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Abstract
Within the past years, companies have started using bloggers as a marketing channel to reach
consumers. Consumers today are overwhelmed with all kinds of marketing messages and don’t
pay attention to these marketing messages anymore. Instead they now listen to bloggers. Why is
this, one might ask? This is because consumers build unique personal relationships with the
bloggers and therefore considers them as trustworthy and listen to their recommendations. The
recent development in social media has entailed that this unique relationship exists on other
social media platforms as well. Consequently, the term influencer has been introduced, since
these people along with bloggers have a unique influence on their audience. Companies thus have
great opportunities using influencers, because they can reach a bigger audience through them.
The aim of this thesis is to investigate how influencer marketing have an impact on the consumer,
focusing on the food industry. I will analyse how the influencer marketing effort of a specific food
company influence the consumers, in order to discuss opportunities and challenges for food
companies in using influencer marketing.
Because of the limited research on and knowledge within the field of influencer marketing, this
thesis will draw upon different existing theoretic fields and research. Moreover, the thesis will
supply the theoretical framework with two interviews with experts, who work with influencer
marketing on a daily basis.
In order to answer the research question of the thesis and, but also to answer the research
question in a more comprehensive manner, a combined study was used. First a netnographic
study was conducted. The study was based on the influencer marketing effort of the food
company EASIS, where 12 influencers were chosen for the study. The aim of the netnographic
study was to observe the communication between the influencers and online users to understand,
how the influencers affect them. After the netnographic study seven qualitative semi-structured
interviews was conducted with users recruited from the netnographic study. The aim of the
interviews was to build upon the achieved knowledge from the netnographic study and to get a
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deeper and more complex understanding of how influencers effect the users and influencer
marketing in general.
The analysis of the interviews suggests that the online users have built a close relationship with
the influencers. This relationship evolves as the influencer’s shares personal thoughts, opinions
and experiences with their followers, and thus the followers feel that they know the influencer
and find them trustworthy. Moreover, the interviewed users agreed, that in general not all
influencers are trustworthy. In relation to that, three factors come into play; To what extend
infuencers have a critical approach to the product recommendation, the match between the
influencer and the product and finally the authenticity of the influent profile.
During the analysis of the netnopgraphic study four themes emerged. These were discussed in
relation to theory on user types on social networking sites. Here the dominating user type was
characterized as complimentary towards the influencer. In the analysis of the interviews it was
concluded, that this complimentary behaviour was a way of initiating a relationship with the
influencer. Furthermore it was concluded, that this behaviour was an evidence of consumer tribe
dynamics, but not in large groups as the theory prescribes, but instead on a one-to-one scale.
The findings of the analysis also suggest that users in general are positive towards influencer
marketing. Primarily because the influencers don’t have the commercial interests that companies
have. Therefore, influencers are considered more trustworthy.
After the analysis, the theoretical and empirical findings were discussed, to determine the
opportunities and challenges that food companies face working with influencer marketing. In this
discussion, it was concluded that when dealing with influencer marketing, companies work on
very different terms compared to working with traditional marketing campaigns. This can be a
challenge. Moreover, influencer marketing may have a big effect on consumers, however it also
requires a great strategic preliminary work by the company. For instance is the choice of
influencers here pivotal to the result of the marketing effort. Furthermore, influencer marketing
can create great value to the company; however it can be challenging to understand, how the
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values are created, as it should be understood both from a quantitative and a qualitative point of
view.
Antal tegn: 3949
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Introduktion
8

1.1 Indledning
Den teknologiske udvikling har transformeret måden information i dag florerer på. I gamle dage
var det over hækken til naboen, at vi udvekslede nyheder og informationer, som vi havde læst i
avisen eller hørt i nyhederne. I dag har de traditionelle medier til en vis grad mistet deres
gatekeeper-rolle, idet forbrugeren har taget kontrollen. Bærbare computere, smartphones, tablets
og en trådløs forbindelse har sat forbrugeren i stand til at kommunikere effektivt med hele
verden, hvor som helst og når som helst (Safko og Brake 2009: 9). Undersøgelser fra DR’s
medieforskning 2016 viser også, at danskernes tidsforbrug på nettet udelukkende har været
stigende de sidste fem år (DR 2016: 20). Endvidere viser undersøgelsen, at danskernes brug af
sociale medier også er stigende, og at danskerne via mobilen bruger mere tid på sociale medier
end på nyheder (Ibid.: 19-20).
Kommunikationsprocessen fra en til mange er blevet uendelig kort. Vi kan nemt skabe, dele og
publicere indhold online. Vi kan kommentere og debattere med hinanden og med virksomhederne
(Dinesen 2008: 65). Vi lever altså i en ny kommunikationsvirkelighed, hvor, som Dinesen (2008)
beskriver det, forbrugeren har sat sig i førersædet.
Forbrugeren bliver eksponeret for en overvældende mængde af markedsføringsbudskaber hver
dag. De bombaderes med reklamer fra TV, radio, magasiner og aviser. Virksomhederne har
tilpasset sig den nye digitale virkelighed, hvorfor forbrugerne også eksponeres for reklamer på
hjemmesider, i deres mailboks, på sociale medier – ja hvorhen forbrugeren går, så følger
reklamerne med (Cakim 2010: 3). De fleste forbrugere opfatter reklamer som utroværdige, fordi
virksomhederne har en åbenlys kommerciel interesse i reklamens budskab. Virksomhederne er i
sidste ende interesseret i at sælge produkter, hvorfor de kan mistænkes for, at være utroværdige i
deres markedsføringsbudskaber. Dette har tilsammen forårsaget, at forbrugerne er blevet
mættede og kyniske overfor virksomhedernes reklamer og markedsføringsbudskaber (Cakim 2010:
4; Ashley og Leonard 2009: 212). Forbrugerne lukker ørerne for virksomhederne og lytter i stedet
mere og mere til hinanden via internettet (Ebbesen og Haug 2009: 18). PR-virksomheden
Edelmann og analysefirmaet Strategy One har lavet undersøgelser af forbrugernes tillid til og
opfattelse af troværdighed over hele verden. Disse viser, at vi forbrugere stoler mere på en som
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mig, hvilket både kan være vores nærmeste familie og venner, men også mennesker som vi har
web-venskaber med gennem sociale netværk – en person med samme værdier og interesser
(Edelman 2008).
Siden 2006 er blogs skudt op som paddehatte og har udviklet sig fra at være et undergrundsmedie
til at være en integreret del af mange danskeres kommunikationsvaner (Ebbesen og Haug 2009:
27). 25 procent af den danske befolkning læser blogs ugentligt, hvilket er en stigning på 80 procent
over de seneste fem år, viser en undersøgelse foretaget af de to store mediebureauer Carat og
Vizeum i samarbejde med en række andre bureauer (bilag 32). Bloggen er en personlig
hjemmeside, hvor helt almindelige mennesker kan blive meningsdannere og trendsættere for et
uendeligt stort publikum. Det personlige aspekt ved mange blogs, hvor bloggeren deler private
hverdagstanker, følelser og holdninger medfører, at læserne ser mere positivt på mediet og anser
det som mere troværdigt end traditionelle medier (Johnson og Kaye 2004). Endvidere er bloggen
et interaktionsmedie, og interaktionen der foregår mellem bloggeren og læseren medfører, at der
opbygges en unik tillid til bloggeren, hvor forbrugeren føler, at de kender personen bag skærmen
(Hsu, Lin og Chiang 2013). Tidligere undersøgelser peger på, at der skabes en så nær relation, hvor
brugerne betragter bloggeren som en ven (Colliander og Dahlen 2011). Udviklingen i sociale
medier har medført, at det ikke kun er på bloggen, at et sådant bånd dannes, men på flere sociale
medieplatforme. Begrebet influent er derfor opstået, fordi personer, via disse platforme, har en
unik indflydelse på deres publikum (bilag 16, linje 19-20; linje 67-69). Begrebet influent vil derfor
blive anvendt i dette speciale og skal forstås som en person, der har et stort og engageret
publikum, som de kommunikerer til og med via sociale medier, samt at disse personer er bevidste
om deres værd og indflydelse (Sussman 2015).
Denne nye kommunikationsvirkelighed, hvor forbrugerne lukker ørerne for virksomhedernes
reklamer og markedsføring og i stedet lytter til online influenter, giver virksomheder nye
markedsføringsmuligheder i form af influent markedsføring (Liljander et al. 2014: 610-611). Her
betaler virksomhederne influenter med penge eller gratis produkter for at omtale deres produkter
(Liljander et al. 2014: 612-613). Igennem influenten har virksomhederne mulighed for at nå ud til
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specifikke målgrupper, og samtidig nyder virksomhederne godt af forbrugerens tillid og
troværdighed til influenten.
Influent markedsføring kan umiddelbart virke som den ideelle markedsføringsstrategi, men det
kan også skabe en række problematikker for både virksomheden og influenten. Ifølge
Markedsføringsloven skal det fremgå tydeligt for forbrugeren, når der er tale om reklame
(Forbrugerombudsmanden 2017). En influents omtale af et produkt skal betragtes som reklame,
fordi influenten omtaler produktet efter aftale med virksomheden (Jurainfo 2015;
Forbrugerombudsmanden 2017). Når influenter kompenseres for deres omtale, kan det potentielt
skade troværdigheden og dermed deres indflydelse på forbrugerne.
Derfor er det vigtigt, at virksomhederne er bevidste om eventuelle problematikker i forbindelse
med influent markedsføring, så de kan imødekomme dem proaktivt. Det er i den forbindelse
vigtigt, at der ligges tid og ressourcer i samarbejdet, så man sikrer, at resultatet ikke bliver
overfladisk og utroværdigt, da dette i sidste ende vil skade både virksomheden og influenten.
Inden for influent markedsføring foreligger der undersøgelser om selve influenten (Gillin 2005;
Keshelashvili og Trammell 2005; Sepp et al. 2011). De fleste undersøgelser er af bloggere, da
”influent” er et nyere begreb. Desuden foreligger der undersøgelser af bloggen som medie (Lewitt
2005; Miller og Shepherd 2009; Blood 2004; Herring et al. 2004). Endelig har forskere inden for de
seneste år foretaget undersøgelser af influent markedsførings indvirkning på forbrugerne
(Campbell et al. 2013; Liljander et al. 2014; Ballantine og Yeung 2014; Colliander og Erlandsson
2015).
Forskningen af forbrugerne, i forbindelse med influent markedsføring, er dog stadig i sin spæde
start, og forskere efterspørger generelt mere forskning, fordi der er mange facetter af fænomenet,
som ønskes undersøgt (Campbell et al. 2013; Liljander et al. 2014; Colliander og Erlandson 2015;
Ballantine og Yeung 2014; Hsu, Lin og Chiang 2012).
I forlængelse heraf forefindes der ikke mange undersøgelser af brugen af influent markedsføring i
forskellige brancher. Influent markedsføring er ikke noget, som alle brancher har taget lige hurtigt
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til sig. Ifølge Henrik Akselbo, direktør ved Bloggers Delight, Danmarks største blognetværk, var
modebranchen de første til at tage influent markedsføring til sig:
”Så man har altid i modebranchen været meget bevidst om at læne sig op af nogle personligheder.
Derfor var de var nok også nogle af de første, der var med på den her med digitale influenter og
adopterede det”. (bilag 15, linje 77-80)
Modebranchen har altså været de første på banen i brugen af influent markedsføring, fordi det
har ligget mere naturligt til branchen. Dette betragtes også som forklaringen på, hvorfor den
eksisterende forskning af influent markedsføring er koncentreret inden for modebranchen
(Ballantine og Yeung 2014; Colliander og Erlandsson 2015; Colliander og Dahlen 2011). Her viser
forskningen, at influent markedsføring har en positiv indflydelse på forbrugerens syn på det
undersøgte brand.
Fødevarebranchen er kommet senere i gang med brugen af influent markedsføring (bilag 15, linje
112-113), hvilket også forklarer, hvorfor der ikke findes meget forskning af influent markedsføring
inden for denne branche. Resultaterne fra modebranchen kan ikke umiddelbart overføres på
fødevarebranchen, fordi de to brancher er meget forskellige. Modebranchen er vandt til at bruge
mere traditionel PR, hvor de har fået deres produkter placeret uden at betale for det (bilag 15,
linje 91-92). Endvidere påpeger Henrik Akselbo, at de mere privilegerede i forhold til deres
produkter, fordi de er langt nemmere at få placeret hos influenterne grundet deres monetære
værdi (bilag 15, linje 163-166). Desuden fremhæver Henrik Akselbo, at nogle lovgivningsmæssige
vilkår er anderledes for fødevarebranchen end for eksempel modebranchen, i forhold til hvad og
hvordan virksomhederne og derfor også influenterne må kommunikere1 (bilag 15, linje 126-132).
Derfor kan vi ikke blot antage, at resultaterne fra modebranchen kan overføres direkte på en
branche som fødevarebranchen.

1

Der er mange regler og love i forhold til markedsføring af fødevareprodukter. Lovgivningen skyldes særligt, at man
ikke ønsker at forbrugeren vildledes i markedsføringen af produktet. Der er eksempelvis lovgivning i forhold til
ernærings- eller sundhedsanprisninger af produkter. Virksomheder må for eksempel ikke fremhæve særlige
egenskaber, hvis det er alment gældende for den pågældende produktkategori. Her betragtes det som vildledende at
skrive ”friskpresset juice – uden tilsat farve og konserveringsstoffer”, da dette også er gældende for anden juice end
friskpresset. Derfor må ”friskpresset” ikke indgå i anprisningen (Miljø- og fødevareministeriet 2016: 93).
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Influent markedsføring inden for fødevarebranchen er således et relativt uudforsket område,
hvilket blandt andet Liljander et al. (2014) også påpeger, idet de efterspørger mere forskning.
Samtidig er forskning af influent markedsføring inden for fødevarebranchen særlig relevant, fordi
fødevarebranchen ifølge Henrik Akselbo er en af de brancher, som bruger flest penge på influent
markedsføring i dag (bilag 15, linje 95-97).
Dette danner baggrunden for min erkendelsesinteresse, hvor jeg ønsker at undersøge influent
markedsføring, dets indflydelse og indvirkning på forbrugeren inden for fødevarebranchen og
dermed bidrage med ny viden til dette område.

1.2 Problemformulering
Dette leder til følgende problemformulering:
Med afsæt i et single casestudie af fødevarevirksomheden EASIS vil dette speciale analysere
hvordan EASIS’ influent markedsføring påvirker forbrugerne. Dette er med henblik på at diskutere,
hvilke muligheder og udfordringer, influent markedsføring har for virksomheder inden for
fødevarebranchen.

1.3 Begrebsafklaring
I det følgende afsnit beskrives relevante begreber, som bliver brugt i opgaven. Dette er med
henblik på at introducere læseren for specialets opfattelser af disse termer.
Influent og influent markedsføring
En influent kan betegnes som en person, som har et stort engageret publikum, som de
kommunikerer til og med. De har en professionel tilgang til deres profil på sociale medieplatforme, og de er bevidste om deres værd og indflydelse. En influent kan kommunikere via flere
sociale medieplatforme som eksempelvis en blog og en instagramprofil for at nå et endnu større
publikum (Sussman 2015; Gottbrecht 2016).
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Influenten har et personligt brand, som de værner om, og som derfor spiller ind i overvejelserne
om, hvilke brands de vælger at samarbejde med (Sussman 2015). En influent kan være alt lige fra
helt almindelige mennesker, professionelle bloggere, engagerede hobby-ister til kendte personer
og eksperter (Sussman 2015; Larsen 2016).
Ifølge Anne-Sophie Lahme, kontaktchef ved Lahme kommunikation, et bureau der beskæftiger sig
med influent markedsføring, er vi gået fra at snakke om bloggere til at snakke om influenter, fordi
den indflydelse som bloggere kan besidde, også er gældende for nøglepersoner på andre sociale
medier som eksempelvis Instagram (bilag 16, linje 18-20; 68-71).
Derfor vil jeg i dette speciale benytte begrebet influent. Jeg har erfaret mig, at branchefolk og
eksperter bruger begreberne ”influencer” og ”influent” i flæng. Dette speciale vil benytte begrebet
”influent”, da det er den danske oversættelse af ”influencer”.
I forlængelse heraf vil dette speciale derfor også benytte begrebet influent markedsføring om
markedsføring via influenter.
Brand ambassadører
Brand ambassadører er influenter, som har indgået et længerevarende samarbejde med en
virksomhed (Sussman 2015). De kan betegnes som repræsentanter for en virksomhed, der
personificerer dets brand og - produkter. En brand ambassadør vælges ofte på baggrund af deres
personlighed, interesse i og kompetence inden for et emne, som brandet kan siges at
repræsentere (Sussman 2015).
Brand ambassadører adskiller sig fra influenter, eftersom brand ambassadører har et mere
langsigtet samarbejde med virksomheden. Denne undersøgelse involverer både influenter og
brand ambassadører, hvilket begrundes ud fra at forbrugeren ikke umiddelbart kan skelne mellem
kommunikationen fra brand ambassadører og influenter. Dette skyldes, at begge grupper værner
om deres personlige brand og er engageret i det brand, som de vælger at samarbejde med. Dette
afspejles i begges kommunikation. I tilfældet med den valgte casevirksomhed EASIS, bliver begge
grupper betalt med EASIS produkter (bilag 17, linje 202-205). Desuden er begge grupper forpligtet
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til at informere forbrugerne om, at der er tale om et sponsoreret samarbejde (bilag 34; bilag 35;
bilag 36).
Bruger
Det eksisterer forskellige termer for forbrugerne på nettet. De betegnes både som brugere, læsere
og blog læsere (Brandtzæg og Heim 2011; Liljander et al. 2014; Baumer et al. 2008). I dette
speciale anvendes begrebet ”bruger” om forbrugeren i en online kontekst.
”At følge nogen”
Safko og Brake (2009: 283) anvender begrebet ”followers” eller på dansk ”følgere” om brugere på
sociale medier. ”Følgere” eller som verbum ”at følge nogen” beskriver den adfærd, når man på
sociale medier vælger at følge med i en bestemt brugers aktivitet. Dette begreb anvendes i dette
speciale, da brugere følger influenter på sociale medier.
Tribe, community og brand community
Der kan være svært at skelne mellem begreberne tribe og community, fordi begreberne anvendes
synonymt om de fællesskaber, som den postmoderne forbruger søger (Cova 1997; Cova og Cova
2002; Cova et al. 2012; Delanty 2003). I dette speciale vil begrebet tribes blive anvendt, da
begrebet benyttes af de teoretikere, som specialet tager udgangspunkt i. Endvidere kan det være
svært at skelne mellem tribe og community, da community forveksles med brand community. I et
brand community er det et bestemt brand eller en bestemt virksomhed, der er
omdrejningspunktet for fællesskabet (Muniz og O´Guin 2001: 412). Hvor i en tribe eller et
community er det fællesskabet, som er omdrejningspunktet (Cova og Shankar 2012: 181).

1.4 Præsentation af teori
Ifølge Anne-Sophie Lahme, kontaktchef ved Lahme Kommunikation, der siden 2009 har
beskæftiget sig med markedsføring via bloggere og sidenhen andre influenter, så kan influent
markedsføring og influent begrebet betragtes som meget nyt (Bilag 16: linje 25-31). Da dette
speciale tager udgangspunkt i et nyt og emergerende felt, vil den tilgængelige litteratur
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omhandlende emnet derfor være begrænset. I dette speciale vil jeg derfor trække på andre
teoretiske felter med henblik på at skabe forståelse for opgavens genstandsfelt.
Grundet den begrænsede litteratur har jeg valgt at supplere de teoretiske kilder med to
ekspertinterviews. Deres praktiske indsigter anses som værdifulde for opgaven, eftersom de
arbejder med det hver dag, og disse indsigter vil få vægt på linje med teorien. De to ekspertkilder
præsenteres i afsnit 4.5.5.
Den begrænsede litteratur kan ses som et kritikpunkt for opgaven. Derimod kan det også ses som
en styrke, idet jeg ser på den samfundsmæssige udvikling bag for at skabe forståelse. Endvidere
inddrages teori fra andre felter, og hermed trækkes nye linjer mellem de teoretiske felter. Derfor
kan denne opgave afføde et teoretisk bidrag. Tilsammen styrker det opgavens berettigelse og
giver en dybdegående forståelse for begreberne.
Til at belyse den nye kommunikationsvirkelighed samt dennes betydning for kommunikationen
mellem afsender og modtager, vil der indledningsvist blive redegjort for internettets, web 2.0
samt sociale mediers opkomst. I beskrivelsen af internettet opkomst og dets betydning for
samfundet inddrages Niels Ole Finnemann (2005; 2010) samt den førende netværks forsker
Manual Castells (2000; 2003), da de begge anses som centrale teoretikere i relation til dette.
I relation til feltet om web 2.0 og sociale medier erkender jeg, at der er flere teoretikere, der
arbejder med teorier her inden for, men at der i denne opgave tages udgangspunkt i Tim O’Reilly
(2007), Li & Bernoff (2011), Kirsten Dinesen (2008), Astrid Haug og Anne Ebbesen (2009) samt Lon
Safko og David K. Brake (2009). O’Reilly (2005) ses relevant at inddrage i og med, at han anses for
at være grundlæggeren af web 2.0. Li og Bernoff (2011) anvendes, da de med deres begreb
Understrømmen bidrager med et interessant perspektiv på kommunikationsudviklingen i
samfundet. Dinesen (2008) og Ebbesen & Haug (2009) inddrages, idet de hver især præsenterer en
nuanceret forståelse for sociale mediers indflydelse på forbrugeren og samfundet. Endvidere
anvendes Safko og Brake (2009), idet deres værk betragtes et solidt og anerkendt bidrag til feltet.
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Til at belyse feltet om det postmoderne samfund og den postmoderne forbruger, benyttes
litteratur af Firat og Ventatesh (1993; 1995) samt Cova (1996), da disse har gjort sig særligt
bemærket inden for dette felt.
I henhold til at afdække det teoretiske felt om consumer tribes, har jeg valgt at tage udgangspunkt
i den teori som Cova m.fl. præsenterer. Dette begrundes med, at disse forskere er anerkendte
inden for dette perspektiv på forbrugerkultur.
Med henblik på at få en forståelse for forbrugernes adfærd på blogs og sociale medieplatforme
inddrages teori om brugertyper. Her anvendes Li og Bernoff (2011), Brandtzæg og Heim (2011),
Nielsen (2006) samt Kozinets (1999). Disse fire inddrages da de bidrager med forskellige aspekter
og indsigter i forhold til brugertyper, hvorfor de i samspil skal give en mere nuanceret forståelse af
den online forbruger.
Eftersom litteraturen om influent begrebet er begrænset, vil jeg trække på relaterede teoretiske
felter for at kunne opnå en kompleks forståelse af samt for at kunne definere influent begrebet.
Her anses det som relevant at inddrage teori om opinionsledere. Elihu Katz og Paul F. Lazarsfeld’s
Two-Step Flow of Information Model betragtes som et grundlæggende bidrag (Windahl et al. 2008:
69). Trods teoriens alder bidrager den stadig med relevante og vigtige aspekter. Sven Windahl,
Benno H. Signitzer og Jean T. Olson (2008) introducerer Katz og Lazarsfeld’s Two-Step Flow of
Information Model i et nyere perspektiv, hvorfor deres bidrag medtages.
Tendensen med at forbrugere lytter til andre forbrugere fremfor virksomheder er ikke ny. Dette er
et centralt tema, som kan sættes i relation til det velkendte begreb word-of-mouth. Derfor
inddrages teori om word-of-mouth markedsføring og electronic- word-of-mouth markedsføring
for at forstå hvorfor influent markedsføring er opstået. Her inddrages Arndts (1967) definition af
word-of-mouth. Ydermere anvendes Robert V. Kozinets, Kristine de Valck, Andrea C. Wojnicki og
Sarah J.S. Wilners (2010) Network Coproduction Model, fordi den visualiserer og forklarer hvordan
word-of-mouth markedsføring fungerer.
Ligesom jeg nævnte ovenfor er influent markedsføring er relativt nyt begreb. Derfor vil jeg
supplerer de udvalgte værker med nyere journalistiske brancheartikler. Her anvendes Justin Kirkby
og Paul Marsdens værk fra 2006, hvori de beskriver og præsenterer blog markedsføring. Deres
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værk anses som relevant, idet influent markedsføring jf. afsnit 1.3 betragtes som et udvidet syn på
blogmarkedsføring. Her suppleres også med Ebbesen og Haug (2009).
Endvidere har denne opgave søgt inspiration i Nathalie Meinhardt Linds speciale ”Influent
Marketing”, fordi dette er blandt de få bidrag, som kommer ind på influent begrebet og influent
markedsføring (Lind 2016).

1.5 Afgrænsning
I denne afsnit præsenteres opgavens valg og fravalg, som har været nødvendige for at kunne
besvare specialets problemformulering på en nøjagtig og nuanceret måde. Afgrænsningerne vil
også blive adresseret løbende i opgaven.
I forbindelse med influent markedsføring er der flere interessant vinkler at undersøge.
Jf. afsnit 1.1, vil dette speciale have fokus på forbrugerne, hvorfor jeg ikke vil foretage yderligere
analyser af influenten.
Dette speciale vil tage udgangspunkt i en række udvalgte teorier, som jeg som forsker finder
relevante i forhold til mit emne omhandlende influent markedsføring. De valgte teorier skal ikke
betragtes som absolutte for emne. Valgene er baseret på specialets fokusområde. De valgte
teorier vil derfor også påvirke den viden, som jeg skaber.
I denne opgave har jeg valgt virksomheden EASIS som casestudie. Her kunne andre typer af
fødevarevirksomheder også være interessante at undersøge.

1.6 Specialets opbygning
Dette speciale udgøres af 9 dele og dets progression er illustreret i figur 1:
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19

2
Præsentation
af case
20

Dette afsnit har til formål at præsentere den valgte case, som ligger til grund for opgavens
undersøgelse. EASIS som virksomhed vil først blive præsenteret, hvorefter jeg vil eksplicitere
formålet med deres brug af influent markedsføring som strategi.
EASIS er Danmarks førende fødevarevirksomhed indenfor udvikling af produkter uden tilsat sukker
(Easis). Den sukkerfrie profil er en del af virksomhedens DNA, eftersom det fra virksomhedens
oprindelse har været et produktkrav, at diabetikere skulle kunne spise alle deres produkter (bilag
17, linje 138-141). Derfor var virksomhedens primære målgruppe først og fremmest diabetikere.
Men deres målgruppe har vokset sig større og dækker i dag nye og anderledes segmenter. Denne
udvikling er sket i takt med, at EASIS ikke kun har fokus på den sukkerfrie profil, men også et højt
indhold af kostfibre og proteiner (Easis). Endvidere har de udvidet deres produktsortiment meget,
hvor det i dag ikke kun inkluderer sødemidler, kager, cookies og kakao, men sågar også chips, dip,
ketchup, proteinholdige barer etc.
Dette tiltaler nye målgrupper, som er interesseret i træning, fitness, vægttab og en sund livsstil
generelt. Derfor er EASIS vision i dag, ”at lave kvalitetsprodukter med god smag til de forbrugere,
der ønsker at reducere deres indtag af sukker og kalorier og øge deres indtag af proteiner og
kostfibre” (Easis).
EASIS har efterhånden gjort brug af influent markedsføring siden 2013. De fik øjnene op for
influent markedsføring, fordi de nye målgrupper, som interesserer sig for sundhed og træning,
bruger meget tid på sociale medier. EASIS oplevede nemlig, at personer henvendte sig til dem og
spurgte om, de ville sende produkter mod at personerne fortalte om dem på sociale medier (bilag
17, linje 17-20). Derfor valgte EASIS at give sig i kast med det, hvortil de hyrede
kommunikationsbureauet Lahme Kommunikation, som hjælper dem med kampagner og
identificering af relevante influenter.
Samlet set har EASIS positive erfaringer med brugen af influent markedsføring. Det er for det
første en god måde at nå ud til en større målgruppe, da de via influenterne når ud til flere
forskellige segmenter (bilag 17, linje 29-35). For det andet oplever de, at influenterne faktisk er
bedre end dem selv til at demonstrere, hvordan EASIS’ produkter kan anvendes i forskellige
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sammenhænge (bilag 17, linje 35-37). For det tredje er influenterne også en god måde, hvorpå
EASIS brandet associeres med de værdier, som influenterne repræsenterer, uden at de
kommunikerer om det eksplicit (bilag 17, linje 60-65). Alligevel er influent samarbejder ikke uden
omkostninger. Her har EASIS erfaret, at valget af profiler kan give komplikationer. Nogle profiler
har et dårligt ry og engagementet fra de forskellige influenter varierer meget (bilag 17, linje 112118). Samlet har EASIS gode erfaringer med influent markedsføring, hvilket, som EASIS præciserer,
afspejler sig i salget, som udelukkende er steget de sidste tre år (bilag 17, linje 112).
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3
Videnskabsteoretisk ståsted
23

I dette kapitel vil der blive gjort rede for opgavens videnskabsteoretiske og metodologiske
tilgange, som er centrale for besvarelsen af opgavens problemformulering. Afsnittet indledes med
en introduktion til videnskabsteorien, hvorefter der redegøres for opgavens ontologi, epistemologi
og metodologi.
Som forsker er det vigtigt at, der er en klar sammenhæng mellem de ontologiske, epistemologiske
og metodologiske overvejelser, da det er forudsætningen for en sammenhængende og konsistent
videnskabelig undersøgelse (Darmer et al 2010: 45).
Videnskabsteori kan betragtes som forskellige perspektiver på de samme problemstillinger. Disse
perspektiver betegnes paradigmer (Thisted 2010: 79). Ifølge Thisted (2010: 80) eksisterer der
inden for videnskabsfilosofien to overordnede paradigmer, henholdsvis det forklarende - og det
fortolkende paradigme. Det forklarende paradigme har afsæt i den naturvidenskabelige og
positivistiske tradition. Her søger forskeren at give en forklaring på det undersøgte fænomen
(ibid.). Det fortolkende paradigme har afsæt i den humanvidenskabelige tradition, hvor man
derimod ønsker at opnå forståelse gennem fortolkning (ibid.). Dette speciale placerer sig inden for
det fortolkende paradigme. Ifølge Højbjerg (2013: 289) spreder den fortolkende tilgang sig over et
bredt spektrum af traditioner, teorier og metoder, som dog deler to grundlæggende
betragtninger:
”At forståelse og fortolkning kommer før forklaring, samt at de sociale fænomener og aktører, der
studeres, er bærere af betydnings- og meningssammenhænge, og at det derfor er disse, som skal
fortolkes og udlægges i en videnskabelig praksis”.
I forlængelse heraf argumenterer Allan Dryer Hansen og Karina Sehested (2003: 101), at
hermeneutikken og socialkonstruktivismen fint kan forenes, fordi de begge befinder sig inden for
den fortolkende tilgang og deler forudsætningen om at: ”[…] virkeligheden er baseret på
menneskelig skabende fortolkning”.
I denne opgave anvendes de to videnskabsteoretiske tilgange, socialkonstruktivismen og
hermeneutikken. Med afsæt i ovenstående argumenteres der for, at disse med fordel kan
kombineres, da de begge befinder sig inden for det fortolkende paradigme.
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3.1 Ontologien
Ontologien kan beskrives som vores grundlæggende opfattelse af, hvad er virkelighed? (Darmer et
al. 2010: 45). Dette speciale befinder sig inden for det fortolkende paradigme, hvor jeg anlægger
et socialkonstruktivistisk perspektiv på verdenen. Socialkonstruktivismen står i kontrast til det
positivistiske perspektiv på verden som én objektiv realitet. Socialkonstruktivismen ser ontologien
som relativistisk, hvor det antages, at der ikke findes én endegyldig sandhed (Rasborg 2013: 403).
Mennesker fortolker verden forskelligt for at opnå forståelse, og derfor kan vores betragtning af
virkeligheden ikke siges at afspejle virkeligheden, men repræsenterer derimod en fortolkning af
virkeligheden (Rasborg 2013: 405). Derfor er individer med deres subjektive forståelser og
holdninger med til at konstruere verden. På samme måde betragtes begrebet influent som et
socialt konstrueret fænomen.

3.2 Epistemologi
Epistemologien handler om, hvordan vi erkender denne virkelighed (Darmer et al. 2010: 45). Her
tillægger jeg mig socialkonstruktivismen, fordi jeg antager, at virkeligheden ikke er en realitet, men
derimod en konstruktion som skabes på baggrund af menneskers individuelle fortolkninger og
forståelser (Rasborg 2010: 407). Det erkendes derfor, at jeg som forsker vil indgå i det undersøgte
genstandsfelt og i den sociale kontekst, hvori virkeligheden skabes. Epistemologien er derfor
subjektiv, da en gensidig påvirkning mellem forskeren og det undersøgte fænomen er uundgåelig
(Nygaard 2012: 29).
Den viden som er fremkommet i dette speciale omkring influenters indvirkning på forbrugere er
derfor også med afsæt i mine subjektive fortolkninger og forståelser. Denne viden er fremkommet
i interaktion og forhandling med de interviewede forbrugere. Virkeligheden erkendes ud fra, at
den skabes i en subjektiv fortolkningsproces, hvorfor denne viden opstår på baggrund af de
interviewede forbrugere samt mine individuelle forståelser og fortolkninger af samme fænomen.
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3.3 Metodologi
Metodologien drejer sig om de konkrete teknikker og metoder, der benyttes til fremskaffelse af
viden (Darmer et al. 2010: 46). Dette speciales metodologi placerer sig inden for den
hermeneutiske tradition, der belyser, hvordan vi forskere fortolker på verden for at komme frem
til meningsfuld viden (Højberg 2013: 291). Denne opgave vil tage afsæt i Hans-Georg Gadamers
filosofiske hermeneutik. Et bærende princip i Gadamers hermeneutik er den hermeneutiske cirkel,
der ifølge Gadamer udgør strukturen for vores forståelsesproces (Højberg 2013: 300). Vores
erfaringer og viden om verden sker i en vekselvirkning mellem del og helhed. Vi forstår dele ud fra
den helhed, som vi er en del af, og omvendt kan vi kun forstå helheden ud fra de enkelte dele
(Højberg 2013: 292).
I denne opgave fremkommer vekselvirkningsprincippet i opgavens teoretiske del. Her trækker jeg
på forskellige teoretiske felter med henblik på at skabe en helhedsforståelse for fænomenerne
influent og influent markedsføring. Ydermere indtræder vekselvirkningsprincippet i analysen, hvor
den teoretiske ramme benyttes til at opnå forståelse for influenternes indvirkning på forbrugerne
og influent markedsføring generelt. Desuden fremkommer vekselvirkningsprincippet i den valgte
analyse strategi, hvor de udledte temaer repræsenterer dele, som tilsammen gør, at jeg opnår en
forståelse for helheden og omvendt.
Gadamer argumenterer, at vores forståelse altid vil betinget af vores forforståelse og fordomme.
Vores forståelse bygger altid på en allerede given forståelse af verden (Højberg 2013: 301).
Derfor vil min undersøgelse og de resultater, som jeg kommer frem til være påvirket af min
personlige, kulturelle og faglige baggrund. Ifølge Gadamer skal forforståelsens og fordommenes
indvirkning ikke ses som negativt, men det er alligevel vigtigt at være åben, når ens fordomme
udfordres (ibid.). Derfor har jeg kontinuerligt igennem undersøgelsen søgt at udvide min
forståelseshorisont fremfor at lade mig begrænse af den ved at være åben for nye aspekter
(Højberg 2013: 302). Den hermeneutiske fortolkningsproces er en dynamisk proces, hvor vores
forståelse kontinuerligt udvides (Højberg 2013: 304). Hertil præsenterer Gadamer begrebet
horisont sammensmeltning. Dette er en hændelse, der sker i mødet med det undersøgte
fænomen. Her møder man en anden forståelseshorisont, som udfordrer ens egen forståelse af
verden, og som gør, at man måske revurderer ens fordomme. Hermed udvides ens egen horisont,
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og der sker en horisont sammensmeltning, hvor ny forståelse og mening opstår (Højberg 2013:
303).
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4
Metode
28

4.1 Undersøgelsesdesign
Robert Yin (2003: 1-2) fremfører, at fordelen ved casestudier er, at forskeren her har mulighed
forstå komplekse sociale fænomener i deres naturlige omgivelser, fordi de påføres en afgrænset
kontekst. I forlængelse heraf argumenterer Christine Daymon og Immy Holloway (2002: 106) for,
at casestudier er særlig anvendte inden for det fortolkende paradigme, idet de gør det muligt at
foretage dybdegående undersøgelser af et fænomen i dets naturlige kontekst.
I takt med opgavens videnskabsteoretiske tilgang og med afsæt i de genstandsfelter som ønskes
undersøgt, har jeg valgt at anlægge et single-casestudie som undersøgelsesdesign, for at opnå en
dybdegående forståelse for EASIS’ influent markedsføring, og hvordan det påvirker forbrugerne.
Jeg anvender i dette speciale to kvalitative metoder: netnografi og det kvalitative
forskningsinterview. Fordi fænomenet undersøges fra to forskellige metodiske vinkler, er det
muligt at opnå en dyb og kompleks forståelse.
En ulempe ved single-casestudie er, at det ikke er muligt at foretage statistiske generaliseringer.
Med min kvalitative tilgang er jeg imidlertid heller ikke interesseret i dette jf. afsnit 4.7.
Ifølge Jens Thisted (2010: 207) bør udvælgelsen af cases altid være formålsbestemt, da det er
skærper opgavens validitet. Hertil argumenterer Thisted (2010: 206), at valget af single-casestudie
kan begrundes ud fra tre case tilfælde; den kritiske case, den ekstreme eller enestående case og
den afslørende case. En afslørende case anvendes til at sige: ”[…] hvordan det generelt forholder
sig på det pågældende område” (ibid.). Det kunne eksempelvis være, at casen giver mulighed for
undersøgelser på et felt, der ikke har været undersøgt før. Ifølge Helle Neergaard (2001: 24) kan
en case udvælgelsesstrategi også være teoristyret, hvor casen benyttes til at undersøge og
udbygge teori om et bestemt teoretisk konstrukt. De to strategier danner grundlag for valget af
casen i denne opgave. Jf. afsnit 1.1 er influent markedsføring generelt samt influent markedsføring
inden for fødevarebranchen, et relativt uudforsket teoretisk felt. Med afsæt i den valgte case
ønsker jeg at bidrage med teori til dette felt. Jeg betragter casen som en illustrativ case, der med
sit empiriske afsæt kan bidrage til teorien på sigt. I forlængelse heraf er jeg også bevidst om, at jeg
med afsæt i et single-casestudie, ikke er i stand til at opstille generelle principper, da casen netop
er kontekstafhængig og socialt konstrueret.
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4.2 Introduktion til den kvalitative undersøgelse
Ifølge Daymon og Holloway (2002: 4) er forskerens videnskabsteoretiske udgangspunkt afgørende
for de metodiske valg, hvor brugen af kvalitative metoder oftest associeret med et fortolkende
perspektiv. I takt med mit videnskabsteoretiske afsæt, der befinder sig inden for det fortolkende
perspektiv jf. afsnit 3, har jeg valgt at benytte kvalitative metoder til indsamling af empiri. Daymon
og Holloway (ibid.) forklarer, at målet med den kvalitative metode er at gå i dybden med sociale
fænomener for at skabe forståelse. Dette gøres ved, at undersøge hvordan den sociale verden
udtrykkes, opleves og fortolkes af individer (ibid.).
I denne undersøgelse kombineres de to kvalitative metoder; netnografien og det kvalitative
forskningsinterview. I det følgende afsnit præsenteres metodekombination.
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4.2.1 Metodekombination
Figur 2 illustrerer specialets kombination af kvalitative metoder:

Socialekonstruktivistisk og
hermeneutisk tilgang

Netnografisk undersøgelse

Meningskondensering af
netnografisk undersøgelse

Delanalyse 1:
Netnografisk analyse

Kvalitative semistrukturerede
interviews

Meningskondensering af
interviews

Delanalyse 2:
Analyse af interviews

Figur 2: Specialets kombination af metoder (egen tilvirkning)

Metodekombination er, ifølge Ib Andersen (2005: 164), et undersøgelsesdesign, hvor forskellige
metoder kombineres til at belyse samme fænomen, og hvor det drejer det sig om at vælge
forskellige metoder, som tilsammen supplerer hinanden (ibid.). Ifølge Nanna Mik-Meyer (2010:
325-326) anvendes kvalitative metoder i kombination med hinanden, da det sikrer analyser, som
leverer en større kompleksitet. Metodekombinations styrke er netop erkendelsen af, at metoder
kan noget forskelligt og ved at anvende dem i kombination, opnår man en mere nuanceret og
kompleks forståelse af det fænomen, man udforsker.
I denne undersøgelse har jeg valgt at gøre brug af metodekombination for at opnå en mere
fyldestgørende besvarelse af min problemformulering. Jeg har valgt at udføre en netnografisk
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undersøgelse og derefter udbygge den opnåede viden med kvalitative interviews. I min
netnografiske undersøgelse observerer jeg kommunikationen mellem influenten og brugerne,
men her kan jeg blot observere og ikke stille spørgsmål til brugerne. Derfor foretager jeg
efterfølgende interviews med brugerne, som er rekrutteret via min netnografiske undersøgelse.
Dette giver mig mulighed for at spørge ind til og forstå brugernes adfærd.
Ifølge Mik-Meyer (2010: 333) er deltagerobservationens vigtigste formål i en kombination med
kvalitative interviews at skabe en informeret interview og samtale situation samt en informeret
ramme for at kunne analysere dokumentmaterialet.
Det er netop formålet med min undersøgelse, hvor netnografien skal ses som afsæt for mine
kvalitative interviews. Ud fra den netnografiske analyse har jeg derfor opstillet fire
arbejdsspørgsmål, som danner rammen for mine interviews og min interviewguide. Disse fremgår
her:

Hvilken adfærd udviser brugerne generelt på sociale medier?
Hvad er deres relation til EASIS’ influenterne?
Foregår der en søgen efter relationsdannelse mellem
brugerne og EASIS influenter på sociale medier?
Hvad er brugernes holdning til markedsføring via influenter?

Et eksempel på et interessant aspekt, som fremkom i min netnografiske undersøgelse, og som jeg
ønsker at få uddybet i mine interviews, er den overvejende tendens til at bruge rosende
kommentarer. Jeg har en formodning om, at dette skyldes at brugerne med rosende
kommentarer, søger at skabe en relation til influenten.
Hertil ønsker jeg også at få uddybet andre interessante teoretiske aspekter i mine kvalitative
interviews, som ikke direkte er relateret til min netnografiske undersøgelse. Disse andre teoretiske
aspekter passer ind under de fire overordnede arbejdsspørgsmål, som jeg har opstillet ud fra min
netnografiske undersøgelse. Hermed udbygges derfor min interviewguide med nye spørgsmål.
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Et eksempel på et sådant aspekt er forbrugernes relation til influenterne. Teorien foreskriver, at
influenter har en styrke i den relation, som de får opbygget til brugerne, hvilket medfører, at
forbrugerne har tillid og tiltro til influenterne. Dette aspekt ønsker jeg at få belyst i mine
interviews.

4.2.2 Refleksioner over den kvalitative metode
Ifølge Alan Bryman (2012: 405-406) kritiseres kvalitative metoder ofte for deres subjektivitet, og
fordi deres resultater ikke kan repliceres eller generaliseres. I den kvalitative undersøgelse skal
subjektiviteten ses som en del af metodens styrke (Daymon og Holloway 2002: 4). Her er
forskerens involvering og den subjektive livsverden som undersøges en central del af den
kvalitative undersøgelse, fordi det giver mulighed for en kompleks og nuanceret forståelse af det
undersøgte fænomen (Daymon og Holloway 2002: 5-6).
Den kvantitative forskers fokus på replikation og generaliserbarhed er ikke af interesse for den
kvalitative forsker. Dette skyldes, at det er svært og dertil ikke en del af den kvalitative
undersøgelses formål, hvilket er at undersøge fænomener dybdegående. Jeg er som kvalitativ
forsker derfor fokuseret på, at tydeliggøre kvaliteten af min undersøgelse og resultater. Dette
opnås ved at være meget detaljeret i beskrivelsen af hele undersøgelsesprocessen, og hvordan jeg
er kommet frem konklusioner (Daymon og Holloway 2002: 7). Formålet med kvalitative
undersøgelser er ikke at opstille generelle principper. Derfor er jeg heller ikke interesseret i
generelle principper, men i stedet interesseret i at opnå en nuanceret forståelse af et specifikt
fænomen inden for en afgrænset kontekst. Derfor er det utrolig vigtigt, at jeg laver meget
detaljerede beskrivelser af mine fund, så det understøtter og viser den nuancerede og komplekse
forståelse, som jeg har opnået.

4.3 Introduktion til den netnografiske undersøgelse
Ekspansionen af internettet med dets mange platforme og muligheder for at kommunikere og
interagere har fuldkommen ændret den måde, forbrugere interagerer og udveksler information.
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Antallet af forbrugere, som benytter blogs, debatfora og online communities til at udveksle
erfaringer samt dele viden og historier med hinanden på, er stigende (Kozinets 2010: 178-180).
Inden for markedsføringsdisciplinen har det altid været essentielt at have forståelse for
forbrugernes smag og beslutningsprocesser. Der er derfor opstået behov for nye metodiske
tilgange til at forstå forbrugernes smag og ønsker (Kozinets 2010: 1-2).
Med afsæt heri samt i opgavens genstandsfelt, hvor jeg ønsker at undersøge og forstå hvordan
EASIS influent markedsføring via blogs og Instagram påvirker forbrugerne, anses det for relevant
at benytte netnografien som en del af mit undersøgelsesdesign.
Nedenfor vil den netnografiske undersøgelse som metode blive præsenteret. Herefter gennemgås
den valgte tilgang til netnografi af Robert Kozinets. Afslutningsvis vil jeg reflektere over
netnografien som metode.
Den netnografiske metode udspringer fra etnografien, som er en antropologisk tilgang baseret på
observationsteknikker anvendt inden for kulturstudier, marketing og forbrugerstudier (Kozinets
2010: 58). Forskellen på de to metoder ligger i at netnografien foregår på internettet.
Netnografien benytter de etnografiske teknikker i en online kontekst til at observere og studere
online communities, forbruger adfærd og forbrugerkultur (Kozinets 2002: 62). Robert Kozinets
(2010) regnes som foregangsmand på området, og jeg har derfor valgt hans tilgang til
netnografien i dette speciale.
Kozinets præsenterede, som en af de første, begrebet 'netnografi” i sin artikel fra 2002 og senere
mere uddybende i bogen ”Netnography. Doing Ethnographic Research Online” fra 2010. Disse to
bidrag vil blive anvendt i dette speciale.

4.3.1 Kozinets tilgang til netnografi
Kozinets har udviklet en procedure for hvordan man driver netnografien, som består af fem faser.
I første fase planlægger man sin ”entre” og udvælger det online community, som ønskes
undersøgt (Kozinets 2010: 85-86). Valget afhænger selvfølgelig af fokus for undersøgelsen
(Kozinets 2010: 84). Denne opgave vil tage udgangspunkt i blogs og den sociale medieplatform
Instagram fordi, at EASIS’ influenter kommunikerer via disse platforme. En række af influenterne
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kommunikerer via blogs, Instagram og Facebook. Dog har jeg valgt ikke at inkludere
kommunikation via Facebook, idet interaktionen og responsen fra følgere enten var meget lav
eller ikke eksisterende, og det er netop interaktionen, som jeg vil undersøge i dette speciale.
Endvidere skyldes mit fravalg af Facebook, at Anne-Sophie Lahme, kontaktchef ved Lahme
kommunikation påpeger, at Facebook ikke er et særlig relevant for influenter, fordi platformen
ikke arbejder på mediets præmis (bilag 16, linje 156-159).
Næste fase er dataindsamling og analyse af den indsamlede data. Ifølge Kozinets (2010: 94-95) er
det umuligt at isolere de to faser fra hinanden, da man ikke kan undgå at analysere under
dataindsamlingen. Ifølge Kozinets er der tre tilgange til indsamling af materiale. I dette speciale
anvendes den første tilgang, som foregår ved direkte kopiering af eksisterende interaktionen i et
online community.
Ifølge Kozinets (2010: 116) skal forskeren fortsætte dataindsamlingen til han/hun er mættet for
nye indsigter, hvortil han nævner, at man i netnografien kan opnå interessant og brugbar
information fra en relativ lille mængde data. Med afsæt heri har jeg vurderet, at følgende mængde
data var tilstrækkelig. Opgavens data dækker over EASIS’ influent markedsføringstiltag i 2016.
Dette omfatter tre influent markedsføringskampagner og influent markedsføring via EASIS’ brand
ambassadører. Jeg har herfra udvalgt 12 influenter, hvis kommunikation specialet vil tage
udgangspunkt i. Jeg har valgt at anvende både brand ambassadører og influenter jf. afsnit 1.3. De
udvalgte influenter dækker både over personer, som kommunikerer via blogs og Instagram, og
Influenter der kommunikerer udelukkende via Instagram. Dette er gjort for at opnå et så
nuanceret og repræsentativt billede som muligt af interaktionen i forbindelse med EASIS’ influent
markedsføring.
I min undersøgelse kommunikerer alle influenter via Instagram - også bloggerne. Dette bunder
formodentligt i, og som Henrik Akselbo også pointerer, at det generelt inden for influent
samarbejder forventes, at bloggere kommunikerer om produktet både på deres blog og på andre
sociale medieplatforme som Instagram (Kohsel 2017a).
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Derfor forventes det ikke, at forbrugerne i min undersøgelse vil se adskilt på bloggerne og
Instagrammerne, da begge parter kommunikerer via Instagram. Derfor vil opgavens analyse ikke
behandle de to medier adskilt.
De udvalgte influenter fremgår nedenfor:

I henhold til opgavens problemformulering, hvor jeg ønsker at undersøge, hvordan influent
markedsføring påvirker forbrugeren, er mit valg af influenter også styret af mængden af
interaktion mellem influenten og brugerne. Derfor har jeg valgt at fokusere på de influenter, hvor
der er mest interaktion. I bilag 1 foreligger en indledende undersøgelse og en oversigt over
interaktionen hos alle de influenter, som EASIS har gjort brug af i 2016. På baggrund af denne at
jeg har udvalgt influenterne.
Der er indsamlet i alt 131 indlæg, hvilket indbefatter 1523 kommentarer. I bilag 3 er en oversigt
over alle indsamlede kommentarer hos influenterne. I oversigten kan man også se antal ”synes
godt om” og de kommentarer, som jeg har valgt af fjerne. Jeg valgt at fjerne 757 kommentarer.
Det drejer sig om kommentarer i forbindelse med konkurrencer, fordi jeg vil undersøge brugernes
naturlige adfærd og ikke adfærd styret af udsigten til at vinde gratis produkter. Endvidere kan
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nogle kommentarer karakteriseres som spam-kommentarer. Disse kommentarer er på engelsk og
kommer fra udenlandske profiler, der kun kommenterer for at skaffe likes til deres egen profil.
Disse er også fjernet fra undersøgelsen. Dermed vil 766 kommentarer blive analyseret. Der er
taget screenshots af kommentarerne, se bilag 2.
Kozinets nævner, at den indsamlede data skal kodes og kategoriseres, men han kommer ikke med
en specifik metode til, hvordan det skal foregå (Kozinets 2010: 119). Han anbefaler en blanding af
analytisk kodning og en hermeneutisk tilgang (Kozinets 2010: 121).
Med afsæt heri har jeg valgt at anvende Kvale og Brinkmanns (2009) hermeneutiske analyse
værktøj Meningskondensering, til at strukturere og analysere mine netnografiske data. Dette vil
blive uddybet i afsnit 4.6.
Den tredje fase kalder Kozinets (2002: 67) ”providing trustworthy interpretation”, hvilket
omhandler undersøgelsens validitet og troværdighed. Denne fase uddybes i nedenstående afsnit
4.3.2.
Den fjerde fase omhandler de etiske aspekter ved netnografien som metode. Der forekommer et
etisk dilemma i forhold til hvorvidt et online forum skal betragtes som privat eller offentlig
(Kozinets 2010: 141). Kozinets (2010: 147) anbefaler derfor, at man tilkendegiver sin
tilstedeværelse som forsker, så de observerede er bekendt med, at de bliver observeret. Men det
er samtidig også metodens styrke, at de observerede ikke er bekendt med, at de bliver observeret.
Jeg vil hertil argumentere for, at min tilstedeværelse som forsker vil påvirke de observeredes
naturlige adfærd. Af den grund har jeg valgt udelukkende at være observatør.
Den femte og sidste fase omhandler det Kozinets kalder ”member check”. Her skal forskeren søge
at højne validiteten af undersøgelsen ved at få eftertjekket undersøgelsens resultater ved de
brugere, som forskeren har observeret (Kozinets 2002: 66). Dette imødekommer jeg igennem
mine individuelle interviews, som foretages med brugere, som er rekrutteret ud fra min
netnografiske undersøgelse.
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I min netnografiske undersøgelse har jeg valgt også at inddrage antallet af ”synes godt om”. Dette
er en integreret funktion på Instagram, hvor brugeren ved et klik kan indikere anerkendelse af en
opdatering (Haug 2014: 210). Jeg har valgt at inddrage funktionen, da det er en meget ubesværet
måde for brugere at interagere online. Her foreskriver teori af Nielsen (2006) og Brandtzæg og
Heim (2011), at det netop burde gøre funktionen populær blandt brugerne. Derfor finder jeg det
interessant at afdække, hvor stor en andel af brugerne, der benytter sig af denne funktion.
Inddragelsen af dette strider lidt i mod min metodiske tilgang, hvor jeg med afsæt i min
problemformulering ønsker at undersøge interaktionen mellem influenten og forbrugerne.
Endvidere er denne funktion ikke tilgængelig på blogs, hvorfor jeg udelukkende kan undersøge det
på Instagram. Alligevel har jeg valgt at inddrage det, fordi jeg synes, at det er et utrolig interessant
aspekt i forhold til brugernes aktivitetsniveau på sociale medier. Ydermere vil det kun udgøre et
mindre del af min analyse.

4.3.2 Refleksioner over netnografien
Netnografien har sin styrke i at være mindre påtrængende end andre kvalitative metoder, idet der
kun observeres fra forskerens side. Netnografien giver mulighed for at observere forbrugerne i
deres naturlige miljø uden at forstyrre, fordi man ikke er fysisk til stede. Desuden er metoden
mindre tidskrævende og dertil fleksibel, idet datamaterialet er offentligt - og digitalt tilgængeligt
(ibid.).
Reliabiliteten i den netnografiske undersøgelse anses som høj, fordi empirien er offentligt
tilgængelig. Dette gør det muligt for andre forskere, at foretage - og vurdere samme undersøgelse.
Jeg vil dog pointere, at jeg som forsker fortolker ud fra min subjektive fortolkningsramme, hvorfor
andre forskere formodentligt vil få fortolkningsmæssigt anderledes resultater. Endvidere højnes
reliabiliteten, idet jeg vil være så udførlig som mulig i min beskrivelse af hele den netnografiske
undersøgelsesproces, hvilket gør det nemmere for andre at vurdere pålideligheden af
undersøgelsen.
En begrænsning i den netnografiske undersøgelse, er dens snæverhed. Der kan være en
usikkerhed i de konklusioner der drages, grundet forskerens manglende information om
medlemmerne. Forskeren kan ikke være sikker på, om brugernes online adfærd repræsenterer
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deres reelle og offline adfærd (Kozinets 2002: 64-65). Desuden er det ikke muligt at generalisere
resultaterne fra den netnografiske undersøgelse udover det undersøgte community, idet der
foreligger et begrænset kendskab til interessenternes baggrund (Kozinets 2002: 64). Hertil
anbefaler Kozinets (2002: 65) at supplere den netnografiske undersøgelse med andre metoder
som eksempelvis interview. Dette imødekommer jeg ved at supplere med individuelle interviews
med brugere, hvilket højner validiteten af undersøgelsen, da risikoen for misfortolkninger
mindskes (Bryman 2012: 392).
Endelig vil jeg argumentere for, at validiteten højnes ved at jeg følger en anerkendt
fremgangsmetode og standard (Kozinets 2010: 164).

4.4 Introduktion til det kvalitative forskningsinterview
Det kvalitative forskningsinterview søger at forstå verden ud fra informanternes synspunkt. Det
søger at forstå deres livsverden, meninger og holdninger (Kvale og Brinkmann 2009: 17). Det
kvalitative interviews styrke i denne opgave er, at det giver indsigt i forbrugerens forståelser og
fortolkninger i forhold til influent markedsføring.
Inden for det individuelle interview eksisterer flere undergenrer. Her fremstiller Andersen (2005:
167-169) tre forskellige genre; det åbne, det delvist strukturerede og det standardiserede
interview. Her fravælges det åbne og det standardiserede, eftersom det åbne slet ingen struktur
har og da det standardiserede er opbygget efter en fuldkommen bundet struktur (ibid.).
Bryman (2012: 472) anbefaler det semistrukturerede eller delvist strukturerede interview, når
forskeren ønsker at undersøge teoretisk funderede begreber og fænomener i en dybere kontekst.
Med afsæt heri vælger jeg den semistrukturerede interviewform, da den tillader mig at have en
række på forhånd fastlagte teoretiske emner og konkrete spørgsmål, som er af interesse for dette
speciales overordnede emne, og som jeg ønsker at opnå en dybere forståelse for.
Den semistrukturerede form tilføjer desuden en åbenhed i forhold til rækkefølgen af emner og
formulering af spørgsmål. Dette giver mulighed for at forfølge interessante aspekter og svar, som
informanten kommer med (Kvale og Brinkmann 2009: 144). Jeg har derfor udformet en
interviewguide, som indeholder specifikke emner samt på forhånd formulerede spørgsmål, men
jeg tillader mig at afvige fra denne struktur. Dette har medført, at alle interviewene har den
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samme ramme, men de enkelte interview vil forløbe forskelligt, eftersom de tilpasses den
specifikke informant og deres synspunkter (Kvale og Brinkmann 2009: 155). Interviewguiden til
interviewene med brugerne kan ses i bilag 4.
Mine interviews er bygget op omkring fire overordnede arbejdsspørgsmål, som jeg har udledt fra
min netnografiske undersøgelse. Disse er:
Hvilken adfærd udviser brugerne generelt på sociale
medier?
Hvad er deres relation til EASIS’ influenterne?
Foregår der en søgen efter relationsdannelse mellem
brugerne og EASIS influenter på sociale medier?
Hvad er brugernes holdning til markedsføring via influenter?

Undervejs i interviewet har jeg holdt mig til retningslinjer, som ifølge Steiner Kvale (1996) besiddes
af en god interviewer. Ifølge Kvale (1996: 148-149) er det interviewerens job at holde strukturen
undervejs i interviewet. De på forhånd formulerede spørgsmål og emner er med til for at holde en
struktur gennem interviewet. Det er også mit job som interviewer, at lede informanten tilbage på
sporet, hvis han kommer ud på et irrelevant sidespor (Kvale 1996: 148) Endvidere er det vigtigt at
virke empatisk og interesseret, for at få den interviewede til at åbne sig op. Det også vigtigt, at
give den interviewede plads, ikke selv at tale for meget (Kvale 1996:148-149). Desuden er det
vigtigt, at være kritisk i sin tilgang, hvilket jeg var, når der eksempelvis forekom
uoverensstemmelser i den interviewedes udtalelser (Kvale 1996: 149).

4.4.1 Refleksioner over det kvalitative interview
Det kvalitative interview tager afsæt i og har fokus på den interviewedes livsverden, hvorfor det
giver indsigt i, hvad den interviewede anser som relevant og vigtigt at snakke om (Bryman 2012:
470). Det kan betragtes som en ulempe, da det oftest vil inkludere overflødige pointer. Samtidig er
det også metodens styrke, da det netop giver plads til nye vinkler og aspekter, som forskeren ikke
havde set.

40

4.4.2 Udvælgelse og præsentation af brugere
I dette speciale er der foretaget individuelle interviews med syv brugere. Som en del af mit
undersøgelsesdesign har jeg valgt at kombinere to kvalitative metoder for at opnå en mere
nuanceret besvarelse af min problemformulering. Derfor har jeg rekrutteret mine informanter ud
fra min netnografiske undersøgelse. Her har jeg gjort brug af formålsbestemt sampling, herunder
kriterie sampling, hvor en række kriterier er opstillet for udvælgelsen, for at sikre, at relevante
informanter bliver udvalgt (Bryman 2012: 418-419). Jeg havde to kriterier. Det første kriterie var,
at de skulle have kommenteret på en af de udvalgte influenters indlæg i forbindelse med EASIS’
influent markedsføring. Det andet kriterie var, at de skulle være blandt EASIS’ primære
målgruppe. EASIS har en bred målgruppe, som dækker over forskellige interessefelter: sundhed,
sport, fitness, slank og diabetes (bilag 37). Alligevel definerer EASIS deres primære målgruppe som
kvinder mellem 18-65 (bilag 17, linje 169-170). Hertil påpegede Line Krogh Ellesgaard, Marketing
Manager ved EASIS, at de i deres influent markedsføring udvalgte influenter med henblik på at
ramme bredt i deres målgruppe, men Line indrømmede også, at de forventede primært at ramme
den yngre del af målgruppen med influent markedsføring, fordi at det foregår på sociale medier
(Kohsel 2017b).
Profilerne for de udvalgte informanter fremfår nedenfor:
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En kritik af brugernes profil er, at to af brugerne, Therese og Cecilie, har en uddannelsesmæssig
baggrund inden for kommunikation og markedsføring. Jeg er derfor bevidst omkring deres
forudindtagenhed i forhold til emnet. Jeg var opmærksom på dette i løbet af interviewet og var
særlig opmærksom på at adskille, når de fortalte om deres akademiske viden omkring emnet, og
når de fortalte om deres personlige erfaringer som forbruger.
Jeg anser det som en styrke, at informanterne geografisk set er relativt spredt. De spreder sig fra
hovedstaden, over en by uden for hovedstaden til to byer i Jylland. Samtidig er deres
beskæftigelse også varieret, hvilket jeg også mener, styrker undersøgelsen.
De udvalgte informanter kan også kritiseres for at være for homogene i aldersfordelingen i forhold
til EASIS’ målgruppe. Ifølge tal fra Danmarks Statistik er det også den unge målgruppe - særligt fra
16-34, som er de største forbrugere af sociale medier, og aktivitetsniveauet daler med alderen
(Kulturministeriet 2015: 14). Særligt i forhold til aktivitetsniveauet på Instagram er de 16-29 årige
en del mere aktive end dem på 30 og ældre (Kulturministeriet 2015; 20; 24). Som nævnt ovenfor
forventer EASIS primært, at nå den yngre del af målgruppen via influenter, da det foregår på
sociale medier. Hermed kan man argumentere for, at det ikke er en så stor kritik alligevel.
Ifølge Bryman (2012: 425) eksisterer der ikke specifikke regler for antallet af informanter til
kvalitative interviews. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009: 134) vil det optimale antal af informanter
variere alt efter undersøgelsens formål. I forlængelse heraf påpeger Bryman (2012: 421), at det
optimale antal informanter afgøres ud fra, hvornår man som forsker opnår ”mæthed”. Derfor
anbefaler han, at man afholder interviews, indtil man når det punkt, hvor der ikke genereres flere
nye indsigter (ibid.). I min undersøgelse blev antallet af informanter bestemt ud fra hvornår jeg
mente, at jeg ikke genererede nye indsigter. Det endte med et endeligt antal på syv interviews.

4.4.3 Interviewguide
Som det fremgik ovenfor, er interviewguiden opbygget efter fire overordnede arbejdsspørgsmål,
som jeg har udledt af min netnografiske undersøgelse. Interviewguiden kan ses i bilag 4.
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I interviews er der flere måder at stille et spørgsmål på (Kvale og Brinkmann 2009: 155-156). I
interviewguiden har jeg gjort brug af indledende spørgsmål, særligt i den indledende fase til
interviewet og når der blev åbnet op for nye emner (Andersen 2005: 177).
Desuden er der gjort brug af opfølgende spørgsmål både planlagte og spontane fra min side med
henblik på at udfolde, uddybe og afklare interessante aspekter (Kvale og Brinkmann 2009: 159).
Jeg har høj grad gjort brug af denne type spørgsmål, fordi emnet er et, som kan være svært at
sætte ord på for forbrugere. Generelt har jeg søgt at lave interviewspørgsmålene så korte og
enkelte som muligt (Kvale og Brinkmann 2009: 154)
Alle interviewene blev indledt med en briefing for at sætte konteksten for interviewet. I denne
briefing forklarede jeg kort om formålet med interviewet, brugen af optager og jeg gav den
interviewede mulighed for at stille spørgsmål (Kvale og Brinkmann 2009: 149). Hvert interview
blev også afsluttet med en debriefing, hvor jeg afrundede interviewene med at høre, om den
interviewede havde spørgsmål, spekulationer eller tilføjelser, som de ikke havde fået sagt (Ibid.).

4.4.4 Transskribering
Ifølge Kvale og Brinkmann (2009: 200) kan transskriberinger fra et sprogligt perspektiv anses som
en oversættelse fra talesprog til skriftsprog, hvilket kræver vurderinger og beslutninger fra
forskerens side (Kvale og Brinkmann 2009: 200). Dette er også i overensstemmelse med mit
videnskabsteoretiske afsæt, hvor jeg erkender, at jeg som forsker vil tolke på data for at skabe
forståelse.
Ifølge Kvale og Brinkmann (2009: 204) er specialiserede transskriberinger, hvor ”øh”, gentagelser,
ufærdige sætninger og tænkepauser inkluderes, ikke nødvendige, når det drejer sig om
meningsanalyser. Eftersom jeg i min analyse har fokus på mening, vil jeg derfor ikke foretage en
sådan specialiseret transskribering. Jeg har også valgt, at udelade tilkendegivende udsagn fra mig
selv som eksempelvis ”okay” og ”ja”, fordi de har fungeret som en bekræftende tilkendegivelse til
informanterne om, at jeg lytter med.
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4.4.5 Ekspert interview
I denne opgave er der foretaget to ekspert interviews. For det første er de foretaget for at bidrage
med viden om influenter og influent markedsføring, fordi feltet jf. afsnit 1.1, kan feltet betragtes
som relativt nyt, hvorfor litteraturen herom er ret begrænset. For det andet skal eksperternes
videns bidrage til opgavens diskussion, der omhandler muligheder og udfordringer, som
fødevarevirksomheder står over for i forhold til brugen af influent markedsføring.
Et ekspert interview adskiller sig fra andre interviews, ved at eksperten her sidder med magten
(Kvale og Brinkmann 2009: 167). Fordelen ved et ekspert interview er, at man interviewer en
person, som er utrolig godt inde i sit stof og derfor en interessant samtalepartner (ibid.).
En problematik, som er vigtig at være bekendt med i forhold til de valgte eksperter, er at begge
eksperter arbejder med influent markedsføring og sælger ydelser her indenfor, hvorfor man kan få
den mistanke, at de vil afholde sig fra at nævne udfordringer og problematikker ved brugen af
influent markedsføring. Det var jeg opmærksom på i interviewene, og jeg imødekom det ved at
spørge mere aktivt ind til udfordringer og problematikker. Endvidere forholder jeg mig generelt
kritisk til deres synspunkter, da det jo blot er to individuelle menneskers synspunkter. Hertil skal
det pointeres, at eftersom der er begrænset teori om emnet, så betragtes indsigter fra
erhvervslivet, som jo arbejder med dette hver dag, som værdifulde.
Grundet opgavens tidsramme og eftersom begge eksperter er bosat i København og jeg selv bor i
Aarhus, er begge ekspert interviews foretaget over telefon. Det kan være en begrænsning, idet
gestikulationer mangler, hvilket kan være understøttende for både mine egne samt ekspertens
pointer (Andersen 2005: 172). Jeg har været opmærksom på dette i begge interviews og spurgt ind
til pointer, jeg var i tvivl om. Endvidere har jeg hele tiden søgt at være kort, konkret og tydelig i
mine spørgsmål, så der ikke opstod misforståelser.
Det første ekspert interview er foretaget med Henrik Akselbo, som er direktør og medstifter af
Bloggers Delight, der er Danmarks største blognetværk. Blognetværket består af mere end 300
blogs og har mere end 1 million læsere på en månedlig basis (Bloggers Delight 2017). Henrik og
Bloggers Delight er dem, som skaber linket mellem influenten og virksomheden. Derfor må Henrik
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have en stor indsigt i problematikker og udfordringer, som kan opstå i influent markedsføring.
Henrik stiftede Bloggers Delight tilbage i 2010 og siden da er virksomheden udelukkende vækst ‘et
(Fogde 2017). Jeg syntes, at det kunne være interessant at interviewe Henrik, fordi han har en stor
indsigt i hele branchen og branchens udvikling, eftersom han har været med siden influent
markedsførings spæde start. Endvidere har Henrik Akselbo også udtalt sig om influenter og
influent markedsføring i branche artikler og til Social Media Week, Copenhagen 2017 (Akselbo
2017; Akselbo 2015; Fogde 2017).
Som Danmarks største blognetværk dækker Bloggers Delight over både mode, livsstil og mad blogs
(Bloggers Delight 2017). Derfor kan interviewet også bidrage med indsigt i, hvordan udviklingen i
brugen af influent markedsføring har set ud for forskellige brancher, især med fokus på
modebranchen og fødevarebranchen.
Den anden ekspert er Anne-Sophie Lahme, som er kontaktchef ved Lahme Kommunikation. Lahme
Kommunikation har arbejdet med influent markedsføring siden dets begyndelse (bilag 16, linje 1925). Lahme Kommunikation har blandt andet specialiseret sig i kommunikation og markedsføring
inden for fødevarebranchen (Lahme 2017). Lahme Kommunikation arbejder ikke kun med
bloggere, men med flere typer influenter. Fordi Anne-Sophies har stor indsigt i influent
markedsføring og her særligt inden for fødevarebranchen, synes jeg det kunne være interessant at
interviewe hende. Hun kan bidrage med indsigter i udviklingen i brugen af influent markedsføring
inden for fødevarebranchen. Endvidere vil Anne-Sophie kunne bidrage med indsigt i brugen af
andre typer af influenter end bloggere. Lahme Kommunikation agerer også som mellemledet
mellem influenten og virksomheden, og Anne-Sophie vil derfor også kunne bidrage med viden om
problematikker og udfordringer i samarbejdet.
Lahme Kommunikation er det kommunikationsbureau, som EASIS benytter i deres influent
markedsføring. Jeg ser ikke denne relation som en svaghed, eftersom interviewet ikke er direkte
relateret til EASIS men derimod omhandler Anne-Sophies generelle erfaring og indsigt i influent
markedsføring.
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Eftersom de to udvalgte eksperter har forskellig baggrund og afsæt, afviger deres ekspertområder
også lidt fra hinanden. Jeg har derfor lavet 2 forskellige interviewguides til de to ekspert interview,
som kan ses i bilag 5 og bilag 6.

4.5 Analysestrategi
Med afsæt i opgavens videnskabsteoretiske standpunkt vil denne opgave undersøge enkelte dele
for at opnå en forståelse for helheden og omvendt. Endvidere vil der, med afsæt heri, være fokus
på mening og fortolkning i analysen.
Derfor vil denne opgave anvende Kvale og Brinkmanns (2009) meningskondensering, der anses for
en central fremgangsmetode inden for hermeneutikken (Brinkmann og Tanggaard 2015: 47).
Meningskondenseringen vil både blive anvendt på den netnografiske undersøgelse samt de syv
interviews med brugere. Meningskondenseringen af den netnografiske undersøgelse og de syv
interviews er vedlagt i henholdsvis bilag 18-21 og bilag 23-29.
Der vil ikke blive foretaget en meningskondensering af de to ekspertinterviews, eftersom de kun
er et supplement til teorien og diskussionen. Der vil blive refereret til transskriberingen, som kan
tilgås i bilag 15 og bilag 16.
Formålet med meningskondenseringen er at reducere udtalelser ned til mindre meningsenheder
(Kvale og Brinkmann 2009: 227). Meningskondenseringen skaber overblik ved at organisere og
strukturere store mængder af data, således at meningen præsenteres kortfattet. Desuden
fokuserer den på det indhold, der er mest relevant (Kvale og Brinkmann 2009: 227-228).
Analyseprocessen i meningskondenseringen går på, at man først læser alle data igennem for at få
en fornemmelse af helheden. Dernæst læses dataene igennem igen og herudfra foretages en
meningskondensering. På dette trin reduceres en stor mængde kvalitativt data til korte og enkle
formuleringer, hvormed det indhold der er mest relevant fremkommer. På næste trin udledes
overordnede temaer.
Min analyse er todelt, så jeg har først foretaget en meningskondensering af de netnografiske data
og derefter en meningskondensering af mine kvalitative interview. I analysen af de netnografiske
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data læste jeg først alle de indsamlede data igennem, som består af 766 kommentarer (bilag 3).
Herefter foretog jeg en meningskondensering, hvor overordnede temaer blev udledt og data blev
inddelt i forhold til de udledte temaer. Jeg har valgt ikke at foretage en meningskondensering af
hver enkelt kommentar grundet dataenes omfang. Derimod har jeg for hvert tema inddraget
eksempler på brugernes kommentarer, der skal understøtte mine fortolkninger og de udledte
temaer. Disse er vedlagt i bilag 18-21.
Den netnografiske analyse danner grundlag for analysen af de kvalitative interviews, jeg herudfra
har jeg derfor opstillet fire arbejdsspørgsmål, som danner rammen for mine interviews og min
interviewguide. Endvidere anvendes de til at udlede centrale temaer på tværs af de syv interviews
i meningskondenseringen af interviewene. Disse fremgår her:
Hvilken adfærd udviser brugerne generelt på sociale
medier?
Hvad er deres relation til EASIS’ influenterne?
Foregår der en søgen efter relationsdannelse mellem
brugerne og EASIS influenter på sociale medier?
Hvad er brugernes holdning til markedsføring via influenter?

Mine interview endte med at forløbe lidt anderledes, end jeg havde forventet. Derfor valgte jeg, at
ændre i arbejdsspørgsmålene, således at de var tilpasset den ændrede situation og relevante i
forhold til at udlede centrale temaer på tværs af interviewene i meningskondenseringen.
Ovenstående arbejdsspørgsmål er lavet med udgangspunkt i EASIS influenterne, og det viste sig, at
seks ud af syv brugere kendte til den EASIS influent, som de havde interageret med. Men selvom
de seks brugere kendte EASIS influenten, havde de svært ved at skelne mellem EASIS influenten og
andre influenter i snakken om relationen til influenten. Jeg vil argumentere for, at denne adfærd
skyldes, at brugere på sociale medier følger utrolig mange influenter og også andre brugere,
hvorfor det kan være svært ved at skelne mellem dem og forskellige relationer her imellem.
Endvidere påpegede de samme seks brugerne også, at de relationer, som de har fået skabt til
influenter, ikke er de samme tætte relationer, som de har til deres veninder uden for sociale
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medier. Dette kan skyldes, at man danner mange relationer via de sociale medier til de mange
forskellige influenter, og derfor vil disse relationer ikke være ligeså tætte. Derfor valgte jeg at
ændre i arbejdsspørgsmålene, således at de ikke omhandler specifikt EASIS influenterne men
influenter generelt.
Endvidere fremkom det i nogle af interviewene, at der foregår en søgen efter relationsdannelse
ikke blot mellem influenter og brugere men også brugerne imellem. Dette kan også være en del af
forklaringen på, hvorfor det kan være svært for brugerne at snakke om specifikke relationer, da de
skaber og har mange relationer på sociale medier generelt. Derfor har jeg tilføjet
arbejdsspørgsmålet: Foregår der en søgen efter relationsdannelse blandt brugerne på sociale
medier?
Meningskondenseringen af interviewene er derfor lavet med afsæt i nedenstående
arbejdsspørgsmål:

Hvilken adfærd udviser brugerne generelt på sociale medier?
Hvad er deres relation til influenter?
Foregår der en søgen efter relationsdannelse mellem
brugerne og influenter på sociale medier?
Foregår der en søgen efter relationsdannelse blandt
brugerne på sociale medier?
Hvad er brugernes holdning til markedsføring via influenter?

I bilag 31 fremgår processen, hvor jeg ud fra ovenstående arbejdsspørgsmål har udledt centrale
temaer på tværs af interviewene.
I meningskondenseringen af interviewene læste jeg først alle transskriberingerne igennem for at
få en helhedsfornemmelse. Derefter læste jeg interviewene igennem enkeltvis, og herudfra
udledte de naturlige meningsenheder, som de blev udtrykt af den enkelte informant. Til sidst
foretog jeg en meningskondensering, hvor jeg omformulerede og forkortede meningsenhederne,
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så udsagnene udtrykkes så enkelt og præcist som muligt. Denne proces kan tilgås i bilag 23-29.
Nedenfor fremgår et udsnit af processen:

På det sidste trin udledes centrale temaer for interviewene med afsæt i de omformulerede
arbejdsspørgsmål. Her har jeg først inddelt alle meningskondenseringerne fra alle interviewene ud
fra de fire arbejdsspørgsmål for at kunne danne sammenhænge på tværs af interviewene. Dette
fremgår i bilag 30. Herudfra har jeg sammenholdt meningskondenseringer på tværs af
interviewene, hvorudfra jeg har udledt centrale temaer. Et udsnit af denne proces er vist
nedenfor. Hele processen kan ses i bilag 31.
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I samme bilag fremgår også temaer, som jeg har valgt ikke at anvende i analysen. Som forsker og
med afsæt i mit videnskabsteoretiske standpunkt vil jeg tolke på mine data for at opnå mening.
Derfor har jeg tolket på og foretaget en vurdering af hvilke temaer, som jeg fandt mest
interessante i forhold til at belyse det enkelte arbejdsspørgsmål og besvare opgavens
problemformulering. Endvidere har jeg udvalgt de temaer, som jeg har tolket, har været mest
gennemgående på tværs af interviewene. Derfor er nogle temaer valgt fra. De fremgår også i bilag
31.
Meningskondenseringen kan kritiseres for dens subjektive afsæt, idet den er baseret på forskerens
subjektive fortolkning. Temaerne udledes med afsæt i forskerens subjektive fortolkning. Jeg har
valgt metoden, fordi den subjektive fortolkning er i overensstemmelse med opgavens
videnskabsteoretiske standpunkt. Desuden har jeg stræbt efter at sikre validiteten ved at læse
dataene igennem flere gange for at være sikker på, at de tilhører det korrekte tema. Endelig har
jeg stræbt efter at være så tydelig som mulig i, hvordan jeg har udledt og inddelt temaerne.

4.6 Induktivt - og deduktivt perspektiv
I den netnografiske analyse, har jeg arbejdet både deduktivt og induktivt. Min deduktive tilgang
begrundes med min videnskabsteoretiske tilgang, idet jeg erkender at mine subjektive
forforståelser har påvirket og styret kodningsprocessen (Brinkmann og Tanggaard 2015: 47). Trods
min deduktive tilgang har jeg hovedsagligt arbejdet induktivt i analysens første del, fordi jeg lader
temaerne opstå ud fra data efterhånden som de gennemlæses.
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I den anden del af analysen, vil jeg først arbejde deduktivt, idet jeg i min interviewguide har
opstillet spørgsmål og emner, som jeg gerne vil komme omkring i interviewene med brugerne.
Hertil vil jeg også arbejde induktivt, idet jeg vil være åben for nye aspekter, når jeg kigger på
empirien fra interviewene.

4.7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed
Reliabilitet vedrører troværdigheden af forskningsresultaterne. Hvorvidt disse kan repliceres på
andre tidspunkter og af andre forskere (Kvale og Brinkmann 2009: 271). Replikation af en kvalitativ
undersøgelses resultater er svært - hvis ikke umuligt (Daymon og holloway 2002: 90). Dette
skyldes, at mine subjektive karaktertræk og min baggrund har indflydelse på de konklusioner, som
jeg kommer frem til. Derfor vil en anden forsker, som foretager helt samme undersøgelse,
formodentligt ikke nå frem til helt samme konklusioner som mig (ibid.). Jeg vil søge at
imødekomme dette og højne troværdigheden af mine resultaterne ved at gøre min undersøgelse
så transparent som muligt for læseren (Bryman 2012: 392). Derfor vedlægges den netnografiske
undersøgelse i form af screenshots samt optagelser fra alle interviews og transskriberingerne som
bilag. Disse er vedlagt i bilag 2, bilag 40-50 og bilag 7-14.
Validitet drejer sig om, hvorvidt en undersøgelse undersøger det, som den foregiver at undersøge
(Kvale og Brinkmann 2009: 272). Denne undersøgelses validitet højnes, idet den kombinerer to
metoder; den netnografiske undersøgelse og de kvalitative interviews (Bryman 2012: 390). Herved
styrkes undersøgelsens konklusioner.
Inden for kvalitativ forskning er man ikke interesseret i, at kunne foretage statistiske
generaliseringer, men i stedet i analytiske generaliseringer. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009: 289)
indebærer analytisk generalisering en bedømmelse, i hvilken grad resultater fra en sammenhæng
kan være vejledende for en lignende situation. Derfor vil jeg lave detaljerede beskrivelser af hele
undersøgelsesprocessen, da dette gør det nemmere for andre at vurdere, hvorvidt mine resultater
kan overføres til deres specifikke situation (Bryman 2012: 392).
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Teori
52

I det følgende kapitel vil opgavens teoretiske ramme blive præsenteret, som findes relevant i
forhold til opgavens problemformulering. Kapitlet er opdelt i 4 overordnede afsnit: En ny
kommunikationsvirkelighed, Forbrugeren i en ny kommunikationsvirkelighed, Influentens
udvikling og Markedsføring i en ny kommunikationsvirkelighed.
Indledningsvist vil der blive gjort rede for den samfundsmæssige udvikling samt de generelle
tendenser, som ligger bag den kommunikationsvirkelighed, som vi befinder os i i dag. Denne er
relevant, da den har haft betydning for at influenter og influent markedsføring er opstået. I
opgavens næste afsnit fokuserer jeg på forbrugeren. Her inddrages teorier om den postmoderne
forbruger, consumer tribes og bruger typer for at beskrive og forstå nutidens forbruger. Disse
udvalgte teorier inddrages, da de anses som relevante, fordi de bidrager til at forstå hvordan
influent markedsføring påvirker forbrugeren.
I teoriens tredje afsnit vil jeg uddybe influent begrebet, da det er vigtigt at forstå, hvad influenter
er, og hvad de kan for at kunne forstå influent markedsføring. Her inddrages teori om
opinionsledere, som skal bidrage til en mere nuanceret forståelse af begrebet.
De tre første afsnit skal tilsammen lede videre til en præsentation af influent markedsføring i
teoriens fjerde afsnit. I dette teoretiske afsnit ser jeg på, hvad den ændrede
kommunikationsvirkelighed og den ændrede forbrugeradfærd har af betydning for virksomheders
markedsføring i nutidens samfund. Afsnittet indledes med en præsentation af word-of-mouth
markedsføring som ses relevant i forhold til at forstå influent markedsføring, som efterfølgende
præsenteres.

5.1 En ny kommunikationsvirkelighed
Måden vi kommunikerer på har været og er under konstant forandring, eftersom forbrugernes
kommunikationsbehov hele tiden ændrer sig (Frandsen et al. 2002: 62-64; Finnemann 2010: 107).
For at kunne forstå de kommunikationsbehov, som eksisterer i dag, er det væsentligt at undersøge
hvordan kommunikationssamfundet har ændret sig. I dette afsnit vil der blive gjort rede for den
udvikling. Her har udbredelsen af internettet spillet en yderst central rolle i forhold til den
kommunikationsstruktur, der eksisterer i dag. Derfor indledes afsnittet med en præsentation af
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dette. Endvidere har udviklingen fra web 1.0 til web 2.0, hvilket indebærer fremkomsten af sociale
medier, understøttet den nye kommunikationsstruktur og en ændret kommunikationsvirkelighed,
hvor magtbalancen er skiftet og forbrugeren er ”trådt i førersædet”.

5.1.1 Udbredelse af internettet
Internettet er gået fra at være et eksotisk medie med ubegribelige egenskaber til i dag at være en
triviel og integreret del af hverdagen for størstedelen af befolkningen (Finnemann 2005: 11). Det
er på internettet, at vi køber en togbillet, retter selvangivelsen, betaler via MobilePay i
supermarkedet, ser film, lytter til musik og interagerer med venner og net-bekendtskaber.
Nettet tilføjer en ny kommunikativ infrastruktur med de kommunikationsmuligheder, som det
tilbyder. Disse muligheder indebærer kommunikation fra en-til-en, nogle-til-nogle, en-til-mange,
mange-til-mange samt kommunikation på tværs af tid og sted (Finnemann 2005: 124-125). Udover
de mange kommunikationsmuligheder er internettet også unikt, grundet dets enorme vidensarkiv
(Finnemann 2005: 125). Ifølge Finnemann (2005: 243) bør internettet i dag betragtes som:
”[…] rygraden i det moderne samfunds kommunikative infrastruktur”.
Manuel Castells anser også denne teknologiske udvikling med internettets fremkomst, som noget
der har haft fundamental indflydelse på den kommunikative karakter i samfundet:
”The potential integration of text, images and sounds in the same system, interacting from
multiple points, in chosen time (real or delayed) along a global network, in conditions of open and
affordable access, does fundamentally change the character of communication” (Castells 2000:
356).
Internettet har medbragt en ny kommunikativ struktur, hvor forskellige kommunikationsmåder
integreres i et interaktivt netværk, og hvor vi kan kommunikere på tværs af tid og sted. Endvidere
har internettets fremkomst muliggjort horisontale kommunikationsstrukturerne i samfundet og
dermed en decentralisering af magten, idet alle potentielt kan kommunikere med alle (Castell
2003: 10).
I sit værk Internet galaksen fra 2003, beskriver Castells internettet som et fundamentalt element i
vores samfund:
”Internettet er det stof vores tilværelse er gjort af” (Castells 2003: 9).
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5.1.2 Web 2.0 og den nye forbrugermagt
I ovenstående afsnit fremkom det, at der i takt med internettets udvikling er opstået et interaktivt
kommunikationsmiljø, hvor alle potentielt kan komme til orde. I forlængelse af denne udvikling, er
begrebet web 2.0 opstået, hvilket jeg i vil uddybe i det følgende.
Web 2.0 blev præsenteret for første gang i 2004 af internetguruen Tim O’Reilly på en konference
2

(Berthon et al. 2012: 262). Betydningen af begrebet web 2.0 har lige siden dets opståen været til

diskussion og den udvikler sig stadig (Dinesen 2008: 16). Dinesen (ibid.) påpeger, at web 2.0 først
og fremmest er karakteriseret ved forbrugernes anvendelse af og sociale adfærd på internettet.
Mange beskriver denne udvikling som et skift fra web 1.0 til web 2.0, hvori det antages, at
internettet har udviklet sig fra at udgøre en statisk platform for informationsdeling og
envejskommunikation til at være en facilitator af interaktive fællesskaber i web 2.0 æraen
(Brennan 2010: 8). Web 2.0 omfatter en række interaktive applikationer, som fordrer en ny form
for anvendelse af og adfærd på internettet.
Disse har gjort det muligt for brugerne, at organisere, bidrage med, dele og helt selv skabe indhold
(Frydenberg og Shelly 2011: 1). Internettet består ikke længere udelukkende af statiske
hjemmesider, hvor brugerne kan søge information. Der er kommet nye interaktive applikationer til
såsom blogs, sociale medier og kommentarfunktioner, hvilket åbner op for en direkte dialog.
Dette har resulteret i en ændring af forbrugerens rolle, hvor de ikke længere blot er brugere af
indhold, men derimod aktive producenter og medproducenter i skabelsen af indhold (Abtoy et al.
2012: 146). Den enkelte forbruger har nu mulighed for selv at skabe og dertil præge, hvordan den
online verden skal se ud. Dette er også i overensstemmelse med opgavens ontologiske og
epistomologiske position, hvor den online verden betragtes, som en social konstruktion vi brugere
tilsammen har skabt. Ifølge O’Reilly (2005: 30) er et af hovedbudskaberne i web 2.0 æraen, at
virksomhederne skal nytænke deres kommunikation med forbrugerne og i højere grad involvere
dem, fordi forbrugerne har fået en ny rolle som værdiskaber.
2

Tim O´Reilly opsamlede senere sin beskrivelse af begrebet i artiklen ”What Is Web 2.0?” fra 2007 (O’Reilly 2007)
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Den teknologiske udvikling kan siges at have banet vejen for web 2.0, men som Li og Bernoff
(2011: 11) påpeger:
”[…] but as powerful as it is, the technology is just an enabler”
Ifølge Li og Bernoff (2011: 9) skyldes denne udvikling mod web 2.0, at der er sket et skift i den
grundlæggende adfærdsændring online, hvilket de benævner understrømmen:
”A social trend in which people use technologies to get the things they need from eachother, rather
than from traditional institutions like corporations”
Dinesen (2008: 16) fremfører en række simple faktorer, som hun mener har banet vejen for web
2.0:
Forbrugerne har adgang til forskellige former for digitalt udstyr

Forbrugerne uploader og deler digitale optagelser og digitale formater via hurtige
internetforbindelser

Der er udviklet software (social software), der styrker denne mulighed
Forbrugerne er innovative og legende over for alle teknologier og informationer.
De bruger digitalt udstyr, internet og nye teknologier utroligt meget og ganske
avanceret
Figur 3 (Egen tilvirkning ud fra Dinesen 2008: 16)

Overordnet set har web 2.0 forårsaget tre essentielle ændringer: 1) Skiftet fra at aktiviteten
foregår ved skrivebordet til at den foregår på nettet, 2) skiftet fra at virksomheden producerer
indholdet til at forbrugeren gør, 3) et magtskifte fra virksomheden til forbrugeren (Berthon et al.
2012:262).

5.1.3 Sociale medier som et produkt af web 2.0
Som det fremgår ovenfor, er der sket en teknologisk udvikling, som har fordret at web 2.0 er
opstået. Hertil kan sociale medier betragtes som et produkt af web 2.0:
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”Social media is the product of Internet-based applications that build on the technological
foundations of web 2.0” (Berthon et al. 2012: 263).
Eksempler på sociale medieplatforme er Instagram, Facebook, YouTube, Twitter etc. Sociale
medier refererer til de aktiviteter og den adfærd, der foregår mellem mennesker online, hvor de
samles for at dele information, viden og holdninger ved brug af internetplatforme. Disse platforme
har det sociale og interaktive i fokus (Safko og Brake 2009: 6). Sociale medier understøtter
desuden en demokratisering af viden og information med internettets transparens, idet indhold er
tilgængeligt for et globalt publikum (Berthon et al. 2012: 263).
Centralt for de sociale medier er netop dialogen, tovejskommunikationen og interaktiviteten,
hvormed forbrugere kan mødes og dele indhold, holdninger og erfaringer med andre ligesindede
personer (McKinnon 2009: 57). På de sociale medier er det forbrugerne, som sørger for indholdet også kendt som begrebet consumer driven content eller user-generated content (Dinesen 2008:
36; Berthon et al 2012: 263). Det er altså forbrugerne, som har styringen og kontrollen over hvem
og hvad, der skal snakkes om på de sociale medier, hvilket som virksomhed er vigtigt at gøre sig
bemærket:
”[…] People are going to talk and gossip and complain. This behavior is human nature, and in the
new world of social media, you have virtually no control” (Safko og Brake 2009: 4)

5.2 Forbrugeren i en ny kommunikationsvirkelighed
I forlængelse af de tidligere teoretiske afsnit kan det siges, at forbrugeren i denne nye
kommunikationsvirkelighed er kommet i fokus. Den teknologiske udvikling har medført, at det ikke
længere er virksomheden men nu også forbrugeren, som producerer indhold. Særligt med sociale
mediers fremkomst, er forbrugerne trådt i karakter. De kommunikerer nu til og med virksomheder
og til og med mange andre forbrugere.
Derfor vil dette afsnit dykke ned i, hvad der kendetegner nutidens forbruger for bedre kunne
forstå hvordan influent markedsføring påvirker dem. Jeg vil i dette afsnit trække på teori om den
postmoderne forbruger, consumer tribes og online brugertyper.
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5.2.1 Den postmoderne forbruger
For at kunne tegne et nuanceret billede af hvad der kendetegner den postmoderne forbruger, vil
jeg først sætte rammen ved kort at præsentere centrale karakteristika ved det postmoderne
samfund. Herefter vil jeg dykke ned i de mere specifikke kendetegn ved den postmoderne
forbruger.
Postmodernismen kan karakteriseres som en filosofisk og kulturel bevægelse, der opstod i
kontrast til modernismens, der prægede samfundet i det 18. og 19. århundrede (Cova 1996: 16).
Modernismen og det moderne samfund var især kendetegnet ved orden, stabilitet, harmoni,
kontinuerlighed og homogenitet (Firat og Venkatesh 1995: 243). Her spillede de såkaldte
metanarrativer ind i forhold til at sikre disse forhold. Metanarrativer kan betegnes som
samfundets sandheder. Det var syn på videnskaber, ideologier og teknologier, der sikrede tiltro til
autoriteterne i samfundet (Firat og Venkatesh 1993: 228). Postmodernisterne ønskede generelt, at
løsrive sig fra denne kontrol og struktur, hvorfor postmodernismen ifølge Cova (1996: 16) kan
betegnes som:
”[…] en era without a dominant ideologi or utopia but with a plurality of current styles”.
Det postmoderne samfund står i kontrakt til modernismens karakteristika, eftersom det er
diskontinuitet, pluraitet, kaos, ustabilitet, konstante forandringer og paradoxer, som
karakteriserer tilværelsen i det postmoderne samfund (Firat og Venkatesh 1995: 243).
Firat og Venkatesh (1995: 252) har opstillet nogle centrale karakteristika ved den postmoderne
forbruger, som anses relevante at fremføre i beskrivelsen af denne.
Den første karakteristika som Firat og Venkatesh (1995: 252) fremfører er hyperrealitet. Det kan
beskrives, som når virkeligheden bliver erstattet med forestilling og simulation (Cova 1996: 16).
Hyperrealitet er, når en konstrueret øjebliksoplevelse bliver virkelig for forbrugeren (Firat og
Venkatesh 1995: 252). Ifølge Firat og Venkatesh (1993: 229) er det postmoderne samfund bygget
op omkring, hvad Saussure betegner signifier (betydningsgiver) og signified (betydningsgivet). Her
er hyperrealiteten et udtryk for, at det betydningsgivende frigøres fra betydningsgiveren, og ny
mening kan opstå (ibid.). Virksomheder søger i deres brug af markedsføring og reklame, at tilføre
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ny mening til det betydningsgivne – produktet (Firat og Venkatesh 1995: 253). I forlængelse af
ovenstående, vil jeg også argumentere for, at influenter kan tilføre ny mening til produkter og
brands, da deres image og værdier vil smitte af på produktet i influent markedsføring. For den
postmoderne forbruger fungerer brands og produkter som signifiers, der beskriver hvem
forbrugeren er.
Det næste vilkår er fragmentering, som betyder at helheden brydes op i flere dele, så der ikke kun
eksisterer én realitet, men multiple realiteter. I postmodernismen frigøres forbrugeren fra
modernismens metanarrativer, og har dermed fuld kontrol over sin egen identitet og livsstil (Firat
og Venkatesh 1995: 253). Den postmoderne forbruger kan ikke sættes i en bestemt kasse, men
derimod frit skifte mellem forskellige identiteter, livsstile og roller (ibid.).
Visuelt set kan forbrugerens identitet beskrives som en collage, der konstrueres igennem
forbruget. Den postmoderne forbrugers adfærd skal derfor også betragtes som fragmenteret.
Dette gør det svært for virksomheder at segmentere den postmoderne forbruger til én
forudsigelig adfærd, eftersom den ændrer sig konstant og til tider endda er modstridende og
inkonsekvent (Firat og Venkatesh 1995: 255). Stephen Brown (2006: 216) beskriver den
postmoderne forbruger med ordene: ”unfailingly fast, furious, frenetic, frenzied, fleeting,
hyperactive” (Brown 2006: 216).
Sidste vilkår som Firat og Venkatesh (1993: 235) præsenterer er omvending af produktion og
forbrug, hvor der vendes om på de to adskilte processer. Den postmoderne forbruger vil ikke
længere passivt overtage de symboler og værdier, som virksomheden har tilført brandet og
produktet:
”Marketing with a postmodern perspective must no longer conceptualize any consumer unit as a
point of conclusion (the end user), but as a moment in the continual cycle og (re)production” (Firat
og Schultz 1997: 195).
Derfor skal virksomheder betragte forbrugeren som en aktiv medproducent, som tilfører symboler
og værdier til produktet og brandet i forbruget af disse (Firat og Venkatesh 1995: 252). Med andre
ord vil der fortsat blive tilført værdier og symboler til produktet efter det er sat ud på markedet.
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Lewis og Bridger (2000: 24) og Holt (2002: 83) betragter autensitet som en central karakteristika
ved den postmoderne forbruger, hvorfor begrebet afdækkes i det følgende.
Ifølge Lewis og Bridger (2000: 17) er forbrugeren i det postmoderne samfund ikke længere plaget
af mangel på økonomiske midler, hvorfor de kan orientere sig mod deres egen selvrealisering og
identitetskonstruktion. For den postmoderne forbruger sker dette gennem forbrug, som ikke
længere udelukkende handler om tilegnelse af produkter, men også om tilegnelsen af en identitet
(Lewis og Bridger 2000: 24).
I denne proces søger den postmoderne forbruger mod det autentiske, da det rent værdimæssigt
stemmer overens med den identitet, som personen søger (Lewis og Bridger 2000: 38). Eftersom
den postmoderne forbruger lever i en hektisk hverdag, hvor tid, tillid og fordybelse er en
mangelvare, kan der opstå en kløft mellem den ønskede og den reelle identitet. Hertil kan forbrug
af autentiske brands hjælpe til en sammensmeltning af den reelle - og den ønskede identitet
(Lewis og Bridger 2000: 17; 192).
Holt (2002: 83) argumenterer også for, at den postmoderne forbruger søger autensitet.
Forbrugeren anvender produkter og brands i konstruktionen af deres identitet og i denne proces
spiller autensitet en særlig rolle:
”And in order to serve as a valuable ingredient in producing the self, branded cultural ressources
must be perceived as authentic. Postmodern consumer culture has adopted a particular notion of
authenticity that has proved particularly challenging to marketers” (Holt 2002: 83).
Endvidere lever forbrugeren også i et samfund, hvor de er blevet og til stadighed bliver
bombaderet med massekommunikations fra virksomheder. Som en konsekvens heraf er
forbrugerne blevet mættet, fordi disse oser af økonomisk og kommerciel interesse, hvorfor de
efterspørger autensitet (Holt 2002: 80; Lewis og Bridger 2000: 38). Virksomhederne bør i lyset af
det skrue ned for den økonomiske egeninteresse i deres kommunikation. En måde hvorpå de kan
opnå dette, er ved at formidle deres budskaber via en tredje part, eksempelvis en influent, som
ikke har samme økonomiske og kommercielle interesse. En sådan person er i højere grad indre
motiveret grundet begejstringen for brandet (Holt 2002: 83).

60

I beskrivelsen af det postmoderne samfund fremgik det, at paradoxer var en del af den
postmoderne forbrugers tilværelse. I nedenstående vil der blive gjort rede for, hvordan
paradoxerne individualisme og stammekultur præger den postmoderne forbrugers tilværelse.
Som det fremgik i beskrivelsen af det postmoderne samfund er forbrugeren frigjort fra de sociale
bånd og kasser, som de tilhørte i modernismen (Cova 1996: 18). Individualisme præger den
postmoderne forbruger, fordi de har mulighed for at skræddersy deres egen unikke identitet
igennem forbruget (ibid.). Som kontrast til individualismen har den postmoderne forbruger også
behov for et socialt tilhørsforhold (Cova 1996: 19). Dette medfører, at stammefællesskaber
fremspirer i det postmoderne samfund (ibid.). Disse stammefællesskaber kaldes consumer tribes,
men skal ikke sammenlignes med modernismens sociale grupperinger, fordi den postmoderne
forbruger ofte vil tilhøre flere stammefællesskaber samtidig, og desuden have forskellige roller i
forskellige fællesskaber (ibid.). Stammefællesskaber er altså et interessant aspekt i forhold til at
forstå nutidens forbruger. Det vil jeg uddybe yderligere i det følgende afsnit.

5.2.2 Consumer tribes
Cova m.fl. repræsenterer en tilgang til forbrugerkulturforskning, som fokuserer på de relationer,
der eksisterer mellem forbrugerne. Det postmoderne menneske har et behov for det sociale og
kollektive. Produkter forbruges ikke kun grundet deres funktionelle værdi, men i ligeså høj grad
grundet tilhørsforholdet til consumer tribes eller forbrugerfællesskaber. Cova (1997: 311)
sammenfatter det fint med sætningen: ”[…] the link is more important than the thing”.
Cova og Cova (2002) illustrerer deres forståelse af forbrugerkultur med figur 4, som fremgår
nedenfor, hvor de fremhæver det mikrosociale niveau som det centrale, men glemte niveau. De
påpeger, at der hidtil har været fokus på det makrosociale niveau. Her ser man på individet som
en del af en social enhed eller et segment. På det mikrosociale niveau ser man derimod på
interaktioner, relationer og subkulturer for at forstå forbrugsadfærd – aspekter som det
makrosociale niveau ikke kan indfange (Cova og Cova 2002: 600).
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Figur 4: Perspektiver på forbrugerkultur (Desjeux: 1996 i Cova og Cova 2002: 601)

Hvad er tribes
I det følgende vil jeg se lidt nærmere på hvordan disse consumer tribes eller forbrugerfællesskaber
defineres. Tribes defineres som ustabile, små og følelsesladede grupperinger. De samles om fælles
følelser, moralske overbevisninger, livsstile, retfærdighedsfornemmelser og/eller forbrugsvaner
(Cova 1997: 300-301).
Der eksisterer stærke bånd i consumer tribes trods det faktum, at de er diffuse, midlertidige og
sågar usynlige. Tribes eksisterer i form af de symbolske øjeblikke der dannes, når tribens rituelle
aktiviteter udføres (Cova og Cova 2002: 598).
Consumer tribes adskiller sig fra traditionelle antropologiske stammer, idet de disse var bundet til
en geografisk lokation. Endvidere adskiller de sig, idet forbrugeren ikke er bundet til én stamme
eller ét fællesskab. Forbrugeren kan og vil oftest tilhøre mange consumer tribes, som tilsammen er
identitetsskabende for forbrugeren (Cova og Cova 2002: 599).
Det at forbrugeren kan være en del af mange consumer tribes, skal også ses i relation til den
teknologiske udvikling, som vi var inde på i afsnit 5.1. I denne nye virkelighed har vi konstant
mulighed for at interagere online med andre via tablets og mobiltelefoner. Endvidere, har det
faktum at consumer tribes ikke er geografisk begrænset, samt at de kan opstå og eksistere
udelukkende online, medvirket til, at barriererne for deltagelse sænkes yderligere.
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Forbrug bør derfor ikke betragtes en selvstændig aktivitet, der kan analyseres isoleret, men som
en social aktivitet indlejret i en samfundsmæssig kontekst (Cova og Cova 2002: 600).
Inden for såvel consumer tribes som brand communities benyttes begrebet linking value, som er
den værdi, man som individ opnår ved at engagere sig i et fællesskab omkring et brand. Indenfor
consumer tribes er det relationen og fællesskabet, der er omdrejningspunktet. Her er det altså
forbrugerne selv, som skaber linking value (Cova og Cova 2002: 603). Endvidere skaber consumer
tribes en stærk loyalitet hos forbrugerne, men den kan også betragtes som skrøbelig, fordi
forbrugeren vil søge nye veje, så snart forbrugerfællesskabet ikke længere giver mening for dem
(Cova og Cova 2002: 604).
Brandet eller virksomheden kan understøtte fællesskabet og relationen, men brandet eller
virksomheden er ikke den afgørende faktor for, hvorfor forbrugerne indgår i fællesskabet (Cova,
Kozinets og Shankar 2007: 5). Ifølge Cova og Cova (2002: 604) kan virksomheder derfor ikke skabe
linking value for forbrugerne, fordi forbrugernes engagement er afgørende for, at det skabes.
Med afsæt i ovenstående kan man argumentere for, at influenter har mulighed for at skabe linking
value. Influenter har mulighed for at skabe et fællesskab omkring deres online platform.
Forbrugeren kan blive en del af dette ved at interagerer med influenten og andre forbrugere på
platformen. Man kan argumentere for, at den postmoderne forbruger vil være tiltrukket af dette,
da det er fællesskabet og ikke et bestemt brand, der er omdrejningspunktet.

5.2.3 Brugertyper
Kommunikationen fra influenten samt interaktionen mellem influenten og forbrugeren foregår
online, hvorfor det anses som relevant at inddrage teori om forbrugerens online adfærd. I det
følgende præsenteres teori Li og Bernoff (2011), Brandtzæg og Heim (2011), Nielsen (2006) samt
Kozinets (1999).
Li og Bernoff (2011) er kendt for deres teori om understrømmen, som blev præsenteret i afsnit
5.1.2. Teorien forklarer, hvordan der er sket en grundlæggende adfærdsændring hos forbrugeren.
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Li og Bernoff (2011: 12-13) påpeger, at det er vigtigt, at virksomhederne er bevidste om dette og
forholder sig til det, da understrømmen har ændret magtbalancen og er særdeles uforudsigelig.
Hertil præsenterer de et strategisk værktøj til virksomhederne, POST-modellen, som skal hjælpe
virksomhederne med at udarbejde en social medie strategi (Li og Bernoff 2011: 67). Li og Bernoff
(2011: 41) understreger, at det er essentielt, at man starter med at forstå sine kunders adfærd, da
dette netop skal fastlægge de relevante teknologier for den enkelte virksomheds kunder. Derfor
står første bogstav i POST-modellen P for people. I forlængelse heraf præsenterer de den sociale
teknografiske profil, hvor de opstiller seks forskellige brugertyper. Den sociale teknografiske profil
er visualiseret som en trappestige, hvor brugertyperne er placeret efter engagement og aktivitet
på sociale medier. På toppen af stigen er Creators, som er de mest aktive. Det er denne gruppe,
som influenterne befinder sig i. Creators er aktive på sociale medieplatforme, de blogger, laver
hjemmesider eller skaber indhold på anden vis. Næst trin på stigen er Conversationalists, som
løbende deltager i dialog på sociale medier. Dernæst følger Critics. De er ikke nødvendigvis
kritiske, som navnet ellers indikerer, men deres deltagelse består i, at kommentere på andres
indhold, som man ser det på blogs og sociale medier. Collectors benytter RSS-feeds og anvender
bogmærker for at gemme indhold. Joiners er den næste gruppe. Deres aktivitet består
udelukkende i at vedligeholde deres egen profil på sociale medier, hvorfor de ikke bidrager med
indhold. Spectators læser blogs, ser videoer og lytter til podcasts. Sidst er de Inaktive, der ligesom
navnet indikerer slet ikke er at finde på sociale medier (Li og Bernoff 2011: 43-45).
I sin artikel fra 1999 præsenterer Kozinets fire brugertyper: Tourists, Minglers, Devotees og
Insiders. Han har fokus på en bestemt slags online communities, som er forbrugsfællesskaber.
Kozinets’ fire brugertyper adskiller sig fra hinanden i deres relationen til andre online brugere og i
hvor central en rolle forbruget af brandet spiller. Tourists er hverken interesseret i relationen til de
andre brugere eller forbruget af brandet. Minglers er derimod yderst interesseret i relationen til
de andre brugere, men forbruget af brandet spiller ikke en stor rolle i deres hverdag. Derimod
spiller forbruget af brandet en central rolle for Devotees, men de er ikke særlig interesseret i
relationen til andre brugere (Kozinets 1999: 254). For den sidste brugertype Insiders er det både
relationen til de andre brugere og forbruget af brandet, som spiller en central rolle (Kozinets 1999:
255).
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For både Insiders og Minglers er relationen til de andre brugere vigtig, men de adskiller sig i
forhold til hvor central en rolle forbruget af brandet spiller. Insiders kan sættes i relation til brand
communities, jf. afsnit 1.3, hvor det netop er brandet, som er omdrejningspunktet for
community’et. Minglers kan derimod sættes i relation til community tribes, da det for Minglers
udelukkende er det sociale og kollektive element, som er vigtigt. På samme måde er det i
community tribes fællesskabet og ikke brandet, som er omdrejningspunktet.
Nielsen (2006) påpeger i sin artikel ”Participation Inequality: Encouraging More User to
Contribute”, at der eksisterer en stor ulighed i aktivitetsniveauet blandt online brugere, hvilket
han benævner 90-9-1 reglen. Ifølge Nielsen (2006: 1) er 90 procent af brugerne Lurkers, som har et
lavt aktivitetsniveau. De læser andres indhold og bidrager dermed ikke selv med indhold. Ni
procent er Intermittent Contributors, hvis aktivitetsniveau er moderat, idet de bidrager fra tid til
anden. En procent er Heavy Contributors, som bidrager med størstedelen af det indhold, der
eksisterer online.
Brandtzæg og Heim (2011) præsenterer i deres artikel ”A typology of social networking sites user”
fem forskellige brugertyper: Sporadics, Lurkers, Socialisers, Debaters og Actives. Deres
undersøgelse er foretaget på fire store norske lukkede sociale netværkssider.
Et interessant aspekt ved deres artikel er, at de sammenligner deres brugertyper med Kozinets’
(1999) og Nielsens (2006). Sporadics er sporalske i deres adfærd, idet de kun besøger sociale
medier, når de har brug for noget. Lurkers har et lavt aktivitetsniveau. De bidrager ikke med
indhold men læser og ser andres indhold. Ifølge deres undersøgelse er størstedelen af brugerne
Lurkers ligesom Nielsen (2006) også påpeger. Brandtzæg og Heim vælger at sætte Kozinets
Tourists i relation til deres Lurkers. Dette er jeg ikke enig i, da jeg mener, at Lurkers godt kan være
interesseret i brandet selvom de ikke er aktive. For Socialisers er det, ligesom navnet indikerer, det
sociale som er i fokus. Deres aktivitetsniveau er højt, men det er i form af socialisering og
relationsopbygning. Derfor sammenligner Brandtzæg og Heim denne brugertype med Kozinets
Minglers, for hvem det sociale også er i fokus (Brandtzæg og Heim 2011: 45). Debaters’ aktivitet er
høj, når det kommer til diskussioner og informative bidrag. Den sidste brugertype er Actives, som
har det højeste aktivitetsniveau af alle. De sættes derfor i relation til Kozinets Insiders og Nielsens
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Heavy Contributors. Brandtzæg og Heim (2011: 46) præsenterer med deres resultater en 50-30-20
regel, hvor 50 procent bidrager mindst, 30 procent bidrager moderat og 20 procent har det
højeste aktivitetsniveau og bidrager mest. Denne står i kontrast til Nielsens (2006) 90-9-1 regel.
Brandtzæg og Heim (2011: 32) er kritisk over for troværdigheden af Nielsens resultater, fordi der
ikke foreligger en detaljeret beskrivelse af resultater eller metode og hans undersøgelse kan
derfor være svær at verificere. Det er også vigtigt at have i mente, at Brandtzæg og Heims (2011)
undersøgelse er foretaget på norske lukkede sociale netværkssider, hvor Nielsens undersøgelse er
foretaget på åbne sociale netværkssider.

5.3 Influentens udvikling
Indtil nu har jeg afdækket den samfundsmæssige- og teknologiske udvikling, som ligger bag
influent markedsføring. Endvidere har jeg set på nutidens forbrugerne med henblik på at skabe en
bedre forståelse for, hvordan influent markedsføring påvirker forbrugerne. I dette afsnit vil jeg
fokusere på influenten, da en bedre forståelse af hvad influenten vil bidrage til en bedre forståelse
af influent markedsføring.
”They can reach hundreds of people with a few keystrokes and clicks. Their blogs and social
network profiles are knowledge hubs. Their words are news” (Cakim 2010: 1).
Som Cakim understreger her, så har influenter fået stor indflydelse og opnået en magtfuld
position. Men hvordan har de opnået denne position? Det vil vi se nærmere på i dette afsnit, hvor
jeg vil præsentere teori om opinionsledere, med henblik på at forstå influent begrebet og dets
udvikling.

5.3.1 Opinionsleder
Ifølge Windahl et al. (2008: 74) kan det være gunstigt at benytte opinionsledere i
kommunikationen til sin målgruppe, da man kan drage fordel af deres status og troværdighed.
Katz og Lazarsfeld (1955) var nogle af de første, der skrev om opinionsledere. I deres bidrag fra
1955 skriver de om, hvordan meddelelser distribueres mellem mennesker. Med afsæt i en
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undersøgelse af kommunikation og personlig indflydelse under et valg præsenterer de Two-Step
Flow of Information Modellen. I undersøgelsen fandt de frem til:
”When these people were asked what contributes to their decision, their answer was: other
people” (Katz og Lazarsfeld 2006: 32)3.
Det viste sig, at personlig kommunikation var en utrolig magtfuld faktor i kampagnen, fordi denne
via opinionsledere havde størst indflydelse i forhold til at få folk til at ændre deres stemmer (Katz
og Lazarsfeld 1955: 32). Endvidere fandt de frem til, at informationen i denne forbindelse foregik i
to step. Fra massemediernes til opinionslederne og herfra videre til den resterende befolkning
(ibid.). Windahl et al. (2008) introducerer Katz og Lazarsfelds Two-Step Flow of Information Model
og teorien bag. Modellen fremgår nedenfor:

Figur 5: Two-Step Flow Approach to Mass Communication (Windahl et al. 2008: ud fra Katz og Lazarsfeld
1995)

Windahl et al. (2008: 72) påpeger, at modellen illustrerer den personlige kommunikations
overlegenhed i forhold til massekommunikationen. Opinionslederne har en styrke i deres
personlige troværdighed, hvilket styrker kommunikationen til deres netværk. Opinionslederne
bliver derfor et vigtigt mellemled, fordi de formidler massekommunikationen videre til deres store
netværk.
Den personlige kommunikation i Katz og Lazarsfelds model foregår ansigt til ansigt mellem to
personer. Hertil påpeger Cakim (2010: 7) hvordan den teknologiske udvikling har medført, at

3

Jeg anvender Katz og Paul Lazarsfeld originale udgave fra 1955 i en version med nyt design fra 2006.
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opinionsledere i dag også agerer online. Her har blogs og sociale netværkssider medført, at
engagerede personer er blevet online opinionsledere:
”These tools turn motivated speakers into public opinion leaders who can distribute their ideas to
thousands of people […]”.
Disse engagerede personer som bliver opinionsledere navngiver Cakim (2010: 8) networking
agents. Ifølge Cakim (2010: 8) har networking agents en passion for at kommunikere om deres
interesser og holdninger. Endvidere har networking agents et stort netværk og publikum, som de
har væsentlig indflydelse på, og som de kommunikerer til via deres blogs eller sociale
medieplatforme (Cakim 2010: 1).
Med afsæt heri og jf. afsnit 1.3, hvor det fremgik, at influenter er personer, der har adgang til et
stort engageret publikum, som de kommunikerer til og med, samt at de er de bevidste om deres
eget værd og indflydelse overfor dette publikum, argumenteres der for, at influent begrebet har
mange ligheder med Cakims networking agent begreb. Desuden argumenteres der for, at
influenter kan betragtes som opinionsledere. Dette understøttes også af Anne-Sophie Lahme, som
påpeger, at navnet netop kommer af, at influenterne har indflydelse på dem, som de
kommunikerer til (Bilag 16, linje 68-69).
Samme betragtning ses også hos Li og Du (2011: 2):
”With recent advances in information technology, social networks arent no longer limited to
physical face-to-face platforms: online social networks have become a new media for WoM
marketing (word-of-mouth marketing) […] online social blogs thus provide a good channel through
which opinion leaders can exert an influence.” (Li og Du 2011: 2).
Ud fra ovenstående beskrivelse af Katz og Lazarsfelds Two-Step Flow of Information Model, virker
personlig kommunikation via opinionsledere umiddelbart som den optimale og stærkeste måde at
kommunikere til sin målgruppe på. Dog er nytteværdien og styrken af denne kommunikation
afhængig af evnen til at identificere og finde de rette opinionsledere (Windahl et al. 2008: 75).
Endvidere kan modellen kritiseres for at have den forsimplede betragtning, at personlig
kommunikation er overlegen i forhold til massekommunikation. Eksempelvis i tilfælde med globale
nyheder anses massemedier som den mest troværdige kilde (Windahl et al. 2008: 72-73).
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Trods modellens simplificerede anskuelse af kommunikation har den ret i det grundlæggende
aspekt, at den personlige kommunikation lige siden modellens opfindelse er og bliver en utrolig
stærk kommunikationsform.
Kirkby og Marsden (2006: 7) understøtter dette, idet de påpeger at:
”[…] the opinion leading 10% of any market will drive the buying behavior of the other 90%”.
Hermed kan det udledes, at den personlige kommunikation fra influenter har stor indflydelse på
forbrugerne. Dertil har den teknologiske udvikling blot medført, at den personlige kommunikation
som Two-Step Flow of Information Model forudsætter, nu skal ses i et større perspektiv i og med
at det også foregår online.
Influenterne med deres opinionslederrolle i ryggen og den personlige kommunikation som de
leverer medfører, at forbrugerne lytter mere til influenterne end til virksomhederne.
Virksomhederne er derfor nød til at få øjnene op for influenternes potentiale i form af indflydelse
på forbrugeren og tænke dette ind i deres markedsføring. Denne tendens, hvor forbrugerne lytter
mere til influenter end til virksomhederne, skal forstås i relation til word-of-mouth begrebet, som
præsenteres i følgende afsnit.

5.4 Markedsføring i en ny kommunikationsvirkelighed
Virksomhederne befinder sig i en ny samfundsmæssig arena med en øget demokratisering. Den
teknologiske udvikling har medført, at forbrugeren har indtaget en ny og mere magtfuld position.
Via sociale medier har forbrugeren i dag mulighed for at snakke om og beklage sig over
virksomhederne til et hav af andre forbrugere.
Endvidere bliver forbrugeren i dag bombaderet med massekommunikation og reklame fra
virksomhederne, hvilket har medført, at de er blevet mættet og derfor lukker af for det. Denne
kommunikation har derfor mistet sin styrke. I stedet lytter forbrugerne til andre forbrugere og
opinionsledere i form af influenter.
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Virksomhederne er nød til at tilpasse sig denne nye virkelighed, hvilket har medført at influent
markedsføring er opstået. Dette vil blive præsenteret i følgende afsnit. Afsnittet vil blive indledt
med en præsentation af word-of-mouth begrebet og word-of-mouth markedsføring, dette er med
henblik på at forstå baggrunden for influent markedsføring. Herefter vil influent markedsføring
blive præsenteret.

5.4.1 Word-of-mouth markedsføring
Det har længe været kendt, at word-of-mouth kommunikation er en af de vigtigste kilder til
information for forbrugerne. Word-of-mouth (WOM) påvirker største delen af alle
forbrugssituationer, og den influerer forbrugeres beslutningsprocesser bedre end andre former
for markedsføring (Brooks 1957; Katz og Lazarsfeld 2006; Chan og Ngai: 2011).
Arndt (1967: 3) definerer WOM som følgende:
”[…] oral person-to-person communication between a receiver and a communicator whom the
receiver perceives as non-commercial, concerning a brand, product or service”.
WOM betegnes som naturlig kommunikation mellem forbrugere, som ifølge Arndt (ibid.) er
motiveret af et ønske om, at hjælpe og advare andre forbrugere om dårlig service.
Med den teknologiske udvikling og fremkomsten af sociale medier har fænomenet WOM bevæget
sig online, hvilket har skabt elektronic-word-of-mouth (E-WOM) (Carr og Hayes 2014: 38).
E-WOM har gjort, at den ellers uformelle WOM med nettets transparens er blevet mere synlig.
Endvidere er det, med den teknologiske udvikling og opkomsten af sociale medier blevet
nemmere for forbrugerne at dele virksomheds- og brand omtale ikke blot med deres nærmeste,
men med et globalt publikum. Dette medfører, at effekten af WOM i en online kontekst
forstærkes i forhold til en offline kontekst (Dinesen 2008: 66; Carr og Hayes 2014: 39).
Desuden viser forskning, at E-WOM har større indflydelse på beslutningsprocesser sammenlignet
med WOM (Steffes og Burgee: 2009). Dinesen (2008: 66) sidestiller E-WOM med virksomhedernes
ultimative kontroltab, når forbrugerne benytter det til at sprede negativ omtale. Dette
understøttes af Pitt et al. (2002), som påpeger, at E-WOM har medført en situation hvor: ”The
consumer is king” (Pitt et al. 2002: 7).
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Forbrugere betragter andre forbrugeres opfattelser af brands og virksomheder i form af WOM
som langt mere troværdig end virksomhedsgenererede kommunikationsbudskaber (Steffes og
Burgee: 2009; Chan og Ngai 2011). Eftersom virksomhederne ikke selv kan påvirke den online snak
om og omtale af dem, er word-of-mouth markedsføring (WOMM) vundet indpas hos
virksomhederne.
Word-of-mouth markedsføring (WOMM) er baseret på den antagelse, at virksomheder og brands
kan udnytte troværdigheden og styrken ved forbruger til forbruger kommunikation (Kozinets et al.
2010). Kozinets et al. (2010: 71) beskriver WOMM som:
”[…] the intentional influencing of consumer-to-consumer communication by professional
marketing techniques”.
Med online word-of-mouth markedsføring (E-WOMM) søger virksomheder at skabe et positivt
image, og eftersom det i E-WOMM er forbrugerne som spreder markedsføringsbudskaber skal
virksomhederne søge at udnytte den kommunikation der foregår i online netværk forbrugerne
imellem. Kozinets (2010: 72) visualiserer processen med E-WOMM i følgende model:

Figur 6: Egen tilvirkning ud fra i Kozinets et al. (2010: 72)

Målet med WOMM er at maksimere spredningen af markedsføringsbudskabet igennem et
samarbejde med en person, som har indflydelse og som kan nå et stort publikum af forbrugere via
sit personlige netværk. Med afsæt heri kan WOMM derfor betragtes som kernen af influent
markedsføring.
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5.4.2 Influent markedsføring
Influent markedsføring kan beskrives som markedsføring via en tredje part i form af en influent.
Virksomheden benytter influenten som mellemled til at nå målgruppen. Som det blev præsenteret
i afsnit 1.3, kan influenter beskrives som personer med et stort og engageret publikum. Influenter
kan være alt fra helt almindelige mennesker, professionelle blogger til hobbyister og kendte
personer. Ved at kommunikere via en influent kobler virksomheden sig på influentens
troværdighed og engagerede publikum, hvilket medfører en stærk kommunikation til en
specificeret målgruppe.
Ifølge Anne-Sophie Lahme er influent markedsføring det samme, som det man tidligere betegnede
blogger markedsføring (Bilag 16, linje 19-20). Kirkby og Marsden definerer blogmarkedsføring i
værket ”Connected Marketing: the Viral, Buzz and Word of Mouth Revolution” fra 2006:
”[…] the use of webblogs to promote a brand, company, product or service, event or some other
initiative”.
Som nævnt i afsnit 1.3 benyttes begrebet influent, da virksomheder i dag ikke udelukkende gør
brug af bloggere i deres markedsføring men også af nøglepersoner, som kommunikerer via andre
sociale medieplatforme. I forlængelse af ovenstående definition vil jeg definere influent
markedsføring som følgende:
”The use of a third-party influent to promote a brand, company, product or service, event or some
other initiative”.
Kirkby og Marsden (2006: 149) præsenterer tre forskellige tilgange til blogmarkedsføring. Den
første tilgang er markedsføring via en ekstern tredje part eksempelvis en influent, som har en stor
læserskare. Den anden tilgang er markedsføring via en internt initieret blog også kaldet corporate
blog eller business blog. Den sidste tilgang benævner de ”faux blog” eller en falsk blog, hvor
bloggen har til formål at fremstå, som om det er en kunde, der omtaler virksomheden (Kirkby og
Marsden 2006: 149).
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Denne opgave tager udgangspunkt i Kirkby og Marsdens (2006) første tilgang, hvor virksomheden
benytter en tredjepart i form af en influent for at nå målgruppen. Hertil eksisterer forskellige
strategier, som virksomheder kan benytte i forbindelse med markedsføring via en influent. En
strategi går ud på, at virksomheder indirekte initierer omtale fra influenterne. Dette kan de gøre
ved at sende gratis produkter eller invitationer til events til influenterne og herigennem opmuntre
dem til at omtale og anmelde deres produkter (Liljander et al. 2014: 613). En anden strategi er at
betale influenterne penge for at omtale virksomhedens brand eller produkter (Liljander et al.
2014: 613).
Det unikke ved influenter i modsætningen til virksomheder er, at kommunikationen bliver
personliggjort på en måde, som virksomhederne ikke selv kan. For influenterne er det nemlig
lysten, der driver værket, hvilket står i kontrakt til virksomhedernes kommercielle interesser
(Ebbesen og Haug 2009: 46)
Ifølge Henrik Akselbo er den personlige anbefaling også den stærkeste form for markedsføring:
”[…] hvis man spørger naboen, om han er glad for sin græsslåmaskine hen over hækken og han
siger, at han er glad for den, så er det den bedste markedsføring, som den maskinproducent kan
få” (Bilag 15, linje 49-51).
Hertil påpeger Henrik Akselbo, at tilliden samt den relation der skabes til influenten netop er det,
som gør influent markedsføring til en utrolig effektiv markedsføringsform (Bilag 15, linje 57-60).
Denne styrke som ligger i målgruppens tillid og troværdighed til influenternes anbefaling
understøttes også af brancheartikler (Larsen 2016; Osbæck 2016; Adweek 2015).
Undersøgelser viser, at brugere opbygger en så nær relation til influenter, at de betragter dem
som online venner. Dette betegnes som parasocial interaktion (Colliander og Dahlen 2011). En
undersøgelse fra 2015 foretaget af mediebureauet Carat i samarbejde med en række andre
bureauer, viser også at der skabes et perifært venindeforhold mellem blogger og forbruger.
Denne relation skabes igennem interaktion mellem bloggeren og læserne. Her er den gode og
troværdige blogger en der veksler mellem at være en professionel ekspert, der giver læserne råd,
og en ven som fortæller om personlige indsigter. Der skabes derfor en relation hvor læserne føler
at de kender bloggeren, og bloggeren kender sine læsere, da han/hun igennem likes og
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kommentarer bekendt med hvilket indhold, som de kan lide (Bilag 32: 37-38). Den relation som
skabes mellem influenten og læserne er unik, og det er den relation som er kernen i det hele.
Hertil påpeger Ebbesen og Haug (2009: 46), at den gode blog skaber et fællesskab sammen med
brugerne omkring bloggen. Bloggen eller influentens platform er til i kraft af følgerne, og den
skabes derfor i samspil med følgerne.
Endvidere leverer influenterne noget særligt i forhold til de traditionelle medier. Ebbesen og Haug
(2009: 34) fremhæver, at influenter som eksempelvis bloggere leverer en ærlighed, ægthed og
autensitet, som magasiner og redaktioner ikke kan måle sig med. Dette understøttes af AnneSophie Lahme, som pointerer, at en influent kan levere en nærhed, som klassiske medier ikke kan:
”[…]der søger vi også noget, som er mere nært. Hvis du har en god relation til en instagrammer,
jamen så føles den også personlig. Og den nærhed den får du ikke fra et klassisk medie”.
(Bilag 16, linje 110-111).
Samme synspunkt om at influenter er unikke i, at de leverer ægthed og autensitet underbygges af
brancheartikler (Heegaard 2015; Osbæck 2016).
Der kan argumenteres for, at ægtheden og autensiteten ved influent markedsføring gør, at den
postmoderne forbruger ser utrolig positivt på det, idet de søger autensitet jf. afsnit 5.2.1.
Jf. afsnit 5.4.1 fremkom det, at influenten grundet sin opinionslederrolle har en særlig
troværdighed og dermed indflydelse på forbrugerne. Tidligere studier viser også, at bloggeren
fremstår mere troværdig, fordi personen er en tredje part og ikke kontrolleret af en virksomheds
kommercielle interesser (Johnson og Kaye 2004; Chu og Kamal 2008). Derfor udledes det, at
influenten også opfattes som mere troværdig, da personen er en tredjepart.
Med afsæt i ovenstående kan det udledes, at influent markedsføring er en effektfuld
markedsføringsform både i forhold til det samfund virksomhederne befinder sig i og i forhold til
den forbruger, som virksomhederne henvender sig til.
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Et samarbejde med en influent er dog ikke uden kompleksiteter, og det er vigtigt, at
virksomhederne er bekendt med det, inden de indgår i et influent samarbejde. Disse
kompleksiteter vil jeg komme ind på i det følgende.
På mange måder kan influent markedsføring sættes lig med at indrykke en reklame i et traditionelt
medie, fordi virksomhederne betaler for omtale af deres produkter. Men det er vigtigt, at
virksomhederne ikke agerer i et influent samarbejde, på samme måde som de ville i et samarbejde
med et traditionelt medie. Influenterne har nemlig en professionel tilgang til deres profil, de er
bevidste om deres værd og har et personligt brand og en troværdighed, som de værner om
(Sussman 2015). Derfor kan virksomhederne ikke kontrollere kommunikationen fra influenten.
Virksomheden er nød til at erkende og acceptere dette tab af kontrol, da det ellers kan medføre
komplikationer i samarbejdet (Windahl et al. 2008: 75). De samme anbefalinger fremkommer også
i en stor undersøgelse foretaget af de to store mediebureauer Carat og Vizeum i samarbejde med
en række andre bureauer, at virksomheder i et influent samarbejde er nød til at slippe tøjlerne og
have tillid. Ellers kan det få indvirkning på personligheden og troværdigheden hos influenten (bilag
32: 74).
Dette understøttes også af Anne-Sophie Lahme, idet hun forklarer:
”Altså du kan ikke tage din historie og proppe den ned i halsen på nogen, hvis du vil have nogen til
at videreformidle den, så skal den indgå som en del af det univers, som den influencer har i
forvejen, ellers giver det ikke nogen mening, fordi så virker det utroværdigt” (Bilag 16, linje 249255).
Som det også blev fremført i afsnit 5.3.1, er valget af influent utrolig vigtigt for effekten af
kommunikationen (Windahl et al. 2008: 75). Det er derfor vigtigt, at virksomheder gør et godt
forarbejde før de vælger influenten. Det samme påpeger Henrik Akselbo:
”[…] grundlæggende set handler det jo om at finde de relevante influenter til ens produkt […] Det
er at finde nogle, som kan stå inde for dit produkt, og som kan lave noget indhold, hvor dit produkt
kan indgå på en naturlig måde, og som henvender sig til en målgruppe, som matcher dem du
gerne vil have, skal kende til dit produkt”(Bilag 15, linje 133-134).
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Influenten og dennes målgruppe skal matche dit produkt og produktets målgruppe. Hvis dette
stemmer godt overens, er der stor sandsynlighed for, at målgruppen vil anse indholdet og
produktet som relevant og dermed tage det til sig.
Dette understøttes af Anne-Sophie Lahme, som fortæller, at et rigtig godt match mellem brand,
produkt og influent er hele hemmeligheden bag en succesfuld kampagne (Bilag 16, linje 341-342).
Samme pointe fremkommer også i førnævnte undersøgelse af mediebureauerne Carat og Vizeum,
at brandet skal passe til influentens profil, emneområdet og læserskare (bilag 32: 74). Endvidere jf.
afsnit 5.2.1 vil influentens image og værdier smitte af på brandet, hvilket igen understreger
vigtigheden i, at der er et match mellem brandet og influentens profil.
Endvidere er det vigtigt, at virksomheden arbejder strategisk med influent markedsføring på
samme måde, som de gør med alt andet markedsføring. Dette understreger Anne-Sophie Lahme
også:
”Du bliver nød til at arbejde med det strategisk. Og tænke over hvad det er man foretager sig, og
alle de valg, som man træffer fra den enkelte blogger eller influencer, man sender til, til det man
sender til dem, og hvordan man sender det til dem” (Bilag 16, linje 365-368)
Ifølge Anne-Sophie Lahme er der mange fordomme om, hvordan man laver influent
markedsføring. Heriblandt tror mange virksomheder, at influent markedsføring er nemt og ikke
kræver noget strategisk forarbejde (Bilag 16, linje 388). Det betragtes ofte som noget man ”bare
lige fixer” (ibid.). Det er farligt at betragte influent markedsføring på den måde, fordi at
virksomheden uden et grundigt strategisk forarbejde risikerer hverken at få omtale eller
eksponering af deres produkter og brand. Vigtigheden i en strategisk tilgang til influent
markedsføring fremkommer også i brancheartikler (Osbæck 2016; Ingemann 2017; Larsen 2016).
Ifølge markedsføringsloven skal det fremgå tydeligt for forbrugeren, når der er tale om reklame.
Hvis en influent betales i form af produkter, vil det i stort set alle tilfælde også betragtes som
reklame. Dette skyldes, at det anses som om, at der er etableret en fælles forståelse mellem
influenten og virksomheden om, at influenten omtaler produktet
(Forbrugerbrugerombudsmanden 2017). Derfor er det vigtigt, at influenten ikke skjuler, når der er
tale om reklame. Endvidere er det vigtigt, fordi forskning viser, at det påvirker forbrugerne
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negativt, hvis de finder ud af, at influenten har prøvet at skjule, at de er blevet betalt for omtalen
(Campbell et al. 2013).
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Analyse
78

I det følgende kapitel fremgår en analyse af hvordan EASIS influent markedsføring påvirker
forbrugerne. Opgavens kapitel omfatter to delanalyser. Første del af analysen er den
netnografiske undersøgelse, hvor kommunikationen mellem influenten og brugerne analyseres. I
den anden del af analysen undersøges hvordan markedsføringen via influenter påvirker de syv
udvalgte brugere.

6.2 Netnografisk analyse
I denne afsnit fremgår den netnografiske analyse, hvor brugernes kommentarer til EASIS
influenternes indlæg analyseres.
I nogle tilfælde vil en kommentar kunne placeres i flere kategorier som eksempelvis følgende
kommentar:

(Bilag: 18)
Denne kan placeres både i ’De anerkendende’ og ’Den personlige hilsen’. Her har jeg lavet en
tolkning af hvilken af de to kategorier, som er dominerende for kommentaren som helhed.
I ovenstående eksempel har jeg tolket, at ’de anerkendende’ er det dominerende tema for
kommentaren.
På sociale medier er det meget populært blandt brugerne at benytte humørikoner benævnt
emojis i kommunikationen (Browning og Seale 2017: 14). Emoji er små ikoner, der symboliserer en
følelse eller et humør, men det kan eksempelvis også være en hånd der viser tommelfingeren op.
Et eksempel fra undersøgelsen er nedenstående kommentar:

(Bilag 18)
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De klappende hænder er en måde at fortælle, at brugeren synes, at det er virkelig godt og
inspirerende indhold, som influenten producerer.
Undersøgelser viser, at 92 procent af alle mennesker bruger emojis og næsten halvdelen af alt
kommunikation på Instagram indeholder emojis (ibid.). Emojis er derfor en integreret del af vores
digitale kommunikation i dag. Dette understøttes også af Andreas Stæhr, forsker ved Center for
Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier, som har skrevet ph.d. om sociale medier og
hverdagssprog (Kristiansen 2015). Ligesom det fremgår i ovenstående, er der i min undersøgelse
flere eksempler på brugere, der kommenterer i form af ord suppleret med emojis eller
udelukkende i form af emojis.
Både i forbindelse med kategorisering af kommentarer samt fortolkning af emojis er jeg som
forsker nød til at fortolke på dataene, men dette er også i overensstemmelse med mit
videnskabsteoretiske standpunkt, hvor jeg foretager subjektive fortolkninger, som vil påvirke
undersøgelsen og resultaterne.

6.2.1 De udledte temaer
Den netnografiske undersøgelse består af indsamlet data fra tre influent
markedsføringskampagner, som EASIS lavede i 2016 samt markedsføring via EASIS’ ambassadører i
2016. Hertil har jeg udvalgt 12 influenter, hvis kommunikation undersøgelsen vil tage afsæt i.
I bilag 3 findes en oversigt over alle indsamlede kommentarer og antal ”synes godt om”.
Meningskondenseringen af den netnografiske undersøgelse kan tilgås i bilag 18-21. I bilag 22
findes en oversigt, hvor der fremgår antal af de fire udledte temaer for de enkelte influenter samt
beregninger på den procentvise andel af de fire temaer.
Der er i alt indsamlet 766 kommentarer. De 273 er kommentarer er fra influenten selv og de 493
er fra brugerne. Som første trin i meningskondenseringen læste jeg alle kommentarer grundigt
igennem for at få en helhedsfornemmelse. På næste trin udledte jeg de naturlige meningsenheder
i gennemlæsningen af data. Af de naturlige meningsenheder fremkom fire centrale temaer, som
kendetegnede den måde, hvorpå brugerne, i form af kommentarer, henvendte sig til influenterne
på (Kvale og Brinkmann 2009: 228). En gruppe af brugerne var meget anerkendende i deres
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adfærd, en anden gruppe brugere var meget engageret i det som influenten kommunikerede, en
tredje gruppe henvendte sig i form af en personlig hilsen og en sidste gruppe henvendte sig til
andre brugere via influentens platform. De fire temaer som jeg har udledt fremgår nedenfor:

DE ANERKENDENDE

DE ENGAGEREDE

TEMAER
DEN PERSONLIGE
HILSEN

INTERAKTION MED
ANDRE BRUGERE

De anerkendende
280 ud af de 493 kommentarer, hvilket svarer til 57 procent af de samlede kommentarer, kan
karakteriseres ved deres anerkendende adfærd, hvorfor det første tema er benævnt ’De
anerkendende’ (bilag 22). Gruppe udgør den største gruppe af de fire typer af kommentarer.
Den anerkendende brugertype er rosende over for influenten på flere måder. De er enten rosende
over for selve influenten, hvilket f.eks. ses i nedenstående kommentarer.

(Bilag 18)
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Brugerne bruger forskellige rosende ord om influenten, hvor de blandt andet roser influenten for
at være en inspirationskilde eller roser influentens udseende.
Brugerne kommer også med rosende kommentarer om det indhold, som influenten ligger op på
sin blog eller instagramprofil.

(Bilag 18)
Brugerne roser de opskrifter eller de måltider influenten ligger op, hvor EASIS produktet altså
indgår i. Nogle af brugere roser også influentens billede for den stemning eller setting som billedet
udstråler.
Endelig roser brugerne også EASIS’ produkter i kommentarerne. Brugerne skaber en form for
fælles interesse mellem brugeren og influenten, idet de giver udtryk for at deres fælles begejstring
for EASIS’ produkter.
Dette kan ses i nedenstående kommentar, hvor en bruger fortæller, at hun ligesom influenten
glæder sig til at åbne sin EASIS julekalender.
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(bilag 18)
Med 57% af kommentarerne værende af rosende karakter tegner sig en stærk tendens. Men det
er interessant, hvorfor så stor en del af brugerne har lyst til at rose influenten.
Brugernes anerkendende adfærd kan være en måde at skabe en relation til influenten. Helt basalt
kan ros og positive ord at være en god måde at indlede en relation til et andet menneske på. Den
rosende adfærd om EASIS’ produkter, som jeg også berørte ovenfor, kan være en måde for
brugeren at vise, at de har ting til fælles. Dermed kan det også være en måde at opbygge eller
skabe en relation til influenten.
Den rosende adfærd kan også være en måde, hvorpå den postmoderne forbruger bliver en del af
det online univers, som omgiver influenten - et online fællesskab med et overordnet tema
omhandlende en sundere livsstil. En positiv kommentar er en nem måde for den postmoderne
forbruger at blive en del af det fællesskab, som omgiver influenten.
Denne adfærd kan derfor sættes i relation til den postmoderne forbrugers søgen efter sociale
relationer (Cova 1996:19). Dette postulat tilslutter Cova (1997) samt Cova og Cova (2002) sig, idet
de mener, at nutidens forbruger søger efter noget socialt i consumer tribes. Forbrugeren
engagerer sig derfor i forskellige forbrugsfællesskaber, og her er det relationen til de andre
forbrugere, som er omdrejningspunktet for fællesskabet (Cova 1997: 311).
Men det er ikke udelukkende brugeren men også influenten som er interesseret i relationen, da
influenten netop er til i kraft af sine følgere. Derfor gør alle influenterne også meget ud af at svare,
takke og interagere med de brugere som kommenterer på deres indlæg. Dette fremgår
eksempelvis i dette indlæg af influenten Pernille Tyrring fra den 19. november (bilag 2):
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I EASIS’ influent markedsføring kommunikerer influenten om EASIS produkter. Det er interessant,
at kun 5 procent af de samlede kommentarer er rosende kommentarer om EASIS produkter (bilag
22). Her er det selvfølgelig vigtigt at påpege, at det er varierer fra opslag til opslag, i hvor høj grad
produktet er fokus. Alligevel vidner det om, at det altså ikke er produktet, der fylder i
kommunikationen mellem influenten og brugerne. Det er måske det, som gør influent
markedsføring særligt. Virksomheden kan gribe ind i interaktion mellem influenten og brugerne,
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men uden at tage alt pladsen. Forbrugerne bliver gjort opmærksom på produkterne, men på en
mere diskret måde i modsætningen til traditionelle reklamer.
De engagerede
25 procent af kommentarerne hvilket er 121 ud af de samlede 493 kommentarer vidnede om en
særlig engageret forbruger (bilag 22). Den ene del af ’De engagerede’ er engageret i det, som
influenten kommunikerer, hvorfor de stiller spørgsmål til influenten. Den anden del er særlig
engageret i at kommunikere med influenten, hvilket de udviser ved enten at svare på spørgsmål
fra influenten og ved at svare igen på influentens svar.
Størstedelen, hvilket vil sige 75%, af ’De engagerede’ stiller spørgsmål til influenten. Det er
spørgsmål angående opskrifter, fremgangsmåde eller ingredienser i opskriften.
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Det er også spørgsmål om, hvor influenten har købt produktet:

Endvidere er det spørgsmål om influentens vurdering af selve produktet:

(bilag 19)
Samlet set vidner denne type af kommentar om en bruger, som er særlig engageret i det,
influenten skriver om. De tager ikke opskriften ukritisk til sig men sætter spørgsmålstegn. De er
interesseret i at benytte de rigtige ingredienser og derfor interesseret i købsstedet. De vil høre
influentens vurdering af produktet før de beslutter sig for at købe det.
Spørgsmålene til influenten vidner også om, at brugerne har troværdighed og tillid til influenten.
Ifølge Henrik Akselbo opbygger forbrugere en særlig tillid til influenten, som gør at de lytter til
influenternes råd, da de betragtes som personlige anbefalinger (Bilag 15, linje 57-60). Endvidere
kan det udledes at brugerne, med deres spørgsmål til influenten, påfører influenten en form for
opinionslederrolle. Følgerne søger råd og vejledning hos influenten, fordi de lytter til influenten og
de tror på, at influenterne kender svaret. Endvidere får influenterne også en form for ekspertrolle
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inden for sundhed og madlavning, da nogle af spørgsmålene er komplekse, f.eks. om nogle
ingredienser kan erstattes med andre.
Den personlige hilsen
I ni procent af de samlede kommentarer kommunikerede brugerne en personlige hilsen til
influenten (bilag 22). ’Den personlige hilsen’ udspiller sig typisk ved, at brugerne ønsker influenten
en god weekend, ønsker tillykke med fødselsdagen eller svarer med en støttende hilsen, hvis
influenten har haft en dårlig dag.

(bilag 20)
En personlig hilsen er mere intim og personlig end rosende kommentarer. Det er interessant at se,
hvor personlig en kommunikation der udspiller sig mellem brugerne og influenten, selvom de
sandsynligvis aldrig har set eller mødt hinanden i virkeligheden. Der vidner om, at brugerne føler
en særlig relation til influenten. Et eksempel er et indlæg af Anna Warrington, hvor hun fortæller
om hendes kroniske hoftesygdom, og hvordan det påvirker hendes liv. Her kommer brugerne med
nogle meget støttende og personlige hilsner til Anna:
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(bilag 2)
Som følger bliver man en del af influentens liv, idet man får indblik i både deres gode, dårlige og
særlige dage. Herigennem leverer influenten en ægthed og autensitet, der ifølge Ebbesen og Haug
(2009: 34) er særligt og noget som magasinerne ikke kan måle sig med. Som Henrik Akselbo
pointerer i afsnit 5.5.2, opbygger brugerne en særlig relation til influenterne. Derfor er det heller
ikke mærkeligt, at brugerne sender disse personlige hilsner.
Interaktion med andre brugere
Ti procent af brugerne i undersøgelsen, benytter influentens platform til at kommunikere med
andre brugere (bilag 22). Kommunikationen udspiller sig ved, at brugere tagger andre brugere i
kommentarfeltet til et opslag. Når man tagger brugere medfører det, at der sendes en notifikation
til den taggede bruger om, at de er blevet nævnt i det specifikke opslag. Det er derfor en måde,

88

hvormed brugere kan henvise andre brugere til opslag og knytte en kommentar til, hvorfor de har
nævnt dem i opslaget. Dette fremgår i nedenstående kommentar.

Funktionen at kunne tagge andre brugere bliver hermed en måde, hvorpå brugerne kan finde
interessant indhold at snakke om eller være fælles om. Det er en måde at pleje relationer til
venner og bekendte. Det hænger også sammen med formålet med sociale medier, som ifølge
McKinnon (2009: 57) er, at være en platform, hvor brugere kan mødes og dele indhold med
hinanden.
Desuden udspiller denne kommunikation sig ved, at brugere svarer på andre brugeres spørgsmål. I
denne form for kommunikation ser vi, hvordan brugere ønsker at hjælpe og dele deres erfaringer
med en fuldkommen fremmed. Dette kan, ligesom i ovenstående, relateres til formålet med
sociale medier. Vi ser det eksempelvis i nedenstående kommentar, hvor brugeren ”lykkesine”
kommer influenten i forkøbet med et svar:

(bilag 21)

6.2.2 Brugertyper
Hvis vi ser på den procentvise andel af de forskellige typer af kommentarer, som hører under ’De
anerkendende’, var størstedelen rosende kommentarer til influenten. Her var 7 procent ros til
influenten selv og 83 procent var ros til det indhold, som influenten lagde op, i alt 90 procent
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(bilag 22). Hvis denne rosende adfærd hænger sammen med en søgen efter noget socialt, hvor
brugerne benytter denne adfærd til at skabe og opbygge relationer, har den mange ligheder med
Kozinets Minglers og Brandzæg og Heims Socialisers. For begge brugertyper er relationen og det
sociale, årsag til deres deltagelse. 10 procent af ’De anerkendende’ var rosende kommentarer om
EASIS’ produkter (bilag 22). Disse har mange ligheder med Kozinets Devotees, der har stor
interesse i forbruget af brandet og produkterne. Jeg vil argumentere for, at brugernes interesse
for produktet faktisk også viser en interesse for at opbygge relationer. Brugerne benytter deres
fælles forkærlighed til produktet og brandet til at fremhæve ting, som de har til fælles med
influenten, for herigennem forsøge at opbygge en relation til influenten. Med afsæt heri har
brugernes mange ligheder med Kozinets Insiders, som både er interesseret i brandet og relationen
til de andre brugere. Samlet set kan man argumentere for, at relationen er i fokus for ’De
anerkendende’.
For de brugere som kommenterer med en personlig hilsen er det også relationen, som er i fokus.
Derfor kan denne brugertype også sættes i relation med Kozinets Mingler og Brandzæg og Heims
Socialisers.
25 procent af brugerne kan karakteriseres ’De engagerede’. 75 procent af ’De engagerede’ stillede
spørgsmål til influenten (bilag 22). Disse brugere er meget engagerede i det influenten skriver om,
hvorfor de stiller spørgsmål. Disse spørgsmål er relateret til opskriften, fremgangsmåden,
ingredienser, købssted for produktet eller konkret om produktet.
Denne brugertype har ligheder med Kozinets Devotees, som er meget interesseret i produktet.
Endvidere har brugertypen ligheder med Li og Bernoffs Kritikere og Brandtzæg og Heims Debaters.
Begge brugertyper kommenterer på andres indhold eller deltager i diskussioner på sociale medier.
Dette vidner om, at begge brugertyper er engagerede typer, som deltager med indlæg, fordi de
synes, det er interessant. Størstedelen af ’De engagerede’ deltager, fordi de er interesserede og
engagerede.
De sidste 25 procent af ’De engagerede’ er engagerede, ved at de enten svarer på influentens
spørgsmål eller kommenterer på influentens svar. De har mange ligheder med Kozinets Mingler og
Brandzæg og Heims Socialisers.
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For gruppen ’Interaktion med andre brugere’ vil jeg udlede, at det er relationen og det sociale,
som er i fokus. Det er dog ikke relationen til influenten på samme måde som hos ’De
anerkendende’ og i gruppen ’Den personlige hilsen’, men derimod relationen til andre brugere.
Derfor kan denne gruppe også sættes i relation til Kozinets Mingler og Brandzæg og Heims
Socialisers. Alligevel vil jeg argumentere for, at det i højere grad er gældende for de brugere som
tagger andre brugere, da de søger at opbygge og vedligeholde deres relationer. Derimod er det for
de brugere, som svarer på andre brugeres spørgsmål, i højere grad ønsket om at hjælpe andre
brugere end ønsket om at opbygge en relation til dem.

6.2.3 Overordnede aspekter
Det er interessant, at der i undersøgelsen ikke er fundet kritiske eller negative kommentarer,
selvom det er sponsoreret indhold. Man kunne formode, at nogle forbrugere ville være kritiske.
Influenter kan mistænkes for at være fristet til ikke at fortælle hele sandheden i deres anmeldelse,
fordi en positiv anmeldelse vil øge chancen for yderligere samarbejde med virksomheden.
Resultaterne skyldes to ting, enten gider de kritiske forbrugere ikke at give udtryk for deres kritik,
eller også er forbrugere generelt er positive over for influent markedsføring. Hvis der eksisterer en
positiv holdning til influent markedsføring, kan det skyldes, at denne markedsføringsform
tilfredsstiller forbrugerens behov for autensitet (Holt 2002: 83; Lewis og Bridger 2000: 17).
Influenternes kommunikation virker måske reel og ægte for brugerne, hvilket står i kontrakt til den
økonomiske egeninteresse, som skinner igennem virksomhedernes massekommunikations
budskaber, som forbrugerne er blevet trætte af (Cakim 2010: 4).
Brugerne anser måske EASIS influenterne som indre motiveret grundet deres forkærlighed for
EASIS’ produkter. Som Henrik Akselbo endvidere pointerer, har forbrugerne opbygget en særlig
tillid til influenten, hvor de stoler på det influenten siger, uagtet det er sponsoreret. Dermed er de
også positive overfor influent markedsføringen.
Desuden fremkom det, at en meget lille del af kommunikationen mellem influenten og brugerne
drejer sig om produkterne (bilag 22). Det kan være understøttende for den positive holdning til
influent markedsføring, at produkterne og brandet ikke er i fokus.
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Jf. afsnit 4.3 har jeg valgt at inddrage funktionen ”synes godt om”. Jeg finder den interessant, fordi
det er en måde hvor forbrugerne, med en minimal indsats, kan vise anerkendelse. Derfor har
denne kommunikationsform mange ligheder med Li og Bernoffs Tilskuer samt Nielsens og
Brandtzæg og Heims Lurkers, som har det laveste aktivitetsniveau af alle brugertyper.
Hvis man ser på det samlede antal kommentarer i forhold til ”synes godt om” antallet, så er
andelen af ”synes godt om” langt større. Her er antallet af kommentarer 633 og antallet af ”synes
godt om” ligger på 29.289. Her ligger antallet af indlæg fra influenten på 131.
Aktivitetsniveauet blandt brugerne stemmer meget godt overens med Nielsens 90-9-1 regel.
Nielsens ene procent er det han benævner Heavy Contributors, hvilket er de brugere, som
bidrager med størstedelen af indholdet online. Denne brugertype minder om Li og Bernoffs
Skabere og Brandtzæg og Heims Actives. Hertil kan det udledes, at disse brugertyper beskriver
influenten, da de har et højt aktivitetsniveau, idet de både skaber indhold samt interagerer i høj
grad med andre brugere.
Brugerne der kommenterer på influenternes indlæg kan sammenlignes med Nielsens Intermittent
Contributors, idet de har en moderat aktivitetsniveau. Som tidligere nævnt kan de brugere, der
”synes godt om” kategoriseres som Nielsens Lurkers. Hvis man sammenligner andelen af influent
indlæg, kommentarer og ”synes godt om” i denne undersøgelse ligger resultaterne tæt op af
Nielsens 90-9-1 regel. Her udgør ”synes godt om” 97 procent, kommentarer udgør to procent og
indlæg udgør 0,43 procent (bilag 3). Resultaterne i denne undersøgelse stemmer derfor bedre
overens med Nielsen 90-9-1 regel sammenlignet med Brandtzæg og Heims 50-30-20 regel. Dette
kan skyldes, at Brandtzæg og Heims (2011) undersøgelse er foretaget på lukkede norske sociale
medier. Man kan argumentere for, at brugerne i højere grad vil kommentere og give udtryk for
deres holdninger og mening på et lukket medie end på et offentligt, hvor man som bruger måske
agerer mere diskret.

6.2.4 Delkonklusion
Det kan konkluderes, at 57 procent af alle kommentarer til influenten betegnes som rosende. Der
eksisterer altså en generel tendens blandt brugerne til at være anerkendende overfor influenten.
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Den anerkendende adfærd kan skyldes, at brugerne herigennem er kontaktsøgende overfor
influenten. Dette kan sættes i relation til den postmoderne forbrugers søgen efter relationer samt
teori om consumer tribes.
Det kan også konkluderes, at 9 procent af brugerne kommer med meget personlige hilsner til
influenten. Dette vidner om, at disse brugere føler en særlig relation til influenten.
Endvidere kan det konkluderes, at kommunikation om produkterne og brandet udgør en meget
lille del af kommunikationen mellem influenten og brugerne. Det er interessant at se, hvordan
brugerne altså ikke er særlig interesserede i at snakke om produkt og brand.
Det kan også konkluderes, at den netnografiske undersøgelse tegner et billede af en engageret
forbruger, som stiller spørgsmål til influenten. Dette vidner om, at brugerne anser influenten som
opinionsleder og ekspert og at de har tillid til det, influenten svarer.
Brugerne kommunikerer ikke kun med influenten via influentens platform, men benytter også
influentens platform til at pleje relationer til venner og bekendte, hvilket er i hænger godt
sammen med formålet med sociale medier.
Det kan konkluderes, at en overvejende del af brugerne har mange ligheder med Kozinets
Minglers og Brandzæg og Heims Socialisers, hvorved det sociale og relations skabende er i fokus.
Desuden har Kozinets Devotees og Insiders mange ligheder med de brugere, som har interesse i
EASIS’ produkter. De engagerede brugere har mange ligheder med Li og Bernoffs Kritikere og
Brandtzæg og Heims Debaters.
Endvidere kan det konkluderes, at der ikke fremkom negative eller kritiske kommentarer. Dette
kan bunde i, at de kritiske forbrugere ikke giver udtryk for deres holdning, eller at forbrugerne
generelt er positive over for sponsoreret indhold.
Det kan også konkluderes, at den samlede kommunikation på Instagram ligger meget tæt op af
Nielsen 90-9-1 regel med tallene: 97-2-1.
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6.3 Analyse af interviews med brugere
I dette afsnit vil jeg analysere de individuelle interviews foretaget med syv brugere. Jf. afsnit 4.5
valgte jeg at ændre i de opstillede arbejdsspørgsmål således, at de var tilpasset den ændrede
situation, og så de var brugbare til at udlede centrale temaer i meningskondenseringen af
interviewene.

Hvilken adfærd udviser brugerne generelt på sociale medier?
Hvad er deres relation til influenter?
Foregår der en søgen efter relationsdannelse mellem
brugerne og influenter på sociale medier?
Foregår der en søgen efter relationsdannelse blandt
brugerne på sociale medier?
Hvad er brugernes holdning til markedsføring via influenter?

Selvom interview samtalerne ikke udelukkende omhandlede EASIS influenterne, men også
influenter generelt vil jeg argumentere for, at resultaterne er relevante. Selvom brugerne ikke
refererer til EASIS influenterne specifikt hele tiden, kender seks ud af syv brugere EASIS influenten
(bilag 31: Kender EASIS influent). Derfor vil jeg argumentere for, at snakken om relationen til
influenterne vil være med relationen til EASIS influenterne i baghovedet. Endvidere fortæller fire
af brugerne, at de har tillid til den specifikke EASIS influent og fire af brugerne fortæller om
relationen til den specifikke EASIS influent (bilag 31: Tillid EASIS; Personligt kendskab).
I følgende afsnit fremgår analysen, som vil være struktureret efter førnævnte arbejdsspørgsmål. I
bilag 31 fremgår processen, hvor jeg, ud fra ovenstående arbejdsspørgsmål, har udledt centrale
temaer på tværs af interviewene.
De konklusioner jeg vil præsentere i analysen, er lavet med afsæt i de centrale temaer, som jeg har
udledt i meningskondenseringen. Når jeg præsenterer en konklusion, vil jeg henvise til et forkortet
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navn på det pågældende centrale tema. Eksempelvis vil jeg henvise til det centrale tema ”De
influenter som brugeren følger, kan hun identificere sig med”, som jeg har benævnt
”Identificering”, og det vil fremgå således: (bilag 31: Identificering). De centrale temaer med deres
forkortede titler fremgår i bilag 31.

6.3.1 Hvilken generel adfærd udviser brugerne på sociale medier?
Den postmoderne forbruger har en fragmenteret identitet. Den kan beskrives som en collage,
hvor forbrugeren skræddersyr sin egen unikke identitet (Firat og Venkatesh 1995: 255). Det
samme billede tegner sig hos brugerne, hvis man ser på deres adfærd på sociale medier. Alle
fortæller, at de følger flere forskellige typer eller kategorier af influenter, som tilsammen dækker
deres forskellige interesser (bilag 31: Forskellige kategorier). Via de sociale medier kan brugerne
vælge til og fra mellem et stort antal forskellige influenter, i forhold til de interesser, som de
dyrker på nuværende tidspunkt. Cecilie følger eksempelvis influenter inden for både livsstil,
træning, sundhed, kager og indretning (bilag 11, linje 133). De forskellige typer af influenter, som
brugeren følger, er en del af brugerens fragmenterede fortælling. Forbrugeren er fragmenteret, og
hans/hendes identitet kan derfor ikke sættes i faste segmenterede kasser (Firat og Venkatesh
1995: 255). Therese fortæller, at hun er begejstret for, at hun kan dyrke sine meget forskellige
interesser på sociale medier:
”Altså det er ikke en vej man skal gå, og det kan jeg godt lide, at man kan følge forskellige, fordi
det jo er en meget bred vinkel af hvad man gerne vil vide.” (bilag 9, linje 53-55)
”Inspiration” er det ord, som alle brugerne benytter, når de skal beskrive, hvorfor de generelt er
på sociale medier. Her fortæller Cecilie:
”Så er det egentlig derfor, at jeg følger dem (influenterne), for at få noget inspiration og så fordi
jeg synes, at det er flot og spændende at læse om. ” (bilag 11, linje 38-39)
Forbrugerne vil inspireres, og man kan derfor udlede, at det er vigtigt, at influenterne hele tiden
inspirerer brugerne. Risikoen kan være, at brugerne ellers stopper med at følge dem. Her forklarer
Pernille og Mia, at de har valgt influenter fra, som ikke længere inspirerede dem (bilag 31:
Manglende inspiration). Dette aspekt kunne EASIS med fordel tage med i deres valg og evaluering
af influenter. Dette kan måske umiddelbart være svært at vurdere. Det fremkom i analysen, at den
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overvejende del af brugerne roser influenter for anerkendelse (bilag 31: Anerkendelse). Derfor kan
andelen af rosende kommentarer om influentens arbejde være en indikation på, om brugerne
finder influenten inspirerende.
I den netnografiske undersøgelse fremkom det, at brugerne via Instagram i langt højere grad gør
brug af funktionen ”synes godt om” frem for at kommentere. Her benytter 97 procent af brugerne
”synes godt om” funktionen mod 9 procent, der kommenterer. Resultaterne ligger tæt op af
Nielsens 90-9-1 regel med tallene 97-9-2. Dette blev også bekræftet af brugerne i interviewene,
idet størstedelen af brugere påpegede, at de liker meget mere end de kommenterer 4 (bilag 31:
Like versus kommentar). Pernille og Mia forklarede, at det er hurtigere og nemmere. Endvidere
forklarede Pernille, at det ikke kræver så meget af hende og give et ”like”. Brugerne benytter i
langt højere grad benytter funktionen ”synes godt om”, da det er en hurtig måde at vise
anerkendelse på. Dette kan ses som et udtryk for den postmoderne forbruger, som lever en
hektisk hverdag, hvor tid er en mangelvare (Lewis og Bridger 2000: 17; 192). Når der er få eller
ingen kommentarer ved et opslag, betyder derfor ikke nødvendigvis, at brugerne ikke finder det
interessant, hvis der i stedet er mange likes.
Ifølge Stephen Brown (2006: 216) kan den postmoderne forbruger beskrives som flygtig og hurtigt.
Den postmoderne forbrugers hektiske hverdag og flygtige adfærd kan forklare, hvorfor brugerne
er hurtige til at vælge influenter fra. Størstedelen af brugere kan alle komme med en eller flere
grunde til hvorfor, de har valgt influenter fra. Pernille, Sisse og Therese forklarer, at de er stoppet
med at følge influenter, fordi deres grundholdninger var for forskellige (bilag 31:
Grundholdninger). Pernille og Mia forklarer desuden, at de har valgt influenter fra, hvis influenten
ikke længere inspirerede dem (bilag 31: Manglende inspiration). Randi og Pernille er stoppet med
at følge influenter, fordi de synes, at de blev for negative (bilag 31: Negativitet). Endvidere
stoppede Pernille, Mia og Randi med at følge influenter, hvis de synes, at influentens profil blev en
reklamesøjle og deres aktivitet gik for meget op i sponsorerede samarbejder med virksomheder
(bilag 31: Reklamesøjle).

4

Brugerne benytter den engelske oversættelse ”like” om funktionen ”synes godt om”. Derfor bliver betegnelsen
”like” også anvendt i meningskondenseringen og temaudledningen, som fremgår i bilag 22-29.
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I interviewene med brugerne var der en bruger, Mette, som særligt adskilte sig i forhold til hvorfor
hun var på sociale medier. Mette fortalte, at hun hovedsagligt var på sociale medier, fordi hun var
tvunget til det. Hun dyrker fitness på konkurrence niveau, og her er det et krav fra hendes
sponsorer, at hun er på sociale medier, for der i gennem at reklamere for dem (bilag 12, linje 3133). Det er et interessant aspekt, og det vidner om, at virksomheder virkelig har fået øjnene op for
værdien af reklamer via sociale medier.

6.3.2 Hvad er brugernes relation til influenter?
Ifølge Anne-Sophie Lahme og Henrik Akselbo er influenter unikke grundet den nære relation, som
de får opbygget til deres følgere (Bilag 16, linje 110-111; Bilag 14, linje 57-60). Undersøgelser viser
også, at der kan skabes så nært et forhold, at det bedst kan beskrives som et perifært
venindeforhold mellem influenten og brugeren, hvor brugeren betragter influenten som en online
ven. Denne relation skabes ved, at influenten åbner op og deler private ting med læserne, så
læserne føler, at de kender influenten. Når influenter omvendt interagerer med læserne, bliver de
også bekendt med deres læsere (Coliander og Dahlen 2011; bilag 32: 37-38). Traditionelle medier
kan ikke give deres læsere samme autensitet og nærhed som influenten giver sine brugere.
(Ebbesen og Haug 2009: 34; Bilag 16, linje 110-111).
Det fremgik meget klart af interviewene, at der kan opstå en særlig relation mellem influenter og
brugere. Den overvejende del af brugerne fortalte, at de godt kan lide at følge med i influenternes
hverdag (bilag 31: Følge med). De kan godt lide, at de får et detaljeret og personligt indblik i
influentens liv, både ved op- og nedture. Hertil giver fire ud af seks brugere udtryk for, at de godt
kan lide at følge med i EASIS influentens hverdag (ibid.). Den postmoderne forbruger søger en
ægthed og autensitet, hvilket influenterne leverer, når de åbner op for både det positive og
negative. Det personlige indblik i influenternes liv medfører også, at brugerne føler, at de kender
influenten personligt. Da jeg spurgte til, om brugerne følte, at de kendte influenter personligt,
svarede alle undtagen en bruger ja (bilag 31: Personligt kendskab). Den overvejende del af
brugerne fortalte hertil, at de følte, at de kendte en specifik EASIS influent personligt (ibid.). Her
svarer Therese eksempelvis:
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”Ja helt bestemt, det gør man. Og det er også mere grundet af, at det her med at hun deler så
åbenlyst.” (bilag 9, linje 257-258).
Nærheden i relationen mellem brugerne og influenten understøttes yderligere af, at brugerne kan
identificere sig med influenten, hvilket den overvejende del af brugerne fremhævede (bilag 31:
Identificering). Hertil nævnte tre ud af de fire brugere, at de kunne identificere sig med EASIS
influenten (ibid.). Her fortæller Sisse for eksempel, at der er en særlig forbindelse mellem hende
selv og EASIS influenten, fordi hun på nogle områder kan identificere sig med influenten:
”[…] man kan ikke sige, at man har en kemi, fordi det har man ikke. Men det handler om, at man
kan identificere sig med nogle ting […] Det er det her med, at jeg kan følge nogen, hvor jeg kan
genkende nogle ting ved mig selv ved dem.” (bilag 13, linje 169-176).
Med afsæt i ovenstående vil jeg udlede, at brugerne føler en tæt relation til influenterne. Dette
kan betragtes som et online venindeforhold, fordi brugerne kan identificere sig med og har et
personligt kenskab til influenten. Endvidere vil jeg udlede, at denne tætte relation også eksisterer
mellem brugere og EASIS influenter.
Det længe har været kendt inden for traditionel markedskommunikation, at den personlige
anbefaling er den stærkeste form for markedsføring (Brooks 1957; Chan og Ngai: 2011; Steffes og
Burgee 2008). Ifølge Henrik Akselbo er influent markedsføring ligesom personlige anbefalinger på
grund af den tillid og tiltro, som brugeren har til influenten, hvilket er interessant eftersom
brugerne i bund og grund ikke kender influenterne (bilag 15, linje 49-51; linje 57-60). Det samme
kom til udtryk i interviewene, hvor tre af brugerne påpegede, at nærheden og det personlige
kendskab til influenten gjorde, at de havde tillid til det influenten anbefalede (bilag 31: Kendskab
øger tillid). Her forklarer Pernille, at det personlige kendskab til influenten og åbenheden fra
influentens side gør, at brugeren har tillid til influenten, når influenten anmelder produkter:
”Det gør, at det bliver reelt. Det gør, at man tror på det […] Så får man et indblik af, selvom hun
reklamerer for noget, så er det stadigvæk ægte, fordi de har den holdning, at de skal være reelle på
deres Instagram.” (bilag 14, linje 282-286).
Forbrugere betragter andre forbrugeres opfattelser af brands og virksomheder i form af WOM
som langt mere troværdig end virksomhedens egne reklamer og kommunikationsbudskaber
(Steffes og Burgee: 2009; Chan og Ngai 2011). Forbrugere lytter derfor også i højere grad til
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influenter, fordi de betragter dem som ligesindede uden kommercielle interesser. Dette fremkom i
interviewet med en af brugerne, Cecilie, da jeg spurgte hende, om hun havde tillid til influenterne:
”Ja det har jeg. Og det tror jeg er fordi, at jeg føler at det er private personer. Det er jo private
personer, der sidder […] men jeg føler, at dem jeg føler er privat personer, og de prøver selv
produkterne […]” (bilag 11, linje 444-446).
Relationen mellem influenten og brugerne er også vigtig for troværdigheden og tilliden til
influenten i den forstand, at influenten har et ansvar over for sine følgere. Cecilie og Therese
mente begge, at influenter burde være motiveret til at være reelle i deres anmeldelser, idet de har
et ansvar over for deres følgere (bilag 31: Ansvar). Hertil forklarede Cecilie at konsekvensen af en
usand anmeldelse vil være, at influenten mister følgere (ibid.).
I snakken om tilliden til influenterne, var der en klar enighed om, at influenters troværdighed
varierer meget (bilag 31: Tillid varierer). Influenterne bliver betalt for deres omtale og derfor kan
man mistænke dem for ikke at være helt reelle i deres anmeldelse af produkter, fordi en positiv
anmeldelse fra influenten vil øge chancen for yderligere samarbejde med virksomheden. Derfor
var der enighed blandt alle brugerne om, at produktanmeldelserne ikke måtte blive alt for
rosenrøde, fordi det sænkede troværdigheden efter deres mening. Brugerne fortalte, at
influentens og anmeldelsens troværdighed afhang af, om influenten havde en kritisk tilgang til
produktanmeldelsen. Mia fortæller, at det øger troværdigheden, når influenter både kan se
fordele og ulemper:
”Fordi hvis du bare siger, køb det her. Så det ikke særlig troværdigt. Men hvis de kan se kritisk på
tingene, og man føler, at de kommer med en ægte vurdering af de forskellige produkter. Og de
siger, det her er måske ikke så godt til det her, men til det her er det skide godt.” (bilag 10, linje
431-434).
Man kan diskutere, om det er et balanceret forhold mellem influenten og brugerne, idet
influenten formodentligt ikke har samme kendskab og dermed ikke føler samme tætte relation til
sine mange følgere. Ikke desto mindre føler brugerne denne relation, hvilket gør at brugerne lytter
til influentens råd og anbefalinger.
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Som det fremkom i teorien jr. afsnit 5.4.2, er der stor enighed om vigtigheden i, at der er et match
mellem brand/produkt og influenten i forhold til effekten af influent markedsføringen. Dette blev
også bekræftet i interviewene, hvor alle undtagen én bruger pointerede, at match’et var vigtigt.
Brugerne pointerede, at match’et var meget vigtigt for influentens og derfor anmeldelsens
troværdighed (bilag 31: Match). Det forklarer Cecilie i det følgende:
”Det har betydning for mig og også for troværdigheden, fordi så tror jeg lidt mere. Jeg tænker, hvis
en der ikke går op og træner skal anmelde et træningsprodukt, altså de kan jo skrive alt. Men hvis
det nu virkelig er en, som går op i det, der skal anmelde det her produkt. Jamen så føler jeg, at
personen ville sige det rigtige.” (bilag 11, linje 655-658).
Styrken i den ægthed, autensitet og personlige vinkel, som influenterne kan levere, fremkom også
i interviewene. Her fremhævede Randi og Pernille, at deres tillid og troværdighed til influenten
ville falde, hvis influentens profil blev en reklamesøjle, hvor aktiviteten gik alt for meget op i
sponsorerede samarbejder med virksomheder (bilag 31: Reklamesøjle sænker tillid). Randi,
Pernille og Mia pointerede også, at de var stoppet med at følge specifikke influenter, hvis de
synes, at deres profil blev en reklamesøjle (bilag 31: Reklamesøjle). Hvis det autentiske, ægte og
personlige går af, så falder influentens troværdighed og popularitet også.
I den netnografiske undersøgelse fremkom det, at 18 procent af kommentarerne var spørgsmål til
influenten (bilag 22). Det vidner om en særlig tillid til influenten og dennes viden og at influenten
er en form for opinionsleder, en ekspert, som forbrugerne søger råd og vejledning hos. Dette
fremkom også i interviewene, hvor en række af brugerne fortæller, at influenterne har en særlig
viden inden for det område, som de kommunikerer om, og at det øger influenternes
troværdighed. Her fortæller Sisse:
”Jeg synes de er troværdige, fordi at de ved noget. Jeg føler tit, at de ved noget om det. Så jeg
synes, at de er troværdige, når de anmelder det” (bilag 13, linje 500-601).
De syv brugere har alle interageret med en af EASIS’ influenter, da dette var et krav for
udvælgelsen. Alle undtagen en bruger gav udtryk for at de følte, at de kendte EASIS influenten.
Endvidere påpegede fire af brugerne, at de havde tillid og tiltro til den specifikke EASIS influent
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(bilag 31: Tillid EASIS). Derfor vil jeg udlede, at EASIS influenterne har fået opbygget denne særlige
relation til brugerne, hvor brugerne har tillid til det, som EASIS influenterne kommunikerer.

6.3.3 Foregår der en søgen efter relationsdannelse mellem brugerne og influenter på
sociale medier?
I den netnografiske undersøgelse viste det sig, at 57 procent af kommentarerne til influenten var
rosende. Jeg havde en antagelse om, at denne tendens til anerkendende adfærd fra brugernes
side kunne skyldes en søgen efter relationsdannelse fra brugernes side.
Dette kan sættes i relation til den postmoderne forbrugers søgen efter relationer samt teori om
consumer tribes. Den fragmenterede postmoderne forbruger er karakteriseret ved en søgen efter
relationer og et socialt tilhørsforhold i consumer tribes (Cova 1996: 18-19). I consumer tribes er
det relationen, som er omdrejningspunktet for hele fællesskabet (Cova 1997: 311). Desuden er
forbrugeren sjældent bundet til udelukkende et fællesskab, men vil ofte være tilknyttet flere
forskellige consumer tribes (Cova og Cova 2002: 599).
Der var en overvejende enighed blandt brugerne om, at en rosende kommentar var en måde at
åbne op for kontakt og indlede en relation til en influent (bilag 31: Ros indleder relation). Mia
forklarer, hvordan en rosende kommentar er det, der åbner op for en relation:
”Det er jo sådan det hele starter ikke. […] Jamen den der type af relation, der kommer. Det er når
man er åben, og man skriver hey, du gør det skide godt” (bilag 10, linje 78-83).
Her forklarer Pernille, hvordan en fortsat kontinuerlig interaktion opbygger relationen:
”Det er jo sådan, at mange af mine relationer via de sociale medier er startet. Det er ved, at man
ligesom har startet med at kommentere på et eller andet madbillede […] og så synes jeg at det
kommer helt automatisk, når man begynder at kommentere mere og mere på vedkommendes
opslag”. (bilag 14, linje 346-356).
Størstedelen af informanterne bekræfter også, at de har skabt en relation til influenter, hvor den
overvejende del af brugerne fortæller, at de har en relation til en specifik EASIS influent (bilag 30:
Relation til influent). Her fortæller Therese om hendes relation til EASIS influenten Pernille Tyrring:
”Vi har mange ting til fælles, og det er meget interessant at tænke på, at man har det med en
anden person, som man faktisk ikke rigtig kender. Alligevel så har du så mange ting, hvor du
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tænker, at det kunne have været din bedste veninde, fordi man er så tæt på hinanden.” (bilag 9,
linje 302-306).
Som Therese beskriver det, er relationen til influenten lidt speciel, fordi det er en relation til en
person, som hun aldrig har mødt i virkeligheden. Derfor har man ikke det samme kendskab og den
samme relation til personen som til tætte veninder. Af samme grund var det også svært for
brugerne at sætte ord på det, fordi det netop er en anden form for relation, som man skaber på
de sociale medier. Randi fortæller her, hvordan relationen er noget andet end den hun har til sine
veninder:
”Ja, og på det plan hvor der bliver ikke skabt mere relation end at man selv kan styre det. Altså
veninder det er jo noget helt helt andet. Det her, det er et helt andet socialt liv” (bilag 8, linje 318320).
Selvom relationen ikke har samme værdi som den til ens tætte veninder, er relationen vigtig og
den skal plejes og vedligeholdes på den måde, at influenterne fortsat svarer og interagerer med
sine følgere. Randi fortæller eksempelvis, at hun stopper med at følge influenter, som ikke svarer
på brugeres spørgsmål (bilag 8, linje 330-335).
I forlængelse heraf er det interessant, at relationer som skabes på sociale medier, godt kan udvikle
sig til et reelt venskab uden for de sociale medier. Pernille fortalte i interviewet, at hendes relation
til EASIS influenten Malene Eldrup har udviklet sig til et venskab uden for de sociale medier (bilag
14, linje 207-211).
Den overvejende del af brugerne forklarer, at de oftest er kontaktsøgende overfor de influenter,
som de har fulgt et stykke tid (bilag 30: Følger fast). Dette fortæller Cecilie:
”Altså det tror jeg lidt er det der med, at hvis jeg følger dem over længere tid, jamen så ved jeg
hvem de er, og jeg ved hvad de laver […] Der tror jeg måske, at jeg ligger mere vægt på at rose
dem fremfor nogen, som jeg lige er begyndt at følge. ” (bilag 11, linje 91-95).
Når man har fulgt influenterne et stykke tid, så virker det mere naturligt for brugerne at være
kontaktsøgende over for influenten.
Det kan være grænseoverskridende at tage kontakt til nogen, som man ikke kender, derfor føler
brugerne, at de lige skal lære personen og kende, før de indleder en kontakt.
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Ifølge Cova (1997: 300-301) har alle consumer tribes et fælles samlingspunkt. Det kan eksempelvis
være følelser, livsstile eller forbrugsvaner. Dette ses også i undersøgelsen, hvor de fleste af
brugerne fortæller, at det er en fælles interesse, som indleder relationen til influenten. Sisse
forklarer, hvordan det er den fælles interesse, som driver hende til at tage kontakt:
”Ja det er helt klart det, der gør det. Det er det, som driver mig, det at man har nogle fælles
interesser” (bilag 13, linje 304-305).
Brugeren Mette skiller sig ud i forhold til de andre brugeres søgen efter relationer. Mette er
generelt ikke interesseret i influenter, som hun ikke kender fra uden for de sociale medier.
Hun forklarer, at hun mest er interesseret i at interagere og kommentere på de influenter og
brugere, som hun i forvejen har relationer til (bilag 31: Ingen interesse for influenter).
Ud fra interviewene kan jeg bekræfte resultaterne fra den netnografiske undersøgelse, om at
brugernes anerkendende adfærd er forbundet med en søgen efter at skabe en relation til
influenten. Jeg var også interesseret i, at undersøge om influenterne får skabt en form for
consumer tribe omkring deres platform. I interviewene forklarede fire af brugerne, at de ikke følte
noget fællesskab med andre brugere, som fulgte influenten. Dog påpegede de, at de havde en
fælles interesse, fordi alle følgere interesserer sig for det emne, som influenten kommunikerer om
som eksempelvis en sund livsstil (bilag 31: Ingen fællesskab i traditionel forstand). Nogle af
brugerne fortalte også, at de derfor godt kunne finde på og gå ind og følge de andre følgere af
influenten. Hermed eksisterer der altså alligevel noget fælles blandt brugerne, som gør, at de
eksempelvis godt kunne finde på og gå ind og følge hinanden. Dette forklarer Pernille her:
”Man finder vel et fællesskab i, at man har rigtig meget med, at man kommenterer på madbilleder,
så er det også, fordi vi har interessen for sunde opskrifter, sund mad, træning og livsstilen. Og så
finder man jo ud af, at man kan følge hinanden den vej igennem.” (bilag 14, linje 432-435).
Hermed kan man udlede, at influentens platform ikke kan karakteriseres som en consumer tribe,
præcist som teorien foreskriver. Alligevel vil jeg argumentere for, at der eksisterer en slags tribal
adfærd blandt brugerne, da de i høj grad søger relationer på sociale medier. Men det er mere en
søgen efter relationer på et en-til-en plan. Med 57 procent rosende kommentarer, tyder det på, at
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søgen efter relationer er noget centralt, som driver brugernes adfærd på sociale medier. Analysen
peger på, at der eksisterer nogle af de samme dynamikker, som i en consumer tribe, men det altså
i stedet er på et en-til-en plan mellem brugeren og influenten.
Denne relationssøgende adfærd bekræfter også, hvad jeg udledte i den netnografiske analyse, om
at disse anerkendende brugere kan kategoriseres som brugertyperne Kozinets Minglers og
Brandzæg og Heims Socialisers, hvor det netop er relationen og det sociale som er i fokus.

6.3.4 Foregår der en søgen efter relationsdannelse blandt brugerne på sociale
medier?
Jf. afsnit 4.5, fremkom det i interviewene, at brugerne også søger at skabe relationer til andre
brugere på sociale medier. Fem af brugerne fortæller, at de har skabt relationer til andre brugere
via sociale medier (bilag 31: Relation til bruger). Her fortæller Pernille eksempelvis, at hun er
meget begejstret for, at hun har fået nye relationer via de sociale medier:
”Man får faktisk også, jeg har fået mange nye relationer og personlige venskaber via de sociale
medier, så det har også givet mig enormt meget, at man sådan danner nye venskaber og
bekendtskaber igennem sociale medier.” (bilag 14, linje 27-29).
Tre af brugerne fortæller, at ligesom med relationerne til influenterne, indledes disse relationer
også med en rosende kommentar (bilag 31: Ros indleder relation). Therese forklarer, hvorfor hun
bruger rosende kommentarer til andre brugere:
”Jamen jeg tror mere, at det er det her med at skabe en kontakt med folk. Det er igen det her med
venner. Man skaber en kontakt og en relation til, at vi har det godt sammen, og jeg kan godt lide
de ting, som du laver” (bilag 9, linje 192-194).
Ligesom med relationerne til influenterne forklarer de samme tre brugere, at relationerne
opbygges igennem en videre interaktion med brugeren, hvilket Mia fortæller i det følgende:
”[…] man begynder at kommentere på hinandens ting. Der er nogen, som man klikker lidt mere
med derinde, som man begynder at skrive mere med frem og tilbage. Og man får et eller andet
anderledes slags venskab derinde.” (bilag 10, linje 36-39).
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Brugerne forklarer også, at det er fælles interesser, som danner grundlaget for, at de indleder en
relation til en anden bruger, hvilket kan være et fælles samlingspunkt i en consumer tribe (Cova
(1997: 300-301). Dette forklarer Randi således:
”Vi har en interesser, der hedder at lave mad og bage og Royal Copenhagen, bolig indretning. Så vi
har allerede en masse til fælles, men det var ikke nogen personer, jeg ellers ville have interageret
med.” (bilag 8, linje 79-81).
Det er interessant, at Randi ikke kun har skabt en-til-en relationer, men også skabt et fællesskab
med en række brugere. Dette fællesskab kan være et udtryk for en consumer tribe, som teorien
foreskriver. Det er netop en consumer tribes og ikke et brand community, da det er fællesskabet,
som er i fokus og ikke et bestemt brand (Muniz og O´Guin 2001: 412; Cova og Shankar 2012: 181).
To af brugerne fortæller, at de har fået skabt relationer til andre brugere, som har udviklet sig til
venskaber uden for de sociale medier. Dette er blandt andet gældende for Randi:
”[…] de piger, som jeg har mødtes med en gang og jeg skal mødes med dem en gang mere her til
påske. Det er fire personligheder, som jeg aldrig nogensinde ville have mødt i det virkelige liv, hvis
man kan sige det sådan” (bilag 8, linje 76-78)
Jeg kan udlede, at der på sociale medier eksisterer en lyst blandt brugere til at skabe relationer til
andre personer. Den postmoderne forbruger har en generel trang til at skabe relationer, hvilket de
udøver på sociale medier. Igen understøtter det, at der eksisterer consumer tribe dynamikker,
som udøves på et en-til-en plan. Brugeren Randi skiller sig ud, idet hun ikke kun har skabt
relationer på et en-til-en plan, hun har også fået skabt et fællesskab med en række andre brugere.

6.3.5 Hvad er brugernes holdning til markedsføring via influenter?
Forbrugeren i dag bliver eksponeret for en overvældende mængde af reklamer hver dag. De er
derfor mættede og ikke modtagelige overfor virksomhedernes markedsføringsbudskaber.
Desuden er forbrugerne blevet kritiske og de finder ikke virksomhederne troværdige grundet
deres kommercielle interesser (Cakim 2010: 4; Ashley og Leonard 2009: 212).
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Dette kom også til udtryk i interviewene, hvor den overvejende del af brugerne så negativt på
traditionel markedsføring med reklamer i TV og aviser. De synes, at reklamerne er overdrevne i
deres budskaber, og at de er kunstige. Pernille giver udtryk for det i følgende:
”Det påvirker mig ved at jeg godt kan synes, at reklamer kan være vildt irriterende. Fordi der skal
producenten højne sig selv og fortælle at deres ting er det bedste. Og det er jo klart, for det er dem
der skal sælge det og dem der skal tjene penge på det.” (bilag 14, linje 707-710).
Influent markedsføring adskiller sig her fra traditionel markedsføring, idet influenten er en tredje
part, som står uden for virksomhedens kommercielle interesse. Derfor fremstår influenten mere
troværdig, hvorfor forbrugeren lytter til influenten (Johnson og Kaye 2004; Chu og Kamal 2008).
I den netnografiske undersøgelse var der ikke én negativ eller kritisk kommentar om influent
markedsføring eller influenten, hvilket kan skyldes, at brugerne ser positivt på
markedsføringsformen. Dette blev bekræftet i interviewene, hvor brugerne fortalte, at de generelt
så positivt på influent markedsføring (bilag 31: Positiv overfor influent markedsføring). Endvidere
pointerede størstedelen af brugere, at influent markedsføring har en større indvirkning på dem
end traditionel markedsføring har. Dette skyldes, at influenterne er en tredje part, som ikke har
virksomhedernes kommercielle interesse (bilag 31: Kommerciel interesse). Dette forklarer Mia
således:
”Jeg har selvfølgelig en større tillid til en del influenter end virksomheder, fordi alle vil jo sælge
deres eget produkt, det er jo klart. Så de kan jo sige hvad som helst til mig” (bilag 10, linje 535536).
Desuden så nogle af brugerne mere positivt på influent markedsføring end på traditionel
markedsføring, fordi de synes, at det var mere målrettet til dem (bilag 31: Målrettet). I influent
markedsføring har virksomheder store muligheder for at målrette deres markedsføring til
specifikke målgrupper. Derfor er det også essentielt, som tidligere nævnt, at der er et match
mellem influenten, dennes målgruppe og virksomhedens produkt. Forbrugerne sætter pris på den
målrettede markedsføring, fordi de føler, at reklamerne er relevante for dem. Eksempelvis vil
følgerne af en influent, som går op i træning og en sund og proteinrig kost, højst sandsynlig finde
EASIS barer som er proteinrige og sukkerfri relevante og interessante. Endvidere sætter
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forbrugerne pris på, at de selv har indflydelse på den markedsføring de modtager, fordi de aktivt
har valgt hvilke influenter, som de vil følge. Dette forklarer Cecilie således:
”Jeg synes bare at, jeg ligesom selv kan gå ind og vælge, hvad det er jeg vil have reklamer for på
for eksempel sociale medier, fordi jeg går ind og følger de forskellige personer. Hvor at i fjernsynet,
der får jeg det bare kastet lige i hovedet.”(bilag 11, linje 570-573).
Nogle af brugerne fremhævede også, at de så influentens produktanmeldelse som en service for
forbrugeren, hvilke gjorde, at de så positivt på influent markedsføring generelt. Sisse fortæller her,
at hun ser positivt på det, fordi hun ved, at influenten ligger et stykke arbejde i anmeldelsen:
”Jeg tænker, at det arbejde der ligger i at anmelde det og bruge tid på at blogge omkring det. Det
har jeg det helt fint med. Hvis det er den måde, at firmaer kan brande nye ting på, og der er nogen,
der får det gratis. Det synes jeg er helt fint.” (bilag 13, linje 613-617).
I influent markedsføring kompenseres influenter for deres omtale af produkter, hvorfor man også
som forbruger kan mistænke influenter for ikke at være helt reelle. Dette forklarer også, og som
nævnt tidligere, at brugerne mener, at influenters troværdighed varierer. De godtager ikke ukritisk
alle influenters anbefalinger. Her har influenternes kritiske tilgang til produktanmeldelsen,
matchet mellem produkt og influentens samt autensiteten og ægtheden af influentens profil og
kommunikation indflydelse på, hvilken indvirkning influent markedsføringen har på brugerne. At
influenterne kan mistænkes for ikke at være troværdige, forklarer også, hvorfor tre af brugerne
pointerer, at de ser positivt på, når influenter kommunikerer åbent omkring sponsorering (bilag
31: Sponsorering). Brugerne føler, at det giver dem en parathed i forhold til at kunne at forholde
sig lidt mere kritisk til anmeldelsen.

6.3.6 Delkonklusion
Det kan konkluderes, at den postmodernes forbrugers fragmenterede identitet afspejles i deres
adfærd på de sociale medier. Her får brugerne inspiration til de mange forskellige interesser, som
de dyrker igennem de influenter, som de følger. Her er det vigtigt, at influenterne fortsætter med
at inspirere brugerne, da konsekvensen kan være at brugerne stopper med at følge dem. Det er et
aspekt, som EASIS med fordel kan tage med i deres valg af influenter.

107

Det kan konkluderes, at brugernes aktivitet domineres af Nielsens brugertype Lurkers, idet
brugerne i langt højere grad gør brug af funktionen ”synes godt om”. Dette skyldes, at funktionen
er en hurtig og omkostningsfri måde for brugeren af vise anerkendelse. EASIS bør derfor ikke kun
betragte kommentarer som indikation på anerkendelse, men de skal også være bevidste om
værdien af ”synes godt om” funktionen.
Endvidere kan det konkluderes, at influenterne får opbygget en tæt relation til brugerne, der kan
betragtes som et perifært veninde forhold. Det konkluderes også, at denne relation også
eksisterer mellem EASIS influenter og brugere. Dette skyldes, at influenterne fortæller åbent om
sig selv og deres liv, og på den måde får brugerne et personligt kendskab til dem. Desuden skyldes
det, at brugerne kan identificere sig med influenterne. Denne tætte relation og det personlige
kendskab til influenten er dennes styrke, da det skaber tillid og tiltro til influentens anbefalinger
hos tre af brugerne.
Det øger influenternes troværdighed, at brugerne betragter dem som ligesindede forbrugere, og
at brugerne desuden mener, at influenterne agerer troværdigt, fordi de har et ansvar over for
deres følgere. Endelig ser nogle af brugerne en troværdighed i influenternes ekspertrolle.
Det kan også konkluderes, at mange af brugerne har tillid til en EASIS influent. I forlængelse heraf
kan det også konkluderes, at influenter troværdighed generelt varierer. I denne vurdering spiller
tre faktorer ind; influenternes kritiske tilgang til produktanmeldelsen, matchet mellem influentens
profil og produktet samt autensiteten og ægtheden i influentens profil.
Desuden kan det konkluderes, at der eksisterer consumer tribe dynamikker i relationen mellem
brugerne og influenterne samt at dette også forekommer mellem EASIS influenter og brugerne.
Her foregår en søgen efter relationsdannelse mellem brugerne og influenten på et en-til-en plan.
Afsættet for denne relationsdannelse er et fælles samlingspunkt, som er parternes fælles
interesser. Ydermere kan det konkluderes, at de relationssøgende brugertyper Minglers og
Socialisers, er dominerende i EASIS influent markedsføring. Desuden kan det konkluderes, at de
samme consumer tribe dynamikker også forekommer brugerne imellem.
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Endeligt kan det konkluderes, at brugerne er kritiske over for traditionel markedsføring, men
generelt positive over for influent markedsføring. Dette skyldes, at brugerne betragter
influenternes anmeldelser, som mere reelle og troværdige, fordi de er en tredje part, som ikke har
virksomhedernes kommercielle interesser. Endvidere skyldes det, at nogle af brugerne finder
markedsføringen mere relevant og målrettet deres interesser og behov, samt at influentens
arbejde betragtes som en service for brugerne.
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7
Diskussion
110

Det følgende afsnit har til formål at diskutere hvilke muligheder og udfordringer influent
markedsføring har for virksomheder inden for fødevarebranchen. Formålet med afsnittet er, at
danne et overblik over den nye viden som opstår, når undersøgelsens resultater fra delanalyse 1,
den netnografiske analyse og delanalyse 2, analysen af de syv interviews med brugerne
sammenholdes med teori og indsigter fra de to ekspert interviews.
Ekspert interviewene skal supplere teorien og diskussionen. Derfor har jeg valgt ikke at foretage
en meningskondensering af disse. Der henvises derfor til transskriberingen af de to interviews,
hvilket fremgår i bilag 15 og 16.
”Influenter marketing is getting serious” var overskriften på en af de overordnede trends for 2017.
Disse trends blev præsenteret i et oplæg til Social Media Week i København i år, fortæller Henrik
Akselbo (bilag 15, linje 20-26). Ifølge Henrik Akselbo er influent markedsføring en opadgående
trend, som bliver større og større (ibid.). Der er en grund til, at influent markedsføring har vundet
frem. Det skyldes, at forbrugerne i mange år er blevet bombaderet med reklamer fra
virksomhederne. Dette har gjort dem mætte og skeptiske (Cakim 2010: 4; Ashley og Leonard 2009:
212). Denne skepsis blev også udledt i delanalyse 2, hvor brugerne var meget negative overfor
traditionelle reklamer, fordi de synes, at budskaberne var overdrevne og utroværdige. Derfor
lukker forbrugerne ørerne for virksomhedernes reklamer, men lytter til influenter. Influenternes
kommunikation står i kontrast til virksomhedernes, fordi virksomhedernes kommercielle
interesser skinner igennem i deres kommunikation (Ebbesen og Haug 2009: 46). Dette viste sig
også i delanalyse 2, hvor det blev udledt, at der eksisterer en generel positiv holdning til influent
markedsføring, fordi brugerne ser influenterne som en tredje part, som står uden for
virksomhedernes kommercielle interesser.
Ifølge Anne-Sophie Lahme og Henrik Akselbo ligger influenternes styrke i den nære relation, som
de får opbygget til deres læsere (Bilag 16, linje 110-111; Bilag 15, linje 57-60).
Det blev også konkluderet i analysen, at brugerne får opbygget en særlig relation til influenterne.
Influenterne lader brugerne blive en del af deres hverdag, deres op- og nedture. Derfor føler
brugerne en personlig relation til influenterne, hvilket gør influenten og dennes anbefalinger
troværdige. Traditionel markedsføring har mistet sin effekt, og virksomheder har derfor en unik
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mulighed med influent markedsføring, fordi de kan koble sig på influenternes troværdighed og nå
ud til et loyalt publikum, der lytter.
Hertil fortæller Anne-Sophie Lahme, at brugen af influent markedsføring i fødevarebranchen er
forholdsvis nyt, men at udviklingen er gået ekstremt stærkt (bilag 16, linje 188-191). Dette
bekræftes også af Henrik Akselbo, som fortæller, at fødevarebranchen i dag er en af de brancher,
som bruger flest penge på influent markedsføring (bilag 15, linje 94-97). Anne-Sophie Lahme
forklarer, at den hurtige udvikling skyldes, at fødevarer er blevet ekstremt trendy blandt
forbrugerne. Fødevarer er gået hen og blevet et identitetsskabende element i forbrugerens
hverdag (bilag 16 linje 195-200). Det betyder, at influenter inden for fødevarekategorien begynder
og fylde mere og mere, hvilket gør det mere og mere interessant at arbejde med for
fødevarevirksomhederne (bilag 16, linje 201-209).
Der er således et voksende potentiale for fødevarevirksomheder i at benytte influenter i
markedsføringen af deres produkter. Forbrugerne er blevet meget mere bevidste i deres valg af
fødevarer, men samtidig er det en kæmpe industri med mange forskellige produkter at vælge
imellem for forbrugeren. I forlængelse heraf påpeger Henrik Akselbo: ”[…] alle mennesker skal
have noget at spise, så det er jo en kæmpe industri […] du bliver jo nød til at skabe en eller anden
præference for forbrugeren, når de står nede i supermarkedet og kan vælge mellem syv forskellige
slags ketchup. Langt hen af vejen er det jo markedsføring, der driver om man vælger det ene eller
det andet produkt.” (bilag 15, linje 210-214). Og eftersom forbrugerne ikke lytter til
virksomhederne, er influenter en ideel løsning til at overbevise den bevidste forbruger om, hvorfor
de skal vælge netop din ketchup.
Influent markedsføring minder om traditionel markedsføring i den forstand, at virksomheder
betaler for omtale af deres produkter. Men det er vigtigt, at virksomhederne ikke agerer i et
influent samarbejde, på samme måde som de ville i traditionel markedsføring. De er vigtigt, at de
anerkender mediets præmisser og arbejde ud fra disse. I samarbejdet med influenter har
virksomhederne nemlig ikke har den fulde kontrol, og det er de nød til at acceptere. Ellers kan det
få meget negative konsekvenser for kampagnen og samarbejdet (bilag 32: 74). Markedsføringen er
nødt til at indgå som en del af influenternes personlige og unikke univers, hvis det skal give
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mening og fremstå troværdigt, påpeger Anne-Sophie Lahme (bilag 16, linje 249-252). Det vil være
en fordel for virksomhederne at slippe kontrollen, fordi det ellers kan have indvirkning på
influentens personlighed og troværdighed, og dermed på kampagnens resultater lyder
anbefalingen ud fra en stor undersøgelse foretaget af mediebureauet Carat (bilag 32: 74).
Hvis virksomhederne forsøger at diktere, hvad influenterne skal skrive, vil troværdigheden falde og
dermed markedsføringens indvirkning på brugerne. Dette understøttes også af resultaterne fra
delanalyse 2, hvor det fremgik, at en kritisk tilgang til produktanmeldelsen hos influenterne var
vigtig for troværdigheden. I modsætningen hertil kan ”de frie tøjler” også betragtes som
markedsføringsformens svaghed. Fra virksomhedernes side kan der ligge en risiko i, at de ikke har
nogen kontrol over, hvad influenterne skriver.
Virksomhederne er selvfølgelig interesserede i, at influenterne skriver positivt om produkterne, og
at det stemmer overens med, hvad virksomheden selv mener, de står for. Men hvis virksomheden
ønsker at arbejde med influent markedsføring og desuden ønsker at få gode resultater, er det
vigtigt at anerkende mediets præmisser.
Udover dette er der for fødevarevirksomheder nogle særlige kompleksiteter i forhold til
markedsføringslovgivningen. Jf. afsnit 1.1 er der inden for fødevarebranchen mange regler for
hvordan virksomheder må kommunikere. Derfor kan det være mere kompliceret for
fødevarevirksomheder at give slip. I sidste ende er det jo fødevarevirksomhedens ansvar, at
influenter ikke kommunikerer noget, som ikke stemmer overens med lovgivningen.
Anne-Sophie Lahme forklarer, at en problemstilling som hun ofte støder på er, at virksomheder
ikke er bevidste om eller anerkender, at en succesfuldt influent kampagne kræver et godt
strategisk forarbejde. Her betragter mange ledere influent markedsføring, som noget man ”bare
lige fixer” (bilag 16, linje 388). Et godt strategisk forarbejde indebærer, at virksomheden tænker
over alle de valg, som de træffer lige fra valget af influent, hvordan man betaler dem, samt hvad
og hvordan man kommunikerer til dem (bilag 16, linje 365-368). Alle disse valg har indflydelse på
hvorvidt markedsføringen eksponeres over for den rette målgruppe, hvorvidt influenten er
interesseret i samarbejde samt hvor godt et produkt, influenten leverer og dermed hvor stor en
indvirkning markedsføringen har på forbrugerne.
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Derfor er det vigtigt, at virksomheder kan se værdien i influent markedsføring og desuden
allokerer nok ressourcer til det. Flere og flere influenterne vil have penge for at samarbejde
efterhånden som efterspørgslen på dem stiger. At influenterne ikke blot vil have gratis produkter,
men også penge for at samarbejde er ifølge Henrik Akselbo mere udbredt inden for
fødevarebranchen end inden for modebranchen:
”Og det er klart, det bør man jo nok i endnu højere grad være bevidst om som fødevareproducent,
at du skal nok ikke have alt for store forhåbninger om, hvor meget gratis omtale du får for at sende
yoghurt ud, hvorimod hvis du sender en designertaske ud, så kan det godt være […]” (bilag 15, linje
152-156).
Ifølge både Henrik Akselbo og Anne-Sophie Lahme er matchet mellem produkt/brand og influent
hele kernen i influent markedsføring (bilag 15, linje 133-134; bilag 16, linje 341-342).
Hvis influenten og dennes målgruppe matcher produktet og produktets målgruppe, er der stor
sandsynlighed for, at målgruppen vil se det som relevant og tage det til sig. Ligesom det fremgik i
tidligere nævnte eksempel med en influent, som går op i træning og en proteinrig kost, som
reklamerer for EASIS proteinrige og sukkerfrie barer. Hvis man følger en sådan influent, vil man
sandsynligvis også finde EASIS produktet interessant. Derfor er valget af influent utrolig vigtig for
effekten af markedsføringen. Dette blev også bekræftet i delanalyse 2, hvor der var enighed om,
at matchet mellem produkt/brand og influentens profil havde stor indvirkning på troværdigheden.
Endvidere er det vigtigt, i forhold til valget af influent, at virksomheder medtager det autentiske
ved influentens profil. Det autentiske og ægte er også en del af influenternes styrke (Ebbesen og
Haug 2009: 34; Heegaard 2015; Osbæck 2016). Det blev udledt i delanalyse 2, både at influentens
troværdighed faldt samt at brugerne ville stoppe med at følge influenter, hvis dennes profil blev til
en reklamesøjle.
Endvidere blev det udledt i delanalyse 2, at brugerne ser positivt på influent markedsføring, fordi
de synes, at det er mere målrettet deres interesser og behov. Derfor er det vigtigt, at
virksomhederne laver et godt strategisk forarbejde, så de udvælger de helt rette influenter.
Ved brug af influent markedsføring har virksomheder mulighed for at ramme deres målgruppe
meget præcist, fordi de igennem influenterne kan nå specifikke målgrupper. Dette understreger
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igen vigtigheden af, at virksomheder vælger de rette influenter. Dette har været særligt relevant
for EASIS, der har en bred overordnet målgruppe, og derfor benytter influenter til at ramme deres
mere specificerede målgrupper inden for den overordnede målgruppe (bilag 17, linje 135-136).
Ifølge Anne-Sophie Lahme er det en generel problemstilling i arbejdet med influent markedsføring,
at virksomheder og særligt ledelsen ikke har forståelse for værdien af influent markedsføring.
Problemet skyldes, at det kan være svært at kvantificere værdien af et influent samarbejde (bilag
16, linje 286-290). Hermed ikke sagt, at influent markedsføring ikke kan kvantificeres, siger AnneSophie Lahme. Der er forskellige tal, som eksempelvis antal kommentarer eller likes, som
selvfølgelig fortæller noget om, hvilken indflydelse influenten har på brugerne. Men som AnneSophie Lahme selv beskriver det: ”[…] de tal er typisk, de er fine nok og de giver et udtryk, men de
fortæller ikke den fulde historie” (bilag 16, linje 290-293). Det er nemlig en udfordring at
kvantificere noget, som er så kvalitativt. Derfor kan det være svært at retfærdiggøre, at ressourcer
skal allokeres til influent markedsføring.
Af den grund er det betydningsfuldt, at virksomheder er bevidste om, at man ikke kan måle hele
succesen i tal. Hvis man udelukkende gør det, bliver man højst sandsynligt skuffet. Anne-Sophie
Lahme forklarer, at de hos Lahme Kommunikation arbejder kvalitativt med det. Hos Lahme går de
ind og analyserer på selve dialogen mellem influenten og følgerne. Udfordringen understøttes
også af en undersøgelse af det amerikanske mediebureau Linqia, der er baseret på svar fra 170
virksomheder. Ifølge denne betragtes målingen af ROI for influent kampagner som den største
udfordring i influent markedsføring i 2017 (bilag 39).
I den forbindelse var det interessant, at det i delanalyse 1 blev udledt, at en meget lille del af
dialogen mellem influenten og følgerne omhandlede selve brandet og produktet. Det kom i stedet
for frem, at den dominerende del af kommunikationen drejede sig om at opbygge relationer
mellem influenten og brugerne. For virksomheden kan det virke negativt, at virksomhedens
produkt eller brand ikke fylder særlig meget i denne dialog. Omvendt er det netop denne relation,
som er hele kernen i influent markedsføring. Det er relationen til influenten, som gør at
forbrugeren lytter til influenten og tager deres anbefalinger til sig. Desuden som det fremgik
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tidligere er den personlige anbefaling den stærkeste form for markedsføring en virksomhed kan få
(bilag 15, linje 49-51).
Endvidere kan det, at fokus flyttes væk fra virksomheden og deres kommercielle interesser, være
positivt, eftersom det også blev udledt i delanalyse 2, at brugerne ser positivt på influent
markedsføring, fordi virksomhedernes kommercielle interesser ikke fylder i kommunikationen.
Derfor skal virksomheden se værdien i denne tætte relation, som opbygges mellem influenten og
brugerne. Det giver influenten en troværdighed som gør, at forbrugerne lytter til, når influenten
anbefaler og anmelder produkter. En sådan relation kan virksomheden ikke selv opbygge til
forbrugerne, men igennem influenterne kan de alligevel få adgang til den tætte relation.
I takt med at brugen af bloggere og andre influenter i virksomhedernes markedsføring har vundet
mere frem, er lovgivningen på området også blevet tilpasset og strammet.
Ifølge markedsføringsloven skal det fremgå tydeligt for forbrugeren, når der er tale om reklame.
Selv hvis en influent blot får tilsendt produkter fra en virksomhed, betragtes det som reklame,
fordi det anses som om, at der er etableret en fælles forståelse mellem influent og virksomhed, at
influenten omtaler produktet (Forbrugerbrugerombudsmanden 2017). Derfor er det vigtigt, at
virksomhederne sikrer, at influenten kommunikerer tydeligt om dette, da det ellers kan give
lovgivningsmæssige problemer. Umiddelbart kan det virke irriterende, at sponsoreringen skal
tydeliggøres i kommunikationen, da det kan betyde, at markedsføringen ikke har samme
indvirkning på forbrugeren. Omvendt bør virksomheder også se værdien i det, i og med at
forskning viser at influenter, der har prøvet at skjule, at de er blevet betalt, har mistet
troværdighed hos deres følgere (Campbell et al. 2013). Endvidere blev det også udledt i delanalyse
1, at det havde en positiv indvirkning på brugerne, når influenter kommunikerede åbent omkring
sponsorering. Brugerne følte, at det gav dem mulighed for at forholde sig til, at det var reklame,
som de blev eksponeret for. Derfor så de positivt på, at der blev kommunikeret åbent omkring det.
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Formålet med dette speciale var at undersøge hvordan fødevarevirksomheden EASIS’ influent
markedsføring påvirker forbrugerne. Endvidere ønskede jeg at diskutere muligheder og
udfordringer ved influent markedsføring med afsæt i fødevarebranchen.
Det kan konkluderes, at den postmodernes forbrugers fragmenterede identitet afspejles i deres
adfærd på de sociale medier. Brugerne dyrker deres mange forskellige interesser igennem de
influenter, som de følger. Her er det vigtigt, at influenterne inspirerer dem, da brugerne ellers vil
stoppe med at følge dem.
Det kan konkluderes, at den dominerende brugertype på Instagram har et lavt aktivitetsniveau.
Denne vælger den hurtige og nemme løsning. Dette fremkom i delanalyse 1, som viste at 97
procent af brugerne gjorde brug af funktionen ”synes godt om” overfor 9 procent som
kommenterede. At brugerne i langt højere grad benyttede sig af ”synes godt om” i stedet for at
kommentere blev også bekræftet i delanalyse 2. Dette skyldes, at funktionen er en hurtig og
omkostningsfri måde for brugeren af vise anerkendelse. Dette er også i overensstemmelse med
teori af Nielsen (2006).
Ud fra opgavens analyse kan det konkluderes, at brugerne kan og har opbygget stærke relationer
til influenter. Endvidere viser analysen, at denne tætte relation eksisterer mellem EASIS
influenterne og brugerne. Dette hænger sammen med, at influenterne fortæller åbent om sig selv
og deres liv, og på den måde får brugerne et personligt kendskab til dem.
Endvidere kan det konkluderes, at den tætte relation og det personlige kendskab til influenten er
en styrke, da det skaber tillid og tiltro til influentens anbefalinger hos brugerne. Denne tillid har
mange af brugerne til en EASIS influent. Tilliden til influenterne bunder blandt andet i, at brugerne
anser influenternes som en ekspert, som de søger råd og vejledning hos. Dette fremkom i
delanalyse 1, hvor en femtedel af kommentarerne var spørgsmål til influenten. Endvidere blev det
bekræftet i delanalyse 1, at de ser influenter som troværdige grundet deres ekspertviden.
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Det kan også konkluderes, at tilliden til influenter generelt varierer. I opgavens delanalyse 2
fremkom det, at tre faktorer havde stor indvirkning på influentens troværdighed. Disse er
influenternes kritiske tilgang til produktanmeldelsen, matchet mellem influentens profil og
produktet samt autensiteten og ægtheden i influentens profil.
Ydermere kan det konkluderes, at der eksisterer consumer tribe dynamikker i relationen imellem
brugerne og influenterne samt at dette også eksisterer mellem EASIS influenter og brugerne. I
delanalyse 1 kunne 57 procent af kommentarerne karakteriseres som anerkendende og rosende.
Denne adfærd vidner om en kontaktsøgende adfærd og søgen efter relationer fra brugernes side.
Det blev bekræftet i delanalyse 2, hvor det viste sig, at brugerne brugte anerkendende
kommentarer til at skabe relationer til influenter. Disse consumer tribe dynamikker eksisterer ikke
i større fællesskaber, som teorien foreskriver, men de forekommer derimod på et en-til-en plan
mellem influenten og brugerne. Afsættet for denne relationsdannelse er et fælles samlingspunkt,
som er parternes fælles interesser. Desuden kan det konkluderes, at de samme consumer tribe
dynamikker også forekommer brugerne imellem. Delanalyse 2 viste nemlig, at nogle af brugerne
også søger at skabe relationer til andre brugere ved brug af anerkendende kommentarer. Tilmed
kan det derfor konkluderes, at det er en relationssøgende brugertype, som er dominerende.
Endvidere kan det konkluderes, at brugerne er kritiske over for traditionel markedsføring, men
generelt er positive over for markedsføring via influenter. Delanalyse 1 viste, at der ikke forekom
nogen negative eller kritiske kommentarer til influenternes sponsorerede indlæg. Ydermere viste
delanalyse 2, at der generelt var en positiv holdning over for influent markedsføring, men kritiske
over for traditionel markedsføring. Dette skyldes, at brugerne betragter influenternes
anmeldelser, som mere reelle og troværdige, fordi de som en tredje part ikke har
virksomhedernes kommercielle interesser. Endvidere skyldes det, at markedsføringen anses som
mere relevant og som en service for brugerne.
Ud fra teorien, sammenholdt med empirien og analysen, kan det konkluderes, at der både er
muligheder og udfordringer ved fødevarevirksomheders brug af influent markedsføring.
Virksomheder har en unik mulighed for at koble sig på influenternes troværdighed og dermed nå
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et publikum, der lytter. Endvidere er det for fødevarevirksomheder en interessant udvikling, at
fødevarer er blevet trendy, hvorfor influenter inden for denne kategori fylder mere og mere.
Det kan konkluderes, at influent markedsføring kan noget helt særligt sammenlignet med
traditionel markedsføring. Dog skal virksomhederne arbejde efter andre præmisser, og det kan
være en udfordring for dem. Det kan også konkluderes, at for at influent markedsføring kan have
stor indvirkning på forbrugerne, men at det kræver et grundigt strategisk forarbejde fra
virksomheden side, hvor det blandt andet er yderst vigtigt, at der vælges den/de rigtige
influent(er). Ydermere, kan det konkluderes, at det kan være en udfordring at måle og forstå den
værdi, som influent markedsføring skaber. Værdien skal blandt andet forstås ud fra dialogen
mellem influenten og følgerne, hvorigennem der kan opbygges en unik relation, hvor brugerne
lytter til og tror på influentens anbefalinger. Afslutningsvis kan det konkluderes, at åbenhed
omkring sponsorering er vigtigt, både i forhold til lovgivningen, men også i forhold til forbrugerens
holdning til det.
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I opgavens diskussion fremgik det, at det kan være en udfordring at måle effekten og værdien af
influent markedsføring. Endvidere fremgik det, at målingen af ROI for influent kampagner anses
som den største udfordring i arbejdet med influent markedsføring (bilag 39). Derfor kunne det
være interessant at undersøge nærmere, hvordan man kan måle effekten af influent
markedsføring. Det vil være med til at retfærdiggøre influent kampagner og dermed give større
forståelse for den værdi de skaber.
Som det fremkom i opgaven, er det autentiske ved og den personlige relation til influenterne en
del af deres styrke. Det gør, at forbrugerne lytter til dem og ser dem som troværdige. Min
undersøgelse viste også, at influenternes kritiske tilgang til produktanmeldelsen og matchet
mellem influenten og produktet havde indvirkning på deres troværdighed.
Ifølge Anne-Sophie Lahme og Henrik Akselbo samt flere brancheartikler er influent markedsføring
en trend, der bliver større og større (bilag 16, linje 38-40; bilag 15, linje 20-26; Osbæck 2016; Hall
2016; Sipka 2017).
Hertil bliver det interessant at følge udviklingen i forhold til om influenter fortsat vil have samme
troværdighed i forbrugernes øjne, som flere og flere influenter vil gøre brug af sponsorerede
anbefalinger. Man kan risikere, at influenterne mister det autentiske og personlige aspekt, og at
influent markedsføring bliver utroværdigt, i takt med at det sponsorerede indhold vil fylde mere
og mere. Derfor vil det være interessant i de kommende år at undersøge, om der er sket en
udvikling i forbrugernes holdning til influent markedsføring.
I forlængelse heraf bliver det også interessant at undersøge udviklingen i brugen af mikroinfluenter, et fænomen, som ifølge Anne-Sophie Lahme vi vil se mere til (bilag 16, linje 80). Mikroinfluenter har et lille men meget loyalt publikum, og derfor er effekten på deres følgerne endnu
større end for de influenter, som har mange flere følgere. Derfor kan det tænkes, at der i
fremtiden vil være mere værdi i at benytte mikro-influenter for virksomheder.
Undersøgelsens resultater viste, at der foregår en søgen efter relationsdannelse mellem brugerne
og influenten. I dette speciale har jeg afgrænset mig til at anvende et single casestudie, men det
kunne være interessant at undersøge, om denne søgen efter relationsdannelse også forekommer i
andre virksomhedernes influent markedsføring. Endvidere viste undersøgelsens resultater, at der
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også foregår en søgen efter relationsdannelse mellem brugerne. Det kunne være spændende at
undersøge, om dette er en generel tendens på sociale medier.
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