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Resume
Influence is power
… the path to influence is authenticity and relationships.
This thesis wishes to address the following problem statement: How do recipients experience
authenticity in relation to micro-influencers’ sponsored posts on Instagram?
The scientific theoretical foundation of the thesis is based on social constructivism. The thesis is a
case study of Louis Nielsen and a campaign for Kylie Minogue Eyewear and aims to add knowledge
to the field of influencer marketing.
I chose to investigate the problem statement using qualitative methods. Nine individual interviews
and three focus group interviews took place. The individual interviews consisted of eight microinfluencers and a PR consultant at Louis Nielsen, whilst the three focus group interviews featured
four fashion-interested women who are regular Instagram users, aged 25-27 years.
The analysis analysed empirical data using the theory of authenticity (Gilmore & Pine, 2007) and
influencer marketing (Brown & Hayes, 2008), including two-step flow (Uzunoglu & Kip, 2014; Katz
& Lazarsfeld, 1964). Furthermore, authenticity is investigated using theory of parasocial interaction
(Ballantine & Martin, 2005; Horton & Wohl, 1997) and front, middle, and back region (Goffman,
1959; Meyrowitz, 1986). The main topics in the analysis were how the focus group participants
experience authenticity and ‘fake’ in their daily use of Instagram and in relation to selected microinfluencers’ images, and how they experience the relationship with influencers.
The discussion delves into what constitutes an authentic post, whether a new concept, such as staged
back region has emerged, and whether all interaction is parasocial interaction today. Furthermore, it
is discussed whether there has been a shift in the theory of two-step flow and word-of-mouth, and
whether the influencer is independent in product cooperation and the ethical aspects of this.
The study found that no post on Instagram is authentic in itself. It is the relationship and the context,
which determines whether the message is perceived as authentic or not. Repeated performances from
the influencers typically lead to a parasocial interaction, and thus the illusion of friendship. The
parasocial interaction plays an important role in the experience of the authentic relationship. In order
for a parasocial interaction to occur, two-way communication, among other things, is a must,
according to the followers, and the followers should be able to relate to the influencer and the
situation. In order for followers to perceive the relationship as authentic, the micro influencers can,
for example stage a situation, which can be perceived as something from the influencers’ back region.
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This is a development of Meyrowitz's concepts and is called staged back region. It is located between
Meyrowitz's concepts of middle region and back region. In addition, it is important that the influencer
is consistent in the role and communication in the encounter with the followers - both offline and
online - and carefully stages a staged back region. The findings also show that it is important to play
by certain unwritten rules, to ensure that a follower does not perceive a sponsored post in an
undesirable way, categorising it as traditional marketing.
Through the analysis and discussion, it became clear that there has been a shift in the opinion leader
in two-step flow. The opinion leader today is that who has a few more followers, rather than
knowledge.
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Kapitel 1
Introduktion

Kapitel 1 - Introduktion
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1.1 Indledning
Medievirkeligheden er i dag fyldt med udfordringer - det er ingen hemmelighed. Opblomstringen af
et frit og ukontrolleret internet har betydet en mængde nye udfordringer og muligheder. Der er sket
en markant ændring i, hvilke medier virksomheder vælger at fokusere på, og her vinder særligt online
medier frem. Forbrugerne er dog ved at udvikle et effektivt mentalt spamfilter overfor
reklamebranchens påvirkninger. Der er en stigende tendens til, at forbrugerne ignorerer, blokerer eller
springer reklamer over (Larsen, 2016). Derfor forsøger virksomheder, med forskellige metoder, at
omgå dette mentale spamfilter. Når forbrugerne ændrer vaner og adfærd, er virksomhederne også
nødt til at ændre den måde, de markedsfører sig på (Pillon & Vodder, 2013, p. 12). Lige nu er
influencer marketing en effektiv måde at gøre det på. Der har gennem de seneste år været meget fokus
på influencer marketing, og det sidste års tid er mikro-influencere slået igennem. DR og
Kommunikation og Sprog har netop kørt et tema om influencere, og herunder også mikro-influencere
(Kielgast, 2018; KomSprog, 2018).
Influencer marketing er blevet mere og mere udbredt i de senere år, fordi mennesker foretrækker at
tale med mennesker i stedet for virksomheder, brands og logoer. Virksomheder bliver konfronteret
med helt nye muligheder for at løse sine markedsføringsopgaver bedre og møde omverdenen med
dialog frem for envejskommunikation. De nye kommunikationskanaler, som f.eks. Instagram tilhører,
lever først og fremmest af og med personligheder, og netop derfor trives influencer marketing godt
på Instagram. Virksomheder kan finde det ubehageligt at give slip på kontrollen over virksomhedens
budskab, men hvis ikke de følger med udviklingen og forandringerne, risikerer de, at budskabet ikke
når frem til modtageren. Det handler om at udarbejde relevant indhold samt at fremstå som loyale og
troværdige medspillere til følgerne.
Hvad er det så, influencer marketing, og i særdeleshed mikro-influencer marketing, kan? Influencer
marketing kan skabe samtaler og inspirere til meningsfyldte interaktioner. Det er kommunikation med
nærvær, marketing i øjenhøjde og med større effekt. Med denne metode er virksomheder i højere grad
i stand til at bypass’e forbrugernes mentale spamfilter og få en mere direkte adgang til forbrugerens
købelyst. Ved hjælp af de nye kommunikationskanaler kan man nå mange mennesker med relativt få
ressourcer, hvis man forstår at segmentere sit indhold. Det synes vigtigt at invitere til dialog og
fortælle en historie, som følgeren kan relatere til - en historie som vækker følelser og skaber
identifikation samt interesse. Det handler om at skabe nysgerrighed gennem genkendelighed.
Globalt set siger hele 66 %, at de har tillid til andre forbrugeres meninger, når meningerne er postet
online (Nielsen, 2015: 4). Det kan dermed antages, at forbrugeren også har tillid til de indlæg, en
influencer poster, idet influenceren forventes at give udtryk for sine egne meninger og holdninger.
Influencere må derfor anses for at have indflydelse på et produkt eller brands succes. Kun
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anbefalinger fra folk man kender personligt og information fra et brands egen hjemmeside har større
troværdighed (Nielsen, 2015: 4).
Der er en stor generationsforskel, når det kommer til brugen af online-medier. De unge i alderen 1529 år er storforbrugere, og de bruger 60 minutter om dagen på sociale medier - det er over dobbelt så
meget tid på sociale medier som danskere +30 år (Haug, 2018).
Skal et opslag på Instagram nå ind bag facaden hos travle danskere, så skal man turde skille sig ud,
og det er netop, hvad influencerne ofte gør. De har sjove, nye og kreative indfaldsvinkler. De kan selv
strukturere reklameforløbet og lade passionen drive værket. Typisk er influencere ikke bange for at
teste nye veje og muligheder, og ud af det kan nye perspektiver opstå. De kan hurtigt teste og
implementere nye strategiske ideer og antagelser, og de får dermed hele tiden ny viden om produkt,
målgruppe og virksomhed. De kan ligeledes se på, hvordan budskabet bliver modtaget af følgeren og
tilpasse sig det løbende.
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1.2 Problemfelt
Den stigende brug af influencere i kampagner for brands har medført udfordringer for aktørerne på
Instagram. Forbrugerne er ikke lige så lette at påvirke med traditionelle reklamer og medier, og derfor
er der behov for at benytte andre markedsføringsmetoder. Derudover er det også en udfordring, at
sponsorerede opslag kan påvirke influencerens troværdighed og autenticitet (Brown & Hayes, 2008;
Carr & Hayes, 2014).
Forbrugere er bl.a. bevidste om reklamers virkemidler, men de bliver også udsat for mange budskaber
hver dag og flere gange om dagen, hvilket har mundet ud i denne form for immunitet over for
traditionelle reklamer (Jacobsen & Ulka, 2012: 43). Derfor søger virksomheder at markedsføre deres
produkter på anden vis, og meget information udveksles blandt medlemmer i netværk. Udbredelsen
af sociale medier har medført, at gode råd ofte udveksles i online netværk, såsom Instagram. Derfor
tyer virksomheder til opinion leaders i disse online netværk, hvilket sker f.eks. ved at betale dem
kontant eller give produktet til influenceren i bytte for, at influenceren poster billeder med
virksomhedens produkt (Kozinets, Valk, Wojnicki & Wilner, 2010: 72). Influencer marketing med
mega-influencere har været en trend i længere tid, men forbrugeres krav om autenticitet (Gilmore &
Pine, 2007:1) har udviklet influencer-fænomenet til også at indbefatte mikro-influencere - helt
almindelige personer.
Studier på blogs har vist, at forbrugere opfatter blogs som troværdige, idet bloggeren er uafhængig
og ikke er kontrolleret af virksomheders interesser (Chu & Kamal, 2008; Johnson & Kaye, 2004).
Sponsorerede opslag kan dog være i uoverensstemmelse med ovenstående opfattelse af influenceren
som værende upartisk og objektiv (Carr & Hayes, 2014). Der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt
sponsorerede opslag påvirker følgerens oplevelse af mikro-influencerens autenticitet, og
influencerens rolle som meningsdanner og troværdig informationskilde.

Det munder ud i følgende problemformulering:
Hvordan oplever modtagere autenticitet i relation til mikro-influenceres sponsorerede opslag på
Instagram?
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1.3 Specialets opbygning
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Kapitel 2
Mikro-influencere
som fagfelt

Kapitel 2 – Mikro-influencere som fagfelt
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2.1 Afgrænsning
For at præcisere specialets emne og fokus er der foretaget en række valg og fravalg. Dette afsnit
indeholder en redegørelse for nogle af de emner og områder, som jeg ikke vil komme ind på i
undersøgelsen af problemformuleringen.

Mange faktorer spiller ind i brugeres opfattelse af verden omkring dem. Indhold og influencerens
interesse vil være forskellig alt efter, hvilken slags influencer der er tale om, og hvilken platform der
anvendes. Derfor antages det også, at oplevelsen af autenticitet i forbindelse med et sponsoreret
opslag på Instagram vil variere alt efter influencerens interesse og valg af platform. Jeg finder det
derfor relevant at afgrænse mig til én platform, Instagram, og én interesse, nemlig mode.
Derudover afgrænser jeg mig til en type af influencere, mikro-influencere, da det netop er dette
fænomen, jeg ønsker at undersøge. Jeg har valgt at fokusere på bestemte mikro-influencere samt
Louis Nielsen som er virksomheden bag kampagnen med mikro-influencerne og jeg har valgt et
casestudie til at besvare specialets problemformulering (jf. casestudie s. 37; casebeskrivelse s. 16).
Mikro-influencere inden for andre brancher end mode er også relevante at studere, men er i dette
speciale fravalgt for at bevare undersøgelsens fokus. Formålet med dette speciale er dermed ikke at
skabe et endegyldigt svar, men derimod at bidrage med ny viden for at skabe en bredere
forståelsesramme for, hvordan autenticitet opleves i forbindelse med sponsorerede opslag på
Instagram.

Jeg afgrænser mig fra at kigge på, hvor mange likes, kommentarer, følgere og direct messages
influencerne har modtaget på de forskellige sponsorerede opslag. Dette valg er taget, da det spiller en
mindre rolle i oplevelsen af autenticitet, og det ville være et projekt i sig selv. Jeg var interesseret i at
undersøge influencerne og modtagernes oplevelse af autenticitet.

Derudover tager specialet udgangspunkt i udvalgte teorier inden for influencer marketing,
autenticitet, relationer og konstruktion af influencerens selvbillede. Der er således foretaget et udsnit
af virkeligheden, som vil påvirke den viden, som skabes i specialet. De udvalgte teorier skal ikke ses
som det fuldstændige for emnet “oplevelsen af autenticitet i forbindelse med mikro-influenceres
sponsorerede opslag”, men derimod som et udvalg baseret på dette speciales fokus.
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2.2 Begrebsafklaring
I det følgende afsnit defineres vigtige begreber, som løbende anvendes gennem specialet.
Begrebsafklaringen har til hensigt at sikre, at forfatter og læser har den samme opfattelse af, hvad
centrale begreber gennem specialet betyder.

Mikro-influencere: En mikro-influencer er en privatperson med helt ned til 500 følgere (Brandheroes
n.d.; Holland-Møller, 2016) og op til 5.000-10.000 følgere (Bloggers Delight, 2018).

Mega-influencere: Mega-influencere er f.eks. skuespillere, youtubere, reality stjerner, musikere osv.
(Bloggers Delight, 2018). De har typisk over 100.000 følgere (Sandholm, 2017).

Følger: En person som kan se, hvad influenceren lægger op. Følgeren har selv valgt at følge
influenceren, og derfor kommer influencerens billeder op på følgerens startside.

Opslag/post: Et billede som en person lægger op med eventuel tilhørende billedtekst og hashtags.
Tekst og hashtags kan dog undlades.

Hashtags: Hashtags er en type metadata som bruges på sociale medier, herunder Instagram. Ved at
søge på et hashtag er det muligt at se, hvilke andre personer som har brugt dette hashtag. Hashtags
laves ved at anvende nummertegnet “#”, f.eks. #louisnielsen.

Sponsoreret: Når det i specialet fremgår, at noget er ‘sponsoreret’, betyder det, at der er lavet en aftale
mellem virksomheden og influenceren. Det er en aftale om at reklamere for virksomheden eller deres
produkter, og influenceren modtager enten produkter, gavekort eller kontant betaling. Ifølge
lovgivningen skal influenceren skrive i opslaget, at det er sponsoreret indhold eller reklame, så
følgeren ikke er i tvivl.

Kommentarfelt: Et kommentarfelt findes nede under billedet på Instagram. Her kan følgere
kommentere på billedet eller stille spørgsmål til influenceren. Alle følgere har mulighed for at
kommentere, og følgerne har ligeledes mulighed for at kommentere på hinandens kommentarer. Alle
kommentarer er synlige.
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Direct Messages: Det er private og direkte beskeder, som lander i influencerens indbakke. Det vil
sige, at det kun er modtager og afsender, der kan se beskeden. Alle kan skrive direct messages, og det
kræver ikke, at man følger vedkommende.

Traditionelle reklamer: Her menes tv-reklamer, trykte reklamer i aviser og magasiner, broadcast i
form af radio samt outdoor reklamer. Her benyttes push-strategi, hvor reklamen skubbes ud til
forbrugeren i form af envejskommunikation.
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2.3 Casebeskrivelse
Louis Nielsen er udvalgt som case med udgangspunkt i en specifik kampagne med brug af mikroinfluencer marketing. Herunder følger en beskrivelse af Louis Nielsen og den specifikke kampagne.

Beskrivelse af Louis Nielsen
Louis Nielsens målsætning er at blive danskernes foretrukne optiker og levere briller og kontaktlinser
til den danske befolkning i en god kvalitet til en skarp pris (Louis Nielsen, 2018a). Louis Nielsen
bliver grundlagt i 1978, hvor optikeren Louis Nielsen som den første i Danmark begynder at sælge
kontaktlinser på abonnement fra sin butik i Aalborg. Han udvider dog senere sit sortiment til også at
indeholde briller, og folk strømmer til Aalborg i busser for at købe billige briller, hvilket vækker
interessen hos den danske presse. I årene efter åbnes butikker over hele landet. Louis Nielsen opkøbes
i 2005 af engelske Specsavers, og i 2014 sælger Louis Nielsen hver tredje brille, der bliver solgt i
Danmark, og de er dermed dem, der sælger flest briller i Danmark (Louis Nielsen, 2018b). I dag er
Louis Nielsen én af Danmarks førende optikerkæder med 75 butikker, en årlig omsætning på mere
end 800 millioner kroner og et salg på over 450.000 briller (Louis Nielsen, 2018c). De er desuden
kendt for sloganet “Du sku’ ha’ gået til Louis Nielsen” (Facebook, 2017).
Louis Nielsen sælger briller, kontaktlinser og solbriller, og de har mere end 1.000 forskellige
brillemodeller som tæller designerstel fra bl.a. Tiger of Sweden, Tommy Hilfiger og Boss Orange
(Louis Nielsen, 2018a). Ifølge PR-konsulent hos Louis Nielsen, Rune Steiness, har Louis Nielsen
fokus på især tre områder i deres kommunikation: Mode, kvalitet og professionalisme (Bilag 4:3).

Kampagne for Kylie Minogue Eyewear på Instagram
Louis Nielsen har en Instagram-profil, hvor de i maj 2014 for første gang postede et billede. De
anvender deres Instagram til at kommunikere, at de har moderigtige briller, og de bruger udelukkende
deres Instagram til dette formål: fashion (Bilag 4:1). I forbindelse med en brandlancering af Kylie
Minogue Eyewear valgte Louis Nielsen at benytte sig af i alt 15 mikro-influencere, som et led i
marketingmixet (Bilag 4:4). Eftersom Kylie Minogue er en kendt sangerinde, er Celebrity
Endorsement også i spil. Valget af mikro-influencere begrundes med, at Louis Nielsen ønskede at nå
en anden målgruppe end dem, de normalt når - nemlig de modebevidste kvinder i alderen 25-45 år
bosat primært i København (Bilag 4:3-4). Louis Nielsen ønsker at blive mere kendt for fashion og
stil, og derfor brugte de influencerne til: “at skabe den her buzz og forsøge at komme ind på stilmarkedet.” (Bilag 4:4). Desuden anvendte de også influencere, fordi de er opmærksomme på at
anbefalinger spiller ind i købsprocessen: “(...) for at få nogle andre til at hjælpe os med at gå ind på
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et marked, som kan være sådan meget komplekst, og som kan afhænge utrolig meget af, ja netop
anbefalinger, forbilleder, idoler og netværk.” (Bilag 4:8).
Da Louis Nielsen i samarbejde med influencer-bureauet, Brandheroes, havde udvalgt de influencere,
som var det bedste match, blev influencerne kontaktet. Influencerne fik at vide, hvad brandet står for,
og hvad de gerne vil udstråle. Influencerne fik ingen konkrete budskaber, men derimod frie tøjler til
at finde ud af, hvordan de ville reklamere for solbrillerne. De fik dog at vide, hvor mange opslag de
skulle lægge op på Instagram inden for en given tidsperiode (Bilag 4:4). Kampagnen forløb i maj og
juni 2017. Influencerne har ikke modtaget kontant betaling, men de valgte et par solbriller, som de
gjorde reklame for, og som de efterfølgende beholdt, hvilket var deres betaling for at lægge 2-3
billeder op på deres private Instagram-profil.
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2.4 Instagram som platform
Dette afsnit indeholder en kort præsentation af Instagram som platform, da det er på denne platform,
at specialets influencere opererer. Dette skal give et billede af, hvad der er muligt på platformen.

Instagram er ligesom f.eks. Facebook og Twitter et socialt medie, hvor der kan lægges billeder eller
videoer op, som instagrammerens netværk kan se. Ifølge DRs undersøgelse af medieudviklingen for
2017 ser brugerne bl.a. styrkerne ved Instagram som værende: en seriøs og æstetisk platform samt at
det er nemmere at finde og lede efter indhold (DR, 2017:38). I 2017 brugte 18 % af danskere over 12
år Instagram dagligt (DR, 2017:6), hvilket er en stigning på 1 % fra året før (DR, 2017:21). 32 % af
internetbrugere i alderen 25-34 år har brugt Instagram mindst én gang om ugen i 2016, og det er netop
denne aldersgruppe, som er målgruppen for Kylie Minogue-kampagnen (slks.dk, 2016).

En feature på en platform, såsom et hjerte for et like, er ikke bare en feature. Derimod betyder
symbolet og konnotationerne noget for brugeren. At trykke på en knap betyder noget - det formidler
og kommunikerer eller relaterer til forskellige affordances - altså muligheder for brug (Bucher &
Helmond, 2017:2). Affordance bliver brugt til at beskrive, hvad materielle artefakter såsom
teknologier tillader mennesker at gøre (Bucher & Helmond, 2017:3).
Instagram indeholder som andre sociale medier affordances. Muligheden for at dele billeder eller
videoer er en affordance ved Instagram, og er selve formålet med platformen, da der ikke er mulighed
for kun at uploade tekst. En anden vigtig feature er hjerte-knappen som symboliserer et like, hvilket
fortæller, at vedkommende kan lide billedet. Følgere har også mulighed for at efterlade en kommentar
ved et tryk på taleboblen. Hashtags er en anden vigtig affordance, som gør det muligt for følgeren at
finde andre, som har anvendt samme hashtag.
Derudover er der også en række andre affordances, og der findes et udsnit her:
•

Det er muligt både at have en offentlig og en privat profil. Ved en offentlig profil kan alle se
billederne samt følge vedkommende, hvorimod på en privat profil skal følgeren anmode om
at se billederne, og billederne forbliver skjulte, indtil følgeren bliver godkendt af ejeren.

•

Man kan sende direct messages, som er direkte og private beskeder.

•

Der er mulighed for at tagge f.eks. venner, så vedkommende ser opslaget, da de får en
notifikation om, at de er blevet tagget.

•

Instagrammeren kan lægge stories ud på sin profil, som forsvinder igen efter 24 timer.

Dette var blot nogle af de affordances, som eksisterer på Instagram.
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Kapitel 3
Teori
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Kapitel 3 - Teori
I det følgende kapitel gøres der rede for specialets teoretiske ramme, og hvordan teorierne spiller
sammen. Først vil jeg redegøre for influencer marketing som er det felt, specialet skal bidrage til.
Derefter inddrager jeg two-step flow i en digital sammenhæng og Word-of-Mouth (WOM), da disse
teorier ligeledes bidrager til feltet, og har lagt nogle af grundstenene til feltet. Idet jeg ønsker at
undersøge, hvordan modtagere oplever autenticitet i relation til mikro-influenceres sponsorerede
opslag på Instagram, inddrager jeg teori om autenticitet for at se nærmere på, hvad der kan bidrage
til, at influenceren og kommunikationen opleves som autentisk. I undersøgelsen af hvad der bidrager
til, at influenceren og kommunikationen opleves som autentisk, skal parasocial interaktions teori
indgå som et led i at undersøge dette. Parasocial interaktions teori skal endvidere bidrage til at se på,
hvilken betydning relationen mellem influencer og følger har for oplevelsen af autenticitet. Ligeledes
skal teori om front, middle og back region bidrage til en større forståelse for, hvad der opleves om
autentisk, og hvordan influencerens optræden kan påvirke følgerens oplevelse af autenticitet.
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3.1 Influencer Marketing
I dette afsnit vil jeg redegøre for teori om influencer marketing, hvad indflydelse er for en størrelse
og hvorfor influencere er blevet et vigtigt værktøj som et led i strategisk kommunikation.

Duncan Brown & Nick Hayes definerer influencer marketing således: “Influencer marketing is about
influencing the decision-making process so that traditional sales barriers are minimised and your path
to closing sales is smoothed” (Brown & Hayes, 2008:32). Indflydelse er ifølge Brown & Hayes en
magt til at påvirke en person, ting eller en række begivenheder. Indflydelse kommer i mange former
som f.eks. direkte råd om køb eller en ændring i opfattelsen af en sælgers troværdighed (Brown &
Hayes, 2008:49). Brown & Hayes definerer derefter en influencer således: “A third-party who
significantly shapes the customer’s purchasing decision, but may never be accountable for it” (Brown
& Hayes, 2008:50). Derudover tilføjer de, at influencere har indflydelse, fordi de har ekspertise, har
adgang til beslutningstagere og fordi de kan lide at yde indflydelse. Influencere er villige til at levere
et budskab som kan øge deres indflydelse (Brown & Hayes, 2008:143). Ifølge Brown & Hayes skaber
beslutningstagere deres eget økosystem bestående af individer (bl.a. influencere), som de spørger til
råds, før de skaber deres egne tanker omkring et givent emne, person eller handling (Brown & Hayes,
2008:28).
Et studie fra 2013 (Chin-Lung Hsu et al.) viser, at forbrugere føler tillid til en influencers anbefalinger,
hvilket fører til, at deres holdning og købsadfærd påvirkes. Ved influencer marketing samarbejder
virksomheder med nøglepersoner på sociale medier, hvorved disse personer markedsfører
virksomhedens produkter eller brand til sine følgere.

Virksomheder har over længere tid benyttet sig af former for influencer marketing på trods af, at
begrebet influencer marketing først opstod for nylig. F.eks. er celebrity endorsement (Hsu &
McDonald, 2002; McCormick, 2016) et velafprøvet fænomen som kan siges at være en tidligere
version af influencer marketing. Karla McCormick definerer celebrity endorsement således: “A
celebrity endorser is someone who enjoys public recognition and who uses that recognition on behalf
of a consumer good by appearing with it in an advertisement” (McCormick, 2016:39).
Forbrugere har tendens til at stole på kendte mennesker, som de har som forbillede, og kendte
mennesker kan derfor påvirke forbrugernes opfattelse af et produkt eller brand. Celebrity
endorsement og influencer marketing minder meget om hinanden, men adskiller sig ved definitionen
af “kendt”. Tidligere indebar betegnelsen “kendte” filmstjerner, musikere og atleter (McCormick,
2016:42). Betegnelsen har fået en anden betydning på sociale medier, da den nu indeholder youtubere
og instagrammere som f.eks. Rasmus Brohave og Fie Laursen som startede deres karriere på de
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sociale medier - også kaldet mega-influencere, da de har over 100.000 følgere (Sandholm, 2017;
Instagram, 2018a; Instagram, 2018b). Youtubere og instagrammere er lidt i samme boldgade som
realitystjerner, da de deler ud af deres liv, har mange følgere samt at mange ser dem som forbilleder
eller synes, at de er interessante på anden vis. Der er sket en videreudvikling af fænomenet “megainfluencer”, hvilket har ført til mikro-influencere, som er helt almindelige mennesker med indflydelse
på deres følgere. Det er en hypotese i specialet, at mikro-influencere anses som værende opinion
leaders.
Et studie fra 2016 (Pang et al.) identificerede to forskellige faktorer i forbindelse med et
produktsamarbejde. For det første, er det vigtigt, at samarbejdet er interessant for influencerens
følgere, det vil sige, at virksomheden og influenceren skal have samme type interesser. For det andet,
må indholdet ikke påvirke influencerens troværdighed negativt.

Ifølge Brown & Hayes har traditionelle influencere, såsom journalister og brancheanalytikere, nemlig
mistet indflydelse på den almindelige beslutningstager, da beslutningstagere hellere vil modtage
budskaber fra nogen, som de stoler på. Beslutningstageren har større tillid til influencere, fordi de
filtrerer budskaber for dem, og det øger dermed troværdigheden (Brown & Hayes, 2008:32). Dette
støtter Ebru Uzunoglu og Sema Misci Kips op om med følgende:

“bloggers are more autonomous since they are not affiliated with a certain media group.
Therefore, they can write more independently and express personal opinions. Journalists
however, are paid by media companies whose principles are binding for them. They represent
the media company they work for, therefore they are more restricted in sharing sincere
thoughts about brands because the income of media companies mostly rely on advertising.”
(Uzunoglu & Kip, 2014:597)

Denne udtalelse ønsker jeg bl.a. at undersøge nærmere i forhold til mikro-influencere i specialet.
Hvorvidt mikro-influencere kan udtrykke deres ærlige og personlige mening om produkterne.

Den nuværende forskning inden for influencer marketing rummer altså nogle ubesvarede spørgsmål
bl.a. om, hvordan modtagere oplever mikro-influencerens troværdighed og autenticitet, og om hvad
der gør, at mikro-influencerens opslag opleves som autentisk - både i organiske men især
sponsorerede opslag på Instagram. Dette vil jeg bidrage med ved hjælp af forskellige teorier samt den
indsamlede empiri.
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3.2 Two-step Flow i en digital setting
I besvarelsen af dette speciales problemformulering inddrages Ebru Uzunoglu og Sema Misci Kips
(2014) videreudvikling af Elihu Katz og Paul Lazarsfelds teori om two-step flow (1964). Teorien om
two-step flow anvendes for at kunne undersøge bl.a. “direct influence”, som er et direkte forsøg fra
opinion leaderen på at influere sin nærmeste gruppe (Katz & Lazarsfeld, 1964:104).

Two-step flow blev udviklet, da forskere undersøgte, om massemedierne havde en direkte effekt på
vælgerne ved det amerikanske valg i 1940. Her fandt de frem til, at det i højere grad var opinion
leaders, der påvirkede vælgernes holdninger (Gulbrandsen & Just, 2016:102).
Flere teoretikere (Uzunoglu & Kip, 2014; Nisbet & Kotcher, 2009) har anvendt teorien om two-step
flow til at forklare, hvordan digitale opinion leaders kan påvirke andre i online fællesskaber.
Ifølge teorien om two-step flow ses bestemte mennesker som opinion leaders. Opinion leaders er
personer med lidt mere end den gennemsnitlige viden eller interesse omkring et givent emne. Twostep flow teorien argumenterer for, at opinion leaders medierer massekommunikationen, hvor at
Uzunoglu & Kip (2014) mener, at bloggeren er nøglen til at videreformidle information om brands
til en bestemt målgruppe. Digitale influencere har en effekt på medlemmer af bestemte communities
som samles om de samme interesser, og de kan mediere budskaber og påvirke communities i et
digitalt miljø. Netop influencere på Instagram kan ses som digitale influencere - lig den offline
opinion leader som ses i two-step flow af Katz & Lazarsfeld (1964).
Uzunoglu & Kip bygger videre på mange af grundprincipperne fra den originale two-step flow, og
de tilpasser den blot den teknologiske udvikling. Bl.a. har den teknologiske udvikling resulteret i, at
modtagerne ønsker at indgå i kommunikationen på en deltagende måde, og de accepterer derfor ikke
længere forudbestemte budskaber fra brands. Ifølge Uzunoglu & Kip er det da også vigtigt for brands
at engagere influencere for at opnå en autentisk og troværdig tilstedeværelse i online communities
(Uzunoglu & Kip, 2014:592). Two-step flow anser meningsdannelse som værende en dialogisk
process, som indeholder opinion leaders og followers (Gulbrandsen & Just, 2016:102). Uzunoglu &
Kip identificerer i den forbindelse bloggere som den indflydelsesrige opinion leader i brand
kommunikation gennem digitale medier (Uzunoglu & Kip, 2014:598). Teorien indgår i specialet, da
jeg har en hypotese om, at der er et overlap mellem opinion leaders på blogs og Instagram.

Influenceres evne til at yde indflydelse på målgruppens opfattelse og købsadfærd gør dem magtfulde
i brandets øjne (Uzunoglu & Kip, 2014:596). Hvis influencerne bliver anset som troværdige og
autentiske, kan de have en stærk indflydelse på forbrugere som søger troværdige anbefalinger i en
verden, hvor det kan være svært at skelne mellem ægte og falsk information (Uzunoglu & Kip,
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2014:596). David M. Scott supplerer med: “the readers of blogs view the information shared by smart
bloggers as one of the few forms of real, authentic communication” (Scott, 2013:279). Jeg ønsker
bl.a. at undersøge, om dette er tilfældet i forbindelse med mikro-influencerne og modtagerne.

For at opnå autentisk kommunikation er det vigtigt, at indholdet af influencerens profil, influenceren
og brandet er et godt match, og Uzunoglu & Kip udtaler i den forbindelse:

“The blog’s relevance to the brand has a supportive role in increasing the intimacy of brand
communication. Since the brands aim to reach the appropriate target audience through the
most suitable medium, the match of the target audience and blog followers is an essential
requirement.” (Uzunoglu & Kip, 2014:595)

Det er ligeledes vigtigt, at influenceren har øje for produktets kvalitet, da influenceren kan miste
troværdighed på den digitale platform, hvis produktet viser sig at være af dårlig kvalitet, eller hvis
produktet ikke er, hvad influenceren sagde, at det var eller kunne. Når influenceren mister sin
objektivitet, gennemskuer følgerne det (Uzunoglu & Kip, 2014:597).

Det vil sige, at mikro-influencere kan fungere som talerør til målgruppen, da budskabet ikke længere
flyder ligeså ubesværet gennem massemedierne som tidligere. Netop derfor er det interessant at
anvende teorien i forbindelse med platformen, Instagram, og særligt med fokus på sponsorerede
opslag fra mikro-influencere, hvor der sættes spørgsmålstegn ved modtagerens oplevelse af
autenticitet ved sponsorerede opslag.

Word-of-Mouth
Ifølge Brown & Hayes er den største hindring for et online salg/køb køberens opfattelse af risiko;
f.eks. at produktet er uacceptabelt, eller at køberen bliver bedraget. Hvis køberen kan finde flere
positive udsagn om et produkt, kan køberen se et mønster, og købet bliver mindre risikabelt (Brown
& Hayes, 2008:164). Undersøgelser viser, at når beslutningstagere ikke har nogle tidligere erfaringer
med et produkt, er de mere tilbøjelige til at følge venners og families råd og vejledning end andre
kilder. Mennesker stoler på mennesker, de kender, og mennesker de interagerer med regelmæssigt
(Brown & Hayes, 2008:179).
Word-of-Mouth (WOM) omhandler netop anbefalinger fra venner og bekendte, og WOM har en stor
betydningen i kommunikationen af brandet (Carr & Hayes, 2014:38). Johan Arndt (1967) definerer
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WOM således: “[o]ral, person-to-person communication between a receiver and a communicator
whom the receiver perceives as non-commercial, concerning a brand, product, or a service” (Arndt,
1967:3). Undersøgelser viser, at anbefalinger fra andre forbrugere har en langt større indvirkning hos
køberen, i forhold til hvis budskabet kommer fra virksomheden selv (Carr & Hayes, 2014: 39).
Koblingen mellem influencer marketing og WOM er tydelig, da det handler om at få personer (og i
influencer marketing de rette influencere) til at tale om virksomheden eller produktet i positive
vendinger for at nå potentielle kunder (Brown & Hayes, 2008:105).
Budskabet bliver båret, forstærket og personliggjort gennem indflydelsesrig WOM. Influencere har
adgang til modtagerens beslutningsproces og kan derfor optimere og levere et “korrekt” budskab
(Brown & Hayes, 2008:141). Forskellen på WOM og influencer marketing er, at i influencer
marketing betyder det noget, hvis mund omtalen kommer ud af - nemlig én med indflydelse på sit
netværk.

WOM har tidligere fundet sted ansigt-til-ansigt, men bl.a. gør sociale medier det nu muligt for
mennesker at interagere med hinanden online på mange forskellige måder; via billeder, tekst, lyd og
video. Derfor er det ingen tilfældighed, at influencer marketing og electronic-WOM vokser i takt med
den tekniske udvikling (Brown & Hayes, 147:2008; Kulmata & Tuominen, 2013). Virksomheder kan
ikke kontrollere rygter som spredes om dem via sociale medier, men de har mulighed for at influere
det (Booth & Matic, 2011). Instagram er en af de største platforme, som anvendes til influencer
marketing (Bloglovin, 2016). Der er flere fordele ved Instagram som kanal for influencer marketing;
influencere kan skabe smukt visuelt indhold som let fanger øjet, og produktet kan dermed gøres mere
attraktivt ved hjælp af enkle og smukke billeder (Russmann & Svensson, 2016).
Influencer marketing skal indgå som en del af et marketingsmix, som også indeholder andre
kommunikationsformer. Virksomheder skal dog være opmærksomme på at ved at betale en
influencer, risikerer virksomheden at underminere influencerens uafhængighed og troværdighed og
derfor også deres indflydelse. Ingen ægte influencer vil risikere deres omdømme ved at sige noget,
som de ikke kan stå inde for. Influenceren tænker på sig selv og deres omdømme, og de vil derfor
kun bruge materiale fra andre kilder til at støtte deres egen position (Brown & Hayes, 2008:106).

3.3 Autenticitet
Jeg anvender James H. Gilmore & Joseph Pine (2007) som referenceramme for, hvad autenticitet er,
og hvilke forhold der kan medvirke til, at kommunikation opleves som autentisk af modtageren.
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Gilmore & Pine (2007) argumenterer i deres bog for, at kvalitet i mange år har været et krav fra
forbrugerne, men at autenticitet nu har overtaget som det herskende kriterium, da forbrugerne søger
og kræver autenticitet i de produkter, de køber. Forbrugere køber nu på baggrund af, hvor godt
produktet passer til deres eget selvbillede. Og netop sociale medier er der, hvor forbrugere udtrykker
deres selvbillede og deler det med andre - særligt dem som har lignende selvbilleder/selvopfattelser.
Hvad de køber, skal afspejle hvem de er, og hvem de stræber efter at blive sat i relation med (Gilmore
& Pine, 2007:5). Ifølge Gilmore & Pine stiger mængden af mennesker som tager købsbeslutninger
baseret på, hvor ægte eller falsk de opfatter de forskellige produkter. Gilmore & Pine argumenterer
for, at der eksisterer meget “fake” - fake news, fake brands - og at forbrugerne derfor er begyndt at
dele produkter op i “falsk” og “ægte” (Gilmore & Pine, 2007:1).
Robert Doniger har udtalt i Michael Critchton’s Timeline:

“Authenticity will be the buzzword of the twenty-first century. And what is authentic?
Anything that is not devised and structured to make a profit. Anything that is not controlled
by corporations. Anything that exists for its own sake, that assumes its own shape. (...) The
modern world is the corporate equivalent of a formal garden, where everything is planted and
arranged for effect. Where nothing is untouched, where nothing is authentic.” (Critchton,
2006:444).

Forbrugerne evaluerer verden ud fra “ægte” og “falsk” baseret på deres egne erfaringer med, hvad
der er, og hvad der ikke er autentisk (Gilmore & Pine, 2007:9). Det betyder, at forbrugerens oplevelse
af autenticitet er en konstruktion, da oplevelsen af produktet sker indeni forbrugeren, og de vurderer
derfor, hvad der er autentisk for dem. Hvad ét individ oplever som autentisk, vil en anden måske ikke
opleve som autentisk kommunikation (Gilmore & Pine, 2007:92).

“Being true to your own self” og “being who you say you are to others” er to principper, som Pine
& Gilmore arbejder med. Vigtigheden i at være ærlig og konsistent i opfattelsen og i
kommunikationen af sig selv (Gilmore & Pine, 2007:96). Eftersom autenticitet bliver defineret efter
forbrugerens personlige erfaringer, er det udelukkende forbrugeren som kan afgøre om det, der
sælges, er tro mod virksomheden eller influenceren, og at de er, hvad de siger, de er (Gilmore & Pine,
2007:99).
Forbrugernes længsel efter autenticitet har resulteret i, at virksomheder i stigende grad har øget deres
fokus på at fremstille deres produkter som autentiske i markedsføringen (Gilmore & Pine, 2007:133).
Fred Kent, grundlægger af Project for Public Spaces, siger: ”What we’re hearing more and more is
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the need for authenticity. The real thing. People want places where they’re comfortable, where they
feel like they can connect with other people” (Gilmore & Pine, 2007:136). Dette kan være en af
årsagerne til, at mikro-influencer marketing er slået igennem, da virksomheder forsøger at
imødekomme forbrugernes ønske om autenticitet og samhørighed med andre mennesker.

3.4 Illusionen om et venskab
For at kunne forstå hvad der gør, at modtagerne oplever kommunikationen fra influencerne som
autentisk eller falsk, inddrager jeg teori om parasocial interaktion. Modtagere har nemlig tendens til
at stole mere på meninger fra nogen, som ser ud til at ligne dem selv (Uzunoglu & Kip, 2014:598).
Derfor er det også interessant at undersøge relationen mellem influencer og modtager, da jeg har en
hypotese om, at hvis relationen opleves som autentisk, opleves kommunikationen også typisk som
mere autentisk.

Donald Horton & Richard Wohl er forfatterne bag teorien om parasocial interaktion, som oprindeligt
var defineret som face-to-face interaktion mellem medie karakterer og deres publikum. Parasocial
interaktion bliver brugt til at forstå den proces, hvori individer skaber tilhørsforhold til medie
personaer. Horton & Wohl kalder mediekarakteren for en persona, og en sådan persona kan opnå
fortrolighed med fremmede mennesker (Horton & Wohl, 1997:27; Colliander & Dahlén, 2011:314). I
dette speciale vil mediekarakteren fremgå som influencer og seeren som følger.
De fleste studier af parasocial interaktion ser på, hvordan medier og mediernes karakterer skaber
illusionen om et personligt forhold mellem mediekarakteren og seeren (Horton & Wohl, 1997; Auter,
1992; Giles, 2002; Rubin & McHugh, 1987). De tidligere studier har vist at opfattelsen af realisme
og tiltrækning (Auter, 1992; Rubin & McHugh, 1987) samt venskab (Rosengren & Windahl, 1972)
til medie karakteren er tæt beslægtet til venskaber gennem skærmen. Dette tyder på, at modtageren
skal opfatte mediekarakteren som autentisk og føle en samhørighed med personen samt føle en form
for venskab, før parasocial interaktion opstår (Giles, 2002).
Der er dog ikke forsket meget i parasocial interaktion på sociale medier. Ballantine og Martin (2005)
har undersøgt, hvordan modtagere får en opfattelse af et digitalt venskab med en fremmed i et online
forum. Undersøgelsen viste, at det sker, hvis afsenderen ofte interagerer eller deler information om
sit privatliv. Ligeledes mener Auter (1992) også, at den parasociale interaktion forstærkes efter flere
interaktioner, hvilket kendetegner sociale medier som opdateres flere gange dagligt. Et studie af
Colliander & Dahlén (2011) viste desuden, at en læser på en blog opfatter bloggeren som en
moderigtig ven, hvor læseren finder råd og vejledning til f.eks. køb.
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Influencere taler til deres følgere som individer og prøver at få hver følger til at føle, at de kender
dem og omvendt - så de netop kan opnå en status som en ven eller rådgiver. Følgeren kommer til at
føle, at de “kender” personaen på samme måde, som de kender f.eks. deres venner - gennem
iagttagelse, fortolkning og opførsel i forskellige situationer. Personaen tilbyder et vedvarende forhold,
da personaens optræden er regelmæssig og pålidelig, og én som følgeren kan stole på. Personaen kan
ses som en ven, rådgiver eller en rollemodel (Horton & Wohl, 1997:28).
Når en kampagne sættes i gang, bygges de op om succesfulde influencere som understreger et
sympatisk image, som man håber, at følgerne bemærker og udvikler. Følgerne forventes at bidrage
til illusionen ved at tro på den og belønne personaens oprigtighed med loyalitet (Horton & Wohl,
1997:31).
Selvom hvert møde med en persona vil give en grad af parasocial interaktion, vil stærke følelser om
en influencer først ske efter, følgeren er blevet eksponeret for det gennem et vist antal parasociale
møder. Parasociale forhold svarer til interpersonal social interaktion og forhold, selvom de typisk er
af et meget svagere bånd. Over tid kan disse møder føre til, at følgeren begynder at opleve følelsen
af intimitet med influenceren, ligesom var de en nær ven (Ballantine & Martin, 2005:198). Som dette
forhold intensiveres, øger følgeren sit “forbrug” af influenceren for at opretholde forholdet (Rubin et
al, 1985), hvilket vil sige, at de følger mere og mere med. Følgere prøver at fastslå deres loyalitet
gennem at sende beskeder og købe de produkter, som influenceren anbefaler (Ballantine & Martin,
2005:198).

Ballantine & Martin (2005) har set på parasociale relationer i online communities. De argumenterer
for, at der tidligere har været en antagelse om, at brugere altid ville interagere med andre brugere på
et eller andet tidspunkt, mens Ballantine & Martin mener, at nogle brugere forbliver passive - såkaldte
“lurere”. Ballantine & Martin anvender Horton & Wohls teori om parasocial interaktion til at forstå,
hvordan “lurere” (folk som ubemærket læser med i online fora) kan skabe relationer med andre online
brugere, samt hvordan aktive deltagere i et online community kan influere meninger og købsprocesser
hos passive deltagere (Ballantine & Martin, 2005:197). Aktive medlemmer af et online community
kan nemlig påvirke ikke-deltagende medlemmer i retning af, hvilket produkt de skal købe eller få
dem til at skifte brand på baggrund af deres mening (Ballantine & Martin, 2005:200).

Parasociale relationer ligner sociale relationer, og selvom de ofte er mindre fremtrædende og intense
end nære sociale relationer, er relationer med mediekarakterer og kendte ofte en konstant, stor og
vigtig del af seernes sociale verden (Skumanich & Kintsfather 1998). Elizabeth Perse & Rebecca
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Rubin (1989) gør rede for, at parasociale interaktioner ligner interpersonelle venskaber. Selvom
parasocial interaktion er baseret på indirekte interaktion i stedet for direkte interaktion, føler følgeren
ofte, at de kender og forstår personaen på den samme private måde, som de kender og forstår deres
venner i “den virkelige verden”. Denne type af parasocial relation er baseret på forståelsen af, at en
mediepersonlighed er som andre mennesker i følgerens sociale omgangskreds (Ballantine & Martin,
2005:199).

3.5 At spille en rolle
Til sidst inddrager jeg teori om front, middle og back region, da det skal bidrage til en større forståelse
af, hvordan influencerens optræden - både online og offline - kan påvirke følgerens oplevelse af
autenticitet.

Erving Goffman (1959) har udviklet teorien om frontstage og backstage, og han ser enhver social
rolle som en optræden. I specialet vil de fremgå som front region og back region for undgå forvirring,
da Joshua Meyrowitz anvender region i hans begrebsapparat. I front region er den optrædende i
nærværet af “publikum” i en bestemt rolle, og de spiller en relativ ideel forestilling af en social rolle.
F.eks. kan tjenere betragtes som værende i front region, når de serverer for deres gæster, da de bl.a.
er høflige og udviser respekt. Når de går ud i køkkenet, ændrer tonen sig og de taler om gæsterne køkkenet bliver back region, når tjeneren mødes med andre som har samme eller lignende roller.
Sådan en adfærd i back region kan måske på overfladen virke mere ægte og ærlig end adfærd i front
region, men selv i back region kan man tænke på adfærden som en rolle. Selvom det kan virke uærligt
eller umoralsk at spille en rolle, foreslår Goffman, at det er en naiv overbevisning (Meyrowitz,
1986:37). Da Goffman udviklede teorien, skulle individet være fysisk tilstede for at have adgang til
interaktionen og rollerne, og han tænkte ikke på medieret interaktion. Med den teknologiske udvikling
ændrede det kriterium sig. Medieforsker Stig Hjarvard har i den forbindelse udtalt følgende:

”Med tv-mediet skabes en gennemsigtighed, hvor alle mennesker potentielt set får
adgang til at iagttage alle de øvrige verdener (…) Herved gøres det private offentligt
– eller det offentlige privat, og alle ved potentielt set, hvilke forskellige roller der er til
rådighed i samfundets forskellige rum” (Hjarvard 2005:27)
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Dermed er grænserne mellem offentlig og privat blevet rykket, fordi individet fik adgang til
“områder” som tidligere havde været umulige at komme i nærheden af. Det blev derfor mere
vanskeligt at skille rollerne ad, fordi individet havde muligheden for at se mere. Influencere er netop
et eksempel på, at det kan være svært at skelne mellem offentlig og privat, da influenceren giver
adgang til dele af dennes liv, som man i situationen ikke behøver at være deltager i.
At det blev svært at skelne mellem offentlig og privat gjorde, at Joshua Meyrowitz videreudviklede
Goffmans teori og tilpassede den de nye spilleregler. Ifølge Meyrowitz er det den sociale situation,
som bestemmer karakteren af individernes interaktion, og han mener, at den sociale interaktion
afgøres af “the patterns of information flow”. Det vil sige, hvilken social information individet har til
rådighed på det pågældende tidspunkt (Meyrowitz, 1986:36). Grundet den nye situation med
udviskede grænser mellem front og back region, udviklede Meyrowitz begrebet middle region, som
er en sammensmeltning af front region og back region. Her kan publikum se aktøren bevæge sig
mellem disse to. I middle region eksisterer ekstremerne fra front region ikke, idet der er mindre tid til
at øve rollen. Det samme er gældende for back region, idet flere elementer af forberedelserne og selve
forestillingen er offentlige (Meyrowitz, 1986:47).
Det kan dog ske, at adfærden i front region bliver mere formel, såfremt graden af back region tiltager,
så der er større mulighed for at øve den spillede rolle til perfektion (Meyrowitz, 1986:47). I dette
tilfælde opstår den nye forefront region, som indebærer en mere ekstrem opførsel end førhen. Deep
back region opstår i det tilfælde, hvor en større grad af den tidligere back region offentliggøres, så
den optrædende bliver tvunget til at isolere sig yderligere for at øve sin rolle (Meyrowitz, 1986:49).

Der er sket yderligere store teknologiske udviklinger siden 1986, hvor Meyrowitz udviklede teorien.
Begreberne er dog stadig højaktuelle i forbindelse med sociale medier, hvor individer frivilligt poster
ting fra privatlivet, som fremmede ellers aldrig ville have haft adgang til. Sociale medier har gjort det
muligt at fremstille det selvbillede, som individet ønsker at associeres med. Influenceren kan redigere
farver, lys og nøje udvælge de rigtige billeder til selviscenesættelsen. Instagram kan ses som det
Meyrowitz kalder forefront region, idet influenceren selv bestemmer, hvordan identiteten skal
konstrueres, og hvad der skal være synligt for følgerne. Der ses også tilfælde af, at forefront region
lader som om, den er en back region med hashtagget #nofilter som skal illustrere, at billedet ikke er
blevet redigeret. Når influenceren er i gang med at konstruere opslagene, kan det derimod ses som
værende back region, da følgeren kun inviteres med ind, hvis influenceren giver adgang. Der er altså
fuld kontrol over informationerne som gives til følgerne, og det konstruerede selvbillede kan derfor
være langt fra individets egentlige person.
Det selvbillede, som influenceren vil udstråle med sin Instagram-profil, er sandsynligvis det, som
Goffman beskriver som idealiseret. Man kan nemlig forestille sig, at influenceren ikke inkluderer
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bestemte aspekter af identiteten, som influenceren ikke selv finder flatterende. Hvilke aspekter det
gælder, afhænger dog også af publikums normer, og derfor bør influenceren også tilpasse den spillede
rolle til følgernes normer for rigtig og forkert adfærd (Goffman, 1959:45). Derudover er der også
følgere som kender influenceren i den fysiske verden, og som har adgang til middle region, da de
både følger med i influencerens online optræden, men samtidig kender til back region og individet
bag selvbilledet på profilen.
Ligeledes skal influenceren opretholde rollens troværdighed, da følgerne bl.a. kan kommentere og
være kritisk stillet over for influencerens optræden eller spørge ind til en rolle, som influenceren har
påtaget sig andre steder - offline eller online.

3.6 Opsamling
De præsenterede teorier viser, hvor forskningen er i dag, men der er spørgsmål som står ubesvaret.
Hvordan oplever modtagere sponsorerede opslag i relation til autenticitet? Og hvad oplever
modtagere overhovedet som autentisk? Er influenceren en uafhængig part? Problemformuleringen
undersøges ved hjælp af en kombination af de præsenterede teorier og empiri, hvilket skal bidrage
med ny viden til feltet, influencer marketing.
Begreber inden for parasocial interaktion samt front, middle og back region anvendes i analysen til
at undersøge autenticitet i kombination med den eksisterende viden om autenticitet. Hertil bidrager
teori om two-step flow og influencer marketing også.

Analysen vil bestå af to analysedele: “Autenticitet vs. Fake” og “Relationer: Kender jeg dig egentlig
ikk’?”. I analyserne anvendes særligt disse begreber:
•

Goffman og Meyrowitz om front, middle og back region

•

Influenceren skal have produktets kvalitet for øje, mister influenceren sin objektivitet,
gennemskuer følgerne det (Uzunoglu & Kip, 2014)

•

Hvad forbrugere køber, skal afspejle hvem de er, og hvem de stræber efter at blive sat i relation
med (Gilmore & Pine, 2007).

•

Modtagere stoler mere på meninger fra nogen, som ser ud til at ligne dem selv (Uzunoglu &
Kip, 2014).

•

Indholdet af influencerens profil, influenceren og brandet skal være et godt match (Uzunoglu
& Kip, 2014)

•

Influenceren skal være ærlig og konsistent i opfattelsen og i kommunikationen af sig selv
(Gilmore & Pine, 2007).
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•

“Being true to your own self” og “being who you say you are to others” (Gilmore & Pine,
2007).

•

Ballantine & Martin (2005) om parasociale interaktioner

•

Den parasociale interaktion forstærkes efter flere interaktioner (Auter, 1992).

•

Det er vigtigt, at samarbejdet er interessant for influencerens følgere (samme interesser), og
indholdet må ikke påvirke influencerens troværdighed (Pang, 2016).

Mange af begreberne vil indgå i begge analysedele, men i analysedelen “Relationer: Kender jeg dig
egentlig ikk’?” undersøges relationen mellem influencer og følger i forbindelse med oplevelsen af
autenticitet. Relationer er derfor omdrejningspunktet for denne analysedel, hvilket gør, at begreberne
anvendes med udgangspunkt i relationer, hvor første analysedel omhandler opslag.
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Kapitel 4
Videnskabsteori
Metode
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Kapitel 4 – Videnskabsteori & Metode
I dette kapitel præsenteres og uddybes den videnskabsteoretiske tilgang samt de valgte metoder for
dataindsamlingen, som skal kaste lys over specialets problemformulering. Metodeafsnittet indledes
med en præsentation af den videnskabsteoretiske tilgang samt begrundelse for valget. Efterfølgende
præsenteres valget af casestudie og den kvalitative metode, hvor det uddybes, hvad metoderne
indebærer, og hvorfor de er valgt. Derefter følger en gennemgang af den praktiske gennemførsel af
de individuelle interviews og fokusgruppeinterviewene.

4.1 Videnskabsteoretisk tilgang
I det følgende afsnit præsenteres rammen for specialets videnskabsteoretiske tilgang til besvarelsen
af problemformuleringen. Der er forskellige måder at anskue verden på, hvilket påvirker, hvordan
empiri behandles. Derfor vil dette afsnit omhandle, hvilke ontologiske overvejelser dette speciale
udspringer af. Jeg har valgt at arbejde socialkonstruktivistisk, da jeg arbejder med fænomenet
‘autenticitet’. Oplevelsen af, hvornår noget er autentisk, anses som værende individuel og afhængig
af individets referenceramme samt den meningsdannelse, der opstår i grupper. Det har derfor været
relevant for undersøgelsen at arbejde ud fra denne videnskabsteoretiske retning.

Socialkonstruktivismen mener, at virkeligheden og al menneskelig erkendelse er socialt konstrueret,
og at viden er i konstant forandring, da den bliver påvirket af sociale omstændigheder.
Socialkonstruktivismen arbejder altså ud fra, at mening dannes ud af et samspil af menneskelige
erkendelser. Det vil sige, at meningen dannes ud fra udvalgte informanters udsagn som tager
udgangspunkt i deres subjektive forståelsesramme, og derefter konstruerer jeg som forsker meningen
med udsagnene i den kontekst, som jeg forskningsmæssigt er interesseret i (Collin, 2012:248). Der
er således fokus på, hvordan viden bliver konstrueret, og ikke hvorvidt viden er sand eller falsk
(Bertilsson, 1998:25).

Socialkonstruktivismen er valgt som den videnskabsteoretiske retning for specialet, da formålet er at
undersøge, hvordan oplevelsen af autenticitet bliver konstrueret i menneskelige interaktioner og
relationer på Instagram. Den viden, der skabes i specialet, er ikke uafhængig viden, da den vil være
påvirket af mine egne forforståelser. Derfor er det vigtigt at tage højde for, at forestillinger om
verdenen er forskellige, idet forståelsesrammer er subjektive og afhængige af individet. Det kan ikke
undgås, at forskeren indtager en fortolkende position, samt at den sociale relation, som jeg og
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informanterne indgår i, vil præge bl.a. interviewsituationen, databehandlingen, analysen og
resultaterne heraf.

Socialkonstruktivismen er netop interessant i forhold til oplevelsen og konstruktionen af autenticitet.
Fokusgrupperne konstruerer gennem dialog en fælles forståelse for, hvad der opleves som autentisk,
og hvilke præmisser der hersker for den autentiske kommunikation. Autenticitet defineres ud fra
tidligere erfaringer med, hvad der er og ikke er autentisk. Der er dog ikke noget, som hedder en
“uautentisk” oplevelse, da oplevelser sker i individet og i relation med andre. Hvordan autenticitet
opleves, afhænger altså af individet, hvilke tidligere erfaringer de har og hvem individet befinder sig
sammen med.

Jeg læner mig op ad Collins (1998) moderate form for konstruktivisme. Konstruktivister har en tese
om, at den fysiske virkelighed er en social konstruktion (Collin, 1998:41), hvorimod Collin mener at:

”vi klassificerer (…) ud fra de lighedspunkter, som er af betydning for os. I denne forstand er
begreber og klassifikationer menneskeskabte. Men der findes ikke nogen gyldig slutning
herfra til at selve tingene er menneskeskabte, blotte produkter af den proces, gennem hvilken
de erkendes.” (Collin, 1998: 51).

Jeg tilslutter mig altså, at der findes emner, som ikke er til diskussion. Dette kunne f.eks. være det
produkt, som mikro-influenceren reklamerer for. Dette produkts fysiske kendetegn såsom materialer
osv. er uafhængig af menneskets opfattelse. Produktets betydning, og de værdier som overføres til
produktet, sker dog gennem den menneskelige erkendelse. Dette ontologiske synspunkt kan dermed
defineres ud fra, at elementer har reelle karakteristika, der eksisterer uafhængigt af mennesker,
hvorimod andre elementer er menneskeligt konstrueret. Det vil sige, at i forhold til dette speciales
problemformulering ses influencernes opslag som eksisterende. Individets oplevelse af autenticitet samt elementer der danner denne oplevelse - ses som eksisterende, men afhænger samtidig af læserens
erkendelse.

Side 34 af 111

4.2 Casestudie
Casestudiet anvendes for at undersøge, hvordan modtagere oplever autenticitet i relation til mikroinfluenceres sponsorerede opslag på Instagram. Dette speciale tager udgangspunkt i et casestudie af
Louis Nielsens brug af mikro-influencere i en specifik kampagne.

Knud Ramian anvender Bent Flyvbjerg til at definere casestudie som forskningsstrategi: ”Casestudier
er videnskabelige undersøgelser af konkrete fænomener med det formål at opnå detaljeret viden om
fænomenerne – det konkretes videnskab” (Ramian, 2007:11).
Ifølge Flyvbjerg skaber casestudier brugbar kontekstafhængig og konkret viden, som er lige så god
en metode til at teste hypoteser og generaliseringer som andre traditionelle metoder (Flyvbjerg,
2006:229). En af fordelene ved at anvende casestudie som forskningsstrategi er, at abstrakt teori får
et konkret indhold, når det sættes i forbindelse med en specifik organisation, som er tilfældet her
(Rendtorff, 2007:247). Casestudie er ligeledes en velegnet metode, da specialet anvender en abduktiv
tilgang, hvilket vil sige, at der veksles mellem en induktiv og deduktiv tilgang, hvor teorien anvendes
på empirien, men hvor empirien også informerer teorien.
Casestudiet kritiseres ofte for, at der ikke er mulighed for at generalisere på baggrund af én case.
Ifølge Flyvbjerg kan det dog være muligt at generalisere ud fra en enkelt case, selvom det anbefales,
at man undersøger flere cases, før man kan konkludere noget generelt. Det kommer an på casen, og
hvordan den er udvalgt (Flyvbjerg, 2006:225). Det er også muligt at lave casestudier uden at have et
ønske om at kunne generalisere, da det stadig bidrager til forskningen og feltet (Flyvbjerg, 2006:227).
Det er ofte vigtigere at opklare de dybere grunde bag et givent problem og dets konsekvenser end at
beskrive symptomerne på problemet, og hvor ofte det sker (Flyvbjerg, 2006:229). Med udgangspunkt
i specialets socialkonstruktivistiske tilgang ønsker jeg heller ikke at generalisere på baggrund af denne
enkeltstående case, men jeg vil argumentere for, at specialets brug af casestudie alligevel bidrager
med ny viden, som vil kunne anvendes i nogen grad på lignende cases.

4.3 Kvalitative interviews
Det er ikke nok at bygge et casestudie på f.eks. nogle enkelte interviews, da en enkelt datakilde oftest
vil være særdeles usikker især, når der er mange variable og forskellige forståelser i spil (Ramian,
2007:26). Derfor indeholder dataindsamlingen flere interviews om det samme fænomen med både
mikro-influencere og modtagere. Til at udforske casen vil der blive anvendt to former for kvalitative
metoder; semi-strukturerede individuelle interviews og fokusgruppeinterviews, hvor metoderne vil
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blive brugt i samspil med hinanden (Rendtorff, 2007:248). De semistrukturerede interviews er blevet
anvendt til ni interviews i alt, med henholdsvis otte mikro-influencere tilknyttet Louis Nielsens
kampagne for Kylie Minogue Eyewear på Instagram og et interview med Rune Steiness, PRkonsulent hos Louis Nielsen.
Jeg ønskede bl.a. at undersøge og forstå: hvordan et samarbejde mellem virksomhed og influencer
foregår, hvilke motiver influencerne har for at deltage i et virksomhedssamarbejde, hvordan
relationen mellem influencer og følger er set fra influencerens perspektiv samt hvordan influencerne
oplevede responsen på den specifikke kampagne. Netop derfor faldt valget på kvalitative interviews,
da kvalitative interviews giver mulighed for at få et indblik i det enkelte individs livsverden.
Derudover kan individuelle interviews være værdifulde, hvis emnet kan bringe skam, f.eks. ville
nogle influencere måske have svært ved at fortælle, at de går efter at få mange likes og følgere, hvis
de sidder sammen med andre, som dømmer dem (jf. Kvale, 1996:124).

Det semistrukturerede interview med Rune Steiness blev foretaget ud fra en interviewguide (Bilag
1), og de semistrukturerede interviews med influencerne blev ligeledes foretaget ud fra en
interviewguide (Bilag 2 og 3). Interviewguidene blev anvendt som udgangspunkt for at sikre, at
dataindsamlingen bidrog til besvarelsen af problemformuleringen. Det semistrukturerede interview
gav stærkere empiri, da hver enkelt informant fik muligheden for at kommentere løbende, uddybe
svarene samt gå lidt uden for spørgsmålenes ramme. Det gav også mulighed for at komme ind på
emner, jeg ikke selv havde tænkt på, og interviewer fik mulighed for at stille opfølgende og
opklarende spørgsmål til svar, der var særligt interessante (jf. Kvale & Brinkmann, 2009:151). Det
har derfor givet mulighed for at få mere nuancerede besvarelser og derigennem et dybere empirisk
grundlag til analysen.

Interviewet med Rune Steiness havde det formål at opnå en større indsigt i Louis Nielsen som
organisation og tankerne bag brugen af mikro-influencere i forbindelse med Kylie Minoguekampagnen på Instagram samt målgruppen for denne kampagne. Derudover blev interviewet brugt
til at udarbejde spørgsmål til influencerne og til at udvælge deltagere til fokusgrupperne, da
fokusgruppedeltagerne skulle udvælges ud fra Louis Nielsens målgruppe for kampagnen.

Der var i alt 15 influencere på Kylie Minogue-kampagnen, og alle 15 blev kontaktet gennem
Instagram via en direct message. Det endte ud i, at otte influencere indvilligede i at lade sig
interviewe. Nogle interviews blev foretaget over telefonen, mens andre foregik ansigt-til-ansigt. De
semi-strukturerede interviews med de otte influencere blev udført med udgangspunkt i den
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udarbejdede interviewguide (Bilag 2). Til interviewet med Enrika blev den engelske interviewguide
anvendt (Bilag 3).

Det endte ud med disse otte mikro-influencere:
Influencere

Instagram-

Alder Beskæftigelse

navn
Anja

Anja.skovboeg

Antal
følgere

45

Lægesekretær

1.179

Skovbøg
Celine

Louis Nielsen, Matas og
Dyson flere gange

celinebayer

24

Bayer

Kandidatstuderende

2.038

i marketing på CBS

Illum, Propagandashop,
Minimum og Louis

Lenbroch
Enrika

Produktsamarbejde

Nielsen to gange
worldbyenrika

25

Bauraité

Assistant Store

1.100

Louis Nielsen

Manager hos
ALDO

Anna

Anonym

26

Projektkoordinator

795

Louis Nielsen og Crafted
by Brewery

Julia

juliaclassygirl

34

Lindkold

Selvstændig med

1.353

neglesalon

Louis Nielsen, Dyson to
gange, Caroline
Flemming strømper, et
andet mærke med
strømper og smykker

Lilje

lougoodvibes

35

Jacobsen
Mona

Sekretær i en

1.170

Louis Nielsen og Toodle

3.527

Bodyshop, Hair & Body

myndighed
Anonym

23

Assistant Store
Manager

care, Louis Nielsen,
Niné Copenhagen

Sofie Larsen sofiefiona

31

Arbejder i en

946

Louis Nielsen

investeringsfond

Enrika har som den eneste også en blog, hvilket ikke vil indgå i dette speciale. Derudover er de alle
tilstede på andre sociale medier såsom Facebook, LinkedIn, Twitter og Pinterest, men de har ikke
følgere på samme måde, som de har på Instagram, da f.eks. deres Facebook-profiler er lukkede.
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Den viden, jeg har opnået gennem interviewene med Rune Steiness og de otte influencere, er
subjektiv og ikke objektiv viden, da udsagnene afhænger af informanten og dennes perspektiv (Kvale
& Brinkmann, 2009:100). Havde jeg spurgt nogle andre, havde svarene muligvis været
anderledes. Denne subjektive viden giver dog et indblik i informantens synspunkt inden for dette
afgrænsede område, hvilket er en styrke ved denne metode. Interviewere bestemmer samtaleemner
og retningen, og interviewet er derfor ikke en gensidig interaktion mellem interviewer og informanter,
og der skabes en skævvridning i magtfordelingen. Ligeledes vil informanten blive påvirket af
intervieweren blot ved dennes tilstedeværelse, lige meget hvor meget intervieweren prøver at stille
ikke-ledende og åbne spørgsmål. Viden produceres nemlig i et socialt samspil mellem interviewer og
informanterne (Kvale & Brinkmann, 2009:100).

Otte interviews er blevet optaget og transskriberet, og de kan findes i bilag 4-11. Interviewet foretaget
d. 14/3 med Mona blev ikke optaget, da hun ikke ønskede dette. Derfor er noter fra dette interview at
finde i bilag 12.
Informanterne fremgår med deres rigtige navne (bortset fra to – Mona og Anna), da de alle har
indvilliget i dette, og informanterne er indforstået med, at deres billeder bliver anvendt i
fokusgruppeinterviewet og i analysen. Derudover har informanterne fået tilsendt de passager, hvor
de står nævnt i specialet, og de har haft mulighed for at komme med indsigelser, hvilket ingen af dem
har benyttet sig af.

4.4 Fokusgruppeinterviews
Som næste led i empiriindsamlingen benyttede jeg mig af fokusgruppeinterviews. Der er foretaget i
alt tre fokusgruppeinterviews med kvinder som kunne være i målgruppen for Kylie Minoguekampagnen på Instagram. Jeg ønskede bl.a. at undersøge, hvordan informanterne søger information i
købsprocessen, hvem de følger på Instagram og deres forhold til dem samt hvordan de oplevede et
udsnit af billederne fra kampagnen i forhold til autenticitet. Jeg ønskede endvidere, at informanterne
kunne dele deres erfaringer i forhold til Instagram og deres mening om billederne, og jeg ønskede at
undersøge, hvordan de kom frem til, hvilke billeder der virkede mest naturlige og autentiske for dem.

Bente Halkier lægger sin definition op ad David Morgans forståelse af fokusgruppe, og hun definerer
det som en forskningsmetode, hvor data produceres gennem gruppeinteraktion om et emne, som
forskeren har givet på forhånd (Halkier, 2016:10). I et fokusgruppeinterview producerer deltagerne
det empiriske materiale i samspil med moderatoren (Halkier, 2016:53).
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Metoden siger altså noget om betydningsdannelse i grupper, hvilket er netop det, som dette speciale
ønsker at undersøge - hvordan autenticitet opleves, og hvordan der sker en meningsdannelse om,
hvornår noget er autentisk. Sociale erfaringer bliver til en selvfølge, som mennesket anvender, når de
fortolker og handler sig igennem dagen i samspil med andre mennesker. I en fokusgruppe tvinges
deltagerne til at være eksplicitte i deres forhandling af autenticitet, og forskeren får mulighed for at
vide noget om, hvad og hvordan en gruppe af mennesker kan blive enige om noget (Halkier, 2016:10).
Altså forhandlingen om hvordan autenticitet skal forstås bl.a. i forhold til de udvalgte billeder.

Udvælgelse af deltagere
Jeg har rekrutteret deltagere til fokusgrupperne på baggrund af Rune Steiness’ definition af
målgruppen til kampagnen. Det vil sige, at rekrutteringen er foretaget på baggrund af en analytisk
selektiv segmentering (Halkier, 2016:29) ud fra kampagnens målgruppe, som er fastsat til at være
kvinder mellem 25 - 45 år, bosat i København, modeinteresserede og brugere af Instagram (Bilag 4).

Deltagerne til fokusgruppen er rekrutteret gennem et opslag på Facebook. Forskerens netværk blev
bedt om at tagge venner og bekendte som passede på de opstillede kriterier fra Rune Steiness, hvilket
støtter op om den analytiske selektive udvælgelse (jf. Halkier, 2016). Det viste sig dog, at det ikke
var muligt inden for tidsperioden at rekruttere deltagere i alle aldre, og derfor blev aldersintervallet i
grupperne snævert; 25-27 år. Rune Steiness udtaler dog også selv i forbindelse med influencerne til
kampagnen: “Altså målgruppen var 25 til 40, men i og med Instagram jo er et medie, hvor det kan
være svært at finde de lidt ældre, så tror jeg, at dem, vi fandt, var, ja, 25 cirka.” (Bilag 4:5). Jeg fandt
det vigtigere, at deltagerne var aktive på Instagram, og derfor blev fokusgrupperne rekrutteret
derefter. Det er vigtigt, at fokusgruppen hverken er for homogen eller for heterogen, da det vil hæmme
interaktionen. Deltagerne i fokusgrupperne skulle gerne opleve, at de har noget at sige, men også at
de har noget at sige til hinanden, og de er trygge ved at sige det (Halkier, 2016:31). Derfor består
grupperne både af deltagere som bruger Instagram flere gange dagligt, og som følger mange de ikke
kender, og nogle som bruger Instagram en gang om dagen og mest følger venner, så de har mulighed
for at diskutere deres brug og deres syn på Instagram.

En anden overvejelse er, hvorvidt deltagerne skulle kende hinanden i forvejen. Forskeren og
deltagerne kendte ikke hinanden på forhånd i fokusgruppe 1, og i fokusgruppe 2 og 3 kendte forskerne
nogle af deltagerne perifert, hvilket ikke menes at have givet anledning til indforståethed. Derudover
menes det ikke, at der er stor forskel på fokusgruppe 1 og fokusgruppe 2 og 3. Empirien kan dog være
blevet påvirket i retning af, at udtalelserne er blevet modereret, da deltager og forsker kan støde på
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hinanden efterfølgende, hvilket kan føre til konfrontationer med udtalelser under interviewet (Halkier,
2016:36). Deltagerne kendte ikke hinanden indbyrdes. Dette var et bevidst valg, da forudgående
dynamikker kan påvirke udtalelser og den interne samtale. Det er med til at skabe en bedre
kommunikation mellem interviewer og deltagerne, da der kan forekomme indforstået kommunikation
mellem personer, som kender hinanden (Halkier, 2016:32). Folk der kender hinanden, og folk der
ikke kender hinanden, giver forskellige resultater i form af social interaktion og gruppedynamikker.
At deltagerne ikke kender hinanden, kan være en fordel, da der ikke eksisterer flere sociale relationer
som kan påvirke deres udtalelser. Der eksisterer ikke lige så mange forforståelser, og derfor bliver de
nødt til at være eksplicitte og spørge ind til hinandens kommentarer. Når deltagerne ikke kender
hinanden, er de typisk også mindre påpasselige med deres udtalelser, da de ikke skal stå til regnskab
for dem senere (Halkier, 2016:32). Når deltagerne ikke kender hinanden, kender de heller ikke til
hinandens Instagram-profil, og de føler muligvis, at de kan tale mere frit om emnet, da de ikke skal
være nervøse for, om de lever op til deres profil på Instagram. Jeg var interesseret i at undersøge deres
fælles konstruktion af autenticitet, og når folk ikke kender hinanden, bliver de typisk nødt til at
argumentere mere i forhandlingen af autenticitet (jf. Halkier, 2016).
To informanter i fokusgruppe 1 og fokusgruppe 3 kendte dog hinanden på forhånd. Det er ikke muligt
at vurdere, om relationen mellem deltagerne har haft indflydelse på de afgivne udtalelser og
engagement, men det virkede ikke til at have nogen nævneværdig virkning for gruppens dynamik
under interviewet.

Fokusgruppernes størrelse og antal grupper
Fokusgruppernes størrelse og antallet af fokusgrupper er vigtige overvejelser. Jeg kom frem til, at tre
grupper bestående af fire-seks deltagere i hver ville være ideelt, da det var vigtigt, at grupperne ikke
blev for store, så de blev splittet i undergrupper under øvelsen. Mindre grupper gør det nemlig lettere
at samle samtalen og analysere den indsamlede empiri dybdegående (Halkier, 2016:37). Der blev
afholdt tre fokusgrupper, da der efter tredje fokusgruppe begyndte at tegne sig et mønster (Halkier,
2016:39). Der var indsamlet seks informanter til fokusgruppe 1, men på dagen for interviewet meldte
to informanter fra. Dog gennemførtes interviewet stadig, da det menes at ville give værdifulde data
alligevel. De resterende to grupper blev også afholdt med fire deltagere i hver.

Det endte ud i denne sammensætning:
Fokusgruppe 1

Alder

Beskæftigelse

Cathrine

25 år

Folkeskolelærer

Lisa

25 år

Studerer cand.it i webkommunikation
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Karen

27 år

Projektleder i et konsulenthus, der laver online marketing

Sarah

26 år

Sygeplejerske

Fokusgruppe 2

Alder

Beskæftigelse

Clara

27 år

Business Intelligence-konsulent

Eline

26 år

IT-kontrakt jurist

Maria

27 år

Arrangerer konferencer og kurser

Jasmina

25 år

Tjener

Fokusgruppe 3

Alder

Beskæftigelse

Kamilla

27 år

Arbejder med influencer marketing

Sanne

26 år

Marketing koordinator

Therese

26 år

Head of Operations

Tora

27 år

Arbejder med Employer Branding

Som det fremgår af ovenstående, arbejder Kamilla fra fokusgruppe 3 med influencer marketing,
hvilket først kom frem ved interviewet. Kamilla tog derfor styringen i den sidste del af interviewet,
da hun fandt ud af, hvad specialet handlede om. Det var dog ikke på en sådan måde, at andre deltagere
ikke kunne komme til orde, da Kamilla lod de andre komme til, men det har muligvis påvirket
meningsdannelsen og udtalelserne i gruppen.
Deltagerne fremgår ikke med deres rigtige navne, da de er anonymiserede for at skabe en følelse af,
at interviewet var et trygt forum, hvor de kunne dele deres erfaringer. Deltagerne blev tilbudt at få
tilsendt passager, hvor deres udtalelser fremgik, men de var ikke interesserede i dette.

Afholdelse af interviewene
Interviewene fandt sted i neutrale omgivelser i mødelokaler på Islands Brygge. Deltagerne fik til start
kun at vide, at interviewet omhandlede deres brug og adfærd på Instagram – intet andet. Dette valg
blev foretaget på baggrund af et ønske om ikke at påvirke deltagernes svar i en bestemt retning.
Ydermere ønskede jeg ikke, at den planlagte øvelse skulle blive påvirket af en forudgående viden om
dens formål, da deltagerne så muligvis ville lede efter, hvilke billeder der var de sponsorerede. Dette
ville ændre formålet med øvelsen.

Der var udarbejdet en interviewguide, som blev anvendt under interviewet (Bilag 13). Jeg startede
med en indledende runde omkring deres adfærd på Instagram, hvordan de oplever deres relation til
dem, de følger på Instagram og hvor de søger information, når de skal gøre et køb.
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Valget af fokusgruppe som metode er også foretaget af den grund, at denne metodiske tilgang tillader
nogle andre muligheder for at få refleksive diskussioner med informanterne end f.eks. et individuelt
interview. For at drage fordel af disse muligheder, har jeg valgt at udarbejde en øvelse i forbindelse
med fokusgruppeinterviewene, som deltagerne i fællesskab skulle løse. Øvelsen består af to dele. I
den første del af øvelsen uddelte jeg 18 forskellige billeder uden tilhørende tekst og hashtags fra seks
udvalgte mikro-influenceres Instagram-profiler; Celine, Enrika, Anja, Julia, Sofie og Lilje. Grunden
til, at det kun var seks ud af de otte interviewede influencere, er, at jeg ikke havde interviewet de to
resterende influencere, Mona og Anna, på daværende tidspunkt, og jeg mente, at de seks andre var
repræsentative.
De 18 billeder bestod af seks sponsorerede opslag fra Kylie Minogue-kampagnen – et fra hver
influencer - og 12 mere eller mindre tilfældigt udvalgte billeder – to fra hver influencer, hvor
billederne betragtes som værende et gennemsnitligt billede for denne influencer, samt at det er taget
om sommeren, så det ikke afviger med hensyn til årstiden. De 18 billeder uden tekst kan ses i bilag
17.
Deltagerne blev nu i fællesskab bedt om at rangere de 18 billeder efter, hvor naturlige de oplevede
dem. Nogle deltagere spurgte ind til, hvad naturlig skulle betyde, hvortil jeg forholdt mig passiv, så
deltagerne kunne forhandle, hvad det betød for dem. De lagde herefter billederne i en pyramideform
efter, hvor naturlige de synes, de var. Efter diskussion nåede grupperne frem til disse opstillinger som
kan ses i bilag 19. I anden del af øvelsen fik de udleveret de samme billeder men nu med tilhørende
tekst og hashtags (Bilag 18), og hertil blev de spurgt, om dette ændrede noget ved deres placering af
billederne i forhold til naturlighed. I fællesskab begyndte de at forhandle om at flytte lidt rundt på
nogle af billederne i pyramiden og resultatet af denne omrokering ses i bilag 19. Interviewet blev
rundet af med spørgsmål om, hvorvidt deltagerne havde købt noget, som en influencer havde gjort
reklame for, om de stolede på influencere og hvilke værdier de tillægger Louis Nielsens produkter.

Specialet har en metodisk svaghed i kombinationen af empirien fra fokusgrupperne og empirien fra
de individuelle interviews med influencerne. I specialet undersøges det, hvordan modtagere oplever
autenticitet i relation til mikro-influenceres sponsorerede opslag. Fokusgruppedeltagerne er dog ikke
følgere af de interviewede mikro-influencere. Ofte taler fokusgruppedeltagerne også om megainfluencere i relation til autenticitet. Dog vurderes det, at disse udtalelser og kombinationen af empiri
kan give en værdifuld analyse af, hvordan modtagere oplever autenticitet i relation til sponsorerede
opslag fra mikro-influencere. Særligt da fokusgruppen præsenteres for specialets mikro-influencere
gennem billedøvelsen.
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4.5 Databehandling af den kvalitative data
At transskribere empirien anså jeg som nødvendig, da data dermed bliver lettere at arbejde med og
klargøre til analyse. Derudover kan transskribering af empirien også ses som første trin i
dataanalysen, da jeg får mulighed for at gennemgå empirien samt at danne mig et overordnet overblik
over indholdet (Tracy, 2013:184). I forbindelse med transskriberingen af interviewet har jeg taget en
række beslutninger, inden jeg begyndte transskriptionen for at sikre en ensartethed. Jeg har bl.a. skulle
beslutte, om jeg transskriberede efter betydningen i det, der bliver sagt eller om: ”(...) udsagnene
transskriberes ordret ord for ord med bibeholdelse af hyppige gentagelser og registrering af ”øh”’er
og lignende (...)” (Kvale & Brinkmann, 2009:203). Valget mellem det ene eller det andet afhænger
af, hvad transskriptionerne skal bruges til efterfølgende. Jeg ønsker at analysere indholdet af, hvad
informanterne siger og transskriberer derfor efter mening, i stedet for hvordan informanterne taler.
Derfor undlader jeg at transskribere ”øh” og andre lyde, da de ikke ændrer ved meningen eller
forståelsen af udsagnene.
Efter transskriberingen gik jeg i gang med at kode og fortolke. Kodning af kvalitative data kan opdeles
i to trin - første og anden runde kodning (Tracy, 2013:189-202). I første runde foretog jeg indledende
undersøgelse, hvor jeg læste data igennem flere gange og så efter, hvordan informanterne omtalte
autenticitet, og hvilke ord de brugte i den forbindelse. Koderne er altså kun et deskriptivt billede af
data (Tracy, 2013:189).
Eksempelvis blev følgende udtalelse kodet som “troværdighed”:

Jeg synes også, at det er ret utroværdigt, når dem der får de her gratis produkter, når de så
nærmest dagen efter, så har den på en eller anden Secondhandshop, hvor de så sælger den
videre. Altså hvor meget står de så inde for det der produkt? (Bilag 16, Tora:32).

Formålet med første runde kodning var altså at få en dybere forståelse for indholdet, og således
sikrede jeg bedst muligt, at mine forforståelser ikke blev styrende for analysen.
I anden runde kodning gik jeg mere systematisk til værks og så på, hvilke teorier der kunne bidrage
til undersøgelsen og forståelsen af autenticitet, samt hvordan min allerede udvalgte teori kunne
forklare data. Jeg gik altså abduktivt til anden runde kodning, da jeg havde en teoretisk ramme i form
af influencer marketing og two-step flow samt teori om autenticitet. Efter første runde kodning var
jeg blevet informeret yderligere af empirien, og derefter søgte jeg tilbage i teori for at undersøge,
hvilke teorier der kunne bidrage til besvarelsen af specialets problemformulering. Her kom jeg frem
til, at teori om parasocial interaktion og teori om front, middle og back region kunne bidrage til at
undersøge modtageres oplevelse og forståelse af autenticitet.
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Kapitel 5
Analyse

Kapitel 5 - Analyse
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5.1 Autenticitet vs. Fake
Forbrugere evaluerer i stigende grad verden ud fra, hvad der opleves som ægte og falsk baseret på
deres egne erfaringer (Gilmore & Pine, 2007:9).
Den følgende analysedel omhandler, hvordan fokusgrupperne og influencerne oplever autenticitet,
og hvad de opfatter som værende autentisk i mødet med sponsorerede opslag på Instagram. Derudover
omhandler det også, hvordan fokusgrupperne og influencerne taler om “fake” opslag og
troværdighed.

5.1.1 Det (u)perfekte match
Influencerne taler meget om, at produktet skal passe til dem, og det skal give mening. Bl.a. udtaler
Celine: “Jeg vil sige, at jeg ville aldrig lave et samarbejde eller lægge noget op, som jeg ikke selv
ville kunne stå inde for.” (Bilag 6:3), og Anja udtaler: “Jeg ville ikke lægge et billede op af et produkt,
som jeg ikke selv ville købe.” (Bilag 5:8). Sofie (Bilag 11:8), Mona (Bilag 12:2) og Anna (Bilag 8:6)
kommer med lignende udtalelser. I nedenstående afsnit vil det fremgå, at et par af influencerne ikke
var tilfredse med Kylie Minogue-solbrillens pasform, og det er interessant at undersøge, om denne
holdning skinner igennem ved, at billederne opfattes som opstillede, og modtagerne derfor vil placere
dem i bunden ved øvelsen. For influencerne er det vigtigt at tænke over, om produktet passer til deres
persona på Instagram, da de kan risikere et dårligt omdømme, eller at følgeren bryder relationen, hvis
produktet ikke passer til dem eller er af dårlig kvalitet (jf. Brown & Hayes, 2008).

Tora har flere gange oplevet, at influencere sælger de produkter, de promoverer, efter at de har lavet
opslagene på Instagram, hvilket gør kommunikationen af produktet utroværdig:

Jeg synes også, at det er ret utroværdigt, når dem der får de her gratis produkter, når de så
nærmest dagen efter, så har den på en eller anden secondhandshop, hvor de så sælger den
videre. Altså hvor meget står de så inde for det der produkt? (Bilag 16:32).

Produktet vises i influencerens front region på Instagram, og derefter har Tora oplevet influencerens
back region i forbindelse med, at hun har opdaget produktet på en secondhandshop. Dette kan også
ses i kampagnen med Kylie Minogue Eyewear. Influencerne Sofie, Mona og Anna var utilfredse med
solbrillens pasform, da de ikke var, som de havde regnet med, og de ikke passer til dem. Sofie udtaler:
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Og da jeg så fik brillerne, så passer de bare slet ikke til mig, eller min stil eller min ansigtsform.
(...) Så jeg følte at, nå ja, jeg var jo stadig nødt til at gøre det, som jeg havde sagt ja til. (...)
Det blev ikke lige så naturligt som. Altså jeg følte mig ikke lige så lækker.. (Bilag 11:6)

Hun fortæller endvidere: ”Altså, jeg føler lidt, at det er det samme med, hvis man skulle reklamere
(...) for en kjole, der bare ikke passede.” (Bilag 11:12). Efterfølgende endte hun derfor med at give
solbrillerne til en veninde, da hun godt kunne stå inde for brillens kvalitet, men at pasformen bare
ikke passede til hende (Bilag 11:10). Sofies sponsorerede billede (billede 18) opleves ikke som
autentisk af fokusgruppe 1 og 2, da de har placeret billedet i bunden af pyramiden.
Også Anna havde en knap så god oplevelse med solbrillerne, hvilket hun følte var en hindring i
kommunikationen:

Det første med brillerne, de briller de sad dårligt på mig, og jeg syntes, det var lidt mærkeligt,
at jeg skulle reklamere for noget, som jeg ikke syntes sad pænt på mig, og jeg har aldrig brugt
dem siden. Jeg har egentlig bare prøvet at sælge dem efterfølgende (Bilag 8:8).

Derudover fortæller Anna også, at hun aldrig har købt et produkt i Louis Nielsen, og at hun heller
ikke kunne finde på det (Bilag 8:10). Det tyder altså på, at Anna ikke var et godt match til Louis
Nielsen fra starten, og det derfor kan være svært for Anna at opnå autentisk kommunikation, da
hendes profil ikke har relevans for brandet i forhold til at skulle øge intimiteten i
brandkommunikationen (jf. Uzunoglu & Kip, 2014). Influencerne har mistet noget af deres
objektivitet, fordi de blev smigret af at blive headhuntet som influencere for Louis Nielsen (Anna,
Bilag 8:9; Mona, Bilag 12:2). Denne manglende objektivitet gennemskuer fokusgruppedeltagerne
med hensyn til influenceren Sofies sponsorerede billede (billede 18), da de placerer Sofies billeder
nederst i pyramiden af autenticitet (jf. Uzunoglu & Kip, 2014). Influencerne er altså ikke tro mod
dem selv, da de tidligere i analysen gav udtryk for, at de ikke ville reklamere for noget, som ikke
passede til dem. Dette er medvirkende til, at kommunikationen ikke opfattes som autentisk, konsistent
og ærlig af modtagerne (jf. Gilmore & Pine, 2007).
At Sofie, Anna og Mona vælger at reklamere for solbrillerne alligevel, kan skade deres troværdighed
og kan resultere i, at influencerne ikke længere indgår i følgerens økosystem, som de spørger til råds,
før de skaber deres egne tanker omkring brandet (jf. Brown & Hayes, 2008).

Flere influencere har faktisk også sagt nej til et produktsamarbejde, når det ikke har passet til deres
persona bl.a. Enrika og Celine.
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Enrika: ”I think I was just raised like this that if you work something and if you doing what
you love, you do it 100% and if you don’t believe for now in a product or a company and it
looks or it doesn’t fit your believes or interest, why should you promote a vacuum cleaner?
(..) I would like to be honest with myself.” (Bilag 7:5)

Celine: “Jamen, jeg er blevet kontaktet for så noget tandblegning, og min onkel er tandlæge
og har altid sagt, at det måtte jeg aldrig gøre. Så selvom jeg synes, det er pænt at have hvide
tænder, så gav det slet ikke mening for mig at være med i.” (Bilag 6:7)

Celine og Enrika har deres egne personligheder for øje i overvejelserne om et produktsamarbejde,
hvilket er vigtigt, da influenceren ellers kan miste sin troværdighed i forhold til følgerne. Her tænkes
specielt i forhold til de følgere som også kender influencerne offline, men i lige så høj grad de følgere
som føler, at de kender influencerne gennem deres opslag online. Hvis influencerne alligevel havde
reklameret for tandblegning eller støvsugere, havde følgerne sandsynligvis gennemskuet det, og dette
kunne føre til, at følgerne afslutter deres relation med influenceren og vælger ikke at følge
influenceren mere (jf. Uzunoglu & Kip, 2014). Det er altså vigtigt, at der er overensstemmelse mellem
back region og front region (jf. Meyrowitz, 1986).

5.1.2 Forhandlingen af Instagram-opslagene før billedtekst
I fokusgrupperne bliver deltagerne introduceret til øvelsen, hvor de skal placere 18 billeder efter, hvor
naturlige/autentiske de oplever dem. Der er seks sponsorerede og 12 organiske billeder, og de
sponsorerede udgør billede 2, 5, 8, 9, 16 og 18. I første øvelse har de kun billederne, og de ved derfor
ikke, at nogle er sponsoreret, og andre er organiske (Bilag 17).

I fokusgruppe 1 kommer de frem til denne opstilling, som alle kan være tilfredse med:
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Kan også findes i bilag 19

I forhandlingen af hvilke billeder der opleves som mest autentiske, udtaler Cathrine i fokusgruppe 1
ret hurtigt: “Faktoren, at der er børn på billeder, bekræfter jo... altså hvis nu man prøver at tage et
billede af et barn, så ved man, at det ikke er nemt, fordi de vil ikke sidde stille.” (Bilag 14:19).
Hvorefter hun argumenterer for, at det derfor er et naturligt billede i hendes øjne, og med disse
argumenter accepterer de andre deltagere dette kriterium for naturlighed. De placerer derfor billede
1 og 16 øverst i pyramiden som de mest naturlige, selvom Karen er kritisk over for billedet 1 og siger:
“Hvem sidder også lige med sådan et fad tomater? Helt friskplukket. Dem skal jeg lige sidde med.”
(Bilag 14:25). Derudover nævner de billede 5 som et naturligt billede og begrunder det med, at det jo
ikke er ‘blogger-brunch’ (Bilag 14:24), men at det ligner, at en veninde kunne have taget billedet
(Bilag 14:24). Det tyder på, at de opfatter billede 5 som naturligt og autentisk, idet de kan relatere til
situationen, hvor en veninde tager et billede i en hyggelig stund, som derefter bliver lagt op på
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Instagram. Det er vigtigt, at følgere kan relatere til billederne, da de er mere tilbøjelige til at købe
produktet, hvis det matcher deres eget selvbillede (jf. Uzunoglu & Kip, 2014). Derudover vil følgeren
også stræbe efter at blive sat i relation med den modebevidste Celine, og muligvis have et større ønske
om at købe solbrillerne (jf. Gilmore & Pine, 2007).

Begrundelsen for valget af de mest naturlige billeder var altså, at der var børn på dem, men gruppen
uddyber yderligere:

Sarah: Det virkede mere tilfældigt og ikke så opsat.
Lisa: Ja, det var det der igen, der er de der, og der får de taget et billede og bla.
bla. Hvor her tager de derhen for at få taget et billede.
Cathrine: Men den her udsigt, den er nøje udvalgt ikk’? Her er poolen, her er der den
der sådan form for etage. Der er blå himmel, der er palmer, der er alt indkapslet i et
billede og så tilfældigvis lige mig i bikini..
Sarah: Det er som om, det skal fremstå mere og mere perfekt, jo længere ned vi
kommer i den her pyramide, vi har lavet ikk’.
Karen: Ja, ja, det er faktisk rigtigt (Bilag 14:28).

Det betyder, at når billederne virker tilfældige og knap så opstillede, samt når billedet er taget som et
led i en allerede eksisterende situation, virker billedet mere autentisk og naturligt ifølge ovenstående
deltagere.

Fokusgruppe 1 kommer også frem til, at særligt billederne 2, 8, 10 og 17 er opstillede. Gruppen
omtaler bl.a. billede 6 som et “blogger” billede, hvilket har en negativ betydning (Bilag 14:44). Om
billede 2 siger Karen: “Det er også sådan som om, sådan jeg kigger lige væk, fordi jeg ved
overhovedet ikke, at der bliver taget et billede af mig. Men vi har taget… altså tyve billeder for at
ramme det er der, ikk’’.” (Bilag 14:29).
Billeder, som fremstår perfekte, bliver ligeledes oplevet som værende ikke autentiske. Det er muligt,
at influenceren ønsker at fremstå som et perfekt forbillede, og influenceren derfor ekskluderer
bestemte aspekter af identiteten, som vedkommende finder mindre flatterende. Det kan gøre det svært
for modtageren at relatere til den enkelte influencer udelukkende via denne front region eller
opstillede back region, som influenceren har iscenesat. Dette perfekte billede følger ikke modtagernes
ønsker og normer for autentisk kommunikation, og influenceren har derfor ikke tilpasset den spillede
rolle til modtagernes normer for rigtig og forkert adfærd i denne forbindelse (jf. Goffman, 1959).
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Derudover opleves det ‘perfekte’ billede ikke som ‘being true to your own self’, da influencerens
sande jeg ikke vises, og derfor virker kommunikationen uærlig og opstillet (jf. Gilmore & Pine, 2007).
Deltagerne går altså i gang med at evaluere billederne ud fra, om de virker “ægte” eller “falske”
baseret på tidligere erfaringer med, hvad der er og hvad der ikke er autentisk (jf. Gilmore & Pine,
2007). Det er deres egen referenceramme, der styrer deres opfattelse og som gør, at de oplever billedet
som f.eks. falsk. Deltagerne er bevidste om, at det er influencernes front region, som de ser, og at der
er taget mange billeder for at nå netop det udtryk eller den rolle - muligvis fordi de selv har oplevet
lignende situationer.

Fokusgruppe 2 forhandler sig frem til denne opstilling:
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Kan også findes i bilag 19

Fokusgruppe 2 bliver enige om, at billederne 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15 og 18 er de mest naturlige
billeder, og de placerer billede 3 og 13 øverst i pyramiden.
Derefter bliver de enige om, at billederne 1, 2, 4, 8, 16 og 17 er opstillede. De kommer frem til, at
billederne 1 og 8 ligner reklamer (Bilag 15:13), at billede 2 skal ligne, at det ikke er opstillet, men
det kommer til at se opstillet ud (Bilag 15:15), samt at billede 4 er opstillet (Bilag 15:16). Maria
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uddyber, hvorfor hun synes, at billede 4 er opstillet: “forgrunden er her, og hun står i baggrunden,
og det er ligesom om, at der er fokuseret på hende, og det her er sløret lidt. Det er ligesom om, det
der er en professionel, der har taget det. Det virker mest… unaturligt.” (Bilag 15:16). Deltagerne
mener altså, at der er tænkt over billedets komposition, hvilket gør, at det opleves som værende ikke
autentisk.

Gruppen uddyber, hvorfor de har placeret billederne på denne måde:

Maria: Det virker lidt som om, at vi har vurderet det efter, det er det naturlige, det er det,
der er mindst opstillet, mindst professionelt på en eller anden måde faktisk.
Eline: Det er meget med farver og kvalitet i billederne, ikk’? Der kommer til at være
udslagsgivende…
Maria: Ja.
Eline: Der er også lidt det der med, jeg ved ikke, det virker også bare mere naturligt at tage
et billede af sådan: ‘En is i solen’ og noget sjovt og et eller andet end sådan… bare mig
alene.
Maria: Det mest naturlige er måske næsten også det, man bedst selv kan relatere til på en
eller anden måde måske.
Jasmina: Jo, så måske lige det her med, at de her billeder, når man er på ferie… de her
sightseeing billeder, som vi alle sammen kan relatere til. Jeg tror, at grunden til at f.eks.
billede 5, 7 og 14, at vi ikke har sat dem ned som noget opstillet, er, fordi vi alle sammen
kan relatere til det (Bilag 15:23).

Både fokusgruppe 1 og 2 kommer frem til, at billeder, som virker mindre opstillede samt billeder,
hvor de kan relatere til situationen, hvori billedet er taget, opleves mere autentisk og naturligt. Jasmina
udtaler, at hun oplever et opslag som autentisk, hvis hun kan relatere opslaget til sit eget selvbillede.
Dette synes vigtigt, da følgere har tendens til at stole mere på meninger fra nogen, som ser ud til at
ligne dem selv, og dette kan være grunden til, at influencere, såsom Celine, Lilje og Julia, går efter
denne type billede (jf. Uzunoglu & Kip, 2014). Det vil sige, at når modtagerne kan relatere til
situationen, er de mere tilbøjelige til at stole på influencerens anbefalinger.
Derudover udtaler de også, at billeder som ser professionelle ud, virker mindre autentiske.
Influenceren Enrika, som har billederne 4 og 8 på sin Instagram, udtaler, at det er en professionel
fotograf, som har taget de billeder:
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Yeah, because it should be like the main point of the picture, so it will be in the first place.
So. I had a friend, she was a, she is a photographer, so we took some pictures together of the
sunglasses and yeah of course you can keep it that way so people can see it and yeah (Bilag
7:10).

Dette gør, at kommunikation ikke opleves som autentisk, og det er muligt, at de professionelle billeder
gør, at deltagerne ikke kan se sig selv i influenceren, og derfor ikke kan relatere til influenceren og
føle en samhørighed (jf. Giles, 2002). Det er også muligt, at influencerens front region bliver for
perfekt, når en professionel fotograf tager billedet, og det er derfor, at de ikke kan relatere til det.

Fokusgruppe 3 forhandler sig frem til denne opstilling:
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Kan også findes i bilag 19

I fokusgruppe 3 bliver deltagerne enige om at starte med at udpege de billeder, som de oplever som
mest unaturlige, og Sanne udtaler: “Jeg tænker, hvis det er en pyramide, så starter det med
bloggere.” (Bilag 16:31). Resten af gruppen tilslutter sig dette, og det vil sige, at bloggere også
bliver betragtet som unaturlige i denne fokusgruppe, ligesom det gjorde sig gældende i fokusgruppe
1. Bloggere viser muligvis mest deres perfekte front region, hvorfor denne betegnelse bliver brugt
til at beskrive de ‘falske’ billeder. I fokusgruppe 3 omtaler de billede 11 (Bilag 16:13), billede 1
(Bilag 16:21) og billede 2 (Bilag 16:14) som ‘blogger’-billeder. Kamilla kommenterer uddybende
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på billederne 2 og 17: “Her på nr. 2 sidder krøllerne fuldstændig korrekt. Og palmerne står
fuldstændig korrekt [red. billede 17].” (Bilag 16:18). Kamilla anvender altså ordet ‘korrekt’ til at
beskrive det, hun oplever som værende ikke autentisk. Igen oplever deltagerne billederne som
iscenesat, og de ser influencerens front region, hvor de muligvis ønsker at se noget mere uperfekt og
autentisk.

Kamilla og Therese taler også om billederne 1 og 4, som de opfatter som superopstillede og
reklameagtige (Bilag 16:14). Therese starter med at sige, at billede 4 også kunne være naturligt, lige
efter Sanne og Tora har sagt, at de opfatter det som opstillet. I løbet af forhandlingen af billedernes
placering bliver Therese dog påvirket af meningsdannelsen:

Kamilla: Nr. 1 er også superopstillet, men det er mere sådan reklameagtigt på en eller anden
måde.
Therese: Det synes jeg, den der nr. 4 også er. Sådan reklameagtigt (Bilag 16:14).

Therese tilslutter sig altså de andre i gruppen efter flere samtaler om billede 4. Her er Sanne, Tora og
Kamilla hurtige til at kategorisere billedet som ‘falsk’ og ikke autentisk kommunikation, hvorimod
Therese har sværere ved at placere kommunikationen som ægte eller falsk. Når influenceren ikke
opleves som autentisk, kan de ikke yde samme stærke indflydelse på følgere som søger troværdige
anbefalinger (jf. Uzunoglu & Kip).

Derudover udtaler Sanne sig om billede 16: “Det er jo så noget reklame. Du kan se det her, det er fra
Parken billedet nr. 16.” (Bilag 16:19). Billede 16 opleves dermed også som reklame og ‘falsk’. Det
er muligt, at billedet opleves således på grund af, at Sanne ikke kan relatere til billedet eller
situationen. Desuden tilføjer hun, at de billeder, som er af god kvalitet, oplever hun som lidt opstillede
(Bilag 16:24). Her taler hun bl.a. om billede 16, men også billederne 4 og 8 (Bilag 16:25). Dette
henviser også til det, som fokusgruppe 2 talte om med hensyn til, om billedet udstråler
professionalisme. Så her kan modtageren ikke relatere til influencerens front region, og influenceren
risikerer at miste relationen til modtageren.

Gruppen omtaler billederne 3, 5, 7, 9, 14 og 15 som naturlige og upolerede. Ligesom fokusgruppe 1
når fokusgruppe 3 til enighed om, at billederne i toppen udgør kvinder, der er på lokationen i forvejen
(koncert, ferie osv.). For dem er det nemlig afgørende, hvad intentionen bag billedet er i forbindelse
med oplevelsen af det autentiske (Bilag 16:20).
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Fælles for opstillingen af billederne i de tre grupper er, at billeder med veninder eller billeder fra
feriedestinationer, som fremstår simple og tilfældige, er placeret i en af de tre øverste rækker i
pyramiden i de fleste tilfælde. Fokusgruppe 1 mener, at billederne er autentiske, når der er børn på
billederne. Alle tre grupper er enige om, at billedet er autentisk, når de kan relatere til billedet, og når
kvinderne i forvejen er på lokationen, og ikke blot er taget til lokationen for at tage billedet.
De har derudover også placeret billederne 2 og 8 i en af de to nederste rækker. Her er
promoveringen af solbrillerne for tydelig og opstillet. Derudover har to grupper tilfælles, at de har
placeret disse billeder i en af de to nederste rækker: 1, 4, 12, 17 og 18. Grupperne evaluerer
billederne ud fra “falsk” og “ægte”, og i fokusgruppe 1 og 3 kalder de bl.a. det “falske” for
“blogger”. Deltagerne oplevede, at de “falske” billeder var meget opstillede, og at deltagerne blev
mødt af influencerens front region, da influenceren ikke viste sit sande jeg, men derimod det
perfekte jeg. Derudover opleves billeder som ser professionelle ud og er af god kvalitet som
værende ikke autentiske.

5.1.3 Forhandlingen af Instagram-opslagene med tilhørende billedtekst
Efter den første øvelse får grupperne teksten til billederne, og de finder ud af, at seks billeder er
sponsoreret; billederne 2, 5, 8, 9, 16 og 18 (Bilag 18). De bliver spurgt til, om det ændrer noget ved
placeringen af billederne. Dette fører til forhandlinger og argumentation fra de forskellige deltagere.
Fokusgruppe 1 og 2 rykker rundt på billederne, mens fokusgruppe 3 kun taler om at omrokere.
Fokusgruppe 1 rykker billederne 2, 3 og 5 op, da de efter at have set teksten f.eks. synes, at billede 2
fungerer bedre end billede 8 (Bilag 14:58). Cathrine synes også, at billede 2 lykkedes og siger, at hun
godt kunne følge hende på Instagram (Bilag 14:36). Sarah tilføjer, at hun opfatter de sponsorerede
opslag med solbrillerne som mere naturlige, når brillerne er i brug (Bilag 14:37), og Karen supplerer
med: “(...) det der med at det sådan er i brug, og det virker som en naturlig situation, og så ser man
ikke rigtigt, at det er reklame.” (Bilag 14:37). Billede 3 bliver også opfattet som mere troværdigt,
fordi de er to veninder til koncert (Bilag 14:45).
De ender med at rykke en del billeder op, og faktisk kun rykke et enkelt billede ned. Det resulterer i
denne rangering:
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Kan også findes i bilag 19

Fokusgruppe 1 taler flere gange om billede 5, og om hvorfor det fungerer godt selv efter, de har fundet
ud af, at det er sponsoreret:

Cathrine: Men man kan næsten ikke se solbrillerne.
Karen: Men det tror jeg måske faktisk også gør, at det virker bedre, fordi det ikke er
sådan en opstillet reklame.
Lisa: Det er for brillerne jo…
Karen: Så der er nogen, der synes, hun er mega cool, og så tænker de: ”Jeg vil have alt
det, hun har på”. Men de opdager ikke rigtigt, at det er sponsoreret. Fordi det er ikke
sådan tydeligt.
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Cathrine: Det er ikke det der her.
Karen: Men jeg synes stadig, det der billede er mere naturligt, selvom det er
sponsoreret end f.eks. hende der med sunny day.
Sarah: Ja, enig (Bilag 14:33).

Her kommer de altså ind på, at hvis man ser influenceren som en opinion leader inden for mode, så
opfatter man måske ikke, at det er en reklame, hvis produktet ikke fremgår meget tydeligt. Det kan
også tænkes, at modtagere gerne vil sættes i relation med den “mega cool” person, og at de ønsker at
være som influenceren, og at de i den forbindelse ønsker at købe produktet for, at det skal afspejle
influencerens værdier og sans for mode (jf. Gilmore & Pine, 2007).
Og lidt længere henne i interviewet vender de tilbage til billede 5:

Lisa: Nej, men jeg synes bare alligevel, at hun…Hun SKAL jo ud og
tage det billede, ligesom DE skal og på en måde, synes jeg bare stadigvæk, at det er
godt udført, at det er naturligt i forhold til, at hun bare kunne have lavet et produktbillede, og
det gør hun jo ikke.
(...)
Sarah: Men hun gør det jo også sådan, så man ser det i hele outfit i stedet for kun solbrillen.
Karen: Ja.
Sarah: Som der er et billede af, og det synes jeg, gør det lidt mere virkeligt på en eller anden
måde (Bilag 14:43).

Lisa har et perifert kendskab til influenceren på billede 5, Celine (Bilag 14:16), og det kan tænkes, at
det er derfor, hun forsvarer billedet, og hun får overbevist de andre, fordi hun kan relatere til billedet,
og hun allerede har en form for relation til Celine. Sarah kommer også ind på, at billedet bliver mere
autentisk, fordi hun kan relatere til det, da billedet indeholder hele outfit og personen i stedet for et
billede, hvor kun produktet figurerer (jf. Uzunoglu & Kip, 2014).

Sarah opfatter billede 5 som mere tilfældigt end f.eks. billede 8, som er et rent produktbillede, og
ifølge hende er tilfældighed en god ting, som er med til at gøre billedet autentisk, hvorimod når et
billede er opstillet som billede 8, er det ikke autentisk i hendes øjne (Bilag 14:58).
Influenceren, Celine som er på billede 5, udtaler:
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(...) jeg ligesom ved, hvordan man skal få en vare til at se lækker ud eller få det til at virke
naturligt eller alle de der ting. For der er da ikke nogle af mine billeder, der er tilfældige. Men
man vil gerne have det til at virke lidt tilfældigt ikk’ (Bilag 6:14).

Det vil altså sige, at det er meningen, at billedet skal se tilfældigt ud, men i virkeligheden er der tænkt
over billedet. Intentionen om det tilfældige er dog gået igennem til målgruppen, som opfatter billedet
som tilfældigt og autentisk. Celine forstår her at fremstå som en autentisk person i sin back region,
selvom hun i virkeligheden er fuldt ud bevidst om sin front region.

Generelt tænker influencerne over at gøre deres billeder tilfældige, naturlige og almindelige f.eks.
siger Julia og Lilje:

Julia: “Ja, mange af de andre de tager bare et ansigt med billede af.. Men det gør jeg ikke, jeg
tager bare et almindeligt billede og så laver noget andet, ikke?” (Bilag 9:6)

Lilje: “Og så skyder jeg bare nogle helt almindelige, hvad kan man sige, billeder som man
normalt ville gøre, når man er på ferie eller ud i en eller anden ting” (Bilag 10:8)

Dette er interessant, da særligt Julias billeder bliver kritiseret for at være opstillede. Julia er på
billederne 1, 16 og 17, og der er kritiske kommentarer til dem alle:

Kamilla: “Nr. 1 er også superopstillet, men det er mere sådan reklameagtigt på en eller anden
måde.” (Bilag 16:14).

Sanne: “Det er jo så noget reklame. Du kan se det her, det er fra Parken billedet nr. 16.” (Bilag
16:19).

Tora: “Ja, men det er vel også billede nr. 17 (...) men så ville jeg nok ikke sidde i sådan en
meget perfekt yogastilling.” (Bilag 16:25).

Så billederne bliver ikke oplevet som almindelige og naturlige, men derimod opstillede,
reklameagtige og perfekte.
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Fokusgruppe 1 oplever dog ikke billede 16 som en reklame, og de vælger derfor at beholde det som
det mest naturlige billede:

Karen: Men det er igen, det der med at det sådan er i brug, og det virker som en naturlig
situation, og så ser man ikke rigtigt, at det er reklame.
Sarah: Det er også derfor, at det der billede er i toppen [red. billede 16], og bare solbrillerne
[red. billede 8] er i bunden på en eller anden måde (Bilag 14:37).

Så igen taler deltagerne om, at en situation, som de kan relatere til, gør, at det virker naturligt og ikke
som en reklame for et produkt i forhold til, når kun produktet er i fokus.

Billede 8 beholder sin plads i bunden:

Karen: Den er også meget reklame, altså fordi det er meget sådan rent produktbillede. Og det
tror jeg ikke virker lige så godt som de andre.
Sarah: Det skal være i brug, ikk’? På en eller anden måde før det.. (Bilag 14:37).

Billede 8 tilhører influenceren Enrika som er opmærksom på, at rene produktbilleder ikke fungerer
lige så godt: “It’s just that people still prefer seeing pictures of you as like a person, rather than a pair
of sunglasses next to a handbag or something else.” (Bilag 7:9). Hun har muligvis gjort sig denne
erfaring, efter hun lagde billede 8 op, men hun gør i hvert fald opmærksom på, at hun ved, at billeder
med hende selv på klarer sig bedre. Grunden til, at et rent produktbillede ikke virker lige så godt, kan
være, at deltagere ikke kan relatere til billedet på samme måde, når influenceren ikke optræder på
billedet. De kan derfor ikke se, om influenceren ligner dem selv, og følgere har tendens til at stole
mere på meninger fra nogen, der ligner dem (jf. Uzunoglu & Kip, 2014). Desuden har deltagerne
været vant til denne type af reklame i flere år, og er begyndt at sortere den fra (jf. Larsen, 2016).

Fokusgruppe 2 rykker også rundt på en del billeder, efter de har fået den tilhørende tekst. De holder
fast i, at billederne 5 og 7 er naturlige, men rykker begge en plads ned. De bliver i høj grad påvirket
af teksten til billederne, og billederne 2, 5, 8 og 9, som alle er sponsorerede, bliver alene på den
baggrund rykket ned. De endte ud med en rangering, der ser således ud:
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Ifølge gruppen ændrer bevæggrunden bag billedet opfattelsen af naturlighed. Gruppen blev spurgt
om, hvorfor de valgte at rykke rundt på billederne, og Eline svarer: “Det er, at man får en ide om,
hvad motivet bag det er, ikk’’.” (Bilag 15:39). Oplevelsen af autenticitet forsvinder pludselig, når
gruppen bliver bevidste om bevæggrunden for billederne (jf. Gilmore & Pine, 2007).

De mener stadig, at billede 1 er opstillet og perfekt, efter de har fået teksten:

Jasmina: Moderen virker bare heller ikke… Hendes ansigtsudtryk virker bare ikke som om,
at det er ægte.
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Clara: Nej. Hvis du havde barnet alene, tror jeg… så kunne det måske godt være mere
naturligt, fordi børn måske er mere naturlige end voksne, men... (Bilag 15:32)

De oplever altså ikke billedet som autentisk, men de vælger alligevel at rykke billedet en plads op, da
det ikke er en reklame. De holder fast i, at billede 8 er “total opstillet” (Bilag 15:24), og det bliver
derfor i bunden, som det mest unaturlige billede sammen med billede 2, som de rykker en plads ned.
Om billede 9 siger Maria:

Jeg synes nogle af dem, der synes jeg alligevel godt, man kan tænke: ‘Det er måske sådan lidt
mere opstillet så’. Altså, lige pludselig så synes jeg, at de der solbriller, de kommer meget
mere i fokus på billede nummer 9. Fordi jeg tænker, så ser man lige pludselig solbrillerne
meget, før var det meget bare dejlig sommerdag, hvor man bare havde nogle tilfældige
solbriller på. Nu hvor jeg ved, at det er sponsoreret, så synes jeg det… (Bilag 15:28).

Da gruppen bliver bevidste om intentionerne med billederne, og at nogle af billederne er reklame,
ændrer billedernes udtryk karakter, som Maria fortæller i ovenstående. Det, der før var en dejlig
sommerdag, er blevet til en reklame, og influenceren mister muligvis evnen til at yde indflydelse på
modtageren (jf. Uzunoglu & Kip, 2014). En anden mulighed kunne også være, at Maria følte, at hun
var inviteret med ind i influencerens back region i en hyggelig stund med hendes veninde, før hun så
teksten. Efter hun fandt ud af, at det var sponsoreret, bliver hun derimod bevidst om, at hun har set
influencerens front region (jf. Meyrowitz, 1986).

Fokusgruppe 3 vælger, som den eneste gruppe, slet ikke at rykke på så meget som et enkelt billede.
Kamilla udtaler: “Ja, altså det eneste man kunne, det var, at man kunne rykke dem [red. de
sponsorerede] ned ikk’. På den der, men jeg synes bare billede wise, hvis det er det eneste, vi skal
tage udgangspunkt i, så synes jeg ikke. Opstillingen er rigtig fin.” (Bilag 16:24). Det tilslutter resten
af gruppen sig, og de bliver enige om, at tekst og hashtags ikke gør nogen forskel for opfattelsen af
naturligheden, da de synes, at de har placeret de mest autentiske billeder i toppen af pyramiden, mens
de sponsorerede ligger længere nede mod det unaturlige (Bilag 16:21).
Et af de sponsorerede billeder, billede 8, taler gruppen dog om ad flere omgange. I forbindelse med
billede 8 taler Sanne om, hvornår hun oplever et opslag som falsk: “Også sådan et billede som nr. 8
det synes jeg altid, når man ser sådan nogle billeder med god kval, så føler jeg lidt, at det ikke er deres
billede. Det er bare et eller andet, de har fundet på.” (Bilag 16:25). Influencere mister altså noget
autenticitet, hvis billedet ser professionelt ud. I Sannes øjne er det simpelthen for godt til at være
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sandt, hvis kvaliteten af billedet er for god, og derfor anser Sanne det som falsk, og de uddyber
efterfølgende:

Sanne: Så noget hvor det er rigtig opstillet, det kan jeg godt lidt føle, at det er et eller andet,
de har kopieret.
Moderator: Hvad gør det, når I ser sådan et billede? Synes I, det er troværdigt eller
utroværdigt?
Sanne: Utroværdigt. Altså sådan. Ja.
Therese: Ja, det ligner bare en reklame.
Sanne: Ja.
Tora: Ja. Men det er ikke noget, man husker, synes jeg.
Therese: Nej, enig (Bilag 16:26).

De oplever altså billede 8 som utroværdigt, fordi det er opstillet og ligner en reklame. Igen handler
det om, at deltagerne ikke kan relatere til situationen og influenceren, når billedet virker opstillet og
ligner en reklame (jf. Uzunoglu & Kip, 2014). Derudover oplever deltagerne kommunikationen som
“fake” og uærlig, da de siger, at billede 8 ligner en reklame, og det fremstår utroværdigt (jf. Gilmore
& Pine, 2007). Til sidst tilføjer Tora, at det ikke er noget, som hun ville huske, hvilket er tilfældet for
de fleste traditionelle reklamer (Larsen, 2016). Billede 8 ligger i bunden i alle tre fokusgrupper, idet
de kommer frem til, at rene produktbilleder ikke virker autentiske, da modtagerne ikke kan relatere
til influenceren, og fordi det ligner traditionelle reklamer, som de er blevet mere eller mindre immune
over for.

Fokusgruppe 1 valgte altså at rykke syv billeder op, efter de havde set teksten til billederne, som er
en blanding af feriebilleder og sponsorerede billeder. De oplevede de sponsorerede billeder som mere
autentiske, hvis solbrillerne var i brug. Fokusgruppe 2 rykkede tre billeder op, mens de rykkede fire
ud af seks sponsorerede billeder ned. Teksten gjorde en forskel, da gruppen blev opmærksom på
motivet bag billedet, og dette ændrede oplevelsen af autenticitet. Fokusgruppe 3 rykkede ikke rundt
på noget.
Alle tre fokusgrupper omtaler altså flere af billederne som ‘perfekte’ og ‘opstillede’, og influencerne
tænker da også meget over, hvordan deres profil og billeder fremstilles. F.eks. går Mona meget op i,
at billederne og produkterne passer ind. Hun begynder allerede at tilpasse sin profil en kampagne ved
at køre en bestemt stil med bestemte farver, før hun poster selve kampagnebillederne. Hun bygger en
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forefront region op over tid for at fremstå mere autentisk og samtidig forebygge, at reklamen virker
”fake”, når den postes. Derudover tænker hun over billedets komposition: “Der bliver mine billeder
jo lidt opstillede, fordi jeg tager ikke et billede med en tilfældig bygning” (Bilag 12:3). Mona er derfor
bevidst om, at hendes billeder kan virke opstillede på modtageren.
Ligesom Mona går Celine også meget op i, at hendes profil er pæn, og at der er variation i billederne:

Det var mest, at jeg ville gerne have, at det så pænt ud på profilen. Så der skulle være lidt
farvebalance (...) Nu har der været et billede med en person, nu kunne det være pænt med et
med to. Og her er de i forgrunden, så kunne det være pænt, hvor der er mennesker i
baggrunden (...) Jeg bruger faktisk som regel en anden app, som hedder VSCO Cam, hvor jeg
sådan lægger billederne ind først, og så kan man sådan få vist, hvordan det ser ud først, inden
man reelt har tænkt sig at poste på Instagram (Bilag 6:2).

Begge influencere går meget op i, at der skal være en rød tråd i deres profil, og de er således
konsistente i kommunikationen af sig selv (jf. Gilmore & Pine, 2007). Både Mona og Celine
bestemmer, hvordan identiteten på Instagram skal bygges op, og hvad der skal være synligt for
følgerne. Det vil sige, at det i høj grad kan ses som værende forefront region, da influencerne er herre
over, hvad følgerne kan se. Når Celine redigerer billederne og afprøver kombinationen af billederne
i appen VSCO Cam, kan det ses som værende back region, da følgeren kun inviteres med ind, hvis
influenceren giver adgang, hvilket Celine ikke gør i dette tilfælde. Der er altså fuld kontrol over
informationerne som gives til følgerne, og det konstruerede selvbillede kan derfor være langt fra
influencerens egentlige person uden følgerne ville vide det (jf. Meyrowitz, 1986).

5.1.4 Hvornår opleves sponsorerede opslag som autentiske?
Grupperne kommer igennem hele interviewet ind på, hvad der gør, at de opfatter et opslag som
værende autentisk. Her taler fokusgruppe 1 om billederne 2 og 5, som begge er sponsorerede.

Sarah: (...) dét at hun ikke kigger i kameraet, synes jeg også gør, det bliver mindre opsat.
Karen: Det synes jeg gør det mere opsat, fordi det er sådan: ”Tag et billede af mig, så kigger
jeg væk” [red. billede 2]. Hende den anden, det er sådan en veninde der lige: ”Ej, hvor ser du
sød ud, jeg tager lige et billede af dig” [red. billede 5].
Cathrine: Hun er mere ”modello” hende her, ikk’’? [red. billede 2]. Hvor det der kunne også
godt have været en snap til min mor [red. billede 5].
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Karen: Ja.
Cathrine: Altså det kunne det godt. Det kunne godt have været: ”Ja, jeg er lige ude og spise
is med Celine” [red. billede 5]. (...) Det kunne det der ikke være. Der er vi ude at fotografere
solbrillerne [red. billede 2] (Bilag 14:59).

Deltagerne sætter det ind i en referenceramme, de kender fra deres daglige brug af medier, hvor de
fortæller deres omgangskreds, hvad de laver via Snapchat. Snapchat er kendt for at være et meget
naturligt medie med autentiske og upolerede billeder (DR, 2017:36). De opfatter altså billede 5 som
ærlig kommunikation (jf. Gilmore & Pine, 2007), og de føler muligvis også, at de er kommet med ind
i back region, fordi de selv kender til situationen. Derudover er Snapchat som sagt også kendt som et
medie, hvor man får lov til at komme med ind bag facaden, og dermed også med ind i back region.

I forbindelse med samtalen om, hvornår noget opleves som troværdigt eller utroværdigt, taler Kamilla
fra fokusgruppe 3 om, hvordan markedsføringsloven nu siger, at der skal stå, at det er reklame:

Og derfor ender det nogle gange med at blive utroværdigt, at når de rent faktisk står frem og
siger, at det er reklame ikk’’. Så det er sådan en balance. For mig så handler det om, at hvis
matchet mellem produktet og influenceren er troværdigt, så giver det god mening for mig, og
så har jeg mere lyst til at købe produktet, end når en eller anden influencer står og reklamerer
for et produkt som stikker fuldstændig ud i forhold til profilen, så synes jeg netop, at det virker
utroværdigt (Bilag 16:29).

Det støtter Cathrine op om og udtaler: ”Så jeg tænker lidt, at det er det der med, hvis man kan sige,
at deres personlige etos får lov til at skinne igennem reklamen” (Bilag 14:51). For at opnå oplevelsen
af et billede som værende autentisk, er det ifølge deltagerne vigtigt, at influencerens profil og brandet
er et godt match. Ved et godt match øges intimiteten i kommunikationen af Louis Nielsen. Så hvis
produktet passer til influencerens personlighed og profil, gør det reklamen mere autentisk (jf.
Uzunoglu & Kip, 2014).

For at undersøge om influencerne er kritiske over for, hvad de reklamerer for, bliver de bl.a. spurgt,
om der er noget, som de ikke vil være influencer for, hvortil Julia svarer:

Altså, alkohol vil jeg måske ikke være en del af. Jeg drikker ikke alkohol, så alle ville vide, at
det bare var en reklame, så. Men altså almindelige daglige ting, som jeg bruger, og alle ved,
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jeg bruger det alligevel, så kan jeg godt (..) hvis jeg sad med en flaske vodka, så ville alle
grine af mig, fordi de ved godt, at jeg ikke drikker det. Så det ville være sådan lidt dumt at
sige: ‘Ah, det smager så godt’, når jeg ikke drikker det. (...) Det skal jo matche ens livsstil
(Bilag 9:8).

Julia er altså bevidst om, at hendes front region og back region skal være nogenlunde i
overensstemmelse, hvis hun skal være en troværdig influencer og opinion leader for sine følgere og
netværk.
Sofie kommer med en lignende udtalelse: “(...) også bare om det ville se mærkeligt ud, at der lige
pludseligt kom en eller anden post med en støvsuger ind på min Instagram. Altså om det ville hænge
sammen med, hvem jeg er, altså” (Bilag 11:10). Så hun har ligeledes sin front region og back region
for øje, men også et fokus på at produktet skal være interessant for følgerne, og det skal matche
hendes profil (jf. Pang, 2016). Følgerne ville gennemskue, hvis Sofie begyndte at reklamere for
produkter som ikke passer til hende, og hun ville miste sin troværdighed (jf. Uzunoglu & Kip, 2014).

Influencerne har altså i høj grad fokus på, at produktet skal matche deres person, særligt da de kun
bliver betalt i produkter, og det derfor skal være noget, som de synes om. Enrika (Bilag 7:11), Lilje
(Bilag 10:7), Anja (Bilag 5:10), Celine (Bilag 6:14) og Julia (Bilag 9:6) har købt et produkt hos Louis
Nielsen, før de blev influencere, hvilket indikerer, at de rent faktisk kan stå inde for produktet, de
reklamerer for. Influencerne bliver også spurgt om, hvor vigtigt det er for dem, at produktet passer til
deres profil og hvorfor. Lilje udtaler:

(...) hvis det er træningstøj for eksempel, som jeg overhovedet ikke synes er særligt pænt, så
har jeg da ikke lyst til at sætte mig op i det og sådan skulle stå og sådan bilde folk ind at: ‘Nå,
men det her det er bare mega fedt’. Jeg ville heller ikke rigtigt få noget ud af det, kan man
sige, for så ville de bare forære mig noget af det der grimme træningstøj, som jeg alligevel
ikke gider at have på. Så kan det jo være lige meget (Bilag 10:9).

Anja (Bilag 5:6), Mona (Bilag 12:2), Anna (Bilag 8:6), Enrika (Bilag 7:5) udtaler lignende, hvilket
også kan medvirke til at gøre mikro-influencere mere autentiske, da de ikke får penge for arbejdet,
men derimod kun produkterne. Mona sagde f.eks. kun ja til at promovere et tøjmærke, fordi hun
vidste, at det var hendes stil (Bilag 12:2).
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I fokusgruppe 3 kommer de også ind på influenceres troværdighed, og Kamilla taler om sponsorerede
kontra ikke-sponsorerede og balancen heri i forhold til troværdighed:

Altså jeg synes klart, at det handler om balance i forhold til sponsorerede kontra ikkesponsorerede posts, fordi det bliver utroværdigt, hvis 9/10 posts er sponsorerede, men hvis en
influencer siger: ‘Jamen, jeg har de her fem samarbejder om året. De er til gengæld store, og
jeg står ved, at jeg samarbejder med de her fem kunder, men jeg har til gengæld også sat mig
ind i, hvad det er for nogle produkter, jeg markedsfører. Jeg har sat mig ind i, hvad det er for
en profil, og det er en profil, der passer godt på mig’, så synes jeg, det virker troværdigt (Bilag
16:31).

Influenceren Celine er da også opmærksom på problematikken, og hun udtaler:

Men det synes jeg giver sådan et forvrænget billede af både mig og produkterne (...) og det er
lidt spild af både min og mine followers tid. Og hvis jeg skal lægge sponsorerede billeder op,
så føler jeg også, at jeg gider ikke, at det eneste jeg poster er sponsorerede billeder, og det
bliver det hurtigt, hvis man skal sige ja til alting bare for at gøre det ikk’’ (Bilag 6:8).

Celine er altså selv opmærksom på at fremstå autentisk og troværdig i kommunikationen til sine
følgere, hvilket gør, at hun opnår indflydelse på sine følgere og bliver en del af deres økosystem,
således at de spørger Celine til råds eller søger inspiration hos Celine i forbindelse med tøjkøb (jf.
Brown & Hayes, 2008). Dette gør Celine til en magtfuld influencer, da hun kan yde indflydelse på
følgernes købsadfærd og opfattelse af Louis Nielsen (jf. Uzunoglu & Kip, 2014).

Et opslag opleves altså bl.a. som autentisk, når modtageren kan sætte det ind i deres egen
referenceramme, og når modtageren kommer med ind i det som opleves som influencerens back
region. Mona er, som tidligere nævnt, opmærksom på at tilpasse sin profil til kampagnebillederne,
inden hun poster sit sponsorerede produkt, så produktet indgår som en naturlig del af profilen.
Produktet skal matche influenceren for at virke autentisk, hvilket influencerne også er opmærksomme
på, og derfor har flere influencere sagt nej til produktsamarbejde for at kunne opnå en konsistens i
kommunikationen af dem selv, og i rollen der spilles. En anden årsag til, at de er opmærksomme på
dette, er, at mikro-influencere kun bliver betalt i produkter, og de derfor selv skal finde det interessant
at modtage produkterne, hvilket yderligere kan bidrage til oplevelsen af autenticitet. Endelig skal der
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også være en god balance mellem sponsorerede og organiske opslag for at bevare influencerens
autenticitet.

5.1.5 Hvornår opleves kommunikationen som fake?
I fokusgrupperne taler de også mere generelt om, hvornår kommunikationen fra influencere på
Instagram kan opleves som fake. Det er altså ikke direkte relateret til billederne eller de interviewede
influencere.
Karen og Sarah taler om, at de er trætte af, at det hele skal fremstå så perfekt hele tiden:

Karen: Jeg tror bare, at det hele den der overflade og det der, at det er så sat op hele tiden.
Sarah: Og fremstår perfekt.
Karen: Ja, det bliver jeg sådan lidt træt af. Og så synes jeg også, at de har alle sammen det
samme tøj på alligevel. Altså, jeg ser det jo alligevel, selvom jeg ikke følger dem (Bilag 14:5).

Karen og Sarah føler, at kommunikationen bliver upersonlig, bl.a. fordi “de har alle sammen det
samme tøj på alligevel”, så det er ikke en personlig anbefaling fra influencer til følger. De er trætte
af, at kommunikationen fra influenceren hele tiden er fra front region, hvor influenceren kontrollerer,
hvilke informationer som følgerne får, hvilket gør, at det ikke fremstår autentisk, da Karen og Sarah
mener, at det kun er det konstruerede selvbillede, de ser. De oplever altså ikke at se aspekter af
influencerens identitet, som er mindre flatterende eller uperfekte og dermed autentiske (jf. Goffman,
1959).
Dette sker også for mikro-influencer Mona: “Der bliver mine billeder jo lidt opstillede, fordi jeg tager
ikke et billede med en tilfældig bygning” (Bilag 12:3). Mona er derfor bevidst om, at hendes billeder
kan virke opstillede på modtageren. Tora kommer med en lignende udtalelse: ”Men man føler også,
at man sådan kender den pæne side af dem, selvom de prøver nogle gange at tage bag facaden” (Bilag
16:11). Her italesætter hun netop, at influenceren forsøger at vise noget fra back region eller
iscenesætter det som om, det er back region, men Tora oplever det som front region.

I fokusgruppe 1 taler Cathrine og Karen sammen om, at troværdigheden daler, når de ser, at et opslag
er sponsoreret, eller hvis mange influencere reklamerer for det samme produkt:

Cathrine: Men man kender det godt, det der ikke, at man ser et billede, hvor man sådan
tænker: ‘Ej, nå det var meget flot’, og så ser man det lige pludselig sponsoreret for et eller
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andet (...) så kan jeg godt blive sådan miste lysten til at holde af et eller andet, fordi… Fordi
jeg bliver sådan lidt: ‘Nå, det er ikke en rigtig anbefaling fra dig til mig. Det er noget, du får
penge for’.
Karen: Jeg tror for mig, handler det mere f.eks. dem her, der er rigtig mange af dem, som er
sponsoreret af samme brand, så hvis man ser i sit feed sådan nå okay tyve reklamer for det
her, de her solbriller, så bliver man sådan lidt træt af dem, så er det, som om de bare har købt
alle bloggerne på Instagram. Hvor, hvis det er èn, man finder, så bliver det ikke så udvandet.
Sarah: Og den skiller sig mere ud og mere op.
Karen: Ja, så virker det ligesom om, hun selv mere har valgt det, end de andre har (Bilag
14:47).

Det har betydning for opfattelsen af autenticitet, om billedet er sponsoreret, og om der er mange
influencere som reklamerer for det samme produkt i samme tidsperiode. Det kan handle om, at
følgeren føler, at de kender influenceren, og derfor stoler på deres mening. Når følgerne finder ud af,
at influenceren er sponsoreret, og der ovenikøbet er mange andre influencere, som også anbefaler
produktet, opleves influencerens anbefaling derfor ikke som personlig og autentisk ifølge deltagerne
(jf. Uzunoglu & Kip, 2014; Horton & Wohl, 1997). Eline er også skeptisk over for sponsorerede
opslag:

Det eneste, jeg tror, der kan være i forhold til, at jeg kan være forbeholden, er, at man ved jo
godt, at meget af det er sponsoreret, så at… ja, der kan jo være nogle andre motiver, end at de
egentlig synes, det er et særligt godt produkt, (...) ja, der er jo flere gange blevet reklameret
for et produkt, ikk’’, altså, sådan hvor at det er jo nok ikke dem alle sammen, du stadig bruger,
fordi så laver du ikke andet end at rense dit ansigt altså. (...) altså sådan de fleste tror jeg ikke
ønsker at sponsorere noget eller sådan reklamere for noget, de ikke har, som de ikke kan stå
inde for, men ofte tror jeg måske heller ikke, de har prøvet det så længe (Bilag 15:45).

Deltagerne er altså generelt skeptiske over for sponsorerede opslag, da de ikke kender til motiverne
bag de sponsorerede opslag.

I tråd med det taler deltagerne også om, at det er skadeligt for autenticiteten og troværdigheden, hvis
influenceren ofte reklamerer for noget på deres Instagram. Cathrine udtaler:
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(...) og du kan ikke bladre igennem hendes [red. Carla Mickelborg] feed uden at du…
sponsorerede den her vandflaske, sponsorerede alle de her solbriller, sponsorerede… altså og
det virker lige pludselig ikke rigtig, rigtig længere (Bilag 14:48).

Og Kamilla har samme opfattelse:

Men det bliver utroværdigt, når der kommer et sponsoreret post hver evig eneste dag, og man
tænker: ‘Nå, så var det en yoghurt den ene dag, og så var det en shampoo den næste’, og så
har du lige et Daniel Wellington-ur på. Altså hvad er du for en type? (Bilag 16:31)

Udtalelserne indikerer altså, at influencere, som ofte reklamerer for produkter, bliver opfattet som
utroværdige influencere, der afgiver ‘falsk’ eller utroværdig information. Motivet for reklamen er
virksomhedens sponsorerede produkt, men der kan være en usikkerhed i forhold til influencerens
uafhængighed og bevæggrunde. Ved mange produktsamarbejder mister influenceren noget af sin
stærke indflydelse på følgere som søger troværdige anbefalinger (jf. Uzunoglu & Kip, 2014). Det
lyder til, at virksomhederne i disse tilfælde underminerer influencernes uafhængighed og
troværdighed og derfor også deres indflydelse ved at give dem produkter. Det er dog også i høj grad
influencerne selv, som underminerer deres egen troværdighed, da de kunne sige nej til så mange
produktsamarbejder (jf. Brown & Hayes, 2008). Kamilla påpeger også, at når influencerne reklamerer
for så mange forskellige produkter, er der ikke defineret en klar persona, og man ved derfor ikke,
hvad man skal forvente af denne relation til influenceren.

Karen har et konkret eksempel på en situation, hvor hun købte noget, en influencer havde reklameret
for:

(..) det var så en blogger, men hvor hun reklamerede for en eller anden creme, (...)

jeg kan

tydeligt huske, hun skrev, at den er ligesom broccoli for din hud, og så tænkte jeg: ‘Ej, det er
virkelig grineren, den køber jeg’. (...) så inde i cremen og så står der præcis det samme, hun
havde skrevet, og så blev jeg bare sådan: ‘Fuck dig’. Nu gider jeg ikke… så fulgte jeg hende
ikke mere, så fik jeg det sådan, det er jo simpelthen for utroværdigt (Bilag 14:55).

Karen oplevede altså i første omgang kommunikationen som autentisk og personlig, men hun blev
skuffet, da hun fandt ud af, at influenceren havde brugt virksomhedens materiale. Influenceren havde
anvendt virksomhedens materiale til at styrke sin egen position som influenceren (jf. Brown & Hayes,
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2008), og Karen bidrager til illusionen om et venskab ved at belønne influenceren med loyalitet og et
køb af produktet (jf. Horton & Wohl). Brugen af virksomhedens materiale giver dog bagslag, da
Karen finder ud af, at influenceren ikke selv har fundet på teksten, og Karen oplever det som
utroværdigt og falsk, og hun ender med at bryde relationen til influenceren. Derfor afbrydes den
parasociale interaktion mellem Karen og influenceren, da autenticitet og følelsen af samhørighed med
influencerne er vigtige elementer i den parasociale interaktion (jf. Giles, 2002).

Kommunikationen opleves altså som fake, når influencerne kun optræder i front region, hvor det hele
virker meget perfekt og ikke så autentisk. Troværdigheden daler, når deltagerne ser, at et opslag er
sponsoreret, hvis mange influencere reklamerer for det samme produkt i samme tidsperiode og hvis
influencerne reklamerer for produkter for ofte.

5.1.6 Opsamling på autenticitet og fake
I analysen om autenticitet og fake er det altså kommet frem, at influencerne selv går op i, at produktet
passer til dem og skal være noget, som de ville købe, og derfor har flere influencere sagt nej til et
produktsamarbejde.
Fokusgrupperne er enige om, at billeder virker autentiske, når de kan relatere til billedet, og når
situationen virker tilfældig. Sponsorerede billeder er mere autentiske, hvis solbrillerne er i brug og
ikke er for meget i fokus ved udelukkende at indeholde produktet. For de to af fokusgrupperne
ændrede oplevelsen af autenticitet sig, da teksten til billedet blev fremlagt, og nogle billeder blev
mindre autentiske og flyttet ned i pyramiden. Fokusgruppe 3 rykkede ikke rundt på noget, da teksten
ikke ændrede deres opfattelse af autenticitet. De tre fokusgruppers placering af de mest autentiske
billeder har generelt to ting til fælles: Der er to personer på, eller det er feriebilleder. Et opslag opleves
bl.a. som autentisk når: modtageren kan relatere til influenceren og situationen, når modtageren
kommer med ind i det som opleves som influencerens back region, når produktet matcher
influenceren og dennes profil samt når der er en balance mellem sponsorerede og organiske opslag.

Billeder som ser professionelle ud og er af god kvalitet opleves som værende ikke autentiske, da
kommunikationen opleves som fake, når influencerne kun optræder i front region, hvor det hele virker
meget perfekt. Troværdigheden daler også, hvis mange influencere reklamerer for det samme produkt
i samme tidsperiode, og hvis influencerne reklamerer for produkter for ofte. Deltagerne oplever
desuden kommunikationen som utroværdig, når influencere sælger produktet, efter de har reklameret
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for det. Tre ud af otte mikro-influencere var ikke tilfredse med solbrillerne, men valgte at gøre
reklame for dem alligevel, hvilket kan virke skadende for oplevelsen af autenticitet.

5.2 Relationer: Kender jeg dig egentlig ikk’?
Den følgende analysedel omhandler, hvordan fokusgrupperne og influencerne taler om
relationsdannelse, og hvordan de opfatter relationen mellem henholdsvis influencer og følger.

Alle interviewede influencere, på nær Anna, svarer på direct messages og direkte spørgsmål i
kommentarfeltet. Nogle influencere går dog mere op i at interagere med følgerne end andre, og denne
type influencere kender derfor også følgerne bedre. Enrika svarer f.eks. altid, og hun liker også
følgernes kommentarer, hvis kommentaren ikke behøver et svar. Derudover ser Enrika det også som
en måde at møde sine følgere på: “(...) that’s how you meet new people (...) “ (Bilag 7:3). Det samme
gør Mona, og hun udtaler:

Men jeg har det forhold, at alle dem, der skriver, svarer jeg på. Jeg er ikke ligeglad. Jeg synes,
jeg er god til at passe på dem, jeg har (...) Jeg svarer alle. Jeg er meget troværdig, synes jeg.
Og svarer ærligt. Der er mange, der skriver til mig med: Hvor er den fra, og hvor er den fra
(Bilag 12:1).

Mona interagerer med sine følgere, fordi hun selv synes, at det er rart, når hun kommenterer noget,
og hendes kommentar bliver liket, så hun ved, at den er modtaget (Bilag 12:2). Desuden har hun et
ønske om at beholde sine følgere, og hun ved, at det kræver arbejde. Hun har altså en adfærd, hvor
hun sætter alle sejl ind på at beholde sine følgere og bevare intimiteten (jf. Ballentine & Martin, 2005;
Auter, 1992). Dette gør muligvis også, at følgerne lytter til hende, da de oplever en gensidig relation
gennem kommunikationen i kommentarfeltet. Det kan tænkes, at Mona på denne måde får skabt et
venindeforhold ved at agere i middle region. Hun fremstiller sit privatliv bl.a. gennem hverdags- og
feriebilleder (back region), men da hun ved, at følgerne kigger med, påtager hun sig sandsynligvis en
rolle som er tilpasset følgerne og hendes online persona (front region). Det tyder desuden på, at Mona
har været god til at opstille et idealbillede, fordi hun flere gange har oplevet, at hendes følgere gerne
vil være lidt som hende (jf. Goffman, 1959). Følgerne spørger ofte Mona til råds om tøj, og en følger
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har endda spurgt hende om, hvilken hytte hun havde boet i på Maldiverne, fordi følgeren ønskede at
bo i præcis den samme hytte som Mona (Bilag 12:1). Følgeren ønskede altså at komme så tæt på
Monas ferie som muligt. Det er muligt, at det er, fordi følgeren ønsker samme front region på
Instagram som Mona. Monas front region opleves af følgerne som levet liv og ikke blot en rolle, hun
påtager sig på Instagram. Det kan betyde, at Mona har tilpasset sig sine følgeres normer for korrekt
adfærd og kommunikation, hvilket gør, at Mona bliver oplevet som autentisk.
Også Celine har oplevet denne form for interaktion med sine følgere:

Og så fik jeg i hvert fald 30 beskeder, hvor folk skrev, hvor min kjole var fra, og så linkede
jeg til den inde på mit billede, fordi der var så mange, der skrev. Og så var der flere, der skrev,
at den var udsolgt åbenbart. Så om de måtte købe min egen eller leje den eller (Bilag 6:4).

Ligesom man låner tøj af sine veninder, ønsker følgerne at leje Celines kjole, da den ikke længere er
tilgængelig. Celine har således også formået at virke autentisk og skabe illusionen af et
venindeforhold, og en parasocial interaktion er opstået til flere af hendes følgere (jf. Giles, 2002).

Syv ud af otte influencere svarer altså på spørgsmål fra deres følgere via kommentarsporet eller direct
messages. Celine, Enrika og Mona formår at skabe en relation til deres følgere bl.a. gennem gensidig
kommunikation, hvilket gør, at følgerne lytter til dem og spørger dem til råds om bl.a. tøj og
feriedestinationer - altså fungerer Celine, Enrika og Mona som opinion leaders og influencere for
deres følgere.

5.2.1 At skabe relationer på Instagram
Flere af deltagerne fra fokusgrupperne har skabt en relation til en person på Instagram, som de ikke
kender uden for Instagram. Det gør, at deltagerne føler, at de kender influenceren, og bl.a. kan få lyst
til at interagere med denne i den fysiske verden, hvis de f.eks. ser dem på gaden. Det er vigtigt, at
billedet, som er skabt på de sociale medier, stemmer overens med det, som følgeren møder i den
fysiske verden. Altså at front region og back region stemmer nogenlunde overens, da følgeren ellers
kan opleve front region som falsk. Kamilla og Therese taler overordnet om det at skabe relationer på
Instagram:

Kamilla: Jeg har fået så mange Instagram-venner, som jeg er begyndt at skrive med. Altså
kommentere på billeder og så noget, vi har aldrig mødt hinanden.
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Therese: Jeg synes sådan så længe, man har nogle gode billeder, så er det okay at følge dem,
hvis man har en eller anden interesse. Om det er indretning, eller om det er rejser eller et eller
andet, så er det okay at gøre det (Bilag 16:6).

Ligeledes kender både Cathrine og Lisa til det at indgå i relationer på Instagram (Bilag 14:7).

Da fokusgruppe 2 bliver spurgt om, de føler, at de kender de personer, som de følger på Instagram,
svarer de:

Maria: (...) Når jeg følger dem [red. musikere] på Instagram, så føler jeg næsten, at jeg kender
dem på en eller anden måde, at jeg har et tættere tilhørsforhold til dem, fordi jeg ser alt, hvad
de laver backstage, og hvad de siger til hinanden og sådan noget. Så det er sådan lidt creepy
faktisk at snakke om og fortælle. Men sådan har jeg det faktisk lidt.
Eline: Man danner sig i hvert fald bare lidt et indtryk af deres personligheder.
Maria: Ja, så føler man, at man kender dem.
Eline: Og så også adfærdsmønstre, hvad de kan lide, og hvad de gør (...)
Clara: Jeg tænker, hvis de poster noget privat fra deres fritid eller deres hjemmeliv. (...) Der
er nogle som bare poster selfies og sådan noget. Dem føler jeg ikke, at man kender. (Bilag
15:9)

Fordi musikerne deler ud af aktiviteter, som før kun var forbeholdt back region, bliver det lige
pludselig tilgængeligt for følgerne at opleve backstage før en koncert, hvilket gør, at musikerne
påtager sig en rolle, som er tilpasset følgerne (front region). De befinder sig altså i middle region,
hvilket er medvirkende til, at der opstår en parasocial interaktion og en følelse af intimitet (jf.
Meyrowitz, 1986; Ballentine & Martin, 2005). Det kan tænkes, at dette kan overføres til forholdet
mellem influencer og følger, men det er også muligt, at musikere er anderledes i forhold til andre
influencere.
Lisa og Cathrine har en række refleksioner om, hvornår de føler, at der er en relation til den ellers
fremmede influencer, og hvilken adfærd der fremelsker denne følelse:

Lisa: (...) normalt føler jeg først, at sådan relationen den opstår, hvis kommunikationen går
begge veje: Altså hvis jeg bare følger hende og kun kommenterer og liker deres ting, så føler
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jeg ikke, der er en relation. Så den skal ligesom være gensidig, før jeg føler, at der er noget
der.
(...)
Cathrine: Det er først, når de følger tilbage eller kommenterer på et eller andet, eller hvad
ved jeg (...) og så opstår der en eller anden relation, ikk’ (Bilag 14:13).

Cathrine bekræfter altså Lisa i det, hun siger ved at sige det samme. De oplever altså ikke en relation,
før der er en gensidig kommunikation i form af svar på kommentarer eller likes. Jasmina fra
fokusgruppe 2 har det på samme måde (Bilag 15:10), og i fokusgruppe 3 nævner Kamilla det også
(Bilag 16:9). For at skabe en parasocial interaktion kræver det således, at influenceren går i dialog
med sine følgere, så de føler en gensidig relation (jf. Ballentine & Martin, 2005). Det ser ud til, at
dette kunne være et krav for en parasocial interaktion på Instagram. Dog er det ikke den eneste
fremgangsmåde til at skabe en parasocial interaktion, hvilket vil fremgå senere i analysen.

Karen og Sarah involverer sig i samme samtale og kommer med deres syn på, hvornår de føler en
relation:

Cathrine: (...) men det er det der med, at man går på en måde ret passivt og følger med i noget
og så lige pludselig, så følger de med tilbage, altså så opstår der lige pludselig sådan en
gensidig, hvor det egentlig bare har været sådan lidt biograf-agtigt indtil nu, ikk’ (...)
Karen: (...) man føler jo alligevel, at man kender dem en lille smule, altså ved hvad der
foregår, fordi man jo følger med, og selvom det sådan man ved jo godt, det er et super poleret
billede, man ser, men alligevel så kommer man jo lidt ind bag ved eller sådan eller kan følge
lidt med (...) så ville jeg sige: ‘Nej, det føler jeg overhovedet ikke’, men jeg tror i bund og
grund, at man alligevel føler, at der en eller anden sådan connection, fordi man ved jo, hvem
de her mennesker er, og man kan snakke om dem eller forholde sig til dem på et andet niveau
end hvis, det ved jeg ikke, hvis man så dem på bare forsiden af Ekstra Bladet, og så var det
det, ikk’. Det føles mere personligt, selvom det måske ikke er det i virkeligheden.
Sarah: Jeg ved ikke, jeg forholder mig meget passivt (...) men jeg tager heller ikke rigtig
kontakt til dem, der er derinde, så skulle det være for at spørge, hvor er den trøje fra (...) Jeg
er her ikke for at danne relationer.
Karen: (...) relationer har jo flere lag, fordi for mig er det heller ikke sådan, jeg ville aldrig
skrive med nogen, og når jeg ser... (...) Der tror jeg bare ikke, at jeg er, men alligevel føler
man jo lidt, at man følger med (Bilag 14:13-14).
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Samtalen her tyder på, at Cathrine og Karen har oplevet parasocial interaktion med personer, de følger
på Instagram, hvor Sarah derimod holder fast i, at hun ikke skaber relationer til dem, hun følger, som
hun ikke kender. Der kan være forskellige årsager til, at Sarah har den opfattelse. Det kan bl.a. være,
at interaktionen fra influenceren ikke forekommer ofte nok - både i form af opslag fra hverdagslivet
og ved at svare tilbage på eventuelle kommentarer eller direct messages. Derimod har både Cathrine,
Karen og Lisa (Bilag 14:13) følelsen af, at de kender folk, de følger, som de ikke kender i den fysiske
verden. Det tyder på en parasocial interaktion, da influenceren har formået at skabe en illusion om et
personligt forhold mellem influenceren og følgeren (jf. Ballentine & Martin, 2005). Ligeledes tyder
det på en succesfuld optræden, hvor bloggeren poster billeder fra sit privatliv, som før var private og
sket i back region, men nu er kommet frem i front region, hvilket vil sige, at middle region er i spil
(jf. Meyrowitz, 1986).

Det kunne også se ud til, at dét, at deltagerne kan relatere til influenceren, gør, at de er mere tilbøjelige
til at opleve illusionen af et venskab. Cathrine udtaler:

Jeg har oplevet en gang, at en jeg har fulgt i (...) måske fem år, fire år, at så lige pludselig får
hun børn, og så kan hun lægge en masse babyting op. Så bliver jeg sådan lidt: "Hvad sker der
her?" Jeg er pænt ligeglad med din unge, og fordi jeg slet ikke er der, hvor jeg kunne finde på
at få børn overhovedet (Bilag 14:13).

Hun kommer også ind på, at hun blev i tvivl om, hvorfor hun fulgte denne kvinde, og hvordan hun
ikke følger hende mere, da hun ikke kan relatere til det. Her har influenceren altså skiftet rolle, og
møder ikke længere normerne som bliver forventet af Cathrine (jf. Goffman, 1959). Ifølge Uzunoglu
& Kip er det da også vigtigt, at følgerne synes, at influenceren ligner dem selv, da det gør, at følgerne
ofte stoler mere på holdninger og anbefalinger fra influenceren.
Det komme også tydeligt til udtryk i fokusgruppe 2. Fokusgruppen bliver spurgt om, hvorvidt de
stoler på influencerne, når de reklamerer for et produkt, og Maria svarer:
Det tror jeg faktisk også kommer lidt an på det, vi snakkede om tidligere om mit tilhørsforhold
til de personer, jeg følger. Hvor ægte jeg synes, de virker. Hvor meget jeg stoler på dem. (...)
hvor meget, at det egentlig er deres stil, eller om de gør det, fordi det bare er sponsoreret, fordi
de får nogle penge, eller fordi de får en masse fede produkter ud af det. Fordi, så havde jeg
også gjort det… altså, men så er det bare ikke så ægte (Bilag 15:49).
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Her ses det, hvor stor en rolle illusionen om en relation spiller i oplevelsen af kommunikation som
værende autentisk. Hvis Maria føler, at relationen er “ægte”, og produktet passer til influenceren,
tager Maria gerne imod råd/reklame fra influenceren (jf. Uzunoglu & Kip, 2014; Pang et al., 2016).

5.2.2 Udfoldelsen af den parasociale interaktion
Som tidligere nævnt, er en direkte interaktion mellem influencer og følger via kommentarsporet eller
direct messages ikke nødvendigvis afgørende i forhold til om illusionen om et venskab opstår. I
fokusgruppe 1 skinner den parasociale interaktion mellem influencer og følger tydeligt igennem hos
særligt Cathrine og Lisa, som taler om en oplevelse, de har haft med en modeblogger:

Cathrine: (..) vi er fra samme by, hvor der er den ret store modeblogger, der kommer fra
denne her ret specifikke by (...) og da Lisa var i London, der var hun taget hen til et eller andet
sted, hun havde fortalt mig (...) og lige idet hun har sagt det, så ser jeg, at den blogger fra vores
hjemby er der, og så skriver jeg til Lisa: ‘Ej, hvor grineren hun er her også lige nu’ og så
skriver Lisa: ‘Nej det er hun ikke, for jeg ved, at hun er i Paris’ (...) hvor jeg sådan tænkte,
jamen det er jo det der med, at vi kender hende jo ikke (...) Og det var egentlig først bagefter,
at jeg tænkte, ej det er egentlig lidt fucked up, at vi ved, hvor hun er på ferie henne (...) Det er
mærkeligt. (Bilag 14:12).

Modebloggeren har ikke direkte interageret med Cathrine eller Lisa, men hun har delt ud af sit
privatliv, hvilket gør, at Cathrine og Lisa føler, at de kender hende og har et personligt forhold til
hende. De kan tale med om, hvor hun er på ferie henne, at hun er gået fra sin kæreste og flyttet tilbage
til London (Bilag 14:12-13). Bloggeren bliver en slags veninde, som Cathrine og Lisa taler om, når
de er sammen, ligesom de ville tale om andre mennesker, som de har en fælles relation til. Cathrine
og Lisa ser altså noget online, som de taler om offline. Denne type af parasocial relation er baseret på
forståelsen om, at bloggeren er som andre mennesker i deres sociale omgangskreds (jf. Ballantine &
Martin, 2005:199).

Også i fokusgruppe 3 føler flere informanter, at de kender dem, de følger, og Kamilla lægger ud med
at fortælle:

Nu vandt jeg sådan en event med hende [Emilie Lilja] i fredags, hvor jeg var til noget
boksetræning. Og jeg kommer jo nærmest, som om vi er på kram ikk’’. Altså. Så står der bare
en pige og tænker: ‘Hvem fanden er du?’ Så det er sådan lidt en underlig, fordi altså dem man
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følger tilbage, og er der jo en eller anden. Der er jo en eller anden form for relation/venskab,
men du føler måske, at du kender mere til de personer, som kun du følger, men som ikke
følger dig tilbage, at det er sådan lidt et specielt forhold, man får der ikk’’ (Bilag 16:9).

Der er altså opstået en parasocial interaktion gennem gentagne optrædener som gjorde, at Kamilla
ønskede at opføre sig over for Emilie Lilja, som hun gør over for sine veninder, nemlig ved at give et
kram, når de skulle hilse. Hun bliver dog bevidst om, at hun ikke kender hende, men at det blot er en
illusion af et venskab.
Samtalen fortsætter derefter, hvor resten af deltagerne byder ind:

Kamilla: Jeg føler lidt, jeg kendte hende.
Sanne: Det er også, fordi de deler ud af alt ikk’’. Altså.
Therese: Ja. Ja, specielt dem der er personlige, kan man godt føle sådan: ‘Åh ja, jeg kender,
nej, det gør jeg faktisk ikke.’ Altså.
Flere: Ja
Sanne: Man har også bare lyst til at sige hej, når man møder dem. Så kigger man sådan lidt:
‘Kender jeg dig egentlig ikk’?’ eller et eller andet.
Kamilla: Ja, men det er også, fordi du er med fra om morgenen, når de står op på en story
ikk’. (...) Så du er med hele vejen igennem. Meget tæt på.
Sanne: Men man bliver også nogle gange lidt skuffet, når man så ser dem i byen, fordi hende
der healthyskinnybitch, så sidder hun og ryger og så noget, og så tænker man bare: ‘Okay, var
du ikke mega healthy?’ (Bilag 16:9-10).

Resten af fokusgruppe 1 føler altså også, at de kender nogen af dem, de følger på Instagram. Det tyder
på, at de opfatter influenceren som autentisk og føler en form for samhørighed med vedkommende.
Over tid er de altså kommet til at kende personaen, ligesom de kender deres veninder ved at iagttage
influencerens hverdag og opførsel i forskellige situationer. Og de nævner, at særligt dem som er
personlige, og hvor man er med fra om morgenen, når de står op, til om aftenen når de går i sengen,
føler de, at de kender. Dette opstår, da personaens optræden er regelmæssig og pålidelig (jf. Horton
& Wohl, 1997). Den parasociale interaktion forstærkes nemlig efter flere interaktioner, hvilket må
siges at være tilfældet ved flere opdateringer i løbet af dagen.
Dog ikke i tilfældet med Sanne og hende hun omtaler som ‘healthyskinnybitch’. Der går influenceren
ud af den rolle, som hun har skabt på sin Instagram, hvilket skuffer Sanne. Det vil sige, at overgangen
fra front region på Instagram til back region på diskoteket er for stor (jf. Meyrowitz, 1986). Sannes
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møde med influenceren i den fysiske verden bryder med de forventninger, der er opstået via
influencerens front region på Instagram. Konsekvensen af et sådan brud kan resultere i, at Sanne
bryder relationen med influenceren, da hun opleves som værende falsk eller utroværdig. Influenceren
opleves nemlig ikke som værende konsistent i kommunikationen af sig selv, da influenceren i den
fysiske verden ikke er, hvem hun siger, hun er på Instagram. Hun er således ikke ‘being who you say
you are to others’, da det virtuelle og fysiske ikke er konsistent og i overensstemmelse (jf. Gilmore
& Pine, 2007). Dette kunne tyde på, at hvis influenceren skal opleves som autentisk både i den online
og offline verden, skal influenceren altid være i den samme karakter/rolle.
Sanne har også haft en anden og lignende oplevelse:

Og så havde hun postet et post med sit hund, og at man skulle skrive under på, at der ikke
skulle bruges forsøgsdyr i kosmetikbranchen, og så har hun pels på. Der har jeg det bare sådan,
det er jo mega utroværdigt. Prøv lige at tag din pels på en anden dag ikk’ (Bilag 16:32).

Også her har Sanne oplevet en persona online (en som var imod brug af forsøgsdyr i
kosmetikbranchen) og en anden og modstridende persona offline (hvor hun optræder med en pels på
til eventen for dette mod forsøgsdyr). Her opstår et sammenstød mellem influencerens dyrevenlige
persona på Instagram, og personaen som bærer pels, så front region og back region stemmer ikke
overens (jf. Meyrowitz, 1986). Igen bryder mødet offline med de forventninger, der er opbygget
gennem den online platform, hvilket resulterer i, at influenceren bliver oplevet som utroværdig, da
der ikke forekommer konsistens i kommunikationen af influenceren (jf. Gilmore & Pine, 2007).

Denne parasociale interaktion, den rigtige udførsel af roller og oplevelsen af autenticitet skulle gerne
lede til, at følgerne får lyst til at købe produktet, som influenceren reklamerer for. Fokusgrupperne
blev derfor spurgt om, hvilket billede der kunne få dem til at købe solbriller, hvortil Lisa svarer billede
5 og begrunder valget med, at hun allerede har et perifert kendskab til influenceren Celine, da hun
arbejder sammen med Celines søster:

(...) hvis jeg nu fulgte hende… nu er det så Celine, så jeg synes personligt selv, at hun har en
nice stil, og så ved jeg… okay, så sidder hun der, og så kan jeg se hashtags, der står, at det er
sponsoreret, der finder jeg så ud af, at det er solbrillerne. Så vil jeg højst sandsynligt, fordi jeg
synes, hun har en fed stil, tjekke ud hvad det er for nogle solbriller (...) Og så vil jeg måske
bare lige klikke mig ind for at se, hvad det er for nogle (Bilag 14:52)
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Karen kan nikke genkendende til den følelse:

Jeg tror, at det ville være den her mest – 2’eren. Men jeg tror også, det er, fordi jeg ikke kender
nogle af dem. Hvis jeg nu kendte en af dem, ligesom du gør [red. Lisa], så tror jeg også, at jeg
ville tænke sådan… fordi hun appellerer mere til mig så, hvis det er en person, jeg kender.
Hvor hvis det er nogen, jeg ikke kender, så er jeg lidt ligeglad med det, tror jeg (Bilag 14:52).

Og lidt i samme boldgade udtaler Karen senere: “(...) men samtidig havde det nu været en blogger
(...) som jeg fulgte og tænkte: ‘Du er mega cool’. (...) så kunne det godt være, at det ville have påvirket
mit syn på brandet mere (Bilag 14:60).
Derefter bliver deltagerne spurgt, om de nogensinde har købt et produkt, som en influencer har
reklameret for. Lisa (Bilag 14:53), Karen, (Bilag 14:55) Jasmina (Bilag 15:42), Eline (Bilag 15:43),
Kamilla (Bilag 16:28), Tora og Sanne (Bilag 16:27) har købt et produkt, mens Cathrine (Bilag 14:53),
Maria og Clara (Bilag 15:43-44) ofte har klikket sig ind på et produkt for at se mere, men de har ikke
købt noget. Sarah har desuden ofte spurgt ind til, hvor influencernes tøj er fra (Bilag 14). Deltagerne
prøver ifølge Ballantine & Martin at fastslå deres loyalitet gennem at sende beskeder og købe de
produkter, som influenceren anbefaler (jf. Ballantine & Martin, 2005).

5.2.3 Opsamling på relationer
Syv ud af otte influencere svarer altså på spørgsmål fra deres følgere. Celine, Enrika og Mona formår
at skabe en relation til deres følgere bl.a. gennem gensidig kommunikation, hvilket gør, at følgerne
lytter til dem og spørger dem til råds.
Flere fokusgruppedeltagere føler, at de kender influencere på Instagram, fordi influencere deler ting,
som før kun var forbeholdt back region. Ifølge deltagerne opstår en parasocial interaktion, når der
forekommer gensidig kommunikation i form af svar på kommentarer eller likes. Hvis de derudover
kan relatere til influenceren, og hvis influenceren “optræder” flere gange dagligt, er chancen for, at
en parasociale interaktion opstår større.
Den parasociale interaktion bidrager til, at følgeren får større lyst til at købe produkter, som
influenceren har på eller reklamerer for. 7 ud af 12 deltagere i fokusgrupperne har købt noget, som
en influencer på Instagram har reklameret for. Derudover har fire deltagere klikket ind på produkter
uden at købe dem, mens en deltager slet ikke har vist interesse for det.
I en parasocial interaktion anses influenceren for at være som andre mennesker i følgerens sociale
omgangskreds, og derfor får følgeren lyst til at interagere med influenceren, hvis følgeren møder
influenceren offline. Hvis dette møde i den fysiske verden bryder med de forventninger, der er opstået
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via influencerens front region på Instagram, kan det resultere i, at følgeren bryder relationen med
influenceren, da hun opleves som værende falsk eller utroværdig.
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Kapitel 6
Diskussion
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Kapitel 6 - Diskussion
På baggrund af analysen er det blevet klart, at relationer spiller en stor rolle i oplevelsen af autenticitet,
og at det er vigtigt, at modtagere kan relatere til influenceren og situationen. I diskussionen diskuteres
det, hvad der udgør et autentisk opslag, om der er opstået et nyt begreb, staged back region, og om
alt interaktion er parasocial interaktion i dag. Derefter diskuteres det, om der er sket en udvikling i
teorien om two-step flow og WOM, og til sidst diskuteres det, om influencere er uafhængige og de
etiske aspekter i det.

6.1 Det autentiske opslag
Hvorfor placerer fokusgrupperne nogle billeder som værende mere autentiske end andre? Ud fra
fokusgruppedeltagernes svar kom det frem, at hvis deltagerne kunne relatere til personen eller
situationen, oplevede de billedet som mere autentisk. Det ser altså ikke ud til at have så meget med
selve billedet at gøre, men derimod mennesket på billedet og situationen vedkommende befinder sig
i. Det kan tænkes, at det er oplevelsen af en relation, og hvorvidt følgeren kan relatere til influenceren,
som er det afgørende i oplevelsen af autenticitet. Derfor kan det også tænkes, at
fokusgruppedeltagerne bedst kan relatere til influencerne Celine og Anja, eftersom de figurerer oftest
i en af de to øverste rækker.
Grupperne er dog uenige om, hvad der skal definere det autentiske, og hvilke billeder som opleves
som mest autentiske. Det fortæller, at det kan være svært at definere, hvad autenticitet er, da det
afhænger af mennesket samt den meningsdannelse, der sker i gruppen. Grupperne kan blive enige
om, at billederne ikke må være opstillede og virke for professionelle, men de oplever forskellige ting
som opstillede. Oplevelsen af, hvornår noget er autentisk og opstillet, er individuel og bliver dannet
på baggrund af deltagerens forforståelse. Deltagerne bidrager med hver deres forforståelse samtidig
med, at der opstår en meningsdannelse om, hvad der er autentisk i forhandlingen af billedernes
placering. Hvis man havde sat nogle andre mennesker sammen med andre forforståelser, dynamikker
og magtforhold, så havde meningsdannelsen om autenticitet muligvis set anderledes ud. Derfor kan
det være svært at sige noget generelt om, hvad der gør, at Instagram-opslag opleves som autentiske.

I jagten på ‘den autentiske influencer’ og det ‘autentiske opslag’ kan det være svært for influenceren
at beholde alle de følgere, der kommer til, da følgerne kræver mere og mere autenticitet samt
genkendelighed i forhold til følgerens ‘idealbillede’ af influenceren. Enhver følger kan potentielt
svare tilbage, og derfor kræver det mere af influenceren - særligt hvis influenceren skal fremstå
autentisk og indgå i en gensidig dialog, hvor influenceren skal bibeholde sit ”idealbillede”. Hvis
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kravet om gensidig dialog ikke mødes, kan følgeren bryde relationen, da følgeren ikke oplever det
som en relation med influenceren uden en form for dialog.

Som det fremgår, er der ikke noget opslag som i sig selv er autentisk. Det er derimod relationen og
konteksten, som opslaget indgår i, som afgør, om det opleves som autentisk. Det giver ikke mening
at forsøge at definere nogle kriterier for, hvordan det autentiske opslag ser ud, da det tyder på, at det
ikke er det enkelte billede, men en kombination af flere elementer. For selvfølgelig skal billedet være
i flotte farver, og indholdet være noget, som følgeren kan relatere til, da det er billederne og indholdet
som skal skabe relationen til at starte med. Derefter er det den gentagne optræden gennem opslag,
som skal føre til en parasocial interaktion og dermed illusionen om et venskab.
Det er altså svært at udpege, hvad det er, der gør, at et opslag opleves som autentisk, da det handler
mere om den relation, som opstår mellem influencer og følger. Så hvad kendetegner en autentisk
relation?

6.2 Staged back region
Gennem analysen bliver det også klart, at influencerne forsøger at give en del af deres back region til
følgerne, som ikke har været tilgængelig før - hvad Meyrowitz kalder middle region. Modtagerne
lurer det dog i de fleste af tilfældene, at det ikke er en “ægte” back region, og de synes, at det er
opstillet. Hvis influenceren formår at iscenesætte situationen, så det kan forveksles med en back
region, kan det bidrage til, at relationen opleves som autentisk såsom eksemplet med Celines
sponsorerede billede (Bilag 18:5).
Man kan argumentere for, at der er opstået et nyt begreb eller en udvikling af begrebsapparatet.
Influencerne er bevidste om, at de er tvunget til at vise noget fra deres back region for at blive opfattet
som autentiske i kommunikationen af sig selv (og når de reklamerer for et produkt). Influencerne er
dog samtidig bevidste om, at de selv kan udvælge, hvad de vil vise fra deres back region, og det
forhold, at de ved, at de er “på”, gør, at det hverken bliver forefront region eller back region, men
heller ikke Meyrowitzs middle region. Der er nemlig ikke tid til at øve personaen, når der gives
adgang til dette kig ind i back region, og dermed bliver det blot en iscenesættelse. Det bliver en form
for “staged back region”, da situationen bliver iscenesat som en back region og et kig bag facaden,
men det kan minde om front region. Staged back region placerer sig mellem Meyrowitzs middle og
back region.
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Placering af staged back region

Bl.a. influenceren Mona fremstiller sit privatliv gennem hverdags- og feriebilleder (back region), men
da hun ved, at følgerne kigger med, tilpasser hun kommunikationen og profilen, og hun sletter
billeder, som ikke længere passer ind (Bilag 12:3).
Den persona, som influenceren viser med ”staged back region”, skal virke som en ideel person med
de rigtige holdninger og normer. Følgeren skal kunne spejle sig i influenceren, men også finde
inspiration i denne, da det kan bidrage til, at følgeren ser influenceren som et forbillede eller
rollemodel for deres eget liv. Derfor er det vigtigt, at influenceren ikke fremstår alt for idealiseret, da
det også skal være en virkeliggjort “staged back region”. Virkeliggjort, fordi influenceren kan risikere
at løbe ind i en af sine følgere. Det kan derfor være en svær balancegang at udleve sig selv som en
person, følgerne ser op til og beundrer, og samtidig vide at når influenceren går ud af døren, skal
denne online persona også være en persona, som de kan leve op til i et eventuelt møde med følgeren
offline. Det er altså vigtigt, at kommunikationen og personaen fremstår nærværende og som et “ægte”
kig ind bag facaden, da det ellers kan risikere at blive opfattet som værende ikke autentisk
kommunikation og manglende ‘being true to your own self’.

6.3 Er alt interaktion parasocial interaktion?
I analysen kom det frem at for at skabe en parasocial interaktion kræver det ifølge
fokusgruppedeltagerne, at influenceren går i dialog med dem, før de føler en gensidig relation og en
illusion om et venskab (Ballantine & Martin, 2005). Den parasociale interaktion er vigtig for
oplevelsen af den autentiske relation. Der er flere forhold som tyder på, at dette kunne være tilfældet,
da informanterne Cathrine, Lisa, Jasmina og Kamilla ikke føler, at de kender og har etableret en
relation til en influencer, før der er en form for gensidig kommunikation i form af svar på
kommentarer, likes eller svar på direct messages. Det kræves dermed ikke, at influenceren benytter
Instagrams affordance ved at følge følgeren tilbage, men blot at influenceren sætter pris på
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vedkommende gennem gensidig kommunikation ved brug af Instagrams andre affordances som f.eks.
likes eller kommentarer. Det giver syv ud af de otte interviewede influencere også udtryk for, at de
gør. Det er dog ikke udelukkende gensidig dialog som gør, at interaktionen er parasocial.
Det kan være en udfordring for influenceren at skabe nærhed og autenticitet i kommunikationen til
følgeren uden at udlevere for meget af sin egen person. Dette kan både være i forhold til om den rolle,
influenceren spiller, møder forventninger, ønsker og normer for autentisk kommunikation i følgernes
øjne. Tilpasses adfærden for meget til disse krav fra følgerne, kan influenceren miste sig selv (jf.
Goffman, 1959; Meyrowitz, 1986). Bl.a. oplever influenceren Mona det ind i mellem:

(...) det kræver sindssygt meget tid, og når du først er begyndt at få følgere, så kræver det, at
du hele tiden lægger billeder op, fordi ellers så mister du. (...) Og det kræver tid, hvad skal
man skrive. Nogle gange ender det bare med en smiley, fordi man ikke orker mere. Nogle
dage ville jeg ønske, at jeg slet ikke havde Instagram. Jeg bliver stresset, når jeg har de her
samarbejder.

Mona går altså på kompromis med sig selv for at møde følgernes forventninger og ønsker om
gentagne optrædener.
Det er dog ikke kun i forhold til følgerne, at influenceren skal være opmærksom på ikke at miste sig
selv. Det er også i forhold til at samarbejde med virksomheder. F.eks. nævner Karen eksemplet med
bloggeren som reklamerede for en creme, der var “ligesom broccoli for din hud” (Bilag 14:55) - dette
var dog taget direkte fra folderen som kom med cremen. Her er bloggeren gået for meget efter at leve
op til producentens ønsker, og følgeren oplever at kunne relatere til udsagnet, men hun bliver skuffet
og bryder relationen, da hun finder ud af, at det er virksomhedens budskab, som bloggeren har
videreformidlet direkte.
Ligeledes ses der også eksempler med influencerne Sofie, Anna og Mona som rent faktisk ikke syntes,
at solbrillen passede til dem, men de vælger alligevel at reklamere for brillen for derefter at sælge
dem videre eller give dem væk. Både adfærden fra eksemplet med bloggeren og adfærden fra
influencerne kan give bagslag og gøre, at influencerne ikke bliver opfattet som autentiske i deres
anbefalinger og kommunikation. Eksemplerne tydeliggør det spændingsfelt, som influenceren
befinder sig imellem virksomheden og følgerne, hvor det kan være svært at bibeholde sin egen
identitet. Det kan føre til, at den parasociale interaktion mellem følgeren og influenceren brydes, da
autenticitet og følelsen af samhørighed med influenceren er vigtige elementer i den parasociale
interaktion (jf. Giles, 2002).
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I oplevelsen af det autentiske indgår parasocial interaktion altså. I analysen er der flere eksempler på,
hvordan interaktioner med influencere både online og offline påvirker oplevelsen af autenticitet og
den parasociale interaktion. I eksemplerne med healthyskinnybitch og bloggeren, som bærer pels til
en event mod forsøgsdyr, bryder influencerens online persona med hendes offline persona. Følgerne
har opbygget forventninger til influencerens offline persona gennem det, følgeren har set på
Instagram, og der var derfor en forventning om, at disse to personaer stemte overens. Følgeren bliver
derfor skuffet, da det ikke er tilfældet og bryder relationen, da influenceren og dennes (online) persona
findes utroværdig og værende ikke autentisk (Bilag 16:9-10; Bilag 16:32).
I tilfældet med healthyskinnybitch sker mødet med influenceren ved et tilfælde. Influenceren kunne
altså ikke have forudset dette, og hun kunne ikke have forberedt og øvet sin persona ligesom ved en
forefront region, og derfor oplever Sanne et møde med influencerens back region, hvilket fører til, at
hun bryder relationen. Derimod kan f.eks. Kamillas “offline”-møde med Emilie Lilja ses som et
succesfuldt møde med en influencer, da hun fortæller om mødet med stor glæde og entusiasme. Dette
var dog et planlagt møde, da Kamilla havde vundet en konkurrence om en boksetræning med
influenceren (Bilag 16:9). Det tilfældige versus det planlagte møde kan altså påvirke oplevelsen af
autenticitet, hvis mødet ikke lever op til de forventninger som er skabt online.

6.3.1 Always in character?
Betyder Sannes oplevelse, at influenceren altid skal være “in character”? Da teorien om parasocial
interaktion blev til, var det med udgangspunkt i tv og tv-roller. Man kan forestille sig, at det dengang
var lettere for modtageren at skelne mellem en rolle på tv og personen i “virkeligheden”. Man kan
dog diskutere, om det stadig er tilfældet i dag. Grænserne er blevet rykket gennem først reality-tv og
nu influencere, og noget tyder på, at modtagerne har svært ved at acceptere en forskel på online og
offline persona - i hvert fald hvis forskellen er for stor. Betyder det, at influenceren kun kan spille én
og samme rolle både online og offline for at blive oplevet som autentisk, og for at kommunikationen
opleves som autentisk? På den ene side ser det ud til, at følgerne ikke vil acceptere forskellige
personaer, men på den anden side så siger Sanne også: “Prøv lige at tag din pels på en anden dag,
ikk’” (Bilag 16:32), så hun accepterer måske i nogen grad, at influenceren ikke er alt det, hun siger,
hun er på Instagram. Den direkte konfrontation med forskellen mellem online og offline er dog
alligevel for meget for Sanne, og hun siger, at det virker meget utroværdigt på hende (Bilag 16:32).
Så det tyder på, at følgerne godt ved, at influencerne ikke er ligesom deres online persona, men de
ignorerer det muligvis, indtil de bliver konfronteret direkte med det, og følgeren føler, at de er nødt
til at handle på dette sammenstød mellem online og offline persona.
Influencerne kan kontrollere deres selvbillede på Instagram og konstruere det, som de ønsker, at det
skal være. Men selviscenesættelsen på Instagram via influencerens front region har skabt en
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forventning om, at influenceren altid er i denne rolle - også i den offline verden. Det er vigtigt, at
influenceren er konsistent i sin præsentation, og influenceren omhyggeligt iscenesætter en “staged
back region” til den type persona og influencer, de er.
Følgeren har nemlig svært ved at adskille offline og online persona, og der er muligvis en forventning
om, at influenceren altid agerer som sin online persona, da det er der, følgeren har mødt influenceren,
og illusionen om venskab er opstået. Hvis konfrontationen fører til et brud, opstår der en risiko for,
at følgeren bliver så skuffet, at denne skriver kritiske kommentarer på influencerens opslag. Følgeren
kan altså anvende Instagrams affordances, da enhver følger potentielt kan svare tilbage på
kommunikationen. Denne affordance gør, at kravet om autenticitet bliver større, da influenceren
ønsker at undgå en situation, hvor vedkommende bliver kritiseret og mister flere følgere. Derfor har
mikro-influencerne fokus på at skabe profiler som handler om noget, som de faktisk er for at undgå
en eventuel konfrontation offline.

Et andet eksempel på, hvordan offline og online spiller ind, er eksemplet med Cathrine, Lisa og
bloggeren fra deres hjemby. Cathrine ser på Instagram (online), at denne blogger er i London, og
skriver derfor til Lisa, som er i London på samme sted, hvor bloggeren burde være. Da Cathrine og
Lisa mødes (offline), taler de om bloggeren, som om hun var en veninde. De taler om, at hun lige er
gået fra sin kæreste, at hun har været til fashionweek osv., som de ville gøre med andre mennesker,
som de har en fælles relation til. De ser altså genstanden for samtaleemnet på en online platform, men
de taler om det offline, når de mødes.
At man taler om folk, man reelt ikke kender, er ikke noget nyt fænomen. Det interessante er dog, at
følgerne kan gøre det samme med influencerne, som følgerne kan gøre med deres rigtige venner, og
det bliver derfor ligegyldigt, hvor følgerne har mødt dem først - online eller offline. Følgerne følger
med i influencernes hverdag, hvilket gør, at de kan tale om dem, som de taler om deres venner.
Tidligere læste følgerne om mega-influencere i f.eks. Se&Hør, så det er ikke et nyt fænomen, bortset
fra at det nu sker med folk, som ikke er kendte mennesker. Før i tiden ville privatpersoner aldrig have
haft mulighed for at udstille deres privatliv. Nu er det netop muligt at konstruere en online persona,
men mikro-influencere kan risikere at løbe ind i deres følgere, fordi de er små og lokale. Så lige meget
hvor omhyggeligt de forsøger at lave en “staged back region”, så kan de risikere et brud. Skellet
mellem privat og offentlig er altså blevet endnu mindre.
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6.4 Two-step Word-of-Mouth
Er mikro-influenceren blevet en person mellem en opinion leader i two-step flow og WOM?
Virksomheder er opmærksomme på at bruge dette nye talerør til befolkningen, og det kan diskuteres,
hvor mikro-influenceren kan placeres i forhold til teorierne i feltet. Opinion leaderen i two-step flow
bliver set som en person, der blot har lidt mere end den gennemsnitlige viden eller interesse omkring
et givent emne (Katz & Lazarsfeld, 1964:3). I WOM er det derimod en hvilken som helst person i
netværket som spreder virksomhedens budskab, og der er ingen krav til personens kendskab til emnet
eller virksomheden (jf. Arndt, 1967; Brown & Hayes, 2007).
En mikro-influencer kan siges at være en hvilken som helst person i følgerens netværk. Men flere af
fokusgruppedeltagerne nævner, at de følger specialister og personer på Instagram, som de kan blive
inspireret af (Bilag 14:4; Bilag 15:7; Bilag 16:5). Netop dette kunne tale for, at influenceren er en
opinion leader, da følgeren må formodes at følge influenceren på grund af, at denne er inspirerende,
eller er en person med viden eller interesse over gennemsnittet inden for mode. Det kan dog
diskuteres, om mikro-influencernes viden om mode er over den gennemsnitlige interesse eller viden
om emnet. Julia (Bilag 9:9), Mona (Bilag 12:1), Celine (Bilag 6:4) og Enrika (Bilag 7:4) er blevet
kontaktet af følgere med hensyn til, hvilket tøjmærke de var iklædt på et bestemt billede, da følgerne
ønsker at være som dem, hvilket kunne tyde på, at de ses som opinion leaders. Anja, Lilje, Sofie og
Anna er derimod ikke blevet kontaktet af følgerne med hensyn til spørgsmål om tøj og mode, hvilket
kunne tyde på, at deres følgere ikke ser dem som opinion leaders inden for mode. Det kunne altså se
ud til, at nogle mikro-influencere kan ses som værende opinion leaders, mens andre mere fungerer
som organiseret WOM eller noget helt tredje.
Det er ikke tilfældigt, at disse kvinder udvælges til at være mikro-influencere for Louis Nielsen.
Kvinderne anses for at være centrale i et netværk, som Louis Nielsen ønsker at nå. Før gik
virksomheder til massemedierne som sørgede for at skubbe det ud, hvorefter opinion leaderen
medierede budskabet til sine followers. I dag er massemedierne taget ud af ligningen, så Louis Nielsen
anvender opinion leaders, som derefter kommunikerer videre til followers. Der er dog andre
udviklinger, såsom drømmen om det organiske, som tyder på, at det er et netværk, og at der ikke
eksisterer et hierarki i samme grad mere. Promoveringen af Louis Nielsen fortsætter da også, når
Louis Nielsen er taget ud af ligningen, idet netværket eksisterer, uanset om annoncøren er til stede.
Dog vil der stadig være nogle personer i et netværk, som er mere interessante at få til at promovere
sit produkt, og det er netop disse som er influencere. Instagrams affordances gør også, at two-step
flow kan opfattes som værende mere netværksbaseret i dag, da affordancerne giver følgeren mulighed
for at svare tilbage på kommunikationen fra opinion leaderen/influenceren og omvendt.
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På baggrund af, at der er kommet fokus på autentiske relationer, og i den forbindelse staged back
region, er der sket en udvikling i teorierne. Opinion leaderen er ikke længere den med lidt mere viden
eller interesse om et givent emne, men derimod den der har lidt flere relationer eller følgere end
gennemsnittet. Der er således sket en forskydning. Det er dog muligvis også den, som er lidt bedre til
at skabe den rigtige staged back region, så følgeren oplever en autentisk relation med influenceren.
Derudover er det også de mennesker som er lidt mere tilbøjelige til at vise deres liv og interesser
frem. Mikro-influencere skal have lyst til at dyrke denne side af sig selv og være strategiske i deres
kommunikation af denne interesse på deres profil. Det er tydeligt, at nogle af mikro-influencerne
såsom Mona og Celine går særligt op i dette, da de har fokus på, at deres profiler skal fremstå smukke,
tiltrækkende og inspirerende (Bilag 6:2; Bilag 12:1). De har altså tænkt over, hvad de gerne vil
udstråle, og hvordan de vil opfattes jf. strategisk kommunikation.

6.5 Influencere som uafhængige?
Er mikro-influencere en uafhængig part, fordi de ikke modtager kontant betaling eller ikke er
tilknyttet én bestemt virksomhed?

Influencere kan anses som værende en slags blogger, og man kan derfor diskutere, om Uzunoglu &
Kips udtalelse gør sig gældende for influencere på Instagram:

“bloggers are more autonomous since they are not affiliated with a certain media group.
Therefore, they can write more independently and express personal opinions. Journalists
however, are paid by media companies whose principles are binding for them. They represent
the media company they work for, therefore they are more restricted in sharing sincere
thoughts about brands because the income of media companies mostly rely on advertising.”
(Uzunoglu & Kip, 2014:597)

Som analysen viser, så vælger Sofie, Anna og Mona at reklamere for solbrillerne, selvom de ikke
bryder sig om dem, hvilket går imod deres egne principper om kun at ville være influencer for
produkter, som de alligevel selv ville købe. Spørgsmålet er, om influencerne i virkeligheden kan
skrive og give udtryk for deres individuelle og personlige meninger om det sponsorerede produkt.
Influencerne har ikke nogen eksplicitte regler for, hvad de må skrive, og de må i princippet skrive,
hvad de har lyst til.
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Hvilken forskel er der egentlig på opslag som er sponsoreret af Louis Nielsen, og opslag som ikke er
sponsoreret af Louis Nielsen, men hvor Louis Nielsen tagges på billedet? Hvilken forskel er der, når
fokusgruppedeltager Jasmina tagger et brand i sine billeder (Bilag 15:27), og når mikro-influencerne
gør det? Forskellen er selvfølgelig, at influenceren får produktet af den sponsorerende virksomhed.
Men det vigtige spørgsmål er, om influenceren alligevel ville have købt solbrillerne, hvis hun ikke
havde modtaget dem gratis.
Som sagt vælger tre ud af de otte interviewede influencere at gøre reklame for solbrillerne, selvom
de ikke er tilfredse med deres solbriller, hvorefter de giver dem til en veninde eller sælger dem videre.
Så selvom influencerne ikke får kontant betaling for arbejdet, så føler de sig måske alligevel forpligtet
til at gøre så god reklame for produktet, som de nu kan. Ingen af de utilfredse influencere giver udtryk
for deres utilfredshed på Instagram, og de ytrer derfor ikke deres ærlige mening om produktet. Det
kan være svært at udtrykke kritik af et produkt, som man har modtaget gratis, da det skaber en form
for afhængighedsforhold. Det kan også tænkes, at influenceren vælger at gøre reklame for produktet
alligevel, fordi de ønsker flere samarbejder, og de derfor ikke deler deres ærlige mening om produktet
i frygt for, at de ikke bliver kontaktet af influencer-bureauet eller virksomheder igen. Modtagerne af
de sponsorerede opslag er således ikke kun potentielle kunder, men derimod også influencer-bureauer
og virksomheder, og det kan ligeledes være en grund til, at influenceren ikke udtrykker sin ærlige
mening på Instagram. Det er her, at glidebanen starter, da det rejser etiske og normative spørgsmål.

Det fremgår i hashtaggene til opslaget, at billedet er sponsoreret, men ordene “reklame” eller
“annonce” fremgår ikke. Det kan muligvis være svært for modtageren at afkode, at der er tale om en
reklame, da mange af billederne er almindelige billeder fra hverdagen, og at de derfor ligner de andre
billeder, som influenceren lægger op.
Privatliv og reklame blandes altså, hvilket rejser etiske og normative spørgsmål. En anden årsag til,
at det kan være svært for følgeren at afkode og gennemskue markedsføringen er, at reklamen inviteres
helt ind i den digitale vennekreds, hvilket gør det svært at adskille, hvornår denne “ven” er en
dørsælger, og hvornår denne ven rent faktisk er en ægte ven - eller hvornår influenceren er både
dørsælger og ven. Influenceren eksponerer produkter på en måde, hvor det kan være en udfordring at
gennemskue. Dørsælgere gider de færreste, men hvordan virker det, når det samtidig er en ven? For
hvis illusionen om et venskab er til stede, bliver det venner som taler til venner, når lokale mikroinfluencere anvendes til at omgå forbrugernes mentale spamfilter i stedet for de store megainfluencere. Dette kan skabe nogle etiske problemstillinger, hvis influencere reklamerer for
produkter, som de ikke selv ville købe, idet de, groft sagt, forsøger at manipulere deres netværk.
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Problemet er, at der er forskellige sfærer som blandes - en intimsfære med en marketingssfære.
Markedsføringen af produkter kommer lige pludselig ret tæt ind på livet af følgerne ved, at det kan
foregå 24/7 gennem de tætteste venner.

At influencerne alligevel vælger at reklamere for noget, som de ikke helt selv synes om, kan skade
deres troværdighed, hvis følgeren finder ud af dette via en secondhandshop eller lignende. Det kan
resultere i, at influenceren ikke længere ses som en rådgiver og en moderigtig ven, som følgeren
spørger til råds, før følgeren skaber sine egne tanker (jf. Brown & Hayes, 2008), og at de derfor ikke
længere vil være en influencer for denne følger.
Hvis denne ene mikro-influencer mister sin troværdighed, er der mange andre, som virksomheden
kan gå til i stedet for. Så hvis en influencer bliver utroværdig og mister følgere, vil der blot dukke nye
mikro-influencere op.
Det ser dog ud til, at fem ud af otte influencere siger deres ærlige mening, og det er også vigtigt at
huske på, at mikro-influencere kun får produktet som betaling. Derfor går influencerne op i, at det er
et produkt, som de rent faktisk har lyst til at eje og bruge, da de ellers synes, at det er meget tid at
bruge på det uden reelt at få noget igen. Det er også vigtigt at huske på, at influenceren kan blive
mødt af kritik i kommentarsporet og den offline verden, hvis produktet ikke lever op til følgerens
forventninger, hvilket måske ikke er det værd, når man ikke modtager kontant betaling. Desuden har
influencerne heller ingen tilknytning til Louis Nielsen, da de ikke arbejder fast for dem, og de da ikke
er afhængige af, at det er deres faste indkomst eller lignende.

I diskussionen af opinion lead WOM kom det frem, at hvis virksomheder ønsker at benytte mikroinfluencere i deres strategiske kommunikation, skal de vælge nogle som passer til deres brand - hvor
der er et godt match mellem influencerens persona og brandet. Det har betydning for oplevelsen af
autenticitet, at influencerne er uafhængige - eller at de i det mindste opleves således af modtagerne.

Side 92 af 111

Kapitel 7
Konklusion
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Kapitel 7 - Konklusion
Specialet har haft til formål at undersøge, hvordan modtagere oplever autenticitet i relation til mikroinfluencere sponsorerede opslag på Instagram. Specialet bygger på empirisk materiale som er
indsamlet gennem kvalitative interviews med otte mikro-influencere fra Louis Nielsens kampagne
for Kylie Minogue Eyewear samt tre fokusgrupper med potentielle modtagere for kampagnen. I det
følgende vil jeg samle op og konkludere på specialets vigtigste resultater.

Ud fra analysen og diskussionen kan det konkluderes, at der ikke er noget opslag som i sig selv bliver
oplevet som autentisk. Det er relationen og konteksten, som opslaget indgår i, som afgør, om det
opleves autentisk. Det er derfor ikke muligt at forsøge at definere nogle kriterier for, hvordan det
autentiske opslag ser ud, da det tyder på, at det ikke er det enkelte billede, men en kombination af
flere elementer. For selvfølgelig skal billedet være i flotte farver, og indholdet være noget, som
følgeren kan relatere til, da det er billederne og indholdet, som skal skabe relationen til at starte med.
Derefter er det den gentagne optræden gennem opslag, som skal føre til en parasocial interaktion og
dermed illusionen om et venskab.
Det handler om at skabe en autentisk relation mellem influenceren og følgeren, for at influenceren og
opslagene opleves som autentiske. Mikro-influencerne er bevidste om, at de skal vise noget fra deres
back region for at blive opfattet som autentiske i kommunikationen af sig selv (og det samme er
gældende, når de reklamerer for et produkt). For at skabe en autentisk relation kan influenceren bl.a.
iscenesætte en situation, så den kan forveksles med noget fra influencerens back region, hvilket i
specialet fremgår som en “staged back region”. Dette er en videreudvikling af Meyrowitzs begreber
om front, middle og back region. Staged back region er placeret mellem middle og back region. Det
er vigtigt, at influenceren er konsistent i sin præsentation, og influenceren omhyggeligt iscenesætter
en staged back region til den type persona og influencer, han eller hun er. Det er også vigtigt, at den
staged back region omfavner tidens trend med de rigtige holdninger og værdier, som skaber et billede
af mikro-influenceren som et ”ægte” og unikt forbillede.
Udover influencerens staged back region, skal influencere fremstå autentiske i mødet med følgeren både online og offline - ellers kan det føre til et brud i relationen, hvis influencerens back region ikke
passer med influencerens front region fra Instagram. Influencere skal altså være opmærksomme på at
blive i deres roller for at blive oplevet som autentiske. Det er ligeledes vigtigt, at kommunikationen
og personaen fremstår nærværende og som et “ægte” kig ind bag facaden, da det ellers kan risikere
at blive opfattet som værende ikke autentisk kommunikation og manglende ‘being true to your own
self’.
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Den parasociale interaktion spiller en vigtig rolle for oplevelsen af en autentisk relation, og flere af
informanterne føler ikke, at der opstår en parasocial interaktion, før der er en form for gensidig
kommunikation i form af svar på kommentarer, likes eller svar på direct messages.
Flere fokusgruppedeltagere føler, at de kender influencere på Instagram, fordi influencere deler ting,
som før kun var forbeholdt back region. Udover gensidig kommunikation kræves det, at følgerne kan
relatere til influenceren, og hvis influenceren “optræder” flere gange dagligt, er chancen for, at en
parasocial interaktion opstår større.
Informanterne kan godt blive enige om, hvornår de oplever noget som “fake”, f.eks. billeder som
virker opstillede og professionelle, hvis influencerne reklamerer for produkter for ofte eller hvis
mange influencere reklamerer for samme produkt i samme tidsperiode, opleves det som “fake”
kommunikation.

På baggrund af analysens resultater og den efterfølgende diskussion kan det også konkluderes, at der
er sket et skift i opinion leaderen i two-step flow modellen. Opinion leaderen er ikke længere den
med lidt mere viden eller interesse om et givent emne, men derimod den der har lidt flere relationer
eller følgere end gennemsnittet. Det er dog også den, som er lidt bedre til at skabe den rigtige staged
back region, som skaber oplevelsen af en autentisk relation. Derudover er det også de mennesker som
er lidt mere tilbøjelige til at vise deres liv og interesser frem, samt de der har tænkt over, hvad de
gerne vil udstråle, og hvordan de vil opfattes jf. strategisk kommunikation.
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Redegørelse for formidlingsartiklen
I det følgende præsenteres og redegøres der for, hvilke overvejelser jeg har haft i forhold til
udformningen af formidlingsartiklen. Herunder valg af målgruppe og medie samt genre og sproglige
virkemidler.
Målgruppe: Specialet havde til hensigt at undersøge, hvordan modtagere oplever autenticitet i
relation til mikro-influenceres sponsorerede opslag på Instagram. Dette kan have stor interesse for
kommunikationsfolk som arbejder i kommunikationsbureauer og -afdelinger, da netop disse anvender
eller arbejder med mikro-influencer marketing, ellers har de måske overvejet at gøre det. Det er derfor
interessant for denne målgruppe at få et indblik i, hvad der gør, at opslag opleves som autentiske af
modtagerne, da de kan anvende den viden til at forbedre deres kommunikation. Specialets resultater
kan også have interesse for studerende og fagfolk inden for kommunikation, da de kan overføres til
lignende undersøgelser. Målgruppen er relevant, idet specialets konklusion kan anvendes til nutidige
og fremtidige problemstillinger vedrørende influencer marketing og oplevelsen af autenticitet.

Medie: For at nå denne målgruppe med kommunikationsfolk, studerende og fagfolk inden for feltet
vil artiklen skrives til kommunikationsforum.dk (K-forum). K-forum er et online forum for
teoretikere og praktikere, der er interesseret i kommunikation og de nyeste tendenser. Der debatteres
og skrives om de nyeste tendenser, hvilket specialets undersøgelse må siges at gå ind under, da der
er en stigende interesse for influencer marketing og herunder mikro-influencer marketing. Jeg anser
derfor dette medie som et relevant sted at publicere specialets formidlingsartikel, da den henvender
sig til læsere, der arbejder med strategisk kommunikation.

Genre, sprog og visuelle virkemidler: Til at formidle resultaterne har jeg valgt at gøre brug af en
artikel. “Hey, You, See, So”-modellen (Meilby, 2005:258-9).
Hey skal fange læserens interesse og opmærksomhed, og derfor forsøger artiklens rubrik at være
fængende og skille sig ud fra de andre artikler på siden ved bl.a. at tale direkte til læseren, hvilket kan
skabe en følelse af identifikation og nysgerrighed.
You handler om identifikation, og dette har jeg anvendt ved at skrive “vores” i overskrift, hvilket
henvender sig direkte til læseren. Det gøres tydeligt, hvorfor artiklen er relevant for læseren.
Underrubrikken indeholder artiklens centrale pointer og fungerer som en appetitvækker.
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See uddyber og forklarer det, som vores Hey og You lægger op til. I brødteksten forklares og udpensles
artiklens pointer og specialets fremgangsmåde og resultater, hvilket inddeles i afsnit for at gøre det
let og overskueligt for læseren.
So skal besvare, hvad læseren kan bruge artiklen til.

Derudover indeholder teksten forskellige indgange i form af flere store billeder med tilhørende
billedtekst samt underoverskrifter, som understøtter tekstens indhold for at fange læseren med det
samme. Det medvirker også til, at læseren hurtigt kan danne sig et overblik over, hvad artiklen handler
om. Sprogstilen er skarp, underholdende og let læselig. Samtidig gøres der brug af begreber fra
kommunikationsfeltet og buzz-words, som læseren kan relatere til. Derudover tiltales læseren i 2.
person for at skabe en direkte forbindelse, som skal medvirke til, at læseren føler, at artiklen er
relevant for ham eller hende.

Hvad får målgruppen ud af at læse artiklen: De får viden om, hvordan modtagere oplever
autenticitet i forbindelse med sponsorerede opslag på Instagram med henblik på, at de kan anvende
det til at forbedre deres fremtidige kampagner. De vil opnå viden om, at det er relationen, og den
parasociale interaktion som er vigtig for oplevelsen af autenticitet, samt hvordan en mikro-influencer
kan skabe en autentisk relation til følgeren.

Formidlingsartikel
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Mikro-influencere: Et talerør, der inviterer reklamen ind i
vores digitale vennekreds

Mikro-influencere er en markedsføringsmetode, som forsøger at bypass’e forbrugeres
mentale spamfilter. På billedet ses mikro-influencer Julia Lindkold i en kampagne for
Kylie Minogue Eyewear for Louis Nielsen. Foto: Julia Lindkold

Skrevet af
Josephine Staunsbjerg
Kandidatstuderende i kommunikation
Roskilde Universitet
Men spørgsmålet er, om talerøret er autentisk og troværdigt? Ny undersøgelse viser, at der ikke
er noget opslag på Instagram som i sig selv virker autentisk på modtageren. Det er derimod
relationen og konteksten, der har betydning for oplevelsen af autenticitet.
De seneste år har vi set en opblomstring af nye markedsføringskanaler, og med over 250.000 aktive
brugere i Danmark er Instagram blevet en essentiel spiller på den digitale bane. Forbrugere er dog
også blevet mere immune over for traditionelle reklamer, og derfor er der også kommet nye
metoder til at nedbryde barriererne: mikro-influencere er en af dem. I denne artikel får du viden
om, hvordan mikro-influencere kan skabe værdifulde og autentiske relationer til deres følgere, som
øger følgernes lyst til at trykke på ’køb-knappen’.
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Strategisk autenticitet – et paradoks?
En sammenkobling af ordene autenticitet og strategi kan måske give anledning til undren hos dig,
idet ordene vel egentlig er modstridende og ved nærmere eftertanke noget af et paradoks. På den
ene side vil vi gerne planlægge og udtænke stærke markedsføringsstrategier, og på den anden side
ønsker vi at trænge igennem til vores kunder, så de rent faktisk også trykker på ’køb-knappen’, som
genererer omsætning til virksomheden. Og hvordan er det så lige, at vi trænger igennem til vores
kunder? Autenticitet.
Sådan skaber du en autentisk relation
En kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet satte sig for at undersøge, hvordan
modtagere oplever autenticitet i relation til mikro-influenceres sponsorerede opslag på Instagram.
Der blev interviewet otte mikro-influencere og foretaget tre fokusgruppeinterviews med potentielle
modtagere af en kampagne fra Louis Nielsen. Resultatet er, at modtagere ikke oplever opslag i sig
selv som autentiske. Det er derimod relationen og konteksten som afgør, om opslaget opleves
autentisk. Men hvordan skaber man en autentisk relation? Gentagne ”performances” fra mikroinfluenceren i form af billeder og video gør, at følgeren føler, at de kommer til at kende mikroinfluenceren, som var de en ven eller veninde. Der opstår altså en illusion om et venskab, og det
spiller en vigtig rolle i oplevelsen af en autentisk relation. Udover gentagne performances, bør der
også være en gensidig kommunikation i form af likes eller svar på kommentarer, og så kræver det
også, at følgeren kan relatere til mikro-influenceren og situationen. Det vil sige, at du kan se dig selv
i billedet eller situationen. Det synes at være vigtige elementer i disse digitale relationer, og det er
også vigtigt for forbrugerens lyst til at være ligesom influenceren, hvilket er det, som i sidste ende
får følgeren til at købe produktet.

Celine Bayer Lenbroch er en af de mikro-influencere, som har
succes med at iscenesætte en staged back region. Foto:
Celine Bayer Lenbroch
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En illusion om et kig bag facaden
Gennem studiet blev det også klart, at mikro-influencere kan iscenesætte en situation, så den kan
forveksles med noget fra influencerens privatliv – ifølge Erving Goffmans begreber – backstage. Det
er en udvikling af begrebet, og situationen kaldes staged back region. En omhyggeligt iscenesat
staged back region kan øge oplevelsen af en autentisk relation, fordi følgeren får fornemmelsen af
at kende influenceren privat og få et kig bag facaden. Det er vigtigt, at influenceren er gennemført
og konsistent i den rolle, som spilles på Instagram. Flere af de interviewede har nemlig oplevet at
møde influencere i den virkelige verden, hvor de forventninger, der er skabt online på Instagram,
bryder med det, de møder i den fysiske verden. De fortæller bl.a. om, en influencer som
markedsfører sig selv på Instagram som en, der er supersund med masser af ture i fitnesscenteret
og grønne juicer. Så følgeren bliver skuffet, da hun møder influenceren i byen og ser, at hun er rigtig
fuld, og ikke særlig ’healthy’. Det fører til, at følgeren bryder relationen. Det er altså en svær
balancegang at iscenesætte sig selv som en, følgerne ser op til, samtidig med at influenceren skal
leve op til denne online persona i tilfældet af et møde med følgeren i den virkelige verden. Ellers
opleves influenceren ikke som autentisk. Derfor må influenceren ikke fremstå alt for perfekt i sin
staged back region.
Ægte og autentisk versus falsk og opstillet
Paradokset er, at vi skal lægge en strategi for, hvordan vi fremstår mest ægte, autentiske og
relaterbare. Det er nemlig disse ”buzzwords”, der er afgørende for, om følgerne opfatter
influenceren som en ven, der giver udtryk for en objektiv mening om et produkt. Den nye
undersøgelse fra Roskilde Universitet har vist, at der er en hårfin balance mellem det at blive
opfattet som ’ægte og autentisk’ eller ’falsk og opstillet’. Følgerne kan være særdeles spontane og
gå fra den ene yderlighed til den anden på forholdsvis kort tid… fra at være en dedikeret følger til at
sige ”Fuck dig” og stoppe med at følge influenceren, som derved mister sin magt og indflydelse. I
ordet autenticitet ligger der jo netop det, at der ikke er lagt en strategi, at intet på forhånd er
udtænkt, struktureret og kontrolleret for at tjene penge, men at det i stedet er noget som eksisterer
for sin egen skyld.
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