skal det også stå der så man kan se 

det” (bilag, appendiks F). 

  

” … jeg synes det er falsk reklame, de skal være ærlige omkring hvad de laver” 

(bilag, appendiks C).  

 

Ifølge undersøgelsen af Stubb et al. viste deres resultat også at ”The findings thereby support 

previous studies on sponsored recommendations showing that pinpointing the truth in advertising 

efforts would increase source credibility” (Stubb et al., 2019, s. 117). Respondenterne er ikke alene 

om at savne mere gennemsigtighed og ærlighed i influencermarketing branchen. Flere 

virksomheder ønsker en form for regulering af markedet. Det skriver nyhedsmediet Berlingske.dk 

der i en undersøgelse hvor det havde spurgt flere store virksomheder om emnet svarede at ”Det er 

kun 17 pct. af virksomhederne, der har tillid til, at influencerne overholder markedsføringsloven. 

Det er da også mere end tre ud af fire af virksomhederne i rundspørgen, som ønsker mere 

regulering på området” (Marquardt, F, 2020).  

”… Man er jo ligesom nødt til [pause] lige så snart ting det bliver uigennemsigtigt 

så taber man troværdigheden. Det er sådan set lige meget hvad man snakker om og 
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uanset hvilken kontekst og det synes jeg også gælder for influencere, at hvis man 

har en skjult agenda så mister man sin troværdighed” (bilag, appendiks G)  

Hvis man som influencer slet ikke formår at informere om, at det er reklame det som de laver 

svarer respondenterne at  

”… det er jo ulovligt. Der tænker jeg at der er nogle som ikke har styr på deres shit. 

Der er nogle som simpelthen ikke ved hvad de laver og ja, så er man jo ikke troværdig 

… er det så fordi personen er dum, eller fordi personen ikke ved bedre, eller har de 

noget at skjule, og hvorfor vil de ikke stå ved det. men jeg synes faktisk ikke at det 

generelt er et problem så ofte med skjult reklame på instagram. Der er virkelig nogen 

som har brændt nallerne på det og siden de sager har været fremme, så synes jeg 

faktisk folk har været meget gode til det” (bilag, appendiks G) 

 

Stubb et al. forklarer dette ved at ”the function of sponsorship disclosures is important for 

consumers’ understanding and recognition of the content as advertising. The presence of a 

sponsorship disclosure may be the only aspect distinguishing the communication as advertising” 

(Stubb et al., 2019, s. 111) og det forklarer samtidig, hvorfor nogle af respondenterne svarer at:  

 

”Jeg tror jeg vil have svært ved at vide om det er reklame eller ej. Hvis fokus på 

nogle bestemte produkter og der ikke blev oplyst at det er reklame, man kan tydeligt 

at det er reklame, så kan man lige så godt skrive at det er reklame.” 

 

Et eksempel på dette kan også ses på Jeanette Ottesens instagram profil (se bilag, appendiks N), 

hvor der i hendes stories ikke bliver fortalt at det hun er i gang med, er reklame, og hun har samtidig 

placeret teksten ”reklame” bag sit brugernavn således at ”reklame” teksten bliver skjult. Dette er 

langt fra med til at skabe transparens i en branche, hvor man i forvejen har svært ved at dæmme 

op for de influencere der ikke kan finde ud af at agere ud fra loven. En respondent forklarer at når 

dette sker så er det: 

 

 ”… humbug, de får jo penge for at lave det de gør. Så man ved ikke om de gør det 

fordi det er en personlig anbefaling eller om de gør det for at snyde os til at købe et 

produkt” (bilag, appendiks C).   



Side 59 af 148 
 

 

Dette kan man umiddelbart ikke afgøre om det er Jeanette Ottesens agenda. Det kan resultere i at 

følgerne reagerer ved at de ikke har lyst til at følge influenceren ” … Så gider jeg ikke følge 

personen, det er nemmere at se på følgere at de daler end at man får nogle mærkelige kommentarer. 

Så dem gider jeg bare ikke følge.”  

 

Der er ikke nogen af respondenterne som synes det er en voldsom smart ide og en ting er sikkert 

og det er at når influencerne ikke er ærlige om det de laver, så bakker følgerne ud ifølge mine 

respondenter.  

”Det har jeg ikke så meget til over for. Det siger loven så længere er den ikke” (bilag, 

appendiks E) 

”… Der mangler jo ligesom noget reklame for det de prøver at sælge og er det sandt 

det de siger. Nogle gange er der jo en rabatkode med og er det sandt? Det er mere 

troværdigt at der er et navn bag hvad det er de reklamere for. Hvis ikke der står 

reklame så kan man jo tro at det er noget de finder på bare for at få følgere” (bilag, 

appendiks I)  

 

Delkonklusion på anden del af analysen 

Respondenterne er ikke særligt påvirket af influencere på instagram. Det de reagerer på, er deres 

venners opslag. De personer jeg har interviewet, gav ikke udtryk for at have lavt selvværd og 

dermed at kunne øge deres selvværd gennem instagram. Det ser ikke ud til at der er nogen 

sammenhæng mellem følgere og forholdet til influencere, da der ikke er nogle, som føler sig 

forbundet med en influencer, som ifølge Hwang og Zhang er en måde influencere nemmere ville 

kunne påvirke følgere. Dermed er det ikke sagt at dette kan ske hos andre personer. Et fåtal af 

respondenterne fortæller at de har købt et produkt fra en reklame, men fra virksomheden selv. De 

vægter i høj grad gennemsigtighed og ærlighed højt når der reklameres på instagram og at det ikke 

er en hvilken som helst af de 4 strategier, influenceren kan bruge for at opnå denne troværdighed. 

Det ser ikke ud til, at jo mere aktive forbrugerne er jo mere modtagelige er de overfor den aktivitet 

der er på sociale medier, tværtimod. 

 

4.4.4. Er det en reklame? 
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Hvornår er noget reklame på instagram? 

Respondenterne er enige om at når noget er reklame, skal det angives og oplyses lige med det 

samme: 

”når folk reklamerer for et produkt eller anbefaler et produkt eller en tur. Et eller 

andet de vil have man skal købe” (bilag, appendiks C) 

”alt det der jeg har lige fået en pakke sponsoreret content. Hvis det er noget man har 

fået penge for eller modtaget af et firma”  (bilag, appendiks E) 

”når de får noget af et firma eller bliver betalt for at gøre noget, altså influencere”  

”Når noget er en reklame, er det et opslag hvor det der er i fokus, ting eller noget tøj 

er i fokus. Hvis det var en billedserie af noget nyt legetøj, så ville jeg forvente at det 

var reklame” (bilag, appendiks H)  

”lige så snart der er penge eller gaver eller sponsorships eller andre ting involveret 

så synes jeg det er en reklame” (bilag, appendiks G) 

Der er altså forskel på om det en influencer laver er en anbefaling hvor de ikke får penge for at 

lave opslaget, men hvor de ærligt mener at det er et godt produkt som de for egen regning har købt 

og betalt og så til at de laver et opslag fordi de er blevet betalt for at gøre det. 

Det som respondenten referer til omkring paid, owned og earned media er måden, hvorpå reklamer 

kan opdeles. Paid media er “search, display ad networks or affiliate marketing whereby the brand 

owner invests in various online platforms to promote a given brand” (Lawlor et al. 2016, s. 2022). 

Dette er altså der hvor virksomheden skal have penge op af lommen for at få noget omtale og gøre 

opmærksom på sig selv og sin forretning. Earned media blev også definere i teoriafsnittet og er 

den form for marketing, som respondenten anser for at være tilgangen når en influencer altså 

anbefaler et produkt som influenceren selv har betalt for og derefter personligt synes er et godt 

produkt at vedkommende vil fortælle andre om det.  

Hvornår skal der oplyses om at det er reklame? 

Respondenterne er meget enige om, at der skal oplyses om det, når en influencer laver reklamer, 

dog er det ikke alle der ved hvornår noget er decideret reklame og hvornår noget er en anbefaling 

som influenceren ikke får penge for, da det er med til at så tvivl om hvorvidt influenceren får penge 
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for noget de derfor ikke oplyser om. Derfor mener respondenterne, at der skal være 

gennemsigtighed på området og transparens i opslagene for at de har en chance for at afkode 

reklamerne fra de opslag der ikke er reklame. Det skal derfor oplyses lige så snart de får en 

økonomisk gevinst. En enkelt ved ikke hvornår det skal oplyses og kender ikke til reglerne på 

området: 

 ”… generelt burde det faktisk være så gennemsigtigt som muligt. Jeg synes det er 

blevet bedre at gennemskue det…” (bilag, appendiks F). 

”det synes jeg der skal gøres hver gang og det skal noteres i caption [tekstfelt under 

billedet] på postet. Og hvis det er en story, så skal det noteres med et lille tag.” og 

derfor skal det oplyses ”så snart de tjener penge skal de sige det er reklame” (bilag 

appendiks G).   

”… det skal oplyses hvis det er reklame som er noget der er på duttet [når en 

influencer bliver betalt for det]” (bilag, appendiks D).  

”Jeg er ret enig med loven og det etiske kodeks. Det skal være tydeligt” (bilag, 

appendiks E). 

”Jeg ved ikke hvornår der skal oplyses om det. jeg kender ikke reglerne” (bilag, 

appendiks H). 

Strategien som virksomhederne vælger kunne være mere præcis for at virksomhederne ikke 

arbejder med hovedet under armen, eller ikke laver en form for baggrundtjek på deres influencer 

som de udvælger til at reklamere for dem. Umiddelbart må man antage at virksomhederne laver 

deres forundersøgelser ift., hvem de vælger, der skal reklamere for deres produkter og virksomhed, 

da det andet kan virke lettere utroværdigt når flere influencere på samme tid pludselig mener det 

samme om et produkt fra samme virksomhed. 

”Jeg kan også godt synes det er komisk at nogle influencere inden for kort tid reklamerer for det 

samme produkt det er lidt underligt. Men måske er det ikke alle der følger alle influencere, det 

bliver ’hypet’ og alle lige pludselig synes at det samme produkt er godt. Det svært at gøre det 

personligt. Man kan nok godt kalde det for at virksomhederne skyder med spredehagl” (bilag, 

appendiks D). 



Side 62 af 148 
 

Forbrugerombudsmanden er dog meget klar i sin tale når det kommer til hvornår og hvordan der 

skal oplyses om reklame og fortæller i et interview i Berlingske ”Vi vurderer en reklame på en 

anden måde end en personlig anbefaling, som ikke har et kommercielt formål. Hvis influenterne 

ikke tydeligt oplyser, når der er kommercielle hensigter bag deres opslag, så bliver det meget 

sværere at navigere i, og så er der risiko for, at vi som forbrugere på sigt kan miste tilliden til de 

sociale medier” (Kot, H., 2019) fortæller Christina Toftegaard Nielsen, og tilføjer: 

”Reklamemarkeringen eller oplysningen om, at man har fået produktet gratis, skal stå så tydeligt, 

at det ikke er til at overse” (Kot, H., 2019).  

Hvad gør du for at sikre dig at du ikke ser en ulovlig reklame, uden at reagere på det? 

En gentagende respons jeg fik i interviewet til dette spørgsmål, var at når en respondent så en 

reklame de muligvis antog er ulovlig var deres reaktion. En af respondenterne indrømmede, at 

vedkommende var uvidende på området og ikke har den fjerneste ide om, hvordan vedkommende 

skal kunne gennemskue, hvornår en influencer poster ulovlig reklame 

”Hvis jeg ser det en gang så scroller jeg videre, men hvis det sker gentagende gange 

unfollower jeg” 

”Oftest så skjuler jeg opslaget, men sommetider anmelder jeg det også - altså ud fra 

de muligheder der bliver præsenteret.”  

”Jeg gør umiddelbart ikke noget ved det, idet jeg ikke gider at agere politimand. Det 

er ikke mit job, også går jeg også ud fra at forbrugerombudsmanden er opmærksom 

på det” og ”Jeg gør ikke noget, jeg tænker ikke over det? Hvis der kommer noget 

som man bidder mærke i, går jeg bare videre” 

 ”Jeg ved jeg ikke, har aldrig reageret på en ulovlig reklame. Oftest ruller jeg bare 

videre. Jeg ved ikke om de er ulovlige eller ej, sådan noget lægger jeg ikke mærke 

til.” 

De respondenter der forsøger at reagere aktivt og som også mener at de har den nødvendige viden 

til at kunne anmelde et opslag også gør det.  

”… hvis det er noget jeg på rygraden ved, eller har en solid formodning om, er 

ulovligt - så anmelder jeg opslaget … hvis gentagende ulovlig reklame så ville jeg 

søge til Ombudsmanden. Dem har jeg fra urelaterede sager god erfaring med gør 

noget, og jeg ved at de slår ned på især influenceres ulovlige reklamer” (bilag, 

appendiks E) 
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”Jeg gør ikke noget for at sikre mig at noget ikke er ulovlig reklame. Men ser jeg 

noget indlysende, rapporter jeg det som svindel eller vildledende, tror jeg den 

hedder” (bilag, appendiks G). 

Man kan undres over, hvorfor mine respondenter ikke gør mere for at få stoppet ulovlige reklamer, 

men det lader til, at de ikke ved, hverken, hvordan man anmelder opslag på platformen eller, hvem 

man skal henvende sig til uden for platformen. En mener, at det ikke er vedkommendes ansvar og 

at det må ombudsmanden da tage sig af og andre scroller forbi opslaget og reagerer slet ikke på 

opslag selvom de måske godt kan se, at et opslag ikke er helt i orden. De andre respondenter, som 

reagerer på opslagene ved til gengæld godt, hvordan anmeldelsesfunktionen fungerer og hvem 

man ellers skal henvende sig til når noget er ulovligt på de sociale medier. 

Føler du dig kompetent nok til at anmelde et opslag for ulovlig markedsføring? 

Respondenterne føler sig relativt inkompetente når det handler om at anmelde et opslag der er 

imod lovgivningen. Nogen ved ikke, hvordan det gøres på instagram til trods for at funktionen 

eksisterer En beskriver at hvis vedkommende på nogen måde anmelder et opslag er det ud fra 

mavefornemmelsen. 

”jeg har faktisk slet ikke sat mig ind i, hvordan man kan anmelde et opslag på 

Instagram. Jeg følger virksomheder og influencer og reklamer, men det er egentlig 

ikke fordi jeg går så meget op i deres reklamer. Jeg ved ikke ved hvordan man ser 

om et opslag er ulovligt og derfor burde anmeldes” (bilag, appendiks I) 

To respondenter er dog ret klare i spyttet og fortæller, at qua deres professioner er de ret 

informerede på området fordi de arbejder i mediebranchen. 

 ”… i de grove træk føler jeg mig rimeligt klædt på til at lave en anmeldelse. Jeg 

kan dog på Instagram savne mulighed for at uddybe konkrete ting når man 

anmelder, men det skyldes nok de ikke gennemgår anmeldelser individuelt men 

bare reagerer når et opslag har opnået en vis mængde anmeldelser om det samme 

emne” (bilag, appendiks E).  

”Det gør jeg absolut. Dette er dog med et bias. Jeg arbejder i mediebranchen og 

befinder mig på et bureau, med en ekstremt kompetent contentspecialist, der 

løbende opdaterer os på do's and don’ts” (bilag, appendiks G). 
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4.5. Delkonklusion på analysen 

Det påvirker respondenterne meget negativt når influencere ikke formår at leve op til loven og de 

regler der er inden for branchen. Flere nævner forbrugerombudsmanden og ved godt at der findes 

en lov omkring det, men de fleste ved ikke hvordan de skal kunne se om en reklame for f.eks. er 

skjult reklame. Flere beskriver at de scroller videre uden at reagere på det eller anmelde opslaget, 

for som en anden respondent svarede så må det da være forbrugerombudsmandens arbejde at 

agere politi på de sociale medier. Det er deres arbejde så det tager følgerne sig ikke af. De er dog 

enige om at troværdighed og ærlighed ikke kan opnås uden transparens fra en influencer. Skjult 

reklame er ikke i orden og de som gør det, må tage konsekvensen af det og skal straffes. 

Respondenterne mener at hvis man kan siger ja til at lave en reklame og man kan stå inde for det, 

kan de ikke se nogen grund til at ville skjule at det de laver er en reklame for en virksomhed, 

andet vil bare være dumt. Det øger ikke influencerens troværdighed at udelade at oplyse om at de 

laver en reklame for en virksomhed. Når influenceren er ærlig omkring sin intention om at lave 

reklame gør det tingene nemmere for en følger at tage stilling til om det er noget man har lyst til 

at se eller høre om eller om det er ligegyldigt. Man kan som følger derfor tage det ind eller lade 

være men for alt i verden skal og bør en influencer være ærlig. 

Kapitel 5. Den afsluttende del 

5.1. Diskussion 

Markedsføring på instagram er et stort marked og det kan også ses i de interviews, som jeg har 

lavet. Flere af de interviewede beskriver, at der jo findes en lov på området, men at de ikke rigtigt 

kender til den eller, hvad den præcis indeholder ift. at lave reklame på instagram. Flere bureauer 

der arbejder med influencermarketing eller, som bruger influencere i deres arbejde, i den ene eller 

anden forstand, fortæller, at der er flere gråzoner inden for fænomenet, influencer marketing. 

Derfor er det relevant at tage et lille kig på markedsføringsloven og se, hvad den konkret skriver 

samt at se på de argumenter, der er i debatten om influencermarketing. Der findes nærmest ikke 

nogen, som ikke har en mening om influencere, og ligeledes findes der nærmest heller ikke nogen, 

som ikke har en holdning til, hvordan influencermarketing skal gribes an. Der findes 

tilsyneladende heller ikke nogen, der ikke har en mening om, hvad influencermarketing skal eller 

ikke skal, og derfor er det relevant at diskutere, hvad der egentlig bliver sagt i debatten. Fra den 

kan der muligvis ligge et svar som samtidig kan gøre det mere attraktivt for forbrugere der lige pt 

synes, at influencere er mere irriterende end til gavn. I min undersøgelse tydede det på, at 
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influencermarketing ikke lige var sagen som det bliver brugt lige nu. Til slut ser vi også på hvordan 

man kan løse den konflikt der er i debatten der eksisterer i kølvandet på de opslag, som f.eks. Fie 

Laursen har lavet gennem en længere årrække.  

5.1.1. Markedsføringsloven og debatten om influencermarketing 

Markedsføringsloven blev efter opfordring revideret i 2005 men den fik siden hen flere ændringer 

der ikke blev skrevet ind i loven. Det skabte en lov som ikke var til at finde rundt i og at den var 

delt op i så mange brudstykker at en egentlig sammensætning af alle de ændringer burde indføres 

i loven ifølge en rapport fra udvalg om markedsføringsloven fra 2016 (Beier, N. C., Jensen, H. S., 

Jørgensen, M., Moshøj, C. M., Blyt, J., Kleve, A., ... Banke, L. M., 2016, s. 5). Siden rapporten i 

2016 blev lavet, er markedsføringsloven blevet opdateret med de forslag der fremgik af rapporten 

(Beier, N. C. et al., 2016, s. 5). 

Den teknologiske udvikling har gjort det svært for bl.a. Danmark at kunne følge med lovmæssigt. 

Den teknologiske udvikling har betydet af virksomheder kan reklamere langt flere steder end hidtil 

og det skabte et behov for en opdateret version af loven (Beier, N. C. et al., 2016, s. 5). Den 

manglende lovgivning på området gjorde virksomhederne usikre på om de overtrådte loven ved 

en bestemt måde at kommunikere og markedsføre sig på (Beier, N. C. et al., 2016, s. 5) og det har 

samtidig skabt tvivl blandt forbrugerne om ” hvilke rettigheder de har” (Beier, N. C. et al., 2016, 

s. 5). Sådan blev det beskrevet i rapporten, der har medført, at loven blev gjort mere konkret i dens 

paragraffer som skulle gøre det langt nemmere at forstå loven samt gennemskue hvad den dækker 

over.  

Loven er en ” væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark” (Beier, 

N. C. et al., 2016, s. 5). Loven yder beskyttelse over for forbrugeren ved, at man som forbruger 

ikke må blive udsat for eller vildledt af bl.a. ”aggressiv markedsføring” (Beier, N. C. et al., 2016, 

s. 5). 

 

5.1.2. Markedsføringslovens paragraffer 

Markedsføringsloven beskrives i dens paragraf §1 at ”Loven finder anvendelse på privat 

erhvervsvirksomhed samt på offentlig virksomhed, i det omfang der udbydes produkter på 

markedet” (Markedsføringsloven, LOV nr. 426 af 03/05/2017). 
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5.1.2.1. Paragraf 6 

Reklame på et hvilket som helst medie og platform skal, ifølge markedsføringslovens paragraf 6 

om ”Vildledende udeladelser, herunder købsopfordringer og skjult reklame”, være til at 

gennemskue ”§ 6. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller 

skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, 

dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde” (Markedsføringsloven, LOV nr. 426 af 03/05/2017). Et 

eksempel på dette er når influencere skriver reklame i deres opslag, men at teksten er skjult og 

ikke lige er til at se ved første øjekast. En sådan reklame er eks. Jeanette Ottesens story på en klinik 

i København (se bilag, appendiks N). Her er det ikke så tydeligt at det hun har gang i er reklame, 

men dette er der råd for. 

Hvornår skal det fremgå at det er reklame? 

Forbrugerombudsmandens video, som kan ses på deres hjemmeside, siger de ”hvornår skal det 

fremgå at det er reklame? Du bestemmer selv hvordan du vil markere en omtale som reklame så 

længe dem som ser omtalen tydeligt, kan se at det er reklame. En oplysning om, hvor et produkt 

kan købes, navnet på virksomheden, at hashtagge produktets navn, eller at skrive ”spons” eller 

”Ad” er ligeledes eksempler på formuleringer der ikke tilstrækkeligt gør dine følgere og andre 

opmærksom på at der er tale om reklame. Det er heller ikke tilstrækkeligt at tagge en virksomhed 

på et billede der er reklame. Hvis reklameopslaget er en tekst eller et billede skal du tydeligt oplyse 

i starten af teksten på selve billedet eller i starten af teksten der er knyttet til billedet at din omtale 

er reklame. Hvis reklamen er i en video, skal den der ser videoen være klar over at videoen er 

reklame inden han eller hun vælger at se videoen. Du kan for eksempel vælge at skrive i 

overskriften af videoen at videoen er reklame eller annonce ” (Forbrugerombudsmanden, 2018, 

1.47 min. – 2.41min). 

Fordi dette ikke er muligt i en instagram story har forbrugerombudsmanden ligeledes forklaret 

tydeligt hvordan dette skal gøres ”hvis en række af videoer eller andet bliver vist i forlængelse af 

hinanden hvor det ikke er muligt at oplyse at videoen er reklame inden man vælger at se den for 

eksempel på snapchat eller instagram stories, så skal du tydeligt oplyse om det som det første i 

videoerne at videoen er reklame og hver video skal tydeligt markeres” (Forbrugerombudsmanden, 

2018, 2.45 – 3.00 min).  

Til paragraf §6 følger også en række punkter som er beskrevet i stk. 2. om ”Ved købsopfordringer 

betragtes følgende oplysninger som væsentlige” punkt 1) om ”Produktets væsentligste 
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karakteristika i et omfang, der svarer til mediet og produktet,” (Markedsføringsloven, LOV nr. 426 

af 03/05/2017). De andre punkter handler om oplysninger om den erhvervsdrivendes adresse, pris 

og retur- og fortrydelsesret. 

Derudover er Stk. 4. væsentlig for opgaven og gælder for alle der bruger de sociale medier til at 

agere influencere. I stk. 4 står der at ”En erhvervsdrivende skal klart oplyse den kommercielle 

hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame…” (Markedsføringsloven, LOV 

nr. 426 af 03/05/2017). Forbrugerombudsmanden henviser på deres hjemmeside, hvor videoen 

ligger, til paragraf §6 stk. 4 og der er derfor ud fra deres synspunkt ikke noget at rafle om når det 

kommer til markering af ens indhold.  

Betalt og ikke-betalt indhold 

Ovenfor kan vi umiddelbart se at loven er der, men der er en gråzone, som Anna-Bertha Heeris 

Christensen gør opmærksom på, i en artikel i Politikken d. 31. januar 2016. Artiklen behandler 

ikke markedsføringslovens paragraffer men forklarer bl.a. hvordan reklame og indhold fungerer 

på instagram ”… vi kommer til at sammenligne influent-reklamer med tv- og avisreklamer, hvor 

reklamen er adskilt fra indholdet. Derfor kan der godt argumenteres for, at influencer-reklamer er 

skjult, men det er præmissen for reklameformen, at reklamen er en del af indholdet” (Christensen, 

A-B., 2019).  

Hun fortæller også at det ”… er det vigtigt som led i influenternes strategi, at de laver både ikke-

betalt og betalt arbejde; det betyder imidlertid ikke, at det ikke-betalte arbejde ikke er reklame” 

(Christensen, A-B., 2019). Der er således ikke nogen overraskelse at mine respondenter har svært 

ved at definere hvornår noget er reklame, hvis både betalt indhold og ikke-betalt indhold begge 

anses for at være en slags reklame, hvilket gør det nærmere umuligt at definere, hvornår noget er 

reklame og især hvornår noget så skal have et mærkat der tydeligt fortæller at indholdet er reklame.  

Loven skal fortolke når den bruges og det kan være svært at vurdere om et opslag på de sociale 

medier overholder gældende regler på området. Hvis der er tvivl, som det beskrives i stk. 5. skal 

udeladte informationer kunne findes andet sted ”Ved vurderingen af, om oplysninger er blevet 

udeladt efter stk. 1 og 4, skal der tages hensyn til, om den erhvervsdrivende anvender et medie, 

som kun giver begrænset plads eller tid til at formidle oplysningerne, og hvilke foranstaltninger 

den erhvervsdrivende i givet fald har truffet for at gøre oplysningerne tilgængelige for forbrugerne 

på anden måde” (Markedsføringsloven, LOV nr. 426 af 03/05/2017). 
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Når Anna-Bertha siger, at præmissen for måden der bliver reklameret på instagram er, at selv ikke-

betalt indhold er reklame kan der opstå tvivl. Det er dét, som er influencernes opgave. A give den 

nødvendige information, hvorudfra forbrugerne kan tage en beslutning om et køb kan ske på et 

velinformeret grundlag. 

Børn og unge 

Som udgangspunkt er børn og unge beskyttet af markedsføringslovens paragraf § 3 som er at, 

”erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, 

erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser…” hvor der videre i stk. 2 står, at ”... 

handelspraksis rettet mod børn og unge, eller hvor børn og unge er særligt sårbare over for den 

pågældende handelspraksis, skal være udformet med særlig hensyntagen til børns og unges 

naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lettere at 

påvirke og nemmere at præge” (Markedsføringsloven, LOV nr. 426 af 03/05/2017).   

§ 11 Stk. 2 Handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år må ikke indeholde omtale af, 

billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol” (Markedsføringsloven, LOV nr 426 

af 03/05/2017). 

Denne paragraf mener Johanne Schmidt Nielsen, at hun kan have svært ved at se, hvordan bliver 

overholdt, og stiller spørgsmål ved om der ikke skal udpeges flere emner der heller ikke må 

reklameres om ” I dag er det ulovligt at reklamere for f.eks. alkohol over for børn, men hvad med 

sugardating, plastikkirurgi eller skadelig tandblegning?” (Nielsen, J. S., 2020) 

5.1.3. Etiske retningslinjer for influencermarketing 

Forbundet for Influenter og Bloggere under Dansk Journalistforbund kom med et forslag til 13 

etiske retningslinjer for influencermarketing. ”Det er godt og vigtigt. Men retningslinjerne er ikke 

klare og præcise nok, og der mangler også en instans til at håndhæve dem og sanktionere 

overtrædelser” (Nielsen, J. S., 2020) Sådan skriver Johanne Schmidt Nielsen i et debatindlæg på 

Altingets hjemmeside. Her stemmer mediebureauet Mindshare i og skriver i deres blog at 

”Retningslinjerne er bestemt et skridt i den rigtige retning. Men eftersom de endnu ikke kan 

håndhæves, er det tvivlsom, hvor meget effekt de reelt kommer til at få” (Høck, L. B., 2020) 

I retningslinjerne fremgår det, at der skal være langt mere fokus på influenceren og på dennes 

følgerskare hvor personer er under 24 år samt det ansvar de har, som influencer der kan påvirke 
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mange mennesker på en gang. Det som kan skurre nogles øjne, er det første punkt (se bilag, 

appendiks M, punkt 1) hvor det fremgår at man skal være bekendt med markedsføringsloven. 

Her ligger Forbundet for Influenter og Bloggere under Dansk Journalistforbund op til, at 

influencere skal vide, hvad der står i loven som vedrører, hvordan man må lave reklame i medierne, 

hvor influencerne er inkluderet. Men der opstår et problem. Markedet for reklamer er rimeligt klart 

lovgivet, men håndhævelsen halter, fordi den mere eller mindre lægger an til at nogle borgere kan 

loven og foretager anmeldelse. Men kan man antage at folk kender til og forstår loven på området?  

I mine interviews spurgte jeg til, hvordan respondenterne reagerede på ulovlige opslag, hvor, som 

sagt, flere af dem nøjedes med at scrolle videre uden at anmelde dem af den ene grund, at de ikke 

vidste, hvordan man anmelder opslagene på instagram. Derudover blev nævnt at de ikke kender 

til reglerne på området eller helt er klar over, hvem man, som forbruger, skal henvende sig til, hvis 

man ser noget, som man enten tror er ulovligt eller som man har en formodning om er ulovligt. 

Kun en af mine respondenter havde erfaring med at anmelde opslag på instagram til 

forbrugerombudsmanden, hvilket man kan sige er for få. 

Retningslinjerne lægger op til at influencere skal gøre opmærksom på, hvis influencerne 

retoucherer deres billeder på en måde, som ændrer proportionerne på deres krop, samt at tage 

ekstra hensyn, hvis influenceren har mange følgere under 24 år (se bilag, appendiks M). Derudover 

lægger de også op til at influencere ikke må have for meget reklameindhold på deres profiler 

”Mængden af omtale fra nuværende og tidligere annoncører fylder ikke uforholdsmæssigt meget 

i dit øvrige indhold” (se bilag, appendiks M). Hvor meget reklameindhold der er uforholdsmæssigt 

meget ved vi ikke og det er op til fortolkning hvad dette indebærer.  

5.1.4. Influencermarketing i et virksomhedsperspektiv 

En anden vinkel influencermarketing området bliver debatteret fra er mediebureaubranchen. 

Branchen mener at virksomhederne tager alt for let på fænomenet og ifølge Nanna Maria Rumohr 

fra mediebureauet Wavemaker, tager virksomhederne ikke denne tilgang til marketing seriøst nok. 

Hun skriver i et debatindlæg til børsen.dk at ” bloggere og kendisser med mange tusinde følgere 

på deres social media-platforme er stadig en relativt ny kanal i marketingmixet, men så nyt er det 

altså heller ikke. Og det kan ikke blive ved med at være en undskyldning for at behandle området 

som venstrehåndsarbejde, der hverken kræver strategiske overvejelser, brug af tilgængelige data 

eller et ordentligt markedsoverblik” (Rumohr, N. M., 2019). I en artikel bragt i Berlingske viste 
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en undersøgelse, at en virksomhed ikke får den nødvendige information vedrørende brugen af 

influencerne og at ”… [influencer]bureauerne ikke har uddannelse, erfaring eller indsigt til at 

kunne rådgive virksomheder” (Marquardt, F, 2020). Undersøgelsen viste også, at et af 

problemerne med influencermarketing er, at en fjerdedel ikke ved ”hvad de får for de penge, som 

de har investeret i samarbejdet med influenceren” (Marquardt, F, 2020). 

Det er virksomhedens egen skyld hvis de undgår at bruge influencermarketing, fordi de ikke vil 

risikere at samarbejde med influencere der bryder loven. Det mener influenceren Karoline Boysen, 

som selv er influencer. I en klumme i nyhedsmediet Bureaubiz, siger hun, at virksomhederne kan 

vælge at samarbejde med de influencere, der er tilknyttet et bureau, hvor det med småt bliver fortalt 

til influenceren, for at undgå at bryde loven ”Vi deler alle ansvaret, og alle taber, hvis loven ikke 

overholdes. Mit råd er derfor, at du skal sikre dig at vælge en samarbejdspartner, hvor alt det med 

småt også er i orden – så du sikrer, at loven overholdes hele vejen igennem” (Boysen, K., 2019).  

Et spørgsmål melder sig derfor i forlængelse af denne udtalelse. Hvis vi, som samfund, på sigt skal 

forsøge at undgå, at nogle influencere bryder loven er metoden så, at ’tie de andre influencere 

ihjel’ m.a.o. at ved, at virksomhederne ikke benytter dem, vil de automatisk lade være med at lave 

reklamer og hvis ikke virksomhederne bruger dem vil de ikke have noget indtægtsgrundlag? 

Hvordan hjælper det influencere med at overholde markedsføringsloven hvis de i bund og grund 

bliver holdt uden for?  

Hos Mindshare er løsningen da heller ikke lige til højrebenet og selvom de prøver at råbe 

politikerne og instagram op. Der er ikke skyggen af konkrete tiltag fra dem om, hvordan man løser 

problemet med influencermarketing ”netop fordi Instagram har magten til at bestemme hvilket 

indhold, de vil bringe på deres platform, burde de forbyde, eller som minimum begrænse, visse 

former for indhold for at beskytte unge forbrugere. Det er altså på tide, at både politikere og 

Instagram sætter ind for at forhindre, at influencere (hvor få det end gælder) fortsat kan reklamere 

for virksomheder indenfor sensitive kategorier til unge mennesker” (Høck, L., B., 2020). vi kan 

altså ikke blive klogere på hvad der skal gøres ifølge Mindshare for hvad betyder ”visse former 

for indhold” og ”sensitive kategorier”? Man kan kun gætte og indtil der er nogen, som kan sætte 

mere præcise ord og forklaringer ind i ligningen. Instagram har deres egne retningslinjer som skal 

beskytte børn mod indhold som enten er seksuelt eller voldeligt indhold. 
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Hvad er løsningen på dette så i fremtiden for at vi ikke oplever influencere der reklamerer ulovligt 

på deres profiler og hvordan dæmmer man op for at forbrugere kan og vil bruge tid på at anmelde 

en influencer?  

Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt Nielsen foreslår at vi alle sammen må løse 

problemet i flok og at hele industrien skal tage ansvar ”det skal ikke kun være op til den enkelte 

blogger eller youtuber. De virksomheder, der vælger at bruge influencere som reklamesøjle, de 

bureauer, som influencerne arbejder for, og de sociale medier, som lægger platform til 

influencerne, må også tage et ansvar. Alle er forpligtede” (Nielsen, J. S., 2020) Skriver hun i 

debatindlægget på Altingets hjemmeside 

5.1.5. Findes der en løsning? 

En løsning på influencermarketingproblematikken kunne være at se influencermarketing som det, 

de inden for branchen selv, kalder for et arbejde på lige fod med et hvilket som helst andet erhverv. 

Gry Høngsmark Knudsen, der er lektor på institut for Marketing og Management på Syddansk 

Universitet påpeger i interviewet i Berlingske, at de influencere som starter i en meget ung alder 

ikke har nogen uddannelse endnu og derfor er risikoen for, at de influencere overtræder 

markedsføringsloven meget stor. Hun forklarer bl.a. at ”Når man ser på de yngre influencere, så 

har de jo ikke en uddannelse endnu, og det er tit på lykke og fromme, de starter. Hvis der ikke er 

nogen, der sørger for, at de får den relevante viden og bliver opmærksomme på, hvordan de skal 

markere deres opslag, så er det ikke overraskende, at der sker fejl en gang imellem. Så det er også 

et spørgsmål om at professionalisere det og uddanne dem i deres eget virke” 

Min umiddelbare løsning til ovenstående kunne være ved at lære børn i skolen, hvordan man begår 

sig på sociale medier og hvordan det foregår derinde. Dog tror jeg ikke at man på denne måde kan 

eller skal lære børn i folkeskolen hvad der står i markedsføringsloven, men at man på en nuanceret 

måde kunne snakke om synlighed, oplysning og transparens generelt. I og med at 

influencermarketing er så stor en del af unges hverdag, kunne man overveje om der skulle mere 

fokus på det. det kunne f.eks. være på samme måde som den famøse ’uge sex’ der hvert år afholdes 

i alle landets folkeskoler. Her kunne man ligeledes have en uge der fokuserede udelukkende på 

sociale medier og på hvordan man opfører sig på sociale medier samt hvad der menes med skjult 

reklame, hvornår er noget reklame og hvordan man nemt kan aflæse at noget er reklame. På den 

måde tvinges børn og unge til at tage stilling til og forholde sig kritisk til det de ser.  
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Hos mediebureauet Mindshare har de også et bud på, hvordan man kommer influencermarketing 

til livs. De mener at det er lovgiverne og instagram som bør fastsætte nogle endnu skarpere regler 

for hvilket indhold der kan reklameres for på sociale medier samt at de influencere der har mange 

følgere hvoraf størstedelen er under 18 år burde have en form for klausul om at de selvfølgelig 

ikke reklamere for noget børn ikke skal se. Hvorfor mediebureauer ikke skal eller kan gøre så 

meget ved problemet, har Mindshare også en forklaring på ”For at vi kan komme problemet til 

livs skal lovgiverne i gang. Som bureau eller virksomhed kan vi være nok så selektive i vores 

udvælgelse af influencere som samarbejdspartnere, men vi kan ikke styre de virksomheder, der 

prioriterer visninger fremfor etisk forsvarlighed” (Høck, L. B., 2020).  

5.1.6. Delkonklusion 

Influencermarketing bliver anskuet fra forskellige vinkler i debatten og det kan derfor være svært 

at danne sig et overblik over, hvordan man kan forbedre branchen om influencer marketing. For 

det første ser vi, at debatten handler om lovgivningen, og at Forbundet for Influenter og Bloggere 

under Dansk Journalistforbund der rummer bl.a. influencere og agerer agenter for disse, 

forelægger en række etiske retningslinjer. 

Virksomheder skal tage influencermarketing alvorligt og gøre sig umage med denne del af 

marketingsdelen lige så vel som de andre dele af marketingelementerne. Dertil er der den del af 

virksomhederne der udelukkende arbejder ud fra teorier og tal, som mangler at tage den personlige 

del af det at have at gøre med influencer marketing, for man køber sig ind i et univers, en person, 

og en personligt brand som bør stemme overens med sin virksomhed og det budskab der i sidste 

ende når forbrugeren.  

Til sidst er der den del af influencermarketing hvor influencerne selv har en stemme når det 

kommer til, hvordan disse skal anses for at lave et stykke værdifuldt arbejde på lige fod med alle 

andre erhverv. Alene debatten kommer ikke frem til nogen konkret handlingsplan og der bliver i 

stedet skrevet og debatteret om den varme grød, som alle kender til, men som ingen rigtig ved 

hvordan skal håndteres rigtigt. Alle er enige om at der skal gøres noget, men de som deltager i 

debatten, fralægger sig ansvaret fordi det er nogle andre som skal tage sig af problemet. 

5.2 Konklusion og perspektivering 

5.2.1. Konklusion 

Instagram er blevet en ungdomsplatform, hvor brugerne visuelt kan udtrykke sig og i højere grad 

end på Facebook være med til at inspirere hinanden til leg, mad, hverdagen, glæde og smukke 
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billeder. Bagsiden af medaljen er, at virksomhederne har set sig endnu et medie, hvor de kan 

annoncere og reklamere om deres produkter eller services. Denne udvikling har skabt en ny 

branche, hvor influencermarketing har vundet indpas. En udvikling der skaber meget debat fordi 

der ikke rigtig er nogle retningslinjer for, hvordan en sådan influencer egentlig bør opføre sig 

eller hvad der er i orden at reklamere for.  

Influencere har gjort indtryk og efterladt respondenterne med glæde, frustration, irritation. 

Følelser bliver påvirket af at benytte platformen. Instagram er et medie der tiltaler 

respondenterne mere end Facebook, som er blevet et sted, hvor den ældre generation brokker sig 

og diskuterer med hinanden.  

Respondenterne oplever, at der på instagram er flere influencere, som reklamerer for mange 

forskellige virksomheder. Det er de uheldige samarbejder, som respondenterne er bekymrede for 

som f.eks. Fie Laursens reklamer, hvor respondenterne er bange for, at der kan blive skabt 

forkerte eller forskruede kropsbilleder om, hvordan man bør se ud.  

Instagram påvirker målgruppen både positivt og negativt. Det positive ved instagram er at det er 

et medie som giver inspiration. Det er et univers hvor man kan holde kontakten ved at følge 

hinanden og ved at like hinandens billeder eller videoer. Et like betyder anerkendelse og det 

påvirker respondenterne positivt. Den negative side af instagram er influencere der reklamerer 

for noget som ikke stemmer overens med deres personlighed og profilens image. Når influencere 

reklamerer på platformen skal de være autentiske, ærlige og transparente for ellers bliver 

følgerne irriterede. Respondenterne synes det er et problem at influencere ikke holder sig til 

markedsføringsloven. De opfatter det bliver utroværdigt og pengegrisk at lave skjult marketing. 

Hvis en influencer kan stå inde for det de laver skal de også være voksne nok til at kunne 

markere på et billede eller video at de laver reklame. Desuden er de fleste respondenter dog ikke 

klar over hvornår noget er ulovlig markedsføring eller hvor man skal henvende sig og anmelde et 

opslag. Der er mange perspektiver i debatten for at finde en løsning men alle er forpligtede til at 

stå sammen for at finde denne løsning. 

5.2.2. Perspektivering og begrænsninger 

Dette speciale har sine begrænsninger, hvilket har en effekt på resultatet. Der findes ikke nogen 

fagligt evaluerede studier, der kan fungere, som opbakning til mine undersøgelser om instagram i 

et forbrugerperspektiv i Danmark for den valgte målgruppe. Dette speciale referer kun til et studie 
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foretaget på et minimum med et få antal respondenter. Derfor er der brug for mange flere studier i 

denne kontekst for at kunne afdække mekanismerne der ligger bag måden, hvorpå målgruppen 

påvirkes af brugen af influencere som reklamesøjler i markedsføringen på sociale medier. Selvom 

dette speciale tilvejebringer vigtige indsigter på området som bliver mere og mere diskutabelt 

grundet den dynamiske udvikling samt, hvordan influencer marketing skal håndteres i fremtiden, 

lovmæssigt og etisk. 

I perspektiveringen til dette speciale vil jeg zoome ud, fra mit nichestudie af instagram i et 

forbrugerperspektiv og fra diskussionen der drejede sig om debatten i Danmark fra et 

virksomheds-, organisations- og influencerperspektiv til at se på influencermarketing i et 

internationalt perspektiv. Hvad er det som rør sig inden for influencermarketing og hvordan det 

bliver brugt i andre lande samt hvad debatten om sociale medier drejer sig om uden for Danmarks 

grænser.  

På de 10 år instagram har eksisteret er der sket en ændring vedrørende, hvordan mediet bruges i 

dag fra den måde, det var tiltænkt i begyndelsen at skulle blive brugt til. Instagram blev i sin tid 

opfundet og grundlagt med den intension at være et medie der skulle inspirere gennem visuelt 

materiale skab af platformens brugere (kilde). Senere blev platformen opkøbt af Mark Zuckerberg, 

grundlæggeren af det sociale medie Facebook (Kilde) 

Siden 2010 har instagram udviklet sig til at være en platform, hvor kendte og mindre kendte 

personer bliver brugt, som reklamesøjler for virksomheder (kilde), hvor de kunne kommunikere 

langt bedre med deres målgrupper, gennem influencerne, som har opbygget et personligt univers 

som er tiltalende for de følgere, som influenceren har, og som nu er det virksomhederne køber sig 

ind på. 

I USA er der debat om hvorvidt denne influencermarketing kan eller bør fortsætte. Flere 

influencere med mange hundredetusinde følgere benytter i stigende grad deres magt, i form af 

følgere, til at tiltuske sig gratis goder i form af restaurantbesøg for, at de så giver restauranten 

omtale på deres profil om deres besøg på restauranten (Pringle, R., 2019). Bagsiden af medaljen 

for influencere viser sig i et interview med to amerikanske influencere der før i tiden kunne leve 

af deres instagram, fordi det for det første var nyt og der var få influencere ift. i dag. Konkurrencen 

er blevet større blandt influencere der kæmper om at være mest personlig og have autencitet, der 
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kan tiltrække virksomheder, som vil samarbejde med dem. I dag er instagram blevet meget 

kommercielt og det kræves af influencerne, at de er professionelle. 

Problemet med influencermarketing er, at der er en konstant efterspørgsel på indhold som tilmed 

skal være sjovt, underholdende og spændende. Det betyder at følgerne har en ekstrem sult efter 

hvor sårbar en influencer kan være, hvad de næste gang afslører af information om dem selv og 

som en af de interviewede spørger i artiklen ”how wide can I rip my chest open for all of these 

people?” hvilket beskriver, hvordan influencermarketing er blevet for meget for influencerne.  

Et væsentligt spørgsmål at stille ville være; hvad vil der ske hvis instagram var fri for influencere 

og reklamer? Influencerne vil på den ene side gerne tages seriøst, men for at virksomhederne kan 

bruge dem til deres formål bliver platformen redefineret til at passe ind til det formål 

virksomhederne har. Instagram er dermed ikke længere det sociale medie hvor brugerne i ro og 

mag og væk fra hverdagens trummerum have et sted hvor der ikke skal tages stilling til hvorvidt 

noget er troværdigt, autentisk og personligt osv. Det kommercielle træk som er blevet trukket ned 

over instagram har ødelagt det egentlige formål med platformen. 

Som det ses, er der flere forhindringer der gør at instagram er blevet alt det som ikke var 

intentionen med platformen. På den ene side er der brugere af platformen der kræver mere og mere 

af en influencer, som, for at gøre sig interessante at følge, skal udlægge mere og mere af dem selv 

og afsløre sig selv, ellers gider brugerne ikke følge dem mere. På den anden side er der, fra 

virksomhederne, et øget fokus på at kommercialisere instagram ellers kan de ikke se nogen grund 

til at benytte influencere, som samtidig skal agere som professionelle reklamesøjler for dem. Og 

til sidst forventer man at de som er influencere holder sig til loven, til trods for at mange influencere 

ikke har en uddannelse inden for det de laver på instagram. 

En måde at undersøge dette på kan være ved at indsamle empiri om de forskellige interessenter i 

branchen således, at alle parter sammen kan finde en løsning som, er fordelagtig for alle og hvor 

alle bliver set, hørt og passet på. Det gælder, virksomheder, influencere og forbrugere.   

Et nyt studie af området burde fokusere på at finde en løsning på det problem som vokser inden 

for branchen. Som metode ville et fokusgruppe interview være en god start, hvor emnet kunne 

blive diskuteret af både forbrugere, virksomheder, influencere, forskere og politikere. Ifølge 

Henriette Lungholt og Paul Metelmann er fokusgruppe interviewet gode når man vil vide noget 

om holdninger og interaktioner. I fokusgruppe interviewet kan der blive produceret viden som selv 
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ikke deltagerne var bevidste om. Man kan altså få en unik viden om deltagernes viden om et emne 

som de ikke havde tænkt over før de deltog i interviewet. Derefter ville man kunne afholde 

semistrukturerede enkeltmandsinterviews med deltagerne for at få uddybet nogle af de holdninger 

og synspunkter som de kom frem til i fokusgruppeinterviewet, men som ikke blev uddybet. På 

denne måde vil man som forsker få en bred viden på et område som ikke er specielt dokumenteret. 

For at undersøge etik ville det være oplagt at udføre et spørgeskema, som kunne besvare hvad der 

for forbrugerne menes med etik, og hvordan de mener influencere kan agere etisk korrekt. 

I min analyse kom det frem at influencere synes utroværdige og irriterende fordi de ofte reklamerer 

for produkter der ligger uden for deres vidensområde. Det er derfor interessant hvordan man kunne 

øge troværdigheden og se om de etiske retningslinjer ville være med til at rette op på dette. 

5.3. Metodiske konsekvenser og kildekritik 

5.3.1. Hvorfor kvantitative spørgeskemaer udelukkende ikke er vejen frem 

Hvis jeg udelukkende havde lavet et spørgeskema, ville mit grundlag for at kunne sige noget 

generet om målgruppen blive for svag til, at det ville kunne anerkendes som validt grundlag. 

Kvalitativ data er lettere at lave grafer, diagrammer og procentdele ud af, ved rigtig håndtering af 

disse i programmer som f.eks. Excel. Dog ville jeg ikke kunne få de uddybende svar, som er dem 

der giver værdi til de tal jeg kunne finde frem til og dermed ikke analysere mig frem til, hvad der 

påvirker forbrugeren ved at bruge instagram men i stedet kunne konstatere at der er noget som 

påvirker dem. 

5.3.2. Hvorfor kvalitative interviews udelukkende ikke er vejen frem 

Hvis jeg derimod havde valgt udelukkende at benytte mig af den kvalitative metode gennem 

interview ville jeg som før nævnt skulle interviewe en stor del af målgruppen, hvilket ville tage 

abnormt lang tid at gøre, ift. den tid der er til at skrive specialet. Udfordringen er at det generelt 

ikke er let at tage folk ud af deres dagligdag og rutiner. Ofte møder man svaret at det har de ikke 

tid til. Folk deltager ikke i interviews medmindre de får noget ud af det eller får noget for det i 

form af penge eller gaver.  

Samtidig ville jeg få en stor mængde data, jf. folketallet for målgruppen 18-34 år, der skulle 

analyseres og som ville være svært at sige noget kvantitativt om, som jeg kunne generalisere noget 

ud fra. Det store datasæt kræver meget lang tid at komme igennem og er mere uoverskueligt at 

finde overblik i, inden for den periode hvor specialet skrives. Hvis jeg skulle måle på en større 



Side 77 af 148 
 

andel af befolkningen inden for målgruppen, ville jeg have været nødsaget til at betale et 

analyseinstitut for at foretage denne undersøgelse. Det har jeg ikke valgt at gøre fordi jeg ikke ville 

kunne demonstrere i dette speciale, at spørgeskema- og interviewmetoder er en kompetence jeg 

besidder og formår at kunne sige noget ud fra. Jeg vil demonstrere at jeg kan forberede, 

gennemføre og derefter analysere data. Kvalitative interviews giver god indsigt i én persons 

holdninger, meninger og perspektiver på det enkelte emne. Dette er nogle meget værdifulde 

oplysninger til lige netop mit speciale men at skulle håndtere mere end 1 million meninger, 

holdninger og perspektiver giver absolut ingen mening her. 

5.3.2. Konsekvensen af den valgte metode 

Konsekvensen af den valgte metode til dette speciale har været at mixed-method tager længere tid 

da der skal udformes interviewguides til både spørgeskema og bagefter til interviewene. Til 

interviewene er interviewguiden blevet udvidet, hvilket har krævet mere tid end hvis jeg havde 

holdt mig til en metode, enten kvalitativ eller kvantitativ. Arbejdet med at udvikle, designe og 

gennemføre mixed method har forlænget processen og gør at man skal man skal løbe hurtigere 

end ved enkeltmetode studier. Det kræver mere logistik og forarbejde at benytte denne metode da 

der skal analyseres og fortolkes på tværs mellem delstudier. 

  

5.4.  Kildekritik og begrænsninger 

Udvælgelsen af respondenter til interviewet kan muligvis påvirke resultaterne, da de udvalgte 

respondenter mere eller mindre er udvalgt inden for min omgangskreds og der derfor er 

indforståede elementer i kommunikationen som kun jeg som interviewer personerne kan vide. 

Dette kan ikke udelukkes, selvom jeg har forsøgt at være objektiv og neutral i mine spørgsmål og 

tilkendegivelser under interviewene. To af respondenterne arbejder inden for branchen og kan 

derfor have påvirket resultaterne. Dette er dog forsøgt begrænset ved at deres udtalelser ikke er 

blevet generaliseret på målgruppen. Deres udtalelser er repræsentative for målgruppen, grundet 

deres profession men en udelukkelse af disse respondenter ville have givet et forkert resultat, hvis 

jeg i stedet havde interviewet andre respondenter som ikke ville være farvet af at arbejde inden for 

branchen. Jeg mener derfor godt at jeg kan stå inde for at bruge dem til min analyse i og med at de 

ikke arbejder hos f.eks. forbrugerombudsmanden, da det ellers ville have påvirket deres svar på 

spørgsmålene fordi på den måde langt fra ville være repræsentative for resten af målgruppen.   
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Et væsentligt punkt artiklen af Hwang og Zhang ikke berører er om det er etisk forsvarligt at der 

er et øget antal reklamer på de sociale medier og hvordan man kan beskytte de børn og personer 

med en sygdom der har en nedsat evne til vurdere reklamer og disses budskaber og beskytte disse 

personer der benytter sociale medier til at skabe nye gunstige relationer med en berømthed der 

samtidig er influencer og samarbejder med virksomheder om at sælge deres produkter. 
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7. Bilag 
 

Appendiks A1) Spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål  

 

Kontrol spørgsmål:  

Har du en profil på Instagram? – Ja eller Nej 

Er du aktiv på din Instagram? – Ja eller Nej 

Kan man ikke svare ’Ja’ til begge spørgsmål bliver man ekskluderet fra spørgeskemaet og bliver 

ledt til afslutningen. Personens registrering vil dermed nemmere kunne ekskluderes i 

databehandlingen før analysen. 

 

Emne Teori + Teoretiske spørgsmål Spørgeskema spørgsmål 

Sociale medier  Har du instagram? 

Sociale medier Statista undersøgelse Er du aktiv på instagram? 

Sociale medier Statista undersøgelse På en skala fra 1-5 hvor aktiv er du på 

instagram? 1 er lidt aktiv og 5 er meget 

aktiv 

Sociale medier Hwang og Zhang: ” Similar to 

interpersonal relationships, 

parasocial relationships in social 

media environments can reduce 

anxiety in users' real inter 

personal relationships and enable 

them to form pseudo-friendships” 

 

Hvilke typer influencere følger 

forbrugerne/følgerne? (nogen som 

ligner dem selv, nogen som slet 

ikke liger dem, altså det stik 

modsatte), nogen de ser op til, 

nogen de gerne selv ville være 

etc.)) 

På en skala fra 1-5 Hvor vigtigt er det for 

dig at du kan spejle dig i influenceren? 

Undersøgende 

spørgsmål  

  

Hvad er din opfattelse af 

virksomheder på Instagram? 

Følger du en virksomheds instagram 

profil? Hvorfor/hvorfor ikke 

Undersøgende 

spørgsmål 

Hvad er din opfattelse af 

virksomheder på Instagram? 

Interagerer du med virksomheders 

instagram profiler? 

Parasociale 

relationer 

Hwang og Zhang 

Parasociale relationer 

Føler du dig forbundet med en eller flere 

influencere som du har skrevet med på 

instagram? 
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Troværdighed og 

gennemsigtighed 

Persuation knowledge 

+  

Stubb et al., 2019:  

“A sponsorship compensation 

justification disclosure will lead to 

higher source and 

message credibility compared to a 

simple sponsorship disclosure or 

when no 

disclosure is present” 

På en skala fra 1-5 hvor troværdige synes 

du influencere der reklamerer på 

instagram er? 

  Hvem finder du mest troværdig når der 

reklameres for et produkt? 

1. influenceren 

2. virksomheden 

Parasociale 

relationer 

Hwang og Zhang Giver det dig en form for 

fællesskabsfølelse at bruge instagram? 

  Har det nogen indflydelse om det er en 

influencer eller din ven eller veninde, der 

anbefaler/reklamerer for et produkt til 

dig? 

1. Ja 

2. Nej 

  Er en anbefaling fra en ven eller veninde 

mere troværdig end en influencer? 

Electronic word of 

mouth 

Hwang og Zhang:  s. 164 

“thereby [celebrities] affecting 

followers' purchase and WOM 

intentions. As digital celebrities' 

advertising power and effectiveness 

have been recognized by marketers, 

the former have become influential 

models of online or social media 

advertising.” 

Har du købt et produkt som en influencer 

har reklameret for? 

 Stubb et al., 2019 undersøgelse: 

“To exploit fully the potential of 

social media for marketing 

purposes, brands are using social 

media influencers to promote and 

review products” 

+  

Schlüschen A.  

” attractiveness proved to be more 

important than 

credibility when the fit between an 

athlete endorser and the endorsed 

product was incongruent. When 

Hvordan opfatter du influencere der 

reklamerer for noget som ikke stemmer 

overens med influencerens personlighed? 
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customers do not understand the 

link between the product and the 

celebrity, the advertising campaign 

might not be successful as 

consumers doubt the sincerity of 

the celebrity’s endorsement” 

Word of Mouth 

(WOM) 

Evaluering, omfavnelse, 

godkendelse og forklarende + Når 

personlighed og instagram profilen 

ikke stemmer overens 

Har det nogen indflydelse i din vurdering 

af en influencer, hvordan personen er 

blevet et kendt ansigt? Hvorfor? 

Gamification Sukhvinder Singh og Vandana 

Gupta (2020) + 

Akar og Topcu, s. 78-79 

”reklamer gennem instagram 

stories havde større effekt end 

reklamer lavet til hver persons væg, 

altså forsiden.” 

Hvordan foretrækker du reklamer på 

sociale medier? 

- billeder 

- video 

- interaktiv 

- influencer fortæller 

- virksomhed fortæller 

Influencer marketing Stubb et al., 2019 Af hvem foretrækker du at en reklame 

bliver præsenteret?  

 

Information om 

respondenten 

 Hvad er din uddannelsesmæssige 

baggrund? 

Information om 

respondenten 

 Hvad er din alder? 

 

Appendiks A2) Interviewguide 

Emne Teori + Teoretiske spørgsmål Interview spørgsmål 

Sociale medier   Hvorfor har du instagram? 

Sociale medier  Hvad er det platformen kan give dig? 

Sociale medier Statista undersøgelse Hvor aktiv er du på instagram? 

Sociale medier Statista undersøgelse Hvad bruger du instagram til? 

Sociale medier Pedersen et. al  

På tværs af generationer er der stor 

forskel på måden for, hvordan et 

medie bliver brugt og hvordan man 

mener mediet skal bruges. Hvert 

medie tillægges de normer som 

man er vokset op med gennem den 

kultur man er opdraget med. 

Hvem er instagram henvendt til? 

Sociale medier Sociale medier er et sted, hvor man 

som menneske er forbundet med 

hinanden gennem sociale 

netværkssider forkortet SNS 

Påvirker det dit humør at bruge 

instagram? Hvorfor – hvorfor ikke? 

Parasociale 

relationer 

Hwang og Zhang s. 156 

Parasociale relationer 

Kan instagram give dig en 

fællesskabsfølelse? 
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” Similar to interpersonal 

relationships, parasocial 

relationships in social media 

environments can reduce anxiety in 

users' real inter 

personal relationships and enable 

them to form pseudo-friendships” 

Parasociale 

relationer 

Hwang og Zhang:  

 

Hvilke typer influencere følger 

forbrugerne/følgerne? (nogen som 

ligner dem selv, nogen som slet 

ikke liger dem, altså det stik 

modsatte), nogen de ser op til, 

nogen de gerne selv ville være 

etc.))  

Hvor vigtigt er det for dig at du kan spejle 

dig i influenceren? 

Undersøgende 

spørgsmål 

Hvad er din opfattelse af 

virksomheder på Instagram? 

 

Synes du det er en god ide at 

virksomheder er til stede på instagram? 

Undersøgende 

spørgsmål 

Hvad er din opfattelse af 

influencere på Instagram? 

 

Synes du det er en god ide at influencere 

er til stede på instagram? 

 Parasociale relationer 

 

Følger du en virksomheds instagram 

profil – hvorfor/hvorfor ikke? 

 Parasociale relationer 

 

Interagerer du med virksomheden? 

Hvordan? Hvorfor ikke? 

Undersøgende 

spørgsmål 

 Følger du en influencer instagram profil – 

hvorfor/hvorfor ikke? 

 

 Parasociale relationer 

 

Har du skrevet med/til en influencer før? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Lovgivningen i 

Danmark, her 

Markedsføringsloven 

 Hvornår er noget reklame på instagram? 

Lovgivningen i 

Danmark, her 

Markedsføringsloven 

 Hvornår skal der oplyses om det? 

Lovgivningen i 

Danmark, her 

Markedsføringsloven 

 Hvad gør du for at sikre dig at du ikke ser 

en ulovlig reklame, uden at reagere på 

det? 

Lovgivningen i 

Danmark, her 

Markedsføringsloven 

 Føler du dig kompetent nok (viden på 

området, om loven) osv. til at anmelde et 

opslag for ulovlig markedsføring? 

Troværdighed + 

gennemsigtighed 

Persuation knowledge 

+  

Stubb et al., 2019:  

Hvor troværdig synes du influencere der 

reklamerer på instagram er? 
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“A sponsorship compensation 

justification disclosure will lead to 

higher source and 

message credibility compared to a 

simple sponsorship disclosure or 

when no 

disclosure is present” 

gennemsigtighed Hwang og Zhang: 

Persuation knowledge 

 

“Activating persuasion knowledge 

has a negative impact on 

brand attitudes” 

Synes du at influencere der er meget åbne 

om og som oplyser om, at det er en 

reklame det de laver, er mere troværdige 

end de influencere der ikke gør det? 

Troværdighed Persuation knowledge Hvad tænker du om personer der skriver 

reklame, men som næsten skjuler det, 

fordi det ikke skal fylde? 

Parasociale 

relationer 

 

Hwang og Zhang: s. 156  

“as parasocial relationships 

continue to evolve, viewers regard, 

for example, vloggers on YouTube 

as a reliable source of information” 

Hvad mener du om de influencere som 

ikke oplyser at det er reklame det de 

laver? 

 

Troværdighed Hwang og Zhang: s. 160 

“Although persuasion is less 

effective when consumers 

recognize marketers' persuasion 

intentions, consumers still tend to 

purchase if persuasion agents are 

viewed as trust worthy and have 

persuasion skills” og “As 

significant others' WOM and 

product reviews play a role as 

credible information sources to 

compel purchase intentions and 

decisions, consumers perceive 

celebrities' advertisements or 

endorsement as trustworthy 

information when parasocial 

relationships are formed.” 

+ 

Stubb et al., 2019 undersøgelse: 

“the success of a sponsorship 

compensation justification 

disclosure is, first 

and foremost, dependent on 

consumer acceptance and 

agreement with influencers 

receiving 

Har det nogen indflydelse om det er en 

influencer, ven eller veninde som 

anbefaler/reklamere for et produkt til dig? 

Hvorfor – hvorfor ikke? 
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compensation for sponsored 

content” 

User and 

gratification theory 

Hwang og Zhang: s. 158 

“As people with low self-esteem 

and high loneliness construct and 

maintain parasocial relationships 

on social media to gratify 

their desires of social inclusion and 

belongingness, self-esteem and 

loneliness are elucidated in the 

present study within UGT.” 

Er en anbefaling fra en ven eller veninde 

mere troværdig end en influencer? 

 

Electronic Word og 

Mouth 

Hwang og Zhang:  s. 164 

“thereby [celebrities] affecting 

followers' purchase and WOM 

intentions. As digital celebrities' 

advertising power and 

effectiveness have been recognized 

by marketers, the former have 

become influential models of 

online or social media advertising.” 

Har du købt et produkt som en influencer 

har reklameret for? 

 

 Stubb et al., 2019 undersøgelse: 

“To exploit fully the potential of 

social media for marketing 

purposes, brands are using social 

media influencers to promote and 

review products” 

+  

Schlüschen A.  

” attractiveness proved to be more 

important than 

credibility when the fit between an 

athlete endorser and the endorsed 

product was incongruent. When 

customers do not understand the 

link between the product and the 

celebrity, the advertising campaign 

might not be successful as 

consumers doubt the sincerity of 

the celebrity’s endorsement” 

Hvordan opfatter du influencere der 

reklamerer for noget som du personligt 

ikke synes stemmer overens med 

influencerens personlighed og profil? 

Word of Mouth 

(WOM) 

Evaluering, omfavnelse, 

godkendelse og forklarende + Når 

personlighed og instagram profilen 

ikke stemmer overens 

Har det nogen indflydelse i din vurdering 

af en influencer, hvordan personen er 

blevet et kendt ansigt? Hvorfor? 

 Hvordan påvirker det følgeren at 

influenceren er en kendt person 

eks. sportsudøver, skuespiller, 

reality person, 
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Gamification Sukhvinder Singh og Vandana 

Gupta (2020) +  

Akar og Topcu, s. 78-79 

”reklamer gennem instagram 

stories havde større effekt end 

reklamer lavet til hver persons væg, 

altså forsiden.” 

Hvordan foretrækker du reklamer på 

instagram? (billeder, video, interaktivt 

etc.)? 

Influencer marketing Stubb et al., 2019 Hvem foretrækker du at en reklame bliver 

præsenteret af?  

 

Information om 

respondenten 

 Hvad er din uddannelsesmæssige 

baggrund? 

Information om 

respondenten 

 Hvad er din alder? 

 

 

Appendiks B) Spørgeskemaundersøgelsens grafer, diagrammer samt svar der er givet i 

skrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 1 
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Figur: 3 
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Figur: 5 
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Figur: 6 

I gennemsnit ligger virksomheder og influencere hhv. på 4 og 3 på skalaen der går fra 1-5 hvor 1 

er en meget dårlig ide og 5 er en meget god ide. Se tabellen neden for: 

virksomheder Influencere 

4,02 3,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – I diagrammet er tallene afrundet. Se også tabellen nedenfor. 

Skriver kommentarer 48,4 % 

Skriver beskeder 9,7 % 

Andet 41,9 % 
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Figur 9 
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Appendiks B1)  

 

Spørgsmål: Hvordan påvirker instagram dit humør? 

1. En gang imellem er det dejligt når en bekendt (ven) giver et uddybende svar eller kommentar. 

Jeg det er dog ikke noget jeg “dyrker” 

2. Det varierer. Man kan se noget fedt og få det godt fx. Eller mange bruger det også til at dele 

dårlige nyheder. Eller man kan få fomo 

3. Jeg kan blive mere inspireret af at bruge Instagram. 

4. følelsen af ikke at være god nok  

5. Jeg bliver glad når jeg følger med i hvad venner/bekendte poster 

6. Nogle gange kan man komme forbi noget der er svært at leve op til 

7. Det kan til tider være meget opløftende, men andre gange gøre mig trist - det kommer an på 

hvad jeg læser 

8. Likes gør en glad. Beskeder fra ukendte kan være uforudsigelige og nogle er gode og gør en 

glad. Mens disse beskeder også kan være trusler eller andet uønsket materiale - det kan gøre en 

irriteret, frustreret eller ked af det 

9. Både godt og skidt  

10. Hvis at se story kan man komme i samme humør som dem der laver storyen 

11. Det påvirker mit humør på godt og ondt.  

12. Altså bliver "jaloux" på deres liv. Rejserne, taskerne, tøjet, de lækre restaurantbesøg osv.  

13. Jeg kan blive inspireret og positivt påvirket, men glansbilleder og FOMO kan også blive for 

meget  

14. Motiveret og inspireret 

15. Både på den gode måde og den dårlige måde  

16. Negativt men der er også meget inspiration at hente  

17. Det får mig til at slappe af hvilket gør mig i bedre humør.  

18. Jeg bliver ofte irritabel og nogle gange frustreret, selvom jeg også ofte bare kommer til at 

sidde og scrolle på instagram. Jeg kan ikke lide størstedelen af indholdet. Det hele føles utroligt 

kunstigt, og der er kun få virkelige og reelle følelser og skildringer.  
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19. Man kan både grin og græde over sjove/triste opslag. Men al den snak om kropsaccept kan 

sagtens fucke med dit humør, hvis du lader dig påvirke af sådan noget (sammenligner sig selv 

med andre). 

20. Jeg bliver glædeligt påvirket over at se mine venners opslag og kunne følge deres liv (fester, 

graviditeter, bryllupper mm.). Det påvirker mit humør i den negative retning når influences som 

Fie Laursen deler/reklamerer for ting der, efter min mening, giver unge mennesker et forkert 

billede af virkeligheden, eller reklamerer for ting der ikke rammer målgruppen  

21. Det påvirker mit humør på den måde at jeg kan blive glad, hvis jeg ser noget sjovt på 

instagram eks, en video eller et billede hvor der er noget tekst på, som afspejler en 

hverdagssituation, så trækker det på smilebåndet. andre gange kan jeg godt blive lidt træt af at se 

hvad folk lægger op fordi ja instagram er blevet et sted hvor folk kun poster noget glamourøst fra 

deres liv og sjældent bagsiden af medalje, hvor man eks. får at vide hvor lang tid det har taget at 

komme til det resultat eller hvor mange billeder eller noget som er blevet taget inden. det er 

meget blandet, så jeg følger kun instagramprofiler der kan give mig god energi og positive tanker 

og følelser. 

22. Til det bedre.  

23. Påvirker både positivt og negativt da der kommer mange informationer og indtryk 

24. Følger flere memes profiler end influencers. Memes får mig til at grine, influencers rør mig 

ikke 

25. Det kan inspirere til enten godt eller dårligt.  

26. Jeg bliver i godt humør når jeg finder inspiration på Instagram 

27. Til at stresse af og dermed blive mere afslappet og glad 

28. Det gør mig glad, når jeg kan følge med i venner og families liv. Især de som jeg ikke ser så 

ofte. 

29. Det er forskelligt. Hvis jeg har en dårlig dag, kan ig [instagram] forstærke det - og omvendt.  

30. Mit humør kan blive afspejlet i det jeg ser. Både positivt, hvor jeg kan grine og smile af 

noget jeg ser, men også negativt hvor jeg kan blive påvirket og irriteret, ked af det, ikke føle mig 

god nok, jaloux  

31. Føler mig ikke god nok 

32. Det afhænger af hvad jeg ser på Instagram. 

33. Med glæde med positive delinger, ved tristhed ved sørgelige delinger. Til dels ved frustration 

og irritation hvis en influencer falder uden for min smag.  

34. Det sætter pres på at man skal være på/ se ud på en specifik måde 

35. Både positivt og negativt 
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Appendiks B2) 

Spørgsmål: Hvordan opfatter du influencere der reklamerer for noget som du personligt ikke 

synes stemmer overens med influencerens personlighed og profil? 

1. Det fjerner troværdigheden meget 

2. Utroværdigt 

3. Det er fint nok, men man stiller spørgsmålstegn ved om det ved noget om brancen, produktet 

osv. fx. hvis madbloggeren reklemeret for en cream, kan man tvivle på om de ville kunne 

mærke forskellen på den cream og en anden cream, når de ikke kender feltet 

4. Jeg synes det virker misvisende. For mig er influencere en adgang til viden og information 

omkring ting, der ikke nødvendigvis er mainstream/almindeligt tilgængelige (jeg følger fx. 

Skateboarding og heavy metal-influencere. Hvis influencere reklamerer for andet end deres 

deres fagområde, forsvinder troværdigheden. 

5. Det hører ingen steder hjemme og jeg stoppet omgående med at følge vedkommende 

6. Det virker utroværdigt  

7. De er desperate efter penge eller følgere. På den anden side kan det også betyde, at de ægte 

godt kan lide produktet. Fx reklamerer en beauty blogger altid for skønhedsprodukter. Hvis 

en komiker en enkel gang gjorde det, kunne det jo være fordi at de virkelig var begejstret for 

produktet  

8. Syntes det nogen gange kan blive lidt plat hvis nu en person går, meget i faglighed med 

noget i ikke ved noget om  

9. Jeg synes det okay. Det er ofte deres levebrød. Så må det være op til forbrugeren at vurdere 

om de vil købe eller ej 

10. Det er fint 

11. Det er okay 

12. Ikke troværdigt og denne person må da mangle følgere OG pengene 

13. Det er ikke særligt troværdigt 

14. Trælst 

15. Det kommer helt an på situationen, hvem som reklamere, men på stående fod ville det nok 

ikke påvirke mig. Jeg synes, at der er mange i dag, som er med i reklamere om “noget de 

ikke har forstand på”, hvor de bliver brugt i forhold til at sælge produktet.  

16. En realitystjerne der reklamerer for skønheds- og sundhedsprodukter - eller forskellige 

hjemmesider 

17. Det virker meget utroværdigt, fordi det ikke passer ind i deres profil. 

18. Utroværdigt og irrelevant, da det kun er for at sælge  



Side 96 af 148 
 

19. pengegriske 

20. Det er fint nok til en vis grænse 

21. Det virker mærkeligt når en influencere reklamere om noget der ikke stemmer overens med 

deres profil og personlighed. Det er ikke ligeså troværdigt,. 

22. Det burde de aldrig gøre, de skal kun reklamere med noget som de kan stå indenfor og ikke 

kun gøre det begrund af penge  

23. Det kan virke mindre troværdigt, medmindre influenceren forklarer hvorfor personen 

benytter dette produkt. Hvis det giver mening i form af dagligbrug så fx hårprodukter til 

særlig type hår, som influenceren har, selvom personen er madblogger.  

24. Jeg følger som udgangspunkt slet ikke “influencere”.  

25. Det kommer an på hvem det er og hvad personen går op i, i sim fritid 

26. Utroværdigt  

27. Det virker falskt - som om man sælger ud af sig selv. 

28. Mærkeligt! Hold dig til det du er god til  

29. Føler de er mindre troværdige, fordi de ikke har ekspertise indenfor området, de reklamerer 

for. 

30. Det kommer helt an på hvad der er. Men troværdigheden daler når det ikke er noget de har 

forstand på. 

31. Bare fordi man er sanger er det jo ikke ens betydende med, at man ikke kan gå op i mad. 

32. Det har jeg ikke tænkt over 

33. Det kommer an på, om de har en interesse for det og at det passer naturligt ind på anden vis 

34. Det kan virke fjollet, men en sportsudøver går jo også med smykker 

35. Utroværdigt 

36. De gør det for pengene  

37. De gør det kun for pengenes skyld og ikke deres følgeres 

38. Ved ikke 

39. Utroværdigt  

40. Hvis det fremstår oprigtigt gør det mig ikke noget. Mennesker behøver ikke være låst fast 

under ét image og ét tema.  

41. Jeg opfatter det som fuldstændig utroværdigt. Der er selvfølgelig tilfælde, hvor man ville 

kunne mærke en troværdighed, men jeg har ikke oplevet det; kun det modsatte.  

42. Det er okay hvis de har prøvet produktet skal bare ikke fylde for meget på profilen 

43. Det gør mig ikke noget. Deres profession er én ting og deres daglige behov/rutiner er en 

anden. Begge dele er en del af alles hverdag, så det overrasker mig ikke, hvis de går op i 

deres madvarer, skønhedsprodukter eller lign  

44. Utroværdige, uprofessionelle 

45. Det opfatter jeg ikke nødvendigvis utroværdigt. Alle er mennesker med flere interesser, en 

madblogger kan lige så vel bruge skønhedsprodukter og have en holdning til det, som en 

influencer der altid reklamerer for skønhed  

46. Jeg finder det uinteressant at en instagramprofil hvis primære formål bliver forstyrret af 

andre ting som eks. hudpleje- og skønhedsprodukter, eller deres privatliv, som ikke har noget 
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med deres primære profil at gøre. jeg følger eks. en profil hvis primære fokus er på sin 

virksomhed og det at lave mad og give inspiration til mad er i fokus. hun laver så en gang i 

mellem noget reklame for noget hudpleje, og bevares hun er et menneske som går op i flere 

ting end mad, men jeg synes ikke det hører til på hendes profil. Så må hun lave en sekundær 

profil, hvor hun deler opslag om hudpleje, skønhed, træning privatliv osv. Jeg ved ikke om 

det er negativt men det forstyrre mig at fokus ikke er samme sted hele tiden. jeg følger en 

person for det fokus som der er på profilen og er ikke interesseret i hendes familie, dating 

eller hendes hjem og hvor hendes møbler er købt eller hendes kæledyr. FOKUS tak. 

47. Ikke troværdigt  

48. Mærkeligt 

49. Jeg er fuldstændig ligeglad, så længe de rent faktisk har prøvet det de reklamerer for.  

50. Det er mærkeligt og virker måske en smule utroværdigt 

51. Det er ok, hvis de ikke gør det som reklame.  

52. Det virker opstillet - som om de kun gør det, fordi de får penge for det eller får noget gratis. 

Utroværdigt. 

53. Ikke et godt match 

54. Det virker overfladisk. Det får dem til at fremstå som likehunters i min optik. 

55. En person er jo ikke kogt ned til én ting! En person der blogger om mad går jo også med tøj 

eller bruger har møbler. Så hvis de anbefaler et produkt, som de er glade for undre jeg mig 

ikke. Men der er jo også kæmpe forskel på de forskellige influencere og hvor troværdige de 

er. Jeg ville fx aldrig tage noget Fie Laursen sagde for gode vare.  

56. Det kommer an på sammenhængen. Men det kan godt blive utroværdigt for mig, hvis ikke 

det er naturligt 

57. Utroværdigt 

58. Det stemmer ikke overens og er svært at forholde sig til. 

59. Det er fint 

60. Det gør mig ikke noget. Man kan som influencer jo godt have flere forskellige interesse 

områder 

61. At de ikke ved hvad de snakker om 

62. Hvis det er en produkt de faktisk bruger så er det i orden synes jeg. Men ikke kun for at tjene 

en masse penge.  

63. Ved ikke 
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Appendiks C) Transskribering af interview med K 

 

Stefanie: Hvorfor har du instagram og hvad bruger du instagram til? 

K: Jeg bruger for at følge med mine venner og familie og for at blive inspireret. 

Stefanie: Hvad er det instagram kan give dig? 

K: Inspiration, holde kontakten på, kigge tilbage på gode minder 

Stefanie: Hvor aktiv er du på instagram? 

K: Det er meget skiftende hvor meget jeg selv lægger op, men jeg kigger på instagram hver dag. 

Stefanie: Hvad bruger du instagram til? 

K: Det er lidt det der med at følge med i hinandens liv, inspireret til mad, arbejde, restauranter 

med gode tilbud 

Stefanie: Hvem/Hvad er instagram henvendt til? 

K: Det er henvendt til alle. Der er noget for alle derinde. 

Stefanie: Påvirker det dit humør at bruge instagram? 

K: Ja det kan det godt gøre, hvis man ser noget man ikke bryder sig om men man kan også blive 

inspireret af andre. Eks. den der eksplosion i Libanon, Beirut. 

Stefanie: Giver det dig en form for fællesskabsfølelse? 

K: på en måde kan den vel godt, hvis man bliver tagget i et billede hvor man har været sammen 

med nogle. Det giver en rar følelse, det er jo altid rart at vide at personen har hygget sig med en 

og at de gider at dele den oplevelse man havde sammen. Men deler jo og tagger folk fordi man 

har hygget sig. 

Stefanie: Hvor vigtigt er det for dig at du kan spejle dig i influenceren? 

K: Det er ikke så vigtigt, influencere er mest til inspiration. 

Stefanie: Synes du det er en god ide at virksomheder er til stede på instagram? 

K: Det kan gøre mange ting. Det viser hvad man kan få hos den virksomhed og hvad de tilbyder 

en. 

Stefanie: Synes du det er en god ide at influencere er til stede på instagram? 
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K: De kan jo give noget inspiration. Man kan jo bare tænke på hende Fie Laursen og det at 

reklamere for sugardating og sælge sine trusser det kan man jo lige tænke om det er smart at 

reklamere med. 

Stefanie: Følger du en virksomheds instagram profil? 

K: Ja jeg følger lidt forskelligt, tøjmærker, restauranter 

Stefanie: Hvorfor gør du det? 

K: Nogle gange er der gode tilbud, men igen mest for at få inspiration eller få lyst til at købe 

ting. Nogle lægger gode post op med information som kan være interessant. 

Stefanie: Interagerer du med virksomheden? 

K: Så er det højest hvis der er en konkurrence ellers gør jeg ikke. 

Stefanie:  Følger du en influencers instagramprofil? 

K:  Ja, igen for inspiration. Jeg følger en som hedder Kriblekongen som er udannet pædagog og 

som kommer med mange interessante lege og inspiration til hvordan man kan udvikle børn.  

Stefanie: Du siger at du følger Kriblekongen. Hvad er det den instagramprofil kan, som gør at 

du følger vedkommende? 

K: Grunden til at jeg føler kriblekongen er for at blive inspireret med aktiviteter som kan bruges 

i til at stimulere børn, samt at fremme deres udvikling. Det hun ligger op er inspirerende, 

samtidig viser hun tanker bag ved og hvad dette kan gøre. De ting hun viser kan man selv bygge 

videre på/udvikle. Samtidig genbruger hun fx køkkenruller og andet. Så det er for vise/inspirere 

og ikke for at samle penge ind 

Stefanie: Synes du at hun gennem Instagram er med til at skabe tryghed ift. det hun laver? 

K: Ja, hun skriver refleksioner og ofte ligger video op hvor hun svarer på spørgsmål 

Stefanie: Hvordan vil du beskrive hendes måde at agere på Instagram? 

K: Jeg vil ikke mene hun er en ekspert, men hun er en person med meget viden og interesse i 

området. 

Stefanie: Hvad synes du om hendes måde at præsentere lege på, det her med at hun også 

fortæller hvordan den ene eller anden leg er med til at styrke barnets eks. sanser, motorik m.m.? 

K: Jeg kan godt lide det, specielt fordi hun ikke bare snakker, men hun også viser. 
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Stefanie: Interagerer du med influenceren? 

K: Nej. 

Stefanie: Har du skrevet med/til en influencer før? Hvorfor/hvorfor ikke? 

K: Nej, fordi jeg bruger det til inspiration, jeg har ikke brug for en samtale. Jeg har ikke behov 

for en kontakt. Jeg bruger det jeg vil fra dem. 

Stefanie: Hvornår er noget reklame på instagram? 

K: Det er jo lidt forskelligt, men det er jo når folk reklamerer for et produkt eller anbefaler et 

produkt eller en tur. Et eller andet de vil have man skal købe. 

Stefanie: og hvornår skal der oplyses om det? 

K: Så snart de tjener penge skal de sige det er reklame. 

Stefanie: Hvad gør du for at sikre dig at du ikke ser en ulovlig reklame, uden at reagere på det? 

K: Hvis jeg ser det en gang så scroller jeg videre, men hvis det sker gentagende gange 

unfollower jeg 

Stefanie: Føler du dig kompetent nok (viden på området, om loven) osv. til at anmelde et opslag 

for ulovlig markedsføring? 

K: Nej 

Stefanie: Hvor troværdig synes du influencere der reklamerer på instagram er? 

K: Jeg synes det er meget forskelligt. Hvis man kan se en sammenhæng og at de selv bruger det. 

men hvis kriblekongen begynder at reklamere for en kogebog, så kan man diskutere 

troværdigheden. 

Stefanie: Synes du at influencere der er meget åbne om og som oplyser om, at det er en reklame 

det de laver, er mere troværdige end de influencere der ikke gør det? 

K: Det synes jeg helt sikkert, så ved man at de siger det de gør og at de får penge for det. 

Stefanie: Hvad tænker du om personer der skriver reklame, men som næsten skjuler det, fordi 

det ikke skal fylde? 

K: Det generer mig ikke så meget. Men jeg synes det er falsk reklame, de skal være ærlige 

omkring hvad de laver. 

Stefanie: Hvad mener du om de influencere som ikke oplyser at det er reklame det de laver? 

K: Det er humbuk, de får jo penge for at lave det de gør. Så man ved ikke om de gør det fordi det 

er en personlig anbefaling eller om de gør det for at snyde os til at købe et produkt. 

Stefanie: Har det nogen indflydelse om det er en influencer, ven eller veninde som 

anbefaler/reklamere for et produkt til dig? Og hvorfor eller hvorfor ikke? 



Side 101 af 148 
 

K: Ja det gør det. jeg kender jo min ven eller veninde så jeg ved hvad det er de står inde for. 

Stefanie: Har du købt et produkt som en influencer har reklameret for? 

K: Nej, ikke hvad jeg kan huske 

Stefanie: Hvordan opfatter du influencere der reklamerer for noget som du personligt ikke synes 

stemmer overens med influencerens personlighed og profil? 

K: Jeg synes det er pengegrisk, de sider og snyder folk til at købe et produkt som de egentlig 

ikke kan stå inde for. Jeg har fulgt en som havde med heste at gøre, men så begynder hun at 

lægge alt muligt op med babyer og teater og det har ikke noget at gøre med hvorfor man følger 

personen. 

Stefanie: Har det nogen indflydelse i din vurdering af en influencer, hvordan personen er blevet 

et kendt ansigt? 

K: Det vil jeg mene. Hvis det går imod det de viser så ja. Hvis det ikke stemmer overens med det 

de er blevet kendt for. 

Stefanie: Hvordan foretrækker du reklamer på instagram? (billeder, video, interaktivt etc.)? 

K: Bare noget hvor man kan scrolle over dem. Dem som hele tiden kommer som sponsoreret 

hvor man kan sige at man ikke er interesseret i reklamerne. 

Stefanie: Hvem foretrækker du at en reklame bliver præsenteret af? 

K: Begge ting kan have en positiv ting på sig. Firmaet kan beskrive produktet på en anden måde. 

Firmaet kan gå i dybden med produktet, de kender andre informationer om produktet. 

Influenceren kan have prøvet produktet. Influenceren ville ikke kunne svare på de samme 

spørgsmål som virksomheden kan. 

Stefanie: Hvad hvis influenceren ikke har prøvet produktet 

K: så er det ikke troværdigt. 

Stefanie: Det var det sidste spørgsmål i interviewet. Så skal jeg bare høre hvad din 

uddannelsesmæssige baggrund er samt hvor gammel du er? 

K: Jeg er uddannet social specialpædagog og jeg er 25 år. 
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Appendiks D) Transskribering af interview med P 

 

Stefanie: Hvorfor bruger du instagram?  

P: Dele hverdagsting og følge med i andres hverdag. Jeg har fundet ud af at man finder mange 

gode produkter. Det der Uganda Grønt opdagede jeg gennem instagram, og det tror jeg ikke at 

jeg havde opdaget hvis ikke jeg var på instagram.  

Stefanie: Hvad er det Instagram kan give dig? 

P: Jeg tror det … for det første, at det er bare nemt at navigere i og det er nemt at slette ting og 

det gør at det er ikke så forpligtende. Det gør det uforpligtende. Det er jo heller ikke noget man 

skal være på for at være med, der kan man godt lægge det væk og så komme tilbage en dag 

senere. Jeg synes det er en god måde at blive opdateret på.  

Stefanie: Hvor aktiv er du på instagram? 

P: Jeg scroller i gennem. Det er mere i perioder hvor jeg lægger noget op. Eksempelvis i 

sommerferien eller andre højtider hvor der sker meget. Jeg bruger ca. 2 timer og 37 minutter om 

dagen i gennemsnit. 

Stefanie: Hvad bruger du instagram til?  

P: Jeg bruger det til at lægge noget op og lave stories. Jeg følger nogle derinde eks. 

’Kriblekongen’, som man kan blive inspireret af. Og ’Mad Og kærlighed’. Inspiration. Mest mad 

og kreative ting, det er ikke sådan noget fitness det gider jeg ikke. 

Stefanie: Du siger at du følger Kriblekongen. Hvad er det den instagramprofil kan, som gør at 

du følger vedkommende? 

P: Hun deler meget personlige oplevelser og er meget dygtig til at vise, at det er reklame, hvis 

det er noget hun har fået i gave. 

Stefanie: Har hun indflydelse på dine valg af køb? 

P: Ja det har hendes ord helt bestemt. 

Stefanie: synes du at hun gennem Instagram er med til at skabe tryghed ift. det hun laver? 

P: Ja. Hun er meget nede på jorden og meget ærlig i sine stories. 

Stefanie: Hvad synes du om hendes måde at præsentere lege på? 
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P: Hun censurerer altid sine børn og andre børn på både videoer og billeder. Hun lægger altid op 

til at lege kan udvikle sig og blive noget helt andet end forventet. Somme tider beskriver hun 

hvilke sanser som kan komme i spil i diverse lege. 

Stefanie: Hvordan vil du beskrive hendes måde at agere på Instagram? 

P: Jeg ser hende ikke som en ekspert men at hun qua sin uddannelse har en nuanceret indsigt i 

din måde hun arbejder med børn på. Hun er ikke som sådan en ekspert men jeg ser hende som en 

selvlært influencer. 

Stefanie: Hvem er instagram henvendt til? 

P: Det nok unge, men jeg tænker måske at grænsen den går til 40 år. Det kommer jo meget an på 

hvad man lægger op, men det kan vel i princippet være alle. Der er ikke nogen som er 

ekskluderet fra at bruge instagram. Det kan være de ældre ikke bruger det så meget, eks. folk på 

60+ det kan være de mere følger med men er ikke selv så aktive. 

Stefanie: Påvirker det dit humør at bruge instagram? Hvorfor – hvorfor ikke?  

P: Næ det synes jeg ikke. Jeg bliver da ikke ked af det hvis der ikke er nogen der liker mit 

billede, jeg bliver ikke følelsesmæssigt påvirket.  

Stefanie: Giver Instagram dig en form for fællesskabsfølelse? 

P: Ja det er mere hvis man får nye bekendtskaber. Så har man ligesom en platform, hvor man så 

kan kommunikere på en platform der er mere visuel. Det er bare rart man ikke er forpligtet til at 

like men personen kan selv tolke det de nu vil af det like. Det er ikke så forventeligt.  

Stefanie: Synes du det er en god ide at virksomheder er til stede på instagram? 

P: Ja. Det synes jeg. Eks. Uganda Grønt. Det var på instagram at det lige pludselig poppede op. 

Det hedder Uganda Grønt fordi det ligger på Ugandavej her på Amager, hvis man skulle undre 

sig over navnet. 

Stefanie: Synes du det er en god ide at influencere er til stede på instagram? 

P: Ja, det er både godt og skidt, Det skal bare fremstå troværdigt. 

Stefanie: Følger du en virksomheds instagram profil? 

P: Ja, jeg følger med i hvad de lægger op og hvad de kan tilbyde. 

Stefanie: Hvorfor gør du det? 
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P: Fordi de inspirerer til nem hverdagsmad og madlavning generelt. Og få ideer til lege – som 

ikke er noget der kræver det store. 

Stefanie: Interagerer du med virksomheden? Hvordan? Hvorfor ikke? 

P: Ja hvis der er noget jeg synes de skal vide er godt. Det er når jeg får lyst. Bare for at give dem 

en feedback på det de har lagt op.  

Stefanie: Følger du en influencer instagram profil – hvorfor/hvorfor ikke? 

P: Jeg følger en som hedder Julie-Elsebeth. Hun skriver om hverdagen og hun er meget ærlig. 

Det er når de kan anbefale steder at tage hen. Og finde ud af at de steder findes også. 

Stefanie: Interagerer du med influenceren? Hvordan? Hvorfor ikke?  

P: Nej. Jeg tror de får rigeligt i forvejen, jeg har ikke lige behov for det. 

Stefanie: Har du skrevet med/til en influencer før? Hvorfor/hvorfor ikke? 

P: Det kan jeg faktisk ikke huske om jeg har. Det tror jeg ikke at jeg har. Det er mere 

virksomhedsprofilerne. 

Stefanie: Hvornår er noget reklame på instagram?  

P: Når noget er reklame, skal der stå at det er reklame.  

Stefanie: Hvornår skal der oplyses om det? 

P: Det skal oplyses hvis det er reklame som er noget der er på duttet. Men dem jeg følger, er 

gode til at sige hvis det ikke er reklame, men bare fordi det er noget de faktisk synes er virkelig 

godt. Jeg kan også godt synes det er komisk at nogle influencere inden for kort tid reklamerer for 

det samme produkt det er lidt underligt. Men måske er det ikke alle der følger alle influencere, 

det bliver ’hypet’ og alle lige pludselig synes at det samme produkt er godt. Det svært at gøre det 

personligt. Man kan nok godt kalde det for at virksomhederne skyder med spredehagl. 

Stefanie: Hvad gør du for at sikre dig at du ikke ser en ulovlig reklame, uden at reagere på det? 

P: Oftest så skjuler jeg opslaget, men sommetider anmelder jeg det også - altså ud fra de 

muligheder der bliver præsenteret. 

Stefanie: Føler du dig kompetent nok (viden på området, om loven) osv. til at anmelde et opslag 

for ulovlig markedsføring? 

P: Nej, det føler jeg mig ikke kompetent til, overhovedet. Valget er rent ud fra 

mavefornemmelsen ift. hvad jeg vælger. 
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Stefanie: Er det vigtigt for dig, at du kan spejle dig i influenceren? 

P: Nej det tænker jeg ikke. Det er mere deres troværdighed.  

Stefanie: Hvor troværdig synes du influencere der reklamerer på instagram er? 

P: Synes egentlig at det er troværdigt nok. De er blevet meget gode til at fortælle når det er 

reklame. De fleste giver også rabatkoder hvis det er noget man skal prøve. 

Stefanie: Synes du at influencere der er meget åbne om og som oplyser om, at det er en reklame 

det de laver, er mere troværdige end de influencere der ikke gør det? 

P: Ja. Hvis de er meget tydelige om at det er reklame. Hvis de er ærlige omkring produktet.  

Stefanie: Hvad tænker du om personer der skriver reklame, men som næsten skjuler det, fordi 

det ikke skal fylde? 

P: Det er fjollet. Det skal tydeliggøres ellers er det fjollet. 

Stefanie: Hvad mener du om de influencere som ikke oplyser at det er reklame det de laver? 

P: Jeg tror ikke at jeg har oplevet det. ikke dem jeg følger. Så gider jeg ikke følge personen, det 

er nemmere at se på følgere at de daler end at man får nogle mærkelige kommentarer. Så dem 

gider jeg bare ikke følge. 

Stefanie: Har det nogen indflydelse om det er en influencer, ven eller veninde som 

anbefaler/reklamere for et produkt til dig? Hvorfor – hvorfor ikke? 

P: En ven vil have større indflydelse fordi det er en man rigtigt kender.  

Stefanie: Har du købt et produkt som en influencer har reklameret for? 

P: Ja, for et års tid siden reklamerede Stephania Potalivo for et af Origins produkter som jeg 

endte med at købe. Hun virkede meget troværdig. 

Stefanie: Hvordan opfatter du influencere der reklamerer for noget som du personligt ikke synes 

stemmer overens med influencerens personlighed og profil? 

P: Så bliver det sådan noget ren reklame vrøvl – det er sådan noget der også kan blive 

utroværdigt at det stikker i to forskellige retninger. 

Stefanie: Har det nogen indflydelse i din vurdering af en influencer, hvordan personen er blevet 

et kendt ansigt? 
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P: Nej. Altså jeg er ikke til dem der bliver kendt fra ’Paradise Hotel’ eller reality er bare nej. 

Stefanie: Hvorfor ikke? 

P: Det bliver bare for plat.  

Stefanie: Hvordan foretrækker du reklamer på instagram? (billeder, video, interaktivt etc.? 

P: Både billeder og videoer – en blanding det kan jeg meget godt lide. Eller de der tutorials step 

by step. 

Stefanie: Hvem foretrækker du at en reklame bliver præsenteret?  

P: Virksomheden selv til at starte med.  Igen fordi det er sådan det blev med Uganda Grønt. Det 

er jo ikke nyt men engang var der ikke reklamer på instagram men det er der jo nu. Hvis det er 

en virksomhed der gør det først er det bedst og så kan en influencer senere fortælle om det. også 

fordi i virksomhedens profil og reklamer kan man tit trykke sig videre på et direkte link det går 

at man kommer direkte ind på deres forhandler side, og på den måde er det ikke så besværligt.  

Stefanie: hvad er din uddannelsesmæssige baggrund 

P: Jeg er Ergoterapeut 

Stefanie: Hvad er din alder 

P: Jeg er 31 år 
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Appendiks E) Transskribering af interview med T 

 

Stefanie: Hvorfor har du og hvorfor bruger du instagram?  

T: Jamen det er qua mit arbejde, og hvad jeg lige kan overskue at være på. Det er hyggeligt at 

være plugged-in og følge med og lidt udvidet FOMO – det kan være jævnt hårdt med FOMO 

hvis jeg ikke kan slippe det. men qua mit arbejde er jeg nødt til at gøre hvad jeg kan for at slippe 

det.  

Stefanie: Hvad er det platformen kan give dig? 

T: Jeg følger absurd mange meme-profiler, det hjælper mig også med at sidst på min uddannelse 

begyndte jeg at fotografere – bruger det til at få en trykprøve af billederne. Det er ikke 

”fremmede” som følger mig. Det giver mig mulighed for at følge med hos de toneangivende 

politikere som jeg bruger i mit arbejde. 

Stefanie: Hvor aktiv er du på instagram? 

T: En post om måneden det er højt sat – men jeg er mere aktiv med at se stories ca. en 2 til 3 

gange om dagen. 

Stefanie: Hvad bruger du instagram til?  

T: Udover arbejde, så er det afslapning, jeg bruger udforsk rigtig meget, det kræver en lille 

smule at beslutte sig for at arbejde og hvornår man beslutter sig for at slappe af. Det eneste som 

er relativt afslappet det er når jeg selv poster noget privat. 

Stefanie: Hvem/Hvad er instagram henvendt til? 

T: Ja det er egentlig et svært spørgsmål. Jeg kaldte det før i tiden Hipstergram – jeg ser det som 

et sted man trækker hen når man er træt af facebook og dets opbygning med lag på lag, samt 

debatoplæg eller kommentarer- instagram er til dem som ikke vil engagere sig ret dybt som man 

nogle gange kan komme til at gøre på facebook. 

Stefanie: Påvirker det dit humør at bruge instagram?  

T: Når man poster noget som hver gang der kommer likes, så påvirker det humøret ret positivt. 

Nogle gange kommenterer folk også som jeg ikke har snakket med i lang tid og så kommer der 
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en samtale ud af det, og det er selvfølgelig superlækkert. Når der så er nogle der skriver negativt 

om min arbejdsplads så bliver jeg selvfølgelig trist.  

Stefanie: Kan instagram give dig en fællesskabsfølelse? 

T: Nej ikke instagram – det gør facebook eller twitter – det virker for mig en lille smule mere 

distanceret. 

Stefanie: Hvor vigtigt er det for dig at du kan spejle dig i influenceren? 

T: Det er jo altid rarere at følge nogle som man kan spejle mig i. Men personlig prøver jeg at 

fælge nogen som ikke er lige som mig for at holde min horisont åben og ikke lukke mig inde i 

sådan nogle små bobler. 

Stefanie: Synes du det er en god ide at virksomheder er til stede på instagram? 

T: Ja, det synes jeg bestemt. Der er rigtig mange som tager deres stories fra en ende om aftenen 

og det er da super god kommunikation for virksomhederne – primært envejskommunikation.  

Stefanie: Synes du det er en god ide at influencere er til stede på instagram? 

T: Hvis man accepterer konceptet influencere, så synes jeg det er smart at være der 

Stefanie: Følger du en virksomheds instagram profil – hvorfor/hvorfor ikke? 

T: Nej det tror jeg faktisk ikke at jeg gør. Jo måske en sko-virksomhed – men jeg gør mig ikke i 

det. jeg synes der er reklamer nok og jeg belemrer ikke mig selv med det hvis jeg kan undgå det. 

Stefanie: Interagerer du med virksomheden? 

T: Jeg prøver at vælge hvor jeg ser dem henne. På facebook kan jeg ikke komme uden om dem, 

men så vil jeg hellere opsøge virksomheder hvis det er fordi jeg har behov for noget. Jeg prøver 

at tvinge mig selv til ikke at interagere med dem også fordi jeg godt kan være en sucker for en 

god reklame.  Jeg ved at hvis det er en god reklame så ender jeg med at købe noget fra dem. Det 

kostede mig 1400 kr at prøve shaping new tomorrows bukser – men jeg synes ikke det levede op 

forventninger i forhold til at jeg købte deres produkt fordi jeg så deres content men det samme 

content er bare ikke godt 10 gange. Jeg gider ikke se på det samme content jeg er hooked og 

kommer også til at købe flere, jeg vil gerne have noget content der giver mer’ værdi som 

fortæller hvorfor det er fedt at være med på holdet.  
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Stefanie: Følger du en influencer instagram profil – hvorfor/hvorfor ikke? 

T: Ja det gør jeg vel, nogle stykker tror jeg endda.  

Stefanie: Hvorfor gør du det? 

T: Der er mange forskellige grunde, en af dem har jeg set på twitter. En anden er Fie Laursen 

fordi det er perverst underholdende at se det der slowmotion tog ulykke hun har gang i. det er 

ikke for hendes content – der er nogle man følger for at få underholdningsværdien.  

Stefanie: Interagerer du med influenceren? Hvordan? Hvorfor ikke?  

T: Ganske sjældent. Så deler jeg i chatten med mine venner.  

Stefanie: Har du skrevet med/til en influencer før? Hvorfor/hvorfor ikke? 

T: Nej – det har jeg faktisk ikke. Jeg synes det er mærkeligt. Så skulle det være en jeg havde et 

bekendtskab med. 

Stefanie: Hvornår er noget reklame på instagram? 

T: Alt det der jeg har lige fået en pakke sponsoreret content. Hvis det er noget man har fået 

penge for eller modtaget af et firma. 

Stefanie hvornår skal der oplyses om det? 

T: Jeg er ret enig med loven og det etiske kodeks. Det skal være tydeligt. 

Stefanie: Hvad gør du for at sikre dig at du ikke ser en ulovlig reklame, uden at reagere på det? 

T: Hmmm, jamen hvis det er noget jeg på rygraden ved, eller har en solid formodning om, er 

ulovligt - så anmelder jeg opslaget. I og med jeg ikke følger SÅ mange influencere igen, så har 

følgende ikke været relevant. Men jeg udelukker ikke det kunne ske: hvis gentagende ulovlig 

reklame så ville jeg søge til Ombudsmanden - dem har jeg fra urelaterede sager god erfaring med 

gør noget, og jeg ved at de slår ked på især influenceres ulovlige reklamer 

Stefanie: Føler du dig kompetent nok (viden på området, om loven) osv. til at anmelde et opslag 

for ulovlig markedsføring? 

T: Der er jeg nok en outlier fordi jeg har taget Mediejura på studiet - men i de grove træk føler 

jeg mig rimeligt klædt på til at lave en anmeldelse. Jeg kan dog på Instagram savne mulighed for 
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at uddybe konkrete ting når man anmelder, men det skyldes nok de ikke gennemgår anmeldelser 

individuelt men bare reagerer når et opslag har opnået en vis mængde anmeldelser om det 

samme emne. 

 

Stefanie: Hvor troværdig synes du influencere der reklamerer på instagram er? 

T: Det kommer an på ... Altså Szhirley hun kan godt være troværdig nok, fordi selvom hun står 

for noget andet men jeg har på fornemmelsen at hun er ret troværdig. Kviklånsreklamer vil 

smadre hendes troværdighed.  

Stefanie: Synes du at influencere der er meget åbne om og som oplyser om, at det er en reklame 

det de laver, er mere troværdige end de influencere der ikke gør det?  

T: Ja sten sikkert, at spille med åbne kort det giver point hos mig. De som ikke gør det de spiller 

nærmest også på at de tror deres følgere er dumme selvom det er åbentlyst. 

Stefanie: Hvad tænker du om personer der skriver reklame, men som næsten skjuler det, fordi 

det ikke skal fylde? 

T: Jeg kan godt forstå at man gør det, man vil jo selvfølgelig også gerne have procenter når folk 

køber det, og det må ikke være grimt. Det giver en følelse af at de måske godt ved at det de laver 

er reklame men at de prøver at skjule det til deres fordel. Det er et skidt signal over for følgerne 

hvis man ikke viser det er reklame, og hvis det er noget de kan stå inde for så kan de vel også 

godt skrive at det er reklame. 

Stefanie: Hvad mener du om de influencere som ikke oplyser at det er reklame det de laver? 

T: Det har jeg ikke så meget til over for. Det siger loven så længere er den ikke.  

Stefanie: Har det nogen indflydelse om det er en influencer, ven eller veninde som 

anbefaler/reklamere for et produkt til dig? Hvorfor – hvorfor ikke? 

T: Ja det har det. der er en anden slags tillid hvis det er en ven end hvis det er en influencer. Man 

ved godt at influenceren tjener penge på det. influencere skal være ærlige om at det er det de 

tjener deres penge på. 

Stefanie: Er en anbefaling fra en ven eller veninde mere troværdig end en influencer? 
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T: Ja. 

Stefanie: Har du købt et produkt som en influencer har reklameret for? 

T: Nej.  

Stefanie: Hvordan opfatter du influencere der reklamerer for noget som du personligt ikke synes 

stemmer overens med influencerens personlighed og profil? 

T: Det rammer den troværdighed jeg ville mene de havde over for mig. Jeg håber at influenceren 

har fået en god slat penge for det nu de laver noget som de ikke plejer. Men det falder helt 

igennem ift. deres budskab. Jeg tvivler på at de lige pludselig har set lyset. 

Stefanie: Har det nogen indflydelse i din vurdering af en influencer, hvordan personen er blevet 

et kendt ansigt? 

T: Ja det har det. 

Stefanie: Hvorfor? 

T: Jeg er ikke så meget til at følge en som er kendt for at være kendt. Eks. en som Kadashian – 

det kommer klart an på hvad. Fie Laursen har mange forskellige bolde i luften. Og det at man har 

været med i et TV-program tæller ikke rigtig nogle steder.  

Stefanie: Hvordan foretrækker du reklamer på instagram? (billeder, video, interaktivt etc.)? 

T: Alle tre ting kan lykkes, men det kommer an på mit humør. Jeg synes at reklamen skal passe 

til det som der reklameres for.  

Stefanie: Hvem foretrækker du at en reklame bliver præsenteret?  

T: Virksomheden. Der er man også helt sikker på relationen og ved at virksomheden har noget 

de vil sælge mig. Kontrakten er mere klar. 

Stefanie: Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? 

T: BA i journalistik fra syddansk universitet i Odense 

Stefanie: Hvad er din alder 

T: Jeg er 25 år 
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Appendiks F) Transskribering af interview med L 

 

Stefanie: Hvorfor bruger du instagram?  

L: Det er primært bare fordi jeg synes det er underholdende og se hvad mine venner og veninder 

laver. Memes er også ret sjovt at se.  

Stefanie: Hvad er det Instagram kan give dig? 

L: Det kan vel gi en form for entertainment value, og hvis man keder sig en aften så kan man gå 

derind og se nogle trænings inspiration og mad og underholdning. 

Stefanie: Hvor aktiv er du på instagram? 

L: Jeg er meget aktiv.  

Stefanie: Hvad bruger du instagram til?  

L: Jeg kigger stories, ser opslag, jeg poster også lidt engang i mellem  

Stefanie: Hvem er instagram henvendt til? 

L: Jeg tænker primært yngre mennesker 15- 25-30 år lidt yngre end facebook målgruppen sådan 

ens forældre 

Stefanie: Påvirker det dit humør at bruge instagram? Hvorfor – hvorfor ikke?  

L: Det vil jeg ikke rigtig sige, nej... jeg ved ikke hvordan det skal påvirke mit humør. 

Stefanie: giver Instagram dig en form for fællesskabsfølelse? 

L: Ja, så kan man tagge hinanden i opslag. Og det giver en form for fællesskabsfølelses at ens 

venner liker ens opslag. 

Stefanie: Synes du det er en god ide at virksomheder er til stede på instagram? 

L: Men nogle gange kan det godt være irriterende – for virksomhedernes synspunkt så ja, det er 

jo godt. Men for forbrugernes synspunkt så er det lidt for overdrevent med de der reklamer. 

Stefanie: Synes du det er en god ide at influencere er til stede på instagram? 
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L: Både og. Ja de viser nogle produkter man ikke selv lige ser – men nogle gange er irriterende 

at det ikke bare kan være ren underholdning. Hvis det bliver for meget overdreven reklame, hvis 

det er sådan et latterligt produkt for det der kulafblegning til at få hvide tænder. Det havde ikke 

nogen relation til deres instagram profil, alle fra alle mulige realityprogrammer begyndte at 

reklamere for det der latterlige produkt. Og folk der skal vise tøj i tøj hauls fra eks. NA-KED det 

er lidt for meget. 

Stefanie: Følger du en virksomheds instagram profil? 

L: Altså jeg er begyndt at begrænse det meget. Jeg gider ikke følge de der store fordi jeg føler 

det er meget spam det der så kommer ud.  

Stefanie: Hvorfor gør du det? 

L: Lokale, tilbud eller hvor man kan se hvad de har, familie som har en webshop. Ikke store 

brands – det bliver hurtigt mere spam end det faktisk er relevant.  

Stefanie: Interagerer du med virksomheden? Hvordan? Hvorfor ikke? 

L: Nej det gør jeg ikke. Og så har instagram sådan en logaritme – og fordi jeg ikke liker det, så 

får jeg det ikke.  

Stefanie: Følger du en influencer instagram profil? 

L: Ja, det gør jeg.  

Stefanie: Hvorfor gør du det? 

L: nogle gange så synes jeg det er sjovt at se de stories der ikke er reklame, eller også er der 

nogen som er sjove og som kommentere på de der reality ting. Det kan jeg godt lide at se.  

Stefanie: Interagerer du med influenceren? Hvordan? Hvorfor ikke?  

L: Nej, fordi jeg gider ikke hvis det ikke er relevant eller interessant.  

Stefanie: Har du skrevet med/til en influencer før? Hvorfor/hvorfor ikke? 

L: Nej det har jeg ikke. Det har jeg ikke fordi jeg har ikke haft noget at spørge dem om. Og jeg 

ser ikke rigtig op til dem som sådan et IDOL. Jeg føler ikke at jeg skal agere som sådan en fan. 

Stefanie: Hvornår er noget reklame på instagram?  
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L: Når de får noget af et firma eller bliver betalt for at gøre noget – altså influencere.  

Stefanie: Hvornår skal der oplyses om det? 

L: jeg synes de bør oplyse om det når de viser noget tøj. Og generelt burde det faktisk være så 

gennemsigtigt som muligt. Jeg synes det er blevet bedre at gennemskue det, men det er nok efter 

man har hørt de der sager med forbrugerombudsmanden.  

Stefanie: Hvad gør du for at sikre dig at du ikke ser en ulovlig reklame, uden at reagere på det? 

L: Jeg gør umiddelbart ikke noget ved det, idet jeg ikke gider at agere politimand. Det er ikke 

mit job, også går jeg også ud fra at forbrugerombudsmanden er opmærksom på det 

Stefanie: Føler du dig kompetent nok (viden på området, om loven) osv. til at anmelde et opslag 

for ulovlig markedsføring? 

L: Altså så har jeg ikke intentioner omkring at anmelde ulovlig markedsføring. 

Stefanie: Hvor vigtigt er det for dig at du kan spejle dig i influenceren? 

L: Det er ikke noget jeg anser som vigtigt overhovedet- det går jeg ikke så meget op i. 

Stefanie: Hvor troværdig synes du influencere der reklamerer på instagram er? 

L: Øh – faktisk vil jeg ikke anse det som værende troværdigt. Medmindre det er nogle 

influencere der går op i hvilke produkter de vælger at reklamere for og som er gode og relevante. 

Der var engang en som sagde at hun kun ville reklamere for noget hun faktisk kunne stå inde for. 

Men jeg kan ikke vide overhovedet om hun taler sandt, men jeg kigger på hendes profil og der er 

overensstemmelse mellem de ting hun har sagt og så det hun viser på sin profil. Men jeg kan 

ikke 100% vide om det er sandt.  

Stefanie: Synes du at influencere der er meget åbne om og som oplyser om, at det er en reklame 

det de laver, er mere troværdige end de influencere der ikke gør det? 

L: Ja det vil jeg sige. Meget. Ja.  

Stefanie: Hvad tænker du om personer der skriver reklame, men som næsten skjuler det, fordi 

det ikke skal fylde? 

L: Det virker meget useriøst. Når det skal stå der, skal det også stå der så man kan se det. 
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Stefanie: Hvad mener du om de influencere som ikke oplyser at det er reklame det de laver? 

L: De bryder bare loven. det er ikke i orden. 

Stefanie: Har det nogen indflydelse om det er en influencer, ven eller veninde som 

anbefaler/reklamere for et produkt til dig? Hvorfor – hvorfor ikke? 

L: Ja jeg synes hvis det er ens venner så er det mere troværdigt end en influencer.  

Stefanie: Hvorfor  

L: Fordi influenceren de bliver jo betalt for de produkter de viser og de har en agenda med at 

anbefale ting.  

Stefanie: Har du købt et produkt som en influencer har reklameret for? 

L: Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. 

Stefanie: Hvordan opfatter du influencere der reklamerer for noget som du personligt ikke synes 

stemmer overens med influencerens personlighed og profil? Eks. En madblogger der reklamerer 

for et skønhedsprodukt, En sanger som rådgiver om sundheden ved bestemte fødevarer, En 

sportsudøver der reklamerer for smykker, En komiker der reklamerer for online spil 

L: Jeg synes det virker useriøst og det at de kun fokusere på deres indhold end om det er relevant 

på deres egen profil. 

Stefanie: Har det nogen indflydelse i din vurdering af en influencer, hvordan personen er blevet 

et kendt ansigt? 

L: Ja det har det.  

Stefanie: Hvorfor? 

L: jeg synes mere at de der reality stjerner er useriøse. Katerina Pitzner diamantdronningen eks. 

er mere troværdig. 

Stefanie: hvorfor er hun det? 

L: Det er hun fordi hun har noget at byde på, det er mere interessant og seriøst.  

Stefanie: Hvordan foretrækker du reklamer på instagram? (billeder, video, interaktivt etc.? 
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L: Hvis det er nogen der er underholdende, de skal bare være underholdende – hvis det er de der 

na-ked hauls. Nogle videoer er også fint nok, hvis de viser produktet. 

Stefanie: Af hvem foretrækker du at en reklame bliver præsenteret?  

L: Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Det fint nok hvis det er en influencer hvor det er det rette 

indhold som passer til deres profil. Hvis det er virksomhederne, så bliver det hurtigt ikke så 

informeret men de kan hurtigt blive træls at se på de reklamer. 

Stefanie: hvad er din uddannelsesmæssige baggrund 

L: Jeg er lige blevet færdig med min HHX  

Stefanie: Hvad er din alder 

L: jeg er 18 år 

 

Appendiks G) Transskribering af interview med J 

 

Stefanie: Det første spørgsmål er hvorfor bruger du instagram? 

J: Årh jeg synes at instagram er et dejligt visuelt medie. Jeg blev så træt af Facebook der 

egentlig mest består af folk der diskuterer og så synes jeg lidt at facebook er blevet vores 

forældres medie. Så jeg bruger instagram fordi det er dejlig visuelt og ungt, det er friskt. 

Stefanie: Hvor aktiv vil du selv sige at er du på instagram? 

J: Jeg er ret aktiv. Jeg bruger det meget og primært som sådan noget nem underholdning og jeg 

kan også godt lide at interagere med folk derinde. Jeg bruger det i hvert fald 1 time om dagen. 

Stefanie: 1 time om dagen? Er det både hvor du lægger noget op selv eller at du scroller 

igennem dit feed? 

J: Jeg lægger af og til noget op selv men jeg scroller primært igennem synes jeg. Ser stories og 

sådan noget. 

Stefanie: Hvad er det instagram det kan give dig? 
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J: Hmmm Jamen altså. Jeg kann godt lide at kigge på ting, estetik og visuelle ting. Når jeg 

scroller ned igennem instagram så får jeg ligesom billeder og video primært, i modsætning til 

twitter som hovedsageligt består af tekst, og facebook som bare er det her store rod på en eller 

anden måde. Det er meget det visuelle. 

Stefanie: Hvem synes du at instagram er henvendt til? 

J: Jeg synes det henvender sig bredt lige som de andre sociale medier så er det interaktion 

mellem brugere og ikke interaktion mellem brugere og et medie. Så det kommer jo an på hvem 

man følger. Så for mig er det lige så meget for min lillesøster og for min papbror. 

Stefanie: Påvirker det dit humør at bruge at bruge instagram? 

J: Neearj. Jeg synes I hvert fald at hvis det påvirker ens humør, så skulle man måske prøve at 

kigge lidt ind [Griner] så er der nogle andre ting der niver, tror jeg. Jeg synes ikke at det påvirker 

mit humør.  

Stefanie: Det kan jo både være positivt eller negativt eller du bliver vred over noget. Jeg tænker 

om det sætter nogle følelser i gang hos dig? Eks. hvis du ser et post om det så kan sætte nogle 

positive følelser i gang hos dig eller om du er helt neutral uanset hvad du ser? 

J: Nej man er jo aldrig helt neutral. Men jeg vil da sige at det primært påvirker mig positivt. Hvis 

det er at ens venner eller veninder laver et eller andet sjovt som de gerne vil dele med en eller når 

der er nogen der har været ude at kigge på noget pæn natur så man også lige kan få et glimt af 

det – det påvirker mig i hvert fald positivt. Modsat Facebook som faktisk påvirker mig negativt 

fordi der er mange som diskuterer, ja og åndsvage grupper og sådan noget.  

Stefanie: Kan instagram så give dig en form for fællesskabsfølelse? 

J: Absolut! Jeg følger stort set kun mine venner og så nogle nicheinteresser, hvor der jo så ikke 

er så mange andre steder hvor man kan afsøge og det synes jeg bestem er fedt at jeg kan få noget 

information der som jeg ikke kan få andre steder.  

Stefanie: Synes du at det er en god ide at virksomheder er til stede på instagram? 

J: Ja det synes jeg da. Det synes jeg, absolut.  

Stefanie: Hvorfor det? 
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J: Der er jo ligesom to sider af sagen. På den ene side er der hele det her annoncenetværk som 

man tapper ind i og der er det jo bar skide smart at være til stede der hvor ens forbrugere også er 

til stede. Men en anden ting er jo også at man som en virksomhed har mulighed for at opbygge et 

brand og et community omkring sig selv og det er da smart. Nu ved jeg ikke om det måske er lidt 

ungt at man, hvis man sælger produkter der henvender sig til meget ældre mennesker, så er det 

måske mindre smart at være der. Der er jo en kæmpestor brugerbase på instagram og selvfølgelig 

skal man som virksomhed prøve at se om man kan tappe ind i den brugerbase, hvis man er 

relevant. 

Stefanie: Synes du så at det er en god ide at der er influencere på instagram? 

J: Jeg synes om influencere at der lidt er to slags. Der er dem som producerer noget og så er der 

dem som bare eksisterer derinde der er rigtig meget som… Åh hvad skal man kalde det? Der er 

rigtig mange som godt kan lide at vise sig selv frem. Den der narcissistiske influencertype. 

Kvinder der gerne vil vise at de har en lækker mås og et flot forparti eller mænd der gerne vil 

vise deres pæne overkrop, de ting siger mig ingenting. Men jeg synes også at der er nogle 

influencere der har rigtig meget at byde på og ved at de er på en platform som instagram så har 

vi [forbrugere] en mulighed for at blive beriget af den viden og der synes jeg bestemt at de hører 

til på instagram. Jeg kan ikke tåle den der narcissisme influencer, om det er mænd eller kvinder 

eller hvem det er. 

Stefanie: Har du nogle bestemte du tænker på når du siger det? 

J: ja der er jo sådan nogle som Fie Laursen der er også rigtig mange som… men det er måske i 

højere grad kvinder end det er mænd men eks. de her modebloggere, hvor det bliver sådan hvor 

det i mindre grad handler om at fremstille moden men måske i højere grad handler mere om at 

fremstille dem selv og selvfølgelig skal de have lov til at være på instagram men det siger mig 

ikke så meget. Man kan godt blive lidt bekymret når man kigger på sine småsøskendes 

generation som sidder og kigger op til nogle af de her mennesker  

Stefanie: Hvilken alder har dine småsøskende? 

J: Jeg har en på 14, en på 17 og en på 19, som er rigtig, rigtig meget tilstede på de her medier. 

Stefanie: Er du bekymret for dem eller på deres vejene? 
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J: Det kunne man godt være. Der er ligesom ikke rigtig nogle retningslinjer for hvordan de her 

influencere de må opføre sig. Så ved jeg godt at Dansk Journalistforbund de er kommet med de 

her etiske bud eller hvad det er de lige kalder dem, men der er ikke nogen retningslinjer for 

hvordan man må, skal og bør være derinde.  

Stefanie: Synes du at det er et problem? 

J: Jeg synes det kan være et problem. Ikke nødvendigvis at det er det. hvis man nu rent faktisk 

bare blogger om mode så skal man jo selvfølgelig have lov til at komme ud og inspirere. Men 

der er rigtig mange unge mænd og kvinder som går ind og så skaber en idolisering omkring de 

her mennesker. At de her mennesker bliver hævet til noget mere end de er. At de kan lægge et 

filter op på deres instagram og slå nogle ting op der som måske ikke er så repræsentativt for 

virkeligheden. Hvorimod at den måde mine søskende og deres generation ... altså det forbillede 

vores småsøskendes generation ser op til ikke er repræsentativt med den virkelighed de her 

influencere lever i så kan det jo godt være et problem. Så føler de at de skal leve op til mere end 

de i virkeligheden burde. Det kan skabe nogle usunde idealer.  

Stefanie: Følger du en virksomheds profil på instagram? 

J: ja det gør jeg.  

Stefanie: hvorfor gør du det? 

J: Jamen for eksempel, jeg har stået på skateboard i mange år, så er der for eksempel nogle små 

lokale skateboardforretninger der forsøger at opbygge et brand omkring sig selv, det vil jeg gerne 

støtte. Herudover så kan det også være at man kan samle nogle gode tilbud op og det vil jeg da 

gerne være med til. Så er der faktisk også nogle af de her virksomheder som er gode til at 

producere content og her er det igen nemt at kigge på skateboard men der er også nogle 

sponsorships hvor de ligesom får noget, hvad kan man sige, de får noget taletid eller hvad man 

skal kalde det. De her unge skateboardere, der er det da meget fedt at se hvad de kan finde ud af.  

Stefanie: Interagerer du med de her virksomheder?  

J: Nearj ikke så meget. Men jeg vil gerne kigge med. 

Stefanie: Hvorfor interagerer du ikke så meget med dem? 
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J: Jeg har egentlig ikke det store behov for at blive hørt nødvendigvis. Så skal det være hvis der 

er noget man synes er fedt, hvis der er nogle som har lavet en fed kampagne, så kan man da godt 

lige give sit besyv med. Men det er ikke noget jeg som udgangspunkt bruger så meget krudt på. 

Jeg interagerer med mine venner derinde.  

Stefanie: Følger du influencere på instagram? 

J: Det gør jeg.  

Stefanie: Hvorfor gør du det? 

J: Jamen som vi snakkede om før så er der faktisk nogle som har en rigtig god viden på nogle 

områder som der måske er sværere at finde information omkring i de mainstream medier eller i 

de traditionelle medier og der er det bare super fedt at der sidder nogle der ved noget om noget 

og der så rent faktisk er nogen som faktisk har lyst til at dele ud omkring det.  

Stefanie: interagerer du så med de her influencere som du følger? 

J: Ja det gør jeg. 

Stefanie: hvorfor gør du det? 

J: fordi hvis man har en interesse for et nicheområde så vil man jo være interesseret i at 

interagere og kommunikere med andre mennesker som er interesseret i de her nicheområder og 

så bliver de her influencere lidt en platform hvor der ligesom er et rum hvor man kan snakke om 

de her ting.  

Stefanie: Er det så sådan at du også skriver til influenceren?  

J: Nej. Men jeg skriver meget med andre der følger de her influencere i kommentarsporene. Vi 

skaber et community eller et fællesskab fordi vi følger den samme influencer  

Stefanie: henvender du dig til influenceren som har lavet opslaget med den her fede video? 

J: Nej.  

Stefanie: Hvornår er noget reklame på instagram? 

J: Der er jo ligesom de her tre typer medier. Owned, earned og paid. Og hvis man som 

influencer bare synes at noget er helt vildt fedt så er det jo en eller anden form for earned media 
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så er det jo noget som i virkeligheden er noget som bliver givet til virksomheden og så synes jeg 

ikke at man reklamerer for virksomheden, men man anbefaler. Hvorimod lige så snart der er 

penge eller gaver eller sponsorships eller andre ting involveret så synes jeg det er en reklame.   

Stefanie: Hvornår skal der så oplyses om at nu er det reklame det som vedkommende laver? 

J: det synes jeg der skal gøres hver gang og det skal noteres i caption på postet. Og hvis det er en 

story, så skal det noteres med et lille tag.    

Stefanie: Hvad gør du for at sikre dig at du ikke ser en ulovlig reklame, uden at reagere på det? 

J: Jeg gør ikke noget for at sikre mig at noget ikke er ulovlig reklame. Men ser jeg noget 

indlysende, rapporter jeg det som svindel/vildledende (tror jeg den hedder) 

Stefanie: Føler du dig kompetent nok (viden på området, om loven) osv. til at anmelde et opslag 

for ulovlig markedsføring? 

J: Det gør jeg absolut. Dette er dog med et bias. Jeg arbejder i mediebranchen og befinder mig 

på et bureau, med en ekstremt kompetent contentspecialist, der løbende opdaterer os på do's and 

dont's. 

Stefanie: Er det vigtigt for dig at du kan spejle dig i de influencere du følger? 

J: Absolut.  

Stefanie: Hvorfor er det vigtigt? 

J: Jeg har for eksempel en interesse inden for rockmusik, fra 80’erne, 90’erne og den interesse 

skal jeg kunne spejle mig selv i for at jeg overhovedet har en interesse i at være med i den dialog 

eller være en del af det fællesskab som forgår hos den influencer. Jeg følger ikke nogen bare for 

at følge nogen.  

Stefanie: hvor troværdige synes du at influencere der reklamerer på instagram, at de er? 

J: Det synes jeg sådan er rimeligt troværdigt. Jeg synes de er troværdige lige så snart at det de 

reklamerer for, har en relation til det de normalt snakker om. Hvis vi går tilbage til det her 

rockting, så følger jeg nogle bestemte influencere og hvis de lige pludselig begynder at 

reklamere for alt mulig andet som ikke har en skid med det at gøre så synes jeg at det sænker 

troværdigheden ret betragteligt. Hvorimod hvis jeg følger en guitarist på instagram og han så går 
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ind og reklamerer for en guitar, så synes jeg jo faktisk måske at det er ret troværdigt fordi der 

antager man jo at han eller hun burde vide noget om. Hvis det er noget hvor influenceren ved 

hvad det er de snakker om så synes jeg det er meget troværdigt. Vi skal også bare huske at hvis 

det er et meget meget nicheområde de snakker om så de mennesker der interagerer med dem, har 

jo formegentlig også en ret stor viden omkring det emne så der er ligesom ikke så meget plads til 

bullshit   

Stefanie: Synes du så at influencere der er meget åbne omkring det og som oplyser om at det de 

laver er reklame er mere troværdige end de som ikke oplyser om det?  

J: Absolut. Man er jo ligesom nødt til [pause] lige så snart ting det bliver uigennemsigtigt så 

taber man troværdigheden. Det er sådan set lige meget hvad man snakker om og uanset hvilken 

kontekst og det synes jeg også gælder for influencere, at hvis man har en skjult agenda så mister 

man sin troværdighed. Hvorimod hvis man siger ”det her det er en reklame og det gør jeg for at 

tjene penge eller for at få et par gaver jeg synes er fede” så synes jeg at det hæver 

troværdigheden så er det jo ærligt, og så kan man jo vælge at take it or leave it hvorimod at hvis 

folk har en skjult agenda så kan man godt føle sig lide bondefanget  

Stefanie: så du tænker også at de personer som skriver at det er reklame, men næsten skjuler det 

for at det for f.eks. ikke skal fylde det hele i eks. stories hvor folk jo skal skrive at det er reklame, 

men at de ligesom gør teksten så lille som overhovedet mulig, hvad tænker du så om dem?  

J: Ja det sænker troværdigheden. Det bliver mindre troværdigt.  

Stefanie: hvad tænker du så om de influencere der slet ikke oplyser om det de laver at der er 

reklame? 

J: Altså det er jo ulovligt. Der tænker jeg at der er nogle som ikke har styr på deres shit. Der er 

nogle som simpelthen ikke ved hvad de laver og ja, så er man jo ikke troværdig. Eller også så har 

man i hvert fald ikke gjort sit arbejde godt nok. Det kan jo også godt forekomme at folk jo nogle 

gange glemmer det fordi det gik lidt for hurtigt eller noget i den stil og der skal man jo 

selvfølgelig også tage det med at folk jo ikke altid gør noget med en ond hensigt eller laver noget 

reklame som de helst ikke vil udstille som reklame, men så har man da ikke styr på sine ting, har 

man?  

Stefanie: Det kan man jo så tolke som man vil. 
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J: ja lige præcis. Så bliver det jo et holdningsspørgsmål og er det så fordi personen er dum, eller 

fordi at personen ikke ved bedre, eller har de noget at skjule, og hvorfor vil de ikke stå ved det. 

men jeg synes faktisk ikke at det generelt er et problem så ofte med skjult reklame på instagram. 

Der er virkelig nogen som har brændt nallerne på det og siden de sager har været fremme, så 

synes jeg faktisk folk har været meget gode til det.  

Stefanie: Har du købt et produkt som en influencer har reklameret for?  

J: Ja det har jeg faktisk, jeg købte nogle vinyler  

Stefanie: har det nogen indflydelse på din vurdering af en influencer, hvordan influenceren er 

blevet et kendt ansigt? 

J: Ja, ja det har det bestemt 

Stefanie: Hvorfor har det, det? 

J: Det nemmeste eksempel det er jo Fie Laursen. Hun fik skabt den her mobbekultur omkring sig 

og når alt kom til alt, så viste det sig så at måske var det ikke helt det der var foregået, 

selvfølgelig var der sket nogle forfærdelige ting men at tingene måske ikke var gået så meget 

mod hende som hun havde givet udtryk for. Og når man bruger noget så slemt som mobning til 

at skabe et community omkring sig selv så synes jeg faktisk at man gør det forkert, altså det 

synes jeg er uværdigt og uærligt og det påvirker mig, og du kan måske høre at hende kan jeg 

ikke så godt lide og det handler 100% omkring de ting. Men derudover der synes jeg at det er 

fint du ved, hvis man gerne vil fremstille sin pæne krop, mand som kvinde, og nogle godt kunne 

tænke sig at følge det så skal jeg da ikke være den som afgør om det er forkert eller rigtigt. Men 

jeg tror det er vigtigt at man som influencer tænker de ting ind hvis man gerne vil opbygge et 

følger skab. Altså ”skal jeg sige det her, bør jeg lægge det her billede ud, ” ja det påvirker mig 

også lidt.” 

Stefanie: Ja, jeg tænker mere på det her med at influencere det kan næsten alle kalde sig men er 

der forskel på om det er en person man måske kender fordi vedkommende er skuespiller, 

sportsudøver kontra har været med i et TV-program og på den måde er blevet influencer, har det 

nogen indflydelse hvordan den her person er blevet kendt?  

J: Det har en indflydelse på hvordan jeg ser på det ja. Jeg har generelt ikke ret meget til overs for 

reality-TV og derfor så har jeg heller ikke nogen interesse i den popularitet der bliver skabt 
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omkring de her mennesker. Det siger mig absolut ingenting. Men hvis man er en sportsstjerne 

eller en musiker eller en kunstner eller whatever som er blevet kendt fordi man er god til de ting 

så vil jeg være meget mere tilbøjelig til at følge med i det de lavede 

Stefanie: Nu har du nævnt Fie Laursen et par gange. Kan du uddybe hvad du mener om hende 

som influencer? 

J: Ja. Lige så vel som et nyhedsmedie eller en avis skal kunne opbygge en troværdighed omkring 

sig selv så skal man også kunne gøre det som influencer fordi basalt set så er det, det samme på 

en eller anden måde. At man er to ender af en kommunikation hvor der er nogen som spytter 

noget ud og så er der nogen som absorberer det på den anden side og der er det bare 

smaddervigtigt at det grundlag du står på når du råber noget, er solidt og så er det sådan set lige 

meget hvad du råber. Det er vigtigere at det ståsted du har at det er oprigtigt og ærligt og at man 

kan stole på det. også selvom man har en eller anden udvidet viden på et område som kan være 

troværdigt nok.   

Stefanie: Hvordan foretrækker du at se reklamer på instagram? 

J: jeg bryder mig generelt ikke om at interagere med reklamer. Hvorimod et billede måske lidt 

hurtig bare bliver et billede der er jeg bare lynhurtigt forbi så hvis der er nogen som skal fange 

mig med en reklame på instagram så skal det være igennem video content typisk.   

Stefanie: hvem foretrækker du at reklamen bliver præsenteres af? 

J: Influenceren selv. Altså hvis de skal reklamere for noget og det foregår inden for et område de 

snakker om, så skal jeg også se det i brug  

Stefanie: Så det er ikke noget med at det skal være fra virksomheden der kan det være begge 

dele? 

J: nå på den måde. Ja der kan det være begge dele. En virksomhed har også en troværdighed og 

hvis man følger den virksomhed man kommunikerer med eller føler den virksomhed er 

troværdig så synes jeg også det er fint at det er dem som præsentere det produkt de forsøger at 

sælge mig. 

Stefanie: Jonas det var selve interviewet. Nu skal jeg bare høre hvad din uddannelsesmæssige 

baggrund er og hvad din alder er? 
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J: Jeg er uddannet i medieproduktion og ledelse fra Danmarks Journalisthøjskole og jeg er 31 år. 
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Appendiks H) Transskribering af interview med Mi 

 

Stefanie: Hvorfor har du og hvorfor bruger du instagram? 

Mi: Jeg tror jeg har instagram pga. Man kunne godt tænke sig at sætte nogle billeder op af sit liv. 

Til at starte med var det for at vise andre hvad jeg tog billeder af fordi jeg fotograferede. Jeg 

bruger det mest til at kigge på andres profiler pt. Man kan sige lige nu med Corona-situationen 

lægger jeg ikke rigtig noget op grundet der ikke sker så meget spændende i ens liv. Jeg scroller 

igennem for hyggens skyld. Følger nogen der laver noget som er i mine interesseområder. 

Stefanie: Hvad er det platformen kan give dig? 

Mi: Jeg kan ret godt lide at følge kreative personer. Når der er stories om noget fagligt. Det kan 

jeg godt lide at følge med i. inspiration også med mad og sådan noget. Ideer, underholdning.  

Stefanie: Hvor aktiv er du på instagram? 

Mi: Jeg bruger det hver dag hvor jeg bare kigger det igennem, men det er sjældent at jeg lægger 

noget op. 

Stefanie: Hvad bruger du instagram til? 

Mi: Underholdningssider, det tjekker jeg hver dag, jeg får noget underholdning ud af det. jeg ser 

hvad der sker. Tidsfordriv. 

Stefanie: Hvem/Hvad er instagram henvendt til? 

Mi: Det er vel alle, men det jeg synes er nok nogen der laver noget der er værd at lægge op. Der 

skal være noget man kan følge med i. Jeg ville ikke følge min egen profil. Der skal være en rød 

tråd og det skal være hver dag. Eller noget i ens liv der skal give mening. Det er det der er fedest 

at følge med i. 

Stefanie: Påvirker det dit humør at bruge instagram? 

Mi: Nej ikke rigtig. 

Stefanie: Hvorfor ikke? 

Mi: Det er ikke fordi at hvis jeg er ked af det, så kigger jeg lige instagram igennem. Det er ikke 

noget som ændrer mit humør. Man kan selvfølgelig blive inspireret. 
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Stefanie: Hvor vigtigt er det for dig at du kan spejle dig i influenceren? 

Mi: Ikke specielt vigtigt. Det er ikke noget jeg tænker over. Jeg følger nogle fagfolk inden for 

min uddannelse som jeg ser op til, men det er ikke noget hvor jeg får sådan wauw opfattelse af 

dem og tænker ”wow idole!” (engelsk) Jeg går ikke op i kendte mennesker. 

Stefanie: Synes du det er en god ide at virksomheder er til stede på instagram? 

Mi: Det synes jeg faktisk er meget fint. Jeg kan godt lide at folk prøver at skabe noget 

opmærksomhed på dem selv gennem den vej. Man kommer lidt tættere på virksomheden 

personligt end hvis det er i fjernsynet. Det er hyggeligt at følge fordi det bliver mere personligt. 

Jeg gider ikke kendte personer der siger uhh, prøv det her. Hvis kendte mennesker anbefaler 

noget de ikke helt har styr på, eks. faglighed, hvis en komiker siger den her creme er megagod. 

Det tror jeg ikke på og det er plat. 

Stefanie: Synes du det er en god ide at influencere er til stede på instagram? 

Mi: Jeg synes de er irriterende. Jeg synes det er lidt paradisoer som Fie laursen, platte kendte.  

Jeg kan bedre forholde mig til en influencer der går op i livsstil og reklamerer for en 

måltidskasse fordi det stemmer bedre overens med deres profil. 

Stefanie: Følger du en virksomheds instagram profil? 

Mi: Ja det gør jeg. Ret mange. 

Stefanie: Hvorfor gør du det? 

Mi: Det gør jeg fordi jeg følger fx børneloppen, og de er gode til at fortælle hvem de er, de 

prøver at tjene penge på en hyggelig måde. Det er virksomheder der er gode til at være med på 

beatet. 

Stefanie: Interagerer du med virksomheden? 

Mi: Ja det gør jeg. 

Stefanie: Hvorfor gør du det? 

Mi: Hvis de kører en konkurrence, så deltager jeg. Eller hvis de har gode tilbud. 

Stefanie: Følger du en influencer instagram profil? 
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Mi: Hvis jeg gør, så tror jeg ikke at jeg ved det.  

Stefanie: Hvorfor gør du det? 

Mi: Jo jeg følger nogle kokke. Jeg tænker at en influencer der bare reklamerer for alle mulige 

mærkelige produkter. Jeg følger jo nogle som laver deres egne produkter og som sælger det via 

instagram eller gør opmærksom på det der inde. 

Stefanie: Interagerer du med influenceren? 

Mi: Nej jeg kan ikke se grunden til det. 

Stefanie: Hvorfor ikke? 

Mi: jeg synes ikke jeg gider skrive til dem. Jeg tager deres ord for gode og så går jeg ind og 

undersøger det produkt de reklamerer for. Jeg kan ikke se nogen grund til at skrive til dem. 

Stefanie: Hvornår er noget reklame på instagram?  

Mi: Når noget er en reklame, er det et opslag hvor det der er i fokus, ting eller noget tøj er i 

fokus. Hvis det var en billedserie af noget nyt legetøj, så ville jeg forvente at det var reklame. 

Stefanie: Hvornår skal der oplyses om det? 

Mi: Jeg ved ikke hvornår der skal oplyses om det. jeg kender ikke reglerne. 

Stefanie: Hvad gør du for at sikre dig at du ikke ser en ulovlig reklame, uden at reagere på det? 

Mi: Jeg gør ikke noget, jeg tænker ikke over det? Hvis der kommer noget som man bidder 

mærke i, går jeg bare videre 

Stefanie: Føler du dig kompetent nok (viden på området, om loven) osv. til at anmelde et opslag 

for ulovlig markedsføring? 

Mi: Nej, det gør jeg ikke, og derfor reagerer jeg nok heller ikke på det. 

Stefanie: Hvor troværdig synes du influencere der reklamerer på instagram er? 

Mi: Det kommer meget an på hvem det er. Jeg tænker ikke ret meget over hvem det er. Jeg synes 

det er plat. Er det faglige personer, så har jeg højere forventninger til at det er mere troværdigt. 
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Stefanie: Synes du at influencere der er meget åbne om og som oplyser om, at det er en reklame 

det de laver, er troværdige end de influencere der ikke gør det? 

Mi: Det ved jeg ikke. Det er lidt svært. Nogle gange siger de ”vi skal sige det er reklame” nogle 

gange virker det meget påtvunget. Så bliver det meget, jamen så gør de det fordi de bliver betalt 

for det. 

Stefanie: Hvad tænker du om personer der skriver reklame, men som næsten skjuler det, fordi 

det ikke skal fylde? 

Mi: Jeg synes det er gemt lidt væk, men det er fint. Jeg bliver betalt for det.  alt med måde. 

Stefanie: Hvad mener du om de influencere som ikke oplyser at det er reklame det de laver? 

Mi: Jeg tror jeg vil have svært ved at vide om det er reklame eller ej. Hvis fokus på nogle bestem 

produkter og der ikke blev oplyst at det er reklame, man kan tydeligt at det er reklame, så kan 

man lige så godt skrive at det er reklame. 

Stefanie: Har det nogen indflydelse om det er en influencer, ven eller veninde som 

anbefaler/reklamere for et produkt til dig? Hvorfor eller hvorfor ikke? 

Mi: Jeg vil have mere tiltro til en veninde der reklamerede noget for mig end en tilfældig person 

på instagram. 

Stefanie: Er en anbefaling fra en ven eller veninde mere troværdig end en influencer? 

Mi: Det synes jeg. Jeg synes at et godt råd fra en veninde er mere troværdig. 

Stefanie: Har du købt et produkt som en influencer har reklameret for? 

Mi: nej 

Stefanie: Hvordan opfatter du influencere der reklamerer for noget som du personligt ikke synes 

stemmer overens med influencerens personlighed og profil? 

Mi: Det synes jeg er plat og det er påtvunget. Det er lige som en sanger der reklamerer for en 

traktor fordi de har fået penge for det. 

Stefanie: Har det nogen indflydelse i din vurdering af en influencer, hvordan personen er blevet 

et kendt ansigt? 



Side 130 af 148 
 

Mi: Ja jeg synes det der med at realityprogrampersoner der reklamerer for noget, er plat. Man 

kan bedre se op til personer der har fagligheden i orden end personer der har været med i 

paradise hotel. 

Stefanie: Hvordan foretrækker du reklamer på instagram? (billeder, video, interaktivt etc.)? 

Mi: En blanding af lidt af det hele. Nogle gange er der også en ”swipe up” funktion som gør det 

nemmere at læse om produktet og det gør det mere levende. 

Stefanie: Af hvem foretrækker du at en reklame bliver præsenteret? 

Mi: Virksomheder der reklamerer for dem selv og fagpersoner. Eks. en jordemoder der 

reklamerer for produkter der er inden for det fag, hun arbejder inden for. Det der med influencer 

det bliver mere påtvunget. 

Stefanie: Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund og hvad er din alder? 

Mi: Jeg læser en bachelor i dyrlæge på universitetet og jeg er 26 år. 
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Appendiks I) Transskribering af interview med Ma 

 

Stefanie: Det første spørgsmål er hvorfor bruger du instagram? 

Ma: Jeg har for instagram fordi at det på et tidspunkt var det nye facebook. Og det var noget alle 

skulle have men der gik ret lang tid før jeg selv oprettede en profil derinde. Mit første billede jeg 

postede på instagram var da tilbage i marts 2016. Jeg kan huske at der var flere der spurgte om 

det ikke var noget jeg skulle have. Men altså den blev i hvert fald bare oprettet.   

Jeg bruger instagram lidt lige som jeg bruger facebook, uploade billeder og en masse man følger, 

både familie og venner. Så er det jo blevet sådan at man følger nogle af de kendte. 

Stefanie: Hvad er det platformen kan give dig? 

Ma: En masse sladder. Men det kan også give noget i forhold til dem man ikke ser så tit, så kan 

man følge med der i deres billeder. Og så er der selvfølgelig nogle af dem man følger eks. frisør, 

de kan jo i forhold til nye tilbud og noget inspiration til madopskrifter. Og så følger jeg de der 

basic clean, og de kører også billeder eller video op af deres rengøringsprodukter. En blanding af 

lidt af det hele. 

Stefanie: Hvor aktiv vil du selv sige at er du på instagram? 

Ma: Jeg går ind og tjekker hver dag. Ja hver dag er jeg inde og kigge. Det er meget forskelligt 

hvor tit jeg lægger noget op, jeg lægger noget op hver uge, det kommer an på situationen og 

hvad det lige er. 

Stefanie: Hvad bruger du instagram til? 

Ma: Jeg bruger det mest ift. om der er kommet noget nyt på forsiden.  Jeg går ikke decideret ind 

og søger på noget. Lige nu har man en periode hvor man har ligesom fundet det man gerne vil 

følge og det man synes godt om, så det er mere nå – hvad har folk lagt op på forsiden og hvad 

har de lagt op ad historier. 

Stefanie: Hvem synes du instagram er henvendt til? 

Ma: Normalt ville jeg have sagt de unge på 15-30. I dag synes jeg jo at det er til alle 

aldersgrupper, men ikke de ældre 80+, men alle. 
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Stefanie: Påvirker det dit humør at bruge instagram? 

Ma: Nej det synes jeg ikke. 

Stefanie: Hvorfor ikke? 

Ma: Jeg bliver selvfølgelig glad når der er en positiv nyhed fra veninder eller de har det godt, 

eller minder med familie eller veninder. Men det er ikke sådan at jeg bliver sur, men det er 

glæden ved at se andre har det godt. 

Stefanie: Kan instagram give dig en fællesskabsfølelse? 

Ma: ja det tænker jeg godt, nu henviser jeg lidt til facebook, instagram er blevet noget alle bare 

skal have’ – og så er man ligesom bare med på moden. For ikke at føle sig udenfor og gå glip af 

noget – men det er jo lidt fjollet – for ofte er det som bliver delt på instagram bliver ofte også 

delt på facebook så i princippet får man det jo der. 

Stefanie: synes du at det er en god ide at virksomheder er til stede på instagram? 

Ma: Ja, altså jeg har ikke noget imod det. de kan jo komme ud med nogle budskaber og tilbud og 

reklame. Jeg går ikke så meget op i de der virksomheder. 

Stefanie: Synes du det er en god ide at influencere er til stede på instagram? 

Ma: Ja det har jeg heller ikke noget i mod. Jeg går ikke så meget op i det.  jeg kan ikke finde ud 

af hvad min holdning er til det. det jo bare noget der er der. Det kommer an på hvad der kommer 

ud af det, hvad deres budskab er. 

Stefanie: Følger du en virksomheds instagramprofil? 

Ma: Ja 

Stefanie: Hvorfor gør du det? 

Ma: Ja, så kan det være fordi man kender stederne eller man har været der, eller man kender de 

personer der står bag virksomhederne, og så er det lige så nemt bare at trykke følger og så kunne 

det jo være at de har et godt tilbud. Det kan også være at de udlodder et gavekort når de har x 

antal følgere, så bliver det en slags konkurrence og så følger man jo, fordi tænkt nu hvis man 

vandt. 
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Stefanie: Interagerer du med virksomheden? 

Ma: Nej ikke rigtig. Selvfølgelig hvis det er noget man synes godt om eller hvis det er en 

konkurrence, så svarer jeg i kommentaren men ellers skriver jeg ikke med dem. 

Stefanie: Okay, hvorfor ikke? 

Ma: Jeg kunne aldrig finde på at skrive til virksomheden for at få flere informationer. Det er i 

hvert fald ikke noget jeg har gjort 

Stefanie: Følger du en influencer instagram profil – hvorfor/hvorfor ikke? 

Ma: Ja det gør jeg vel på en eller anden måde. Det kan være at så har man måske set personerne 

i et fjernsynsprogram og så har man synes godt om dem og på den måde følger dem og så har de 

nogle produkter som man er interesseret i eller har været interesseret. Så er der nogle kendte som 

har noget med noget kost og motion, hvis der har været emner som er i ens interesse. 

Stefanie: Hvor vigtigt er det for dig at du kan spejle dig i influenceren? 

Ma: Selvfølgelig er det vigtigt for mig at det er noget som fanger min interesse. Så på den måde 

skal det være ens. Jeg går ikke op i hvem der nu har det der slanke noget og er lige så tynde som 

en sild. Det handler mere for mig om at få nogle redskaber eller råd 

Stefanie: Interagerer du med influenceren? 

Ma: Nej, kun synes godt om deres billeder 

Stefanie: Hvorfor ikke mere end det? 

Ma: Det er bare noget jeg ikke gør. Jeg kan ikke se nogen grund til det og jeg gider ikke være 

sådan en og del af sådan en lang kommentar. Heller ikke privatbeskeder til dem. 

Stefanie: Okay. Det næste spørgsmål er Hvornår noget reklame på instagram og hvornår skal der 

oplyses om det? 

Ma: Det er når der nogen der ligger noget op som skal sælge et produkt.  

Stefanie: Og hvornår skal der oplyses om det, altså at det er reklame? 

Ma: Jeg tænker det er noget med at lige så snart de lægger noget op så skal de sige det er 

reklame når det er sådan noget virksomheds noget. 
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Stefanie: Hvad gør du for at sikre dig at du ikke ser en ulovlig reklame, uden at reagere på det? 

Ma: Jeg ved jeg ikke, har aldrig reageret på en ulovlig reklame. Oftest ruller jeg bare videre. Jeg 

ved ikke om de er ulovlige eller ej, sådan noget lægger jeg ikke mærke til. 

Stefanie: Føler du dig kompetent nok (viden på området, om loven) osv. til at anmelde et opslag 

for ulovlig markedsføring? 

Ma: Nej det gør jeg ikke, har faktisk slet ikke sat mig ind i, hvordan man kan anmelde et opslag 

på Instagram. Jeg følger virksomheder og influencer og reklamer, men det er egentlig ikke fordi 

jeg går så meget op i deres reklamer. Så svaret til dette spørgsmål er nej, da jeg ikke ved hvordan 

man ser om et opslag er ulovligt og derfor burde anmeldes. Jeg tænker lidt, at det ikke interesse 

mig og derfor er det ikke noget, som jeg har undersøgt eller undersøger. Oftest ruller jeg bare 

forbi opslag med reklamer. 

Stefanie: Hvor troværdig synes du influencere der reklamerer på instagram er? 

Ma: Jeg tænker meget over det. Selvfølgelig er de troværdige nok. Jeg tænker de er jo blevet 

spurgt om de vil reklamere for det her produkt eller reklame. Men nogle gange synes jeg oså det 

er mærkeligt at en som har været med i ’Paradise Hotel’ eks. skal stå og reklamere for et eller 

andet produkt og selvfølgelig kan det jo stadig være troværdigt. Men oppe i mit hoved har jeg 

svært ved at få det til at give mening og jeg har svært ved at tage det seriøst at de skal bruge en 

som har været med i ’Paradise Hotel’. Hvor jeg tænker lidt sådan er det bare for at det skal se 

godt ud og for at tiltrække kunder og få opmærksomhed at man sætter et kendt ansigt frem, i 

stedet for at bruge en som faktisk arbejder i den virksomhed. Nogle gange synes jeg bare at det 

er lidt mere naturligt at det ligesom er en som står bagved og som arbejder i virksomheden 

Stefanie: Synes du at influencere der er meget åbne om og som oplyser om, at det er en reklame 

det de laver, er mere troværdige end de influencere der ikke gør det? 

Ma: Altså selvfølgelig synes jeg at de skal sige at det er reklame det de reklamerer for eller 

synes jeg det er snyd. Jeg tror faktisk ikke at jeg har oplevet at der ikke har stået ”reklame for” 

eller også er det noget jeg ikke har lagt mærke til. 

Stefanie: Hvad tænker du om personer der skriver reklame, men som næsten skjuler det, fordi 

det ikke skal fylde? 
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Ma: Det giver mere troværdighed at det ligesom står nede i deres tekst at det er reklame, end at 

skjule det eller gøre det mindre. 

Stefanie: Hvad mener du om de influencere som ikke oplyser at det er reklame det de laver 

Ma: Det synes jeg så på en måde er utroværdigt. Ja det er utroværdigt. Der mangler jo ligesom 

noget reklame for det de prøver at sælge og er det sandt det de siger. Nogle gange er der jo en 

rabatkode med og er det sandt? Det er mere troværdigt at der er et navn bag hvad det er de 

reklamere for. Hvis ikke der står reklame så kan man jo tro at det er noget de finder på bare for at 

få følgere. 

Stefanie: Har det nogen indflydelse om det er en influencer, ven eller veninde som 

anbefaler/reklamere for et produkt til dig? Hvorfor – hvorfor ikke? 

Ma: Ja, selvfølgelig tror jeg mere på mine veninder og venner og det er jo nok bare noget der 

ligger til en selv. Ligesom første gang jeg skulle købe nogle a de der basic clean produkter så 

havde jeg godt set det på instagram men blev anbefalet af nogle veninder og jeg så efterfølgende 

købte det. så jeg tror det er noget der ligger til mig, at det skal være noget jeg er sikker på og det 

kan jeg gøre gennem mine veninder frem for en jeg ikke kender. 

Stefanie: Har du købt et produkt som en influencer har reklameret for? 

Ma: Ja, men ikke på grund af reklamen men jeg har også fået det anbefalet og så hende jeg 

følger, har vist hvordan det virker og så har hun haft nogle rabatkoder og så har man kunne bruge 

det. 

Stefanie: Hvordan opfatter du influencere der reklamerer for noget som du personligt ikke synes 

stemmer overens med influencerens personlighed og profil? 

Ma: Mærkeligt på en måde. Og så alligevel ikke. Det er mærkeligt at for eks. en sanger 

reklamerer for et eller andet madprodukt eller slanke ... men på den anden side stiller jeg også 

mig selv spørgsmålet om hvorfor? – for på den anden side er man jo også bare mennesker med 

en karriere så hvorfor skulle man ikke også kunne det. Jeg tænker på den verden vi lever i, i dag, 

med så mange forskelligheder. så igen ja det er jo på en måde ikke mærkeligt for man bliver jo 

bare oplært – man får jo noget viden omkring det man ligesom skal reklamere for, for at gære det 

mere troværdigt. Jeg tænker bare at i dag der får man så meget hjælp inden man skal gøre noget 

fordi det skal se så professionelt ud så jeg tænker sagtens at en sanger kunne reklamere for en 
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slankekur, det behøver ikke være en fitness instruktør – selvfølgelig er det mere troværdigt fordi 

de har mere viden og en uddannelse om det – men det kan lige så godt være at den her sanger har 

en interesse for emnet og ved noget om det. 

Stefanie: Har det nogen indflydelse i din vurdering af en influencer, hvordan personen er blevet 

et kendt ansigt? 

Ma: Nej for hvis nu man bruger Camilla Framnes hun er kendt fordi hun har været med i de 

unge mødre – hvor man tænker ”OMG” de unge mødre ”hmm” 

Stefanie: Kan du prøve at sætte nogle ord på de tanker som du har, samt hvad lydene skal 

illustrere 

Ma: Det er de unge mødre og paradise hotel er jo ikke ligefrem programmer hvor IQ’en er den 

højeste for de deltagere der er med altså reality fjernsyn. Sådan lidt det er nogle unge der ikke 

rigtig ved hvad de skal og så har de set det der program og lige meldt sig til det. men har man så 

tænker på hende Kamilla, så udtrykker hun sig både i sin tekst og når hun lægger videoer op, hun 

er troværdig og hun går op i det hun lægger ud og hun prøver tingene af og viser sine resultater 

med før og efter billeder. Og så på en måde så er hun mere naturlig. Hun kalder en spade for en 

spande, hun pakker ikke noget ind, har er menneske ligesom os andre der kigger på det hun 

lægger ud, og fordi hun bruger sin hverdag. Og har hun haft en dårlig dag så skriver hun at hun 

har haft en dårligt dag. Hun er ærlig. Hvor andre de er måske mere sådan, altså der skal det se så 

perfekt ud. 

Stefanie: Hvordan foretrækker du reklamer på instagram? (billeder, video, interaktivt etc.)? 

Ma: Enten i form af billeder eller noget video også må det gerne være noget hvor man kan se et 

resultat. Og hvis det er sådan noget hvor man skal... hvis nu det er ift. hvordan et produkt det 

fungerer så må man i videoen godt præsentere hvordan man skal bruge det. 

Stefanie: Hvem foretrækker du at en reklame bliver præsenteret af? 

Ma: Jeg tænker lidt at det mest troværdige nok ville være at det bare er virksomheden. Men lidt 

igen så synes jeg også at det er lidt nemt at bare fordi man er kendt så kan man lige hjælpe med 

at sælge noget bare fordi de har set dig i fjernsynet. Hvorfor ikke bare bruge en selv. Ja. 
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Stefanie: Det var egentlig interviewet, så skal jeg bare høre hvad din uddannelsesmæssige 

baggrund er samt hvad din alder er? 

Ma: Jeg er uddannet pædagog og jeg er 26 år. 
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Appendiks J) Fie Laursen 

 

Billede 1 

Fie Laursen har meget forskellig tekst i sin biografi på instagram 

 

Teksten siger: 

Singer, Designer, 

Author and on that 

YouTube thaaang 

(hjerte emoji) 

LIGHT WORKER 

WITH ATTITUDE  

  

Billede 2 

Teksten siger: TV-Personality, Singer and 

Bestseller Author (hjerte emoji) LIGHT 

WORKER WITH ATTITUDE  

 

 

 

 

 

Billede 3 

Teksten siger: Danish girl living in Spain link in bio for my adult content Yo soy ti chica 
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Billede 4 

 

 

Billede 5 

 

Tekst til billedet: 

REKLAME | Nemme 

penge? Tjek linket i min 

bio. Du kan tjene 

lommepenge ved at se 

reklamer og svare på 

spørgsmål. Jeg elsker 

det!!!! #time2shop 

#nytaskemaybe? 

[smileyer] 
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Billede 6   

 

 

Billede 7 
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Billede 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendiks J1) 

Reklame for at sælge sine brugte trusser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksten til billedet: 

”annonce KØB MINE TRUSSER fra i dag igennem link i bio [biografi] [smileys] Alt du skal 

gøre er at oprette og købe et medlemskab på siden – Derfra kan du se hvad jeg kommer til at 

ligge op af undertøj, og så kan du også skrive til mig. Dette er en sugardating side, med salg af 

undertøj. Glæder mig til at høre fra jer [smiley] Husk at købe medlemskab, for at få et svar i 

beskeder. #NaugthybutNice (Naughy but nice) Skriv en privat besked på siden for køb af mit 

undertøj, så sender jeg dig billeder!”  
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Appendiks K) Katerina Pitzner 

På dette billede ser man Katerina med det hun arbejder med til daglig. Kilde: https://borsen-

dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/nyheder/penge/diamanter-er-oekonomisk-tryghed-for-mig-1tyn7  

 

Her ses Katerina som de fleste nok kender hende som. En 

forretningskvinde og investor. 

Teksten på billedet: 

”Update: Arrangementet er UDSAT! Kom til infoaften om 

diamantinvestering. Hvis du, som mange andre, leder efter 

højere afkast på… ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://borsen-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/nyheder/penge/diamanter-er-oekonomisk-tryghed-for-mig-1tyn7
https://borsen-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/nyheder/penge/diamanter-er-oekonomisk-tryghed-for-mig-1tyn7
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Teksten under billedet:  

Hvis du interesserer dig for investering er Nordic Invest 

Camp måske noget for dig. Det er en årlig festival for 

investering, hvor deltagere kan få ideer og værktøj til at 

forbedre økonomien. Der tales om langsigtede, kortsigtede, 

snusfornuftige og satsede investeringer … 

Kilde: Katerina Pitzners instagramprofil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billederne der illustrerer en helt anden side af Katerina som hun også indeholder. 

Kilde: Katerina Pitzners instagramprofil 
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Appendiks K1)  
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Appendiks L) Kristina/Kriblekongen 

”Fordele ved sanseleg med vand og is:  

Fri leg: Den største fordel er klart, at sanselege indbyder til fri leg. Brug legetøj og redskaber, 

hæld, rør, mærk, smag. Sæt rammerne, så dit barn har mulighed for at afprøve det, han/hun er 

optaget af. 

Observer funktionen i legen: Når dit barn leger kan du være opmærksom på, hvad det er optaget 

af i legen. (Funktionen) 

Rører barnet rundt med skeer og efterligner mor og far i køkkenet. Er barnet optaget af at hælde 

vand fra kop til kop eller at stå op og hælde så det sprøjter mest muligt? 

Måske smider dit barn tøjet og hopper op i baljen og sanser med hele kroppen. Måske er det nok 

at plaske lidt i vandoverfladen. Osv. 

Taktilsansen stimuleres: Berøring af forskellige materialer sender sanseindtryk op til hjernen, 

som forsøger at organisere disse indtryk og omdanne dem til viden. I en sanseleg med vand og is 

er der mulighed for mange forskellige indtryk. Vådt, hårdt, blødt, glat, ru (put salt på isen!), kold 

is og varmt vand. 

Beroligende og afstressende for nervesystemet: Når berøring (fx lunken vand mellem hænderne) 

er behagelig, så stiger niveauet af oxytocin, som er et glædeshormon. Når det stiger, sænkes 

niveauet af kortisol, som er kroppens stresshormon. Derfor har mange sanselege en beroligende 

effekt.  

Sansestimuli: Det er ikke kun taktilsansen der kommer i spil. 

Synssansen: Farv vandet forskellige farver inden det kommer på frys. 

Smagssansen: Slik på isen. Et sikkert hit herhjemme er når jeg har puttet saftevand i isen. 

Høresansen: Plask og klask i vandet. Hæld vand ud af en kop og hør det ramme vandoverfladen. 

Drys med salt på isen og hør den gi sig eller hamr med en ske derpå! 

Muskel-led-sansen: Løft den kæmpe klump is. Eller løft på en beholder med vand i. Når barnet 

hælder vandet ud er det denne sans der mærker vægtforskellen. 

Fordybelse: Børn elsker at lege med vand. Og hvis den voksne sætter rammerne for en vandleg, 

kan mange børn være fordybet i laaang tid! 

Øje-håndkoordination: Når barnet hælder vand fra én beholder til en anden, styrkes øje-

håndkoordinationen. Barnet øver sig i at hælde præcist.”  
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Appendiks M) Etiske retningslinjer fra Dansk Journalistforbund 

1. Du er bekendt med markedsføringsloven og dens gældende regler, og du overholder disse i dit 

arbejde. 

2. Du har et medansvar for at bringe korrekt information på dine medier. 

3. Du gør andre personer opmærksomme på, hvis de medvirker i kommercielt indhold på dine 

medier. 

4. Du indhenter tilladelse, inden du anvender andres materiale i dit indhold, og du krediterer 

ophavsmanden.  

5. Du holder en god digital tone. 

6. Du er din målgruppe bevidst, og derudover tager du et ekstra hensyn, hvis du har mange 

følgere under 24 år. 

7. Du giver andre mulighed for at tage til genmæle ved kritisk omtale af dem på dine medier. 

8. Du tager ansvar for dine brugeres data og holder dig opdateret på lovgivningen på området. 

9. Du er ansvarlig for at de tal og statistikker, du videregiver om dine medier, er opdaterede og 

retvisende. 

10. Du skal gøre opmærksom på retoucherede billeder, som ændrer proportionerne på din krop, 

hvis du har mange følgere under 24 år. 

11. Mængden af omtale fra nuværende og tidligere annoncører fylder ikke uforholdsmæssigt 

meget i dit øvrige indhold. 

12. Ved kommercielle samarbejder om kosttilskud og skønhedsprodukter, kommer du ikke med 

udokumenterbare påstande om dine egne resultater. 

13. Du laver ikke kommercielle samarbejder vedrørende kosmetiske indgreb, hvis du har mange 

følgere under 24 år. 
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Appendiks N) Jeanette Ottesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er der ikke gjort noget for, at man som følger 

eller forbruger skal kunne se på denne story at det 

er reklame.  
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Billeder fra Jeanette Ottesens instagram story 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er reklameteksten placeret inde 

bag Jeanettes brugernavn, hvilket 

skjuler den tekst hvor der muligvis 

står ”Reklame” denne tekst kan kun 

ses hvis man som bruger holder 

fingeren på skærmen og derved 

pauser videoen et øjeblik indtil man 

slipper. 


