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ABSTRACT
The boundary between journalism and the communication of companies has in the recent years become increasingly blurry, and in the wake of that, ‘brand journalism’ has
arisen. The term literally mixes journalism and marketing, and it is the focal point of
this examination.
Brand journalism is about companies, which on their own platforms and by the use of
journalistic principles offers well-written content that which aims to ensure trust
amongst the consumers. An example of this is costumer magazines.
There has not been much research in the field of brand journalism, but the phenomenon
is frequently discussed outside of the academic world, among other things in relation to
whether or not it will ever be able to live up to the kind of trust, which is pursued in traditional journalism. This is one of the things, I have examined in this thesis.
Based on the costumer magazine Mood by the Danish department store chain Føtex it
has been examined how and if brand journalism can be considered trustworthy journalism.
Two of the most essential principles and practices, which is known to create trust in
journalism - truth and objectivity - has been used in the analysis of three articles from
Mood. Hereafter, it has been examined on the basis of qualitative research interviews,
how five respondents perceive and assess the three articles in relation to credibility.
The recipient analysis showed that the interviewees in relation to the truth factor perceive Mood as relatively reliable, because they believe in what is written in the magazine, in the same way as they believe the sources of the magazine, which they usually
find competent, and this strengthens the credibility. However, they also think that some
of the sources are colored, as well as they believe that Føtex wants to sell them something and thus always has an ulterior motive in their writings. The objectivity is in other
words not widely assessed. According to the interviewees, they would consider the
magazine more reliable if there were less Føtex and less commercials in it, but on the
other hand they are all expecting a promotion of Føtex in the magazine and that the articles are affected in a Føtex-friendly direction.
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Especially one of the articles did the respondents perceive as trustworthy anyway,
which points to the fact that minimization of the visibility of the company, including
products, impartial sources and greater transparency, combined with a current and relevant topic, heightens the probability that brand journalism can be perceived as reliable
journalism.

Brand journalism – trustworthy journalism? An analysis of the credibility of the customer magazine Mood by Føtex.
Maria Schlosser, Aarhus University, Faculty of Arts, School of Communication and
Culture, 2016.
A total of 191.954 keystrokes equaling 80 standard pages.
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1 INDLEDNING
Grænsen mellem journalistik og virksomhedskommunikation/marketing er de seneste år
begyndt at flyde mere sammen - ikke mindst som følge af internettets udvikling og digitaliseringen, som har skabt udfordringer for journalistikken, særligt for dagbladene og
andre af de oprindelige, publicistiske medier. Hvor de to felter førhen var adskilt, ligner
virksomheders kommunikation - i form af fx annoncer, reklamer og andre former for
sponsoreret indhold - journalistik i en sådan grad, at det til tider kan være svært at se
forskel på redaktionelt og kommercielt indhold.
Jeg stiftede bekendtskab med den flydende grænse i faget ”Kommunikationsjournalistik” på tredje semester af min kandidatuddannelse i journalistik, hvilket også er en indikation af, at kommunikationsfeltet og journalistik er ved at nærme sig hinanden. I faget blev jeg bekendt med begrebet ”brand journalism” - et begreb som bogstavelig talt
blander journalistik og marketing, og som er omdrejningspunktet for denne opgave.
Brand journalism handler om virksomheder, som ved hjælp af journalistiske principper
tilbyder velskrevet og nyttigt ”content” (på dansk: indhold). Ved at adoptere journalisters evner og tankegang kan virksomhederne skabe indhold, som informerer og underholder og i sidste ende skaber bedre relation til forbrugerne. Ideen med at anvende journalistiske praksisser er at skabe den troværdighed, som mange forbrugere ellers har mistet til virksomhederne.1 Det journalistiske aspekt skal tilføre brands en autentisk stil,
som får indholdet til at lyde mere som en samtale end en salgstale, og det skal styrke
brands troværdighed som en legitim kilde til information. Et oplagt eksempel på brand
journalism er kundemagasiner som fx Føtex’ Mood, som denne opgave tager udgangspunkt i.
Brand Movers og Huset Markedsføring har de sidste par år udgivet en årlig rapport, omhandlende hvordan det står til med ”content marketing” i danske virksomheder.2 Kort
fortalt er content marketing et overordnet begreb, hvorunder brand journalism kan siges
at tilhøre, som dækker over at producere og dele indhold mhp. at tiltrække et publikum.3
I den nyeste rapport lyder det, at næsten 80 procent af de 341 virksomheder, som har

1

Se bl.a. Scott 2012; Wybenga 2013: 9
Brand Movers & Huset Markedsføring 2015
3
Mere om dette i afsnit 3.1
2
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deltaget undersøgelsen, bruger content marketing som en større eller mindre del af deres
marketingmix, og samtidig producerer 73 procent af virksomhederne mere indhold i
dag, end de gjorde for et år siden.4 Da brand journalism som nævnt kan siges at være en
del af en content marketing strategi, kan det tyde på, at flere virksomheder er begyndt at
inkorporere den journalistiske tilgang i deres kommunikation med forbrugerne. men alligevel findes der forbløffende lidt forskning om journalistik i kommunikationsverdenen. Samtidig er det den virkelighed, som flere journalister indtræder i. Ifølge Journalisten menes antallet af uddannede journalister i kommunikationsstillinger frem for traditionelle journalistjobs at være ca. tredoblet siden 2000.5
Flere journalister gruer for tilnærmelsen mellem journalistik og marketing. Nogle hævder, at det er umuligt for virksomheder at levere objektiv og troværdig journalistik,
selvom det netop er, hvad brand journalism påstår at kunne. Det er en debat, jeg selv har
haft svært ved at vælge side i, idet jeg har spekuleret meget over, hvordan modtagerne
egentlig opfatter brand journalism – ser de det som journalistik eller som reklame? Det
er det, jeg bl.a. ønsker at undersøge med dette speciale.

1.1 PROBLEMFORMULERING
På baggrund af ovenstående har jeg udarbejdet følgende problemformulering:
Gennem en analyse af Føtex’ kundemagasin Mood ønsker jeg at undersøge, hvorledes brand journalism kan opfattes som troværdig journalistik.
For at kunne besvare problemformuleringen har jeg fremsat følgende underspørgsmål:
a. Hvad er brand journalism?
b. Hvilke journalistiske principper og praksisser skaber troværdighed?
c. I hvilken grad og hvordan anvendes disse principper og praksisser til at skabe
troværdighed i brand journalism - nærmere bestemt Mood?
d. Hvordan vurderer modtagerne den journalistiske troværdighed i Mood?
e. I hvor høj grad lever Mood op til kravene for (god) brand journalism?

4
5

Brand Movers & Huset Markedsføring 2015
Møller Larsen & Gudmundsson 2015
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1.2 OPGAVENS STRUKTUR / LÆSEVEJLEDNING
Specialet er struktureret i to hoveddele:
1) Først en metodisk og teoretisk del (afsnit 2-3), hvor der redegøres for opgavens
forskningsmæssige og metodiske kontekst. Her vil problemformuleringens underspørgsmål a) og b) besvares.
2) Dernæst følger en analytisk del (afsnit 4-5), hvor jeg med udgangspunkt i Mood
undersøger og diskuterer troværdigheden af brand journalism set fra både et afsender-, indhold- og modtagerperspektiv. Her vil underspørgsmål c), d) og e)
blive besvaret.
Mere specifikt vil afsnit 2 omhandle min metodiske tilgang ift. at besvare opgavens problemformulering, hvor jeg bl.a. redegør for valg af teori, valg af case, analysetilgang,
valg af respondenter og interviewform og -guide. I afsnit 3 præsenteres en litteraturoversigt over brand journalism og kundemagasiner, og derudover redegøres for de journalistiske principper og praksisser, der menes at skabe troværdighed. Afsnit 3 handler
med andre ord om opgavens placering ift. eksisterende forskning og introducerer samtidig det teoretiske fundament, hvorpå analysen i afsnit 4 hviler.
I første del af analysen, afsnit 4.1, indgår et afsenderperspektiv, idet det handler om
Mood og Føtex’ egne overvejelser i forbindelse med dets tilblivelse og udformning.
Hernæst følger afsnit 4.2, hvor jeg med udgangspunkt i den teoretiske ramme analyserer
tre artikler fra Mood mhp. at undersøge, om de journalistiske principper og praksisser,
der menes at skabe troværdighed, indgår. I sidste del af analysen, afsnit 4.3. indgår
modtagernes perspektiv, hvor jeg på baggrund af interviews med fem respondenter bl.a.
undersøger, hvordan de opfatter troværdigheden. Resultaterne fra afsender-, indholdsog modtageranalysen opsamles og diskuteres i afsnit 5, som munder ud i en vurdering af
troværdigheden i Mood. Slutteligt konkluderes på opgavens problemformulering i afsnit
6, og en kort perspektivering vedr. journalistikkens udvidede felt runder opgaven af i afsnit 7.
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2 METODISKE OVERVEJELSER
I de følgende afsnit vil jeg redegøre for de valg, der har ført til specialets tilblivelse og
overvejelser forbundet hermed. Jeg vil først redegøre for væsentlige forbehold ift. det
teoretiske fundament, som opgaven beror på, og dernæst vil jeg forklare valg af case,
hvorefter jeg vil komme ind på min metodiske tilgang til analysen af denne case. I forbindelse med sidstnævnte er en væsentlig metode interviewet, som derfor også gennemgås.

2.1 DET TEORETISKE FUNDAMENT
I stedet for at introducere kilderne løbende i opgaven har jeg valgt at samle introduktionerne af de anvendte kilder i bilag 7, hvor deres relevans og evt. interesse gerne skulle
fremgå.
2.1.1 Litteraturoversigt over brand journalism og kundemagasiner
Med udgangspunkt i en gennemgang af, hvad der er skrevet og diskuteret om brand
journalism, findes i opgaven afsnit 3.1, der fungerer som en litteraturoversigt over emnet brand journalism. Samtidig bibringer afsnittet en nærmere introduktion til og definition af begrebet, som fører videre til afsnit 3.2, der handler specifikt om kundemagasiner, som kan siges at være et eksempel på et brand journalistisk produkt.
Selvom brand journalism som praksis har eksisteret i flere år, findes der begrænset akademisk litteratur om emnet. Det kan både skyldes, at begrebet er relativt nyt, men også
at disciplinen qua sit navn befinder sig i en gråzone mellem journalistik og virksomhedskommunikation/marketing, hvor ingen af de to fagområder endnu har vist stor
forskningsmæssig interesse for emnet. Fordi det har været svært at opstøve videnskabelige artikler om begrebet, beror min litteratur om brand journalism hovedsageligt på tekster skrevet af mere praktisk-orienterede afsendere som fx folk inden for journalistik,
kommunikation, PR eller marketing. Se nærmere introduktion af disse i bilag 7. Det er
væsentligt at nævne, at de, der beskæftiger sig med brand journalism i et markedsføringsmæssigt perspektiv, kan have interesse i at fremstille brand journalism i et særligt
positivt lys, mens der omvendt ses en tendens til, at de, som er traditionelle journalister,
ofte forholder sig mere negativt til begrebet. Uanset om de anvendte kilder er for eller
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imod brand journalism, er det de færreste af teksterne, som er baseret på egentlig forskning, da litteraturen om brand journalism er meget holdningsbaseret og knap så faglig,
som man kunne ønske. Dette understreger endvidere relevansen af nærværende speciale.
Hvad angår kundemagasiner, findes der akademisk litteratur om dette emne, hvorfor jeg
kraftigt har beskåret litteratur af mere praktisk-orienteret karakter. Det er endvidere
værd at nævne, at noget af litteraturen omhandlende kundemagasiner lige så vel kunne
omhandle brand journalism; en af forskningsartiklerne hedder endda ”Audience Response to Brand Journalism”, men den undersøger kundemagasiner, og derfor har jeg
valgt at inkludere den i det afsnit. Litteraturen om de to begreber kan generelt siges at
supplere hinanden godt, da kundemagasiner som nævnt kan karakteriseres som et brand
journalistisk produkt.
Litteraturen viser, at brand journalism forstås og beskrives på adskillige måder, og derfor har jeg valgt at fokusere på brand journalism ift. traditionel push-markedsføring og
journalistik og troværdighed. Med andre ord vil litteraturoversigten ikke være udtømmende, men dækkende ift. nærværende opgave. Fremfor en gennemgang af brand journalisms udvikling har jeg fokuseret på at give et nyttigt og aktuelt billede af begrebet,
hvorfor jeg også har bestræbt mig på at anvende kilder af nyere dato.
2.1.2 Troværdighed og journalistiske principper og praksisser
Da opgavens omdrejningspunkt er troværdigheden af brand journalism, og hvordan
denne troværdighed muligvis skyldes brugen af journalistiske principper og praksisser,
har jeg inkluderet afsnit 3.3. vedr. teori om troværdighed og journalistik. Der er flere
ting, der kan styrke troværdigheden, men jeg har valgt at fokusere på de faktorer, der
gør journalistik troværdigt, fordi brand journalism har flere lighedspunkter til journalistik, og dermed må det formodes, at hvis de faktorer, der - ideelt set - skaber troværdighed i journalistik, også anvendes i brand journalism, vil de sandsynligvis også skabe troværdighed her. Grunden til tilføjelsen af ’ideelt set’ skyldes, at man kan diskutere, hvor
troværdig nutidens journalistik i grunden er, når journalister flere år i træk placeres
langt nede på listen over faggrupper, befolkningen finder troværdige. Uanfægtet er troværdighed dog stadig et væsentligt ideal, som journalistikken stræber efter.
Troværdighed er et relativt begreb, som rummer flere metodiske udfordringer. Det er i
høj grad en kontekstuel og emotionel størrelse, som gør den dynamisk og svær at måle,
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hvilket er værd at have in mente særligt ift. modtageranalysen. Det kan være svært at
fastslå, hvad der præcist gør noget troværdigt, men ikke desto mindre vil jeg med hjælp
fra litteratur om journalistik opstille en række faktorer, som menes at skabe troværdighed, for senere at anvende disse i analysen af Mood.
Indledningsvis anvender jeg Lars Bjergs bog Den gode journalist til at redegøre for troværdighed, hvorefter jeg uddyber troværdighedsskabende faktorer ved hjælp af primært
to lærebøger inden for journalistik, nemlig Journalistik med omtanke af Peter Kramhøft
og Journalistikkens grundtrin af Solveig Schmidt. Derudover anvender jeg også et kapitel omhandlende objektivitet fra nyligt udgivne Den danske journalist af Albæk, Erik et.
al. Alle disse forfattere er veletablerede inden for journalistik og forskning herom (se bilag 7). Det er dog værd at nævne, at journalistik og herunder journalistikkens arbejdsmetoder ikke er videnskabeligt eller teoretisk funderede.6 Journalistikken er ikke entydig, men mangfoldig, bl.a. ift. udtryksformer og emner, hvorfor jeg har valgt at fokusere
på to væsentligste journalistiske principper og praksisser: sandhed og objektivitet.

2.2 VALG AF CASE
For at undersøge, hvorvidt modtagerne opfatter brand journalism som troværdigt, har
jeg inddraget et eksempel på brand journalism, som mine analyser kunne tage udgangspunkt i. Nedenstående omhandler valg af denne case samt overvejelser herom.
Mine første krav til casen var, at det gerne skulle være en dansk og skriftlig case, da jeg
bedre er i stand til at analysere de journalistiske principper og praksisser på skrift frem
for på et audiovisuelt medie, og derudover ville jeg ikke risikere at besværliggøre modtageranalysen pga. en eventuel sproglig barriere. Af andre krav ville jeg gerne finde et
eksempel fra en såkaldt B2C-virksomhed (’business to consumer’), som sælger varer til
den ’almindelige’, danske forbruger. Jeg kom i den forbindelse til at tænke på supermarkeder, idet de har en relativ stor kundeskare, hvilket formodentligt ville gøre det lettere
at finde respondenter til modtageranalysen, og samtidig fandt jeg det interessant at
vælge en case fra supermarkeder, som ellers har tradition for at være meget synlige i deres push-markedsføring, forstået som afbrydende markedsføring, der har til formål at

6

Se fx Kramhøft 2000: 29-31
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skubbe ét budskab ud til så mange som muligt fx i form af tilbudsaviser, tv-spots
o.lign.7
Derfor faldt valget af case på Føtex’ kundemagasin Mood, som udadtil lignede et almindeligt magasin, og som lod til at have artikler af journalistik karakter, men alligevel
også var præget af en salgsorienteret tilgang, som til tider mindede om reklame. Dette
samspil gjorde casen særlig interessant for denne opgaves formål, og derfor blev Mood
udgangspunktet for analysen af troværdigheden i brand journalism.
Naturligvis kan Mood ikke repræsentere samtlige eksempler, der findes, på brand journalism i Danmark, men efter min søgning efter mulige cases er det mit indtryk, at der
findes mange kundemagasiner, der ligesom Mood blander journalistik og reklame, så
derfor vurderede jeg, at Mood fungerede som et godt udgangspunkt for at tale om tendenser ift. opfattelsen af troværdighed i brand journalism. Der findes dog også eksempler som fx Samvirke, som virker til at operere inden for en mere ”reklamefri”, journalistisk tradition, men dette lader til at være undtagelsen. Under alle omstændigheder vil
jeg så vidt muligt undlade at generalisere om troværdigheden i brand journalism kun på
baggrund af Mood.
Af hensyn til opgavens omfang og overskuelighed har jeg valgt at tage udgangspunkt i
én udgivelse af Mood, nemlig udgivelsen fra foråret 2015. Efter at have læst adskillige
udgivelser kunne jeg konstatere, at de var nogenlunde ens opbygget med samme typer
af indhold osv., så derfor valgte jeg blot den seneste udgivelse. I skrivende stund er der
dog siden udgivet et magasin i sommeren 2015 omhandlende grill samt en udgivelse i
vinteren 2015 omhandlende vin, men disse er en lidt anden variant af Mood-magasinet.
Efter at have været i kontakt med Føtex fandt jeg ud af, at de seneste udgivelser er en
relancering af Mood, idet det gamle magasin er ophørt med at eksistere. De kan dog stadig findes på Føtex’ hjemmeside.8 Grunden til relanceringen uddybes i afsnit 4.1, men
ift. valg af case er det her relevant at nævne, at selvom den valgte udgivelse ikke produceres mere, er det stadig en case, som er repræsentativ for, hvad brand journalism er nemlig et produkt (her: et magasin) med journalistisk indhold, som er udgivet af en
virksomhed. Man kan derfor påpege, at det ikke er så relevant, at Føtex nu udgiver en
7

Mere om push-markedsføring og definitionen heraf i afsnit 3.1.1.
Alle udgivelserne af Mood kan findes her: https://www.foetex.dk/kundeservice/foetex/mood - sidst besøgt d. 14. januar 2016
8
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ny udgave af Mood, idet det ikke ændrer på, hvordan modtagerne opfatter troværdigheden heri.

2.3 ANALYSETILGANG
For at få en helhedsforståelse af, hvad der gør sig gældende i Mood, både ift. afsenderen, indholdet og modtagerne, har jeg valgt at analyse magasinet med udgangspunkt i
alle tre dele. På baggrund af et interview med en Føtex-ansat, som har haft med magasinets udformning at gøre, foretager jeg først en afsenderanalyse, som har til formål at
give viden om, hvilke overvejelser Føtex har gjort sig ift. udarbejdelsen af magasinet.
Hernæst analyserer jeg indholdet i magasinet, nærmere bestemt tre artikler, med udgangspunkt i analyseapparatet, som jeg præsenterer i afsnit 3.4, som er opstillet på baggrund af litteraturoversigten samt teorien omkring de principper og praksisser, som skaber troværdighed i journalistik.
Modtageranalysen er den sidste del af analysen, hvor jeg på baggrund af interviews undersøger, hvordan modtagerne opfatter de tre udvalgte artikler fra Mood. Mine resultater
og viden fra afsender- og indholdsanalysen lægger fundamentet for denne del af analysen, idet de fx hjælper til, hvilke spørgsmål der er relevante at stille i interviewsene,
hvilket igen påvirker tematikkerne i modtageranalysen. Hvordan jeg har analyseret data
fra mine interviews med læserne, følger i afsnit 2.4.4.
Slutteligt opsamler jeg resultaterne fra afsender-, indholds- og modtageranalysen og diskuterer dem ift. den teoretiske ramme og litteraturoversigten. I denne sammenfatning vil
jeg desuden på baggrund af de tre analyser endeligt vurdere troværdigheden af Mood.
Opsummerende kan min analysetilgang siges at være baseret på kvalitative metoder,
idet den samlede analyse er baseret på egen læsning og fortolkning af magasinet samt
kvalitative data i form af interviews med afsenderen og fem læsere/modtagere.

2.4 DET KVALITATIVE FORSKNINGSINTERVIEW
Følgende afsnit omhandler min fremgangsmåde ift. de seks interviews, som jeg har lavet til opgaven samt metodeovervejelser herom. Jeg har både interviewet Irene Madsen
Graver fra Føtex (fremover IMG), som anvendes i afsenderanalysen, og som introduce-
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res nærmere senere, samt fem ”almindelige” personer (Jesper, Jonna, Ann, Lene og Daniel), som bruges til empiri i modtageranalysen. Da det er sidstnævnte del, som jeg finder vigtigst ift. at kunne besvare, hvorvidt læserne af Mood finder magasinet troværdigt,
vil redegørelsen lægge mest vægt på disse.
Det kvalitative forskningsinterview beskrives af Steinar Kvale og Svend Brinkmann i
bogen InterView: Introduktion til et håndværk således:
”Det kvalitative forskningsinterview forsøger at forstå verden ud fra subjekternes
synspunkter, udfolde betydningen af deres oplevelser og afdække deres levede verden forud for videnskabelige forklaringer.”9

Denne type interview har altså til formål at skabe viden om, hvordan andre opfatter noget og/eller mener om noget, og derfor fandt jeg det nyttigt ift. at undersøge, hvorvidt
Mood opfattes som troværdigt, og hvilke overvejelser Føtex selv har gjort sig ift. magasinets troværdighed. Jeg har anvendt det kvalitative forskningsinterview i form af seks
semistrukturerede livsverdensinterviews, som defineres af Kvale og Brinkmann som:
”et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden mhp. at meningsfortolke de beskrevne fænomener.”10

Formålet er at forstå temaer i den levede dagligverden ud fra subjekternes egne perspektiver.11 I dette tilfælde er temaet troværdigheden i Mood, som jeg ønsker at forstå både
ud fra afsenderens perspektiv og modtagernes.
Interviewet med afsenderen kan ydermere karakteriseres som en slags eliteinterview12,
idet jeg ønsker at interviewe en eliteperson, forstået som en person, der er leder eller ekspert eller beklæder en magtfuld stilling, i dette tilfælde oprindeligt redaktionschefen fra
Mood. Elitepersoner er vant til at blive udspurgt om deres meninger og er måske forberedt, hvilket stiller visse krav til mig som interviewer, bl.a. ift. at skulle stille kritiske og
uddybende spørgsmål.

9

Kvale & Brinkmann 2014: 19
Ibid.: 22
11
Ibid.: 45
12
Ibid.: 201-202
10
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2.4.1 Valg af interviewform
Ift. afsenderperspektivet besluttede jeg, at et telefoninterview kunne gå an, idet jeg forventede, at Føtex’ ansatte nok var travle mennesker, der var svære at få fat på, og derfor
var det nemmest for alle parter, at det foregik pr. telefon.
Ift. interviews til modtageranalysen overvejede jeg først at lave fokusgruppeinterviews,
som ifølge Kvale og Brinkmann er kendetegnet ved en ikke-styrende interviewstil, hvor
fokus er at få mange forskellige synspunkter frem.13 Jeg frygtede dog, dette kollektive
samspil kunne ende kaotisk og blive en smule overfladisk ift. ønsket om at komme i
dybden med, om respondenterne vurderer Mood som troværdigt og deres begrundelser
herom. Desuden kan man i fokusgruppeinterviews risikere, at nogle ikke får sagt, hvad
de virkelig mener, enten fordi de smittes af de andres holdninger, eller af frygt for, at
gruppen vil dømme en pga. af en eventuel anderledes holdning. Som tidligere nævnt
kan troværdighed også opfattes forskelligt, hvorfor det kan svært at diskutere på tværs
af en gruppe.
Efter ovenstående overvejelser besluttede jeg at lave interviewsene enkeltvis i stedet og
ansigt til ansigt, da det er nemmere at skabe tillid på den måde, idet rammerne er anderledes afslappede og uformelle, hvilket jeg fandt vigtigt, når nu interviewsene også var
relativt omfattende.
2.4.2 Rekruttering og valg af respondenter
Hvad angår afsenderperspektivet, ønskede jeg at komme til at tale med Karin Helene
Sommer, som ifølge kolofonen i Mood er den ansvarshavende redaktør, men da det endelig lykkedes at få hende i røret, viste det sig, at hun i mellemtiden havde aftalt med
sin kollega, at denne lige så vel kunne snakke med mig, selvom jeg gentog, at jeg helst
ville snakke med netop hende, men jeg endte altså med at interviewe IMG. Hendes rolle
ift. magasinet var af produktionsmæssig karakter, fortalte hun i interviewet, idet hun har
stået for koordineringen mellem Føtex’ indkøbsafdelinger og det bureau, der producerer
Mood. Der kan dog sås tvivl om, hvor meget hun egentlig har haft med Mood at gøre,
hvilket også til tider afspejledes i interviewet, da hun ikke kunne besvare alle mine
spørgsmål.

13

Ibid.: 205-206
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Hvad angår respondenterne, skulle det helst være personer, jeg ikke kendte så godt, at
jeg ville glemme at stille væsentlige opfølgningsspørgsmål. Dernæst måtte de gerne
være forskellige, således at de afspejler en vis diversitet i samfundet. En geografisk diversitet var ikke så væsentlig, men de skulle gerne variere kønsmæssigt og aldersmæssigt. Hvad angår alder, skulle de gerne være mellem 25-60 år, så de hverken var for
unge eller for gamle til ikke at handle ind og læse magasiner. Da jeg fandt ud af, at målgruppen for Mood var børnefamilier og folk over 50 år, fokuserede jeg særligt på dette i
rekrutteringen af de sidste respondenter, hvilket er grunden til, at de sidste respondenter
aldersmæssigt ligger tæt op ad hinanden. Desuden valgte jeg at beholde mit ene interview med den 26-årige, da han ofte handler i Føtex. Endelig skulle respondenterne
gerne kende Føtex og handle der engang imellem, da brand journalism har til formål at
skabe eller vedligeholde relationer.
Antallet af respondenter er valgt af hensyn til tid og ressourcer. Det kunne muligvis
have øget muligheden for statistisk generalisering, hvis jeg havde interviewet flere, men
omvendt fandt jeg det vigtigt at have tid til at kunne gå i dybden med de enkelte interviews. Om jeg havde interviewet 5 eller 50 mere, ville det stadig have været svært at
konkludere, at deres holdninger gælder alle, så derfor fokuserede jeg på gå i dybden
med få og finde tendenser og perspektiver.
Respondenterne fandt jeg via mit netværk, bl.a. via et opslag på Facebook. For ikke at
afsløre for meget om interviewets formål nøjedes jeg med at aftale det praktiske, når
folk henvendte sig, og så sendte jeg et link til Mood, forårsudgivelsen 2015, hvor jeg
skrev, at de ikke nødvendigvis behøvede at læse det hele, men at de gerne skulle læse
tre artikler, jeg havde udvalgt. Jeg undlod at skrive for meget om, hvad specialet handlede om, da jeg ikke ville risikere at påvirke dem forud for selve interviewet.
2.4.3 Interviewguide
Med udgangspunkt i mine egne analyser af de enkelte artikler har jeg til både interviewet med IMG og til interviewsene med respondenterne udarbejdet en interviewguide
(se hhv. bilag 2 og 4).
Til begge interviewguider skal der tages forbehold for inkludering af yderligere spørgsmål, som kan opstå spontant undervejs i de enkelte interviews, fx hvis respondenten
svarer på noget, som kræver uddybning eller opfølgning. Interviewformen kaldes netop
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også ’semistruktureret’, fordi det hverken er en åben hverdagssamtale eller et lukket
spørgeskema.14 Interviewet er dog fokuseret, så jeg som interviewer leder interviewpersonen frem til bestemte temaer, men ikke til specifikke meninger.15 Det har jeg så vidt
muligt forsøgt at overholde, ligesom jeg primært stiller åbne spørgsmål, men til tider
også ledende spørgsmål, da kontrolleret brug af disse ifølge Kvale og Brinkmann kan
føre til velkontrolleret viden.16 Hvis det fx er usikkert, hvad interviewpersonen mener,
har jeg forsøgt at stille lukkede og evt. ledende spørgsmål for at kunne komme frem til
mere kontrolleret viden omkring dennes mening.
Til respondenterne fandt jeg det fordelagtigt at opstille både interviewspørgsmål, dvs.
de spørgsmål jeg ville stille til selve interviewet, og forskningsspørgsmål eller formål
med disse spørgsmål.17 Sidstnævnte kan også siges at være de temaer, som jeg ønskede,
at interviewet skulle handle om; herunder bl.a. sandhed, kilder og afsenderen. Disse
forskningsspørgsmål eller formål tydeliggør, hvad jeg egentlig ønsker svar på, men ofte
var de for komplekse til at kunne spørge respondenterne direkte om, så i stedet opstillede jeg en række mere konkrete spørgsmål, som til sammen gerne skulle hjælpe til at
besvare forskningsspørgsmålet eller formålet. Interviewguiden til IMG er mere simpelt
opbygget, idet jeg ikke fandt det nødvendigt med forskningsspørgsmål, og spørgsmålene allerede var konkrete nok, bl.a. fordi IMG må formodes på forhånd at være bekendt
med Mood i modsætning til nogle af respondenterne.
2.4.4 Transskribering, kategorisering og analyse af data
Efter interviewsene har jeg transskriberet, alt hvad der blevet sagt, men visse lyde og
andre nuancer er ikke medtaget, samt alt det formelle i starten og slutningen, da det ikke
vurderedes nødvendigt til denne form for meningsanalyse, som empirien skal bruges til.
Transskriberingerne med IMG og respondenterne kan findes i hhv. bilag 3 og 5, hvor
der også indgår en tegnforklaring.
Med empirien på plads og nedskrevet skulle jeg nu til at analysere mine interviews mhp.
meningsfortolkning. Herfra gennemgår jeg udelukkende de fem interviews med respon-

14

Ibid.: 49
Ibid.: 52
16
Ibid. 229
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Se også Kvale & Brinkmann 2014: 185-189
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denterne, da analysen af interviewet med IMG var mere overskuelig. De andre interviews krævede til gengæld et større analysearbejde. Som tidligere nævnt beror min analysetilgang på kvalitative data, og selvom kvalitative data tilbyder information i dybden,
er de typisk også præget af stor kompleksitet.18 Med udgangspunkt i Kvale og Brinkmann samt Gitte Gravengaards kapitel ”Analyse af kvalitative data” fra bogen Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikation fandt jeg en måde at gribe mine
over 140 siders interviewudskrifter an på.
Gravengaard beskriver bl.a., hvordan man kan dele dataanalyse ind i tre aktiviteter: 1)
Datareduktion, 2) datadisplay og 3) at drage konklusioner og verificere dem.19 Særligt
først- og sidstnævnte var anvendelige for mig, hvorfor jeg vil fokusere på disse.
Analyse af kvalitative data kan ifølge Gravengaard siges at være som ”en vedvarende
fordybning af meningsforståelse”20, forstået som en konstant bevægelse mellem at forstå helhedens betydning og at forstå enkeltdelenes betydning, også kaldet den hermeneutiske fortolkningsproces.21 Kvale og Brinkmann taler ligeledes om en ”hermeneutisk
meningsfortolkning.”22 Pointen er, at de tre aktiviteter ikke er adskilt i analyseprocessen
pga. denne hermeneutiske spiralbevægelse, hvor man får større og dybere forståelse af
både helhed og enkeltdele, efterhånden som man når gennem aktiviteterne.23 Men jeg
vil alligevel forsøge at gennemgå min proces nedenfor.
Den første aktivitet, datareduktion, handler om at kode og kategorisere sine data, så man
kan organisere det og få skabt et overblik.24 At kode data betyder, at man analyserer,
hvad hvert enkelt udsnit af data siger noget om, og tildeler det en kode.25 Fordelen er
ifølge Kvale og Brinkmann, at det tvinger forskeren til at blive fortrolig med alle detaljer i materialet, skaber overblik og giver en nyttig oversigt over materialet.26 Dette var
også min oplevelse, og det var især et hjælpsomt redskab forud for kategoriseringen,
som kommer næst. At kategorisere sin data handler om, at man samler de elementer,
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som kan siges at høre sammen, fordi de handler om det samme; Man sorterer ”alle enkelteksempler på forskellige fænomener og placere dem i kategorier, som har meget tilfælles”, skriver Gravengaard.27 Det handler altså om at lede efter mønstre, temaer og
tendenser i sine data.28
På baggrund af kodningen opstillede jeg fem kategorier, som løbende blev justeret under kategoriseringen jf. den hermeneutiske bevægelse, og til sidst endte jeg med følgende kategorier:
1. Forståelse af artiklerne og indholdet
2. Vurdering af magasinet/artiklerne/informationerne heri - primært ift. journalistik vs. reklame
3. Vurdering af troværdigheden
4. Artiklernes/magasinets afsender og formål
5. Egen erfaring, herunder effekten af magasinet, tidligere kendskab til Mood og
relation til Føtex.
I bilag 6 ses de kategoriserede interviewudskrifter, hvor der også findes yderligere information om, hvad de fem kategorier dækker over. Hver kategoris udskrift er desuden
opdelt i 3-4 underafsnit, nemlig et afsnit for hver af de tre artikler og evt. et ’generelt/opsummerende’-afsnit. Det sidste opsummerende afsnit er dog ikke ensbetydende
med, at respondenterne ikke ytrer sig om de enkelte artikler her, eller at de ikke ytrer sig
generelt om Mood eller Føtex under de andre artikler. Rækkefølgen er valgt med udgangspunkt i, at strukturen også var sådan i interviewsene, jf. interviewguiden bilag 4.
Det kan synes mærkværdigt med så mange kategorier, når jeg ”blot” ønsker at undersøge opfattelsen af troværdigheden, altså kategori 3, men som tidligere nævnt er troværdighed et komplekst begreb, og derudover er der visse ting, som går forud for deres vurdering, fx om de har forstået artiklen på samme måde (kategori 1). Kategori 2 skal afdække, om de anser bladet for at være fyldt med reklamer, og om det evt. påvirker, hvad
de synes om bladet ift. troværdigheden. Oprindeligt havde jeg tænkt, at kategorierne
skulle udgøre strukturen for modtageranalysen, men undervejs fandt jeg ud af, at en an-

27
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den rækkefølge var mere gavnlig, om end udgangspunktet stadig er kategorierne. Kategoriseringen kan med andre ord siges at have været et nyttigt procesværktøj for mig,
ikke mindst også som analyseredskab og som en måde at skabe overblik.
Den tredje aktivitet omhandler at kunne drage konklusioner på baggrund af sin data efter at have fået overblik over og analyseret det hele.29 I afsnit 4.3 indgår min modtageranalyse, hvor jeg fremlægger centrale resultater, mønstre og tendenser på baggrund af
disse interview-data. Det er klart, at jeg ikke kan medtage alt, hvad de har sagt, i selve
opgaven, hvorfor jeg i bilag 5 har vedlagt interviewudskriften og i bilag 6 de kategoriserede interviewudskrifter.
2.4.5 Andre forbehold ift. mine interviews
Af øvrige empiriske forbehold og udfordringer, som ikke allerede er nævnt, er, at respondenterne læser magasinet online på en skærm i stedet for fysisk i papirform. En af
interviewpersonerne, Jesper, nævner dette som en årsag til, at han ikke har bemærket
produkterne, fordi han i stedet har zoomet ind på teksten, men idet han ser artiklen i fysisk form til selve interviewet, synes han, at de træder noget tydeligere frem.30 Der kan
altså være en forskel mht., hvorvidt læserne opdager produkter og lign., når de læser
magasinet online frem for i fysisk form.
En anden væsentlig faldgrube er, at interviewpersonerne kan være farvede af deres viden om, hvad jeg læser, hvilket fx Jesper også italesætter.31 Selvom de ikke vidste, at interviewet skulle bruges til at undersøge troværdighed i brand journalism, kan deres viden om, at jeg læser journalistik, måske påvirke dem i interviewsituationen. Når jeg
spørger ind til, hvorvidt de synes, artiklerne prøver at sælge dem noget, kan de fx - muligvis ubevidst - komme til at dømme magasinet mere kritisk, end de ville ellers - også
fordi jeg tvinger dem til at tage stilling til fx produkternes betydning, som flere ellers
knap havde bemærket, samt kildernes kompetencer og uafhængighed, som de måske
slet ikke tænker over til dagligt. Et eksempel er Ann, som svarer, at hun i læsesituationen ikke havde tænkt over produkternes formål, men i interviewsituationen er hun ikke i
tvivl om, at de er indsat mhp. salg.32 På den måde kan interviewsituationen siges at være
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en smule kunstig, idet det ikke nødvendigvis afspejler, hvad respondenterne vil tænke,
hvis de læste Mood uden at skulle opstille til et efterfølgende interview med mig. Det
betyder dog ikke, at udsagnene er usande, men er nærmere udtryk for, at man som læser
til dagligt ikke tænker over, hvad der gør noget troværdigt eller ej.

2.5 VALIDITET OG RELIABILITET
Mit sidste metodeafsnit handler om validiteten og reliabiliteten af min analyse, og hvorvidt min opgave lever op til kravene om disse.
Validitet vedrører, hvorvidt en undersøgelse er troværdig og gyldig, og man kan herunder snakke om målingsvaliditet, intern validitet og ekstern validitet.33
Målingsvaliditet handler om, hvor godt og præcist man indfanger det, man vil undersøge, fx hvorvidt de valgte metoder undersøger det, man ønsker at undersøge.34 Her er
det vigtigt at definere, hvad man egentlig undersøger, både teoretisk og operationelt.35
Det drejer sig altså om at omdanne mere abstrakte begreber til noget, som på dækkende
vis kan indfanges og undersøges i sin analyse. Ift. brand journalism valgte jeg Mood
som en repræsentativ case, så jeg havde noget konkret at undersøge. Ved at redegøre for
de journalistiske principper og praksisser, som menes at gøre journalistik troværdig, var
det muligt at opstille et analyseapparat i afsnit 3.4. og på den måde operationalisere troværdighedsbegrebet - dog ikke til en decideret måleenhed, som man vil gøre det i en
kvantitativ undersøgelse - men begrebet blev gjort knap så abstrakt, idet jeg kunne opstille konkrete spørgsmål, som var anvendelige i den videre analyse. Ved at inkludere
både en afsender-, indholds- og modtageranalyse har jeg også kunne inkludere flere perspektiver til bedømmelse af magasinets troværdighed, om end vægten dog ligger på
modtagernes, idet min problemformulering netop kredser om opfattelsen af troværdighed. Dermed finder jeg de anvendte kvalitative metoder som interview og analyse kvalificerede til at besvare opgavens problemformulering.
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Målingsvaliditet vedrører også, hvor pålideligt man empirisk indfanger det begreb, man
har defineret teoretisk - også kaldet for reliabilitet.36 Det handler bl.a. om, hvor konsistent ens målinger og resultater er. Ift. mine interviews har jeg ved hjælp af interviewguides forsøgt at overholde en nogenlunde systematisk stringens ved at sikre, at alle respondenter fx blev stillet samme spørgsmål. Ift. analysen er det inden for den kvalitative
metode anerkendt, at fortolkning af data er subjektiv, og snarere end at få resultater,
som kan gentages, er målet derfor at nå frem til en sand forståelse af de undersøgtes verden, hvilket jeg synes, jeg er lykkedes med. For alligevel at øge opgavens reliabilitet
kan man dokumentere sin fremgangsmåde og redegøre for procedurerne for de forskellige trin i analyseprocessen.37 Dette gør jeg i høj grad i denne opgave, særligt i dette
omfangsrige metodeafsnit, hvor jeg har forsøgt at gøre min metode så transparent og
derved i princippet så gentagelig som muligt, samtidig med at det er muligt at opnå indsigt i og kontrol med undersøgelsens tilblivelse og proces. I analysen inkluderer jeg løbende eksempler, som understøtter mine pointer, for på den måde at tydeliggøre, hvad
der fører mig frem til de konklusioner, jeg fremsætter.
Intern validitet handler om sammenhængen mellem begreberne fx kausalitet38, hvilket
kan være svært at tale om i en kvalitativ undersøgelse, hvor man snarere kigger efter
mønstre og gentagelser. Man kan dog sige, at det giver mening, at jeg undersøger, hvorvidt journalistiske principper og praksisser fører til troværdighed i brand journalism, da
det er, hvad teorien om både brand journalism og kundemagasiner siger, hvorfor den
sammenhæng altså synes velbegrundet.
Ekstern validitet drejer sig om undersøgelsens generaliserbarhed, og hvor gyldig og
overbevisende denne generalisering i så fald er.39 Idet den kvalitative tilgang er i fokus i
denne opgave, giver det ikke mening at tale om en statistisk generalisering, idet kvalitative data er unikke, kontekstuelle og ikke på samme måde kan overføres til andre kontekster.40 Den viden, jeg har opnået gennem interviews med respondenterne, kan fx ikke
nødvendigvis repliceres eller genskabes af andre, men det betyder ikke, mine resultater
er forkerte, eller at den viden, jeg er kommet frem til, ikke er sand - det betyder blot, at
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mine resultater snarere end en absolut sandhed kan være vejledende for, hvad andre vil
nå frem til i en anden kontekst, med en anden case og/eller andre respondenter. Det er
også, hvad der kaldes en analytisk generalisering, som handler om, at analyseresultaterne kan betragtes som vejledende for, hvad der vil ske i lignende situationer.41 At
kunne generalisere analytisk kræver, at man har lavet valide interviews og derudover
analyseret og fortolket datamønstrene på en systematisk og relevant måde42, hvilket jeg
mener at have gjort i denne opgave som beskrevet i afsnit 2.4.

41
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3 LITTERATUROVERSIGT OG TEORETISK RAMME
3.1 BRAND JOURNALISM: OVERBLIK OG DEFINITION
Selvom brand journalism hyppigt diskuteres uden for den akademiske verden, er der
endnu ikke enighed om begrebets definition og navn. Nogle kalder det fx ’custom publishing’ og ’corporate journalism’ - begreber, som dog i vid grad også dækker over virksomheder, som arbejder journalistisk med at dække sit eget brand eller industri ved at
skabe indhold. Flere blander også begrebet sammen med content marketing, som fx defineres af Joe Pulizzi således:
“the marketing and business process for creating and distributing valuable and
compelling content to attract, acquire, and engage a clearly defined and understood
target audience – with the objective of driving profitable customer action.”43

Flere argumenterer for, at brand journalism kan ses som en del af sådan en content marketing strategi44, og det er ligeledes sådan, det anses i denne opgave.
Nogle få blander begrebet sammen med andre såkaldte kommunikationsjournalistiske
fænomener som ’advertorials’, ’native advertising’, pressemeddelelser og intern kommunikation som fx medarbejderblade. Misforståelsen skyldes, at nogle anser brand journalism for at være al journalistik, der er lavet for et brand eller af en virksomhed. Størstedelen af litteraturen opfatter dog primært brand journalism som en del af en virksomheds eksterne kommunikation bestående af journalistisk indhold publiceret på virksomhedens egne platforme - dvs. deres ’owned media’ i modsætning til ’paid’ (annoncer fx)
eller ’earned’ media (presseomtale fx). Denne opfattelse af brand journalism er ligeledes
gældende i denne opgave.
Flere mener, at begrebet brand journalism blev opfundet af McDonald’s CMO (Chief
Marketing Officer) Larry Light i 200445, hvor han bl.a. udtalte:
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“The mindset had to change from selling what we want to provide, to providing
the brand experience customers want. […] We need to reinvent the concept of
brand positioning by instituting the new concept of brand journalism.”46

I stedet for traditionel ”mass marketing”, som fokuserer på at positionere et brand, talte
Larry Light for en tilgang med flere kanaler og en journalistisk skrivestil, som fortæller
hele virksomhedens historie ved at producere mange historier snarere end én universal
historie, som skal ramme alle.
Selvom brand journalism opstod i 2004, slog begrebet for alvor først igennem en del år
senere. I Storbritannien og USA blev der især talt om fænomenet fra 2011, og i 2012
blev brand journalism hyldet på listen over top 12 PR-trends af The Public Relations
Society of America (PRSA).47 Begrebet har naturligvis udviklet sig siden 2004, men
ideen om kundefokuseret frem for virksomhedsfokuseret marketing er stadig omdrejningspunktet.
Som tidligere nævnt er der ikke enighed om, hvad begrebet brand journalism dækker
over, men særligt de to definitioner nedenfor går igen flere steder og kan derfor anses
som anvendelige til en slags foreløbig definition af begrebet.
”Brand journalism is a hybrid form of traditional journalism, marketing and public relations.”48 Således skriver Andy Bull i sin bog Brand journalism. På sin tilhørende hjemmeside skriver han, at ”Brand journalism is journalism produced on behalf of a brand”
og uddyber, at ”brand” skal forstås bredt, idet det kan være en hvilken som helst organisation med et hvilket som helst formål.49 Men da aviser, tv-stationer og blogs også kan
anses for at være brands, er det måske mere nyttigt at tænke på brand journalism som
virksomheders egne platforme (”owned media”) forstået på den måde, at organisationer,
som ikke er traditionelle medievirksomheder, kan producere og eje deres eget indhold.50
David Meerman Scott definerer brand journalism således:
”Brand Journalism is not a product pitch. It is not an advertorial. It is not an egotistical spewing of gobbledygook-laden corporate drivel. Instead Brand Journalism is
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the creation of Web content—videos, blog posts, photos, charts, graphs, essays,
ebooks, white papers—that deliver value to your marketplace and serve to position
your organization as one worthy of doing business with.”51

Ifølge Meerman Scott kan brand journalism være nærmest alt slags indhold, og ift. Bull
lægger hans definition mere vægt på den værdi, som dette indhold skal have - herunder
at det ikke må være en salgstale. Det, at brand journalism skal positionere virksomheden
som værdig at handle med, ligger desuden ikke fjernt fra ideen om ’thought leadership’52, som nogle angiver som formålet med brand journalism.53
Brand journalism er altså en virksomheds tilgang til at producere indhold baseret på
journalistiske principper. Formålet kan være flere ting. Indholdet kan bruges til at skabe
”awareness” (synlighed) i det store mediebillede, idet man kan se virksomheders hjemmesider og sociale medie platforme som ”their shop window to the world”.54 Derudover
mener mange, at målet med brand journalism er at skabe dialog, relationer og tillid.55
Grundlæggende handler brand journalism om at finde, fortælle og dele de gode historier.56 Her er der bred enighed om, at journalistiske teknikker er anvendelige og fordelagtige for virksomhederne.57 Helen Edwards skriver fx:
”Marketers use the techniques of journalism to create brand-related content, making it credible and interesting, so that people will want to consume and share it.”58

Interessen - eller relationen, om man vil - opstår altså, når publikum læser relevant indhold, som er værdifuldt for dem. Flere angiver storytelling som et væsentligt værktøj,
idet det formår at puste liv i en virksomhed og gøre den mere menneskelig.59 I praksis er
storytelling alene dog ikke nok, mener Ann Handley:
”Quality, relevant content is less about storytelling; it’s more about telling a true
story well. […] In our world, quality content means content that is packed with
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clear utility and is brimming with inspiration, and it has relentless empathy for the
audience.”60

Skal indholdet være af høj kvalitet, bør det være nyttigt og inspirerende for modtagerne61 - i modsætning til at irritere, forstyrre eller på anden måde smide den gode relation væk, som nogle mener, traditionel reklame har for vane at gøre.
3.1.1 Brand journalism ift. traditionel push-markedsføring/reklame
Selvom man i det meste af litteraturen om brand journalism er enig om, at indholdet
skal være relevant og værdifuldt for læserne - uden dog at uddybe disse to værdier yderligere - og ikke må være decideret sælgende62, angiver flere brand journalism som et
værktøj til markedsføring og salg: En journalistisk måde at promovere sit eget brand63,
eller en ”blød” form for salgsmetode, fordi det ikke må ligne/lugte af salg, men alligevel
gerne skal bidrage til forbrugernes købsbeslutning64. Selvom indholdet ikke må være
salgsorienteret, skal det altså helst stadig påvirke forbrugerne.
Ifølge Thomas Scott handler det om at fortælle journalistiske historier om sin virksomhed, som får læserne til at ville vide mere. I stedet for at belære dem eller bombardere
dem med ”call to actions” (fx købsopfordringer) handler det om at levere ægte og interessante historier, som læserne kan relatere til, og som altså ikke lyder som markedsføring eller reklame.65 Man kan dog diskutere, om ikke det stadig bliver en form for reklame, når historierne gerne må handle om virksomheden, men pointen er ifølge Scott
m.fl., at indholdet skal fokusere på at skabe værdi for modtagerne snarere end virksomheden.
Scott m.fl. mener, at forbrugerne har mistet tilliden til virksomhederne og ikke længere
stoler på deres reklamer.66 Nogle mener ligefrem, at forbrugerne er blevet blinde over
for annoncer og reklamer.67
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Samme pointe argumenteres for hos Brian Due, som mener, at push-markedsføring er
døende, mens pull-markedsføring er på vej frem.68 De to begreber, ’push’ og ’pull’,
henviser til den måde, hvorpå markedsføringen henvender sig til modtagerne. Ved pushmarkedsføring er der typisk tale om reklamer eller annoncer, som ”presser på” og afbryder forbrugerne for at få deres opmærksom, mens pull-markedsføring derimod handler
om, at man forsøger at tiltrække kunderne ved hjælp af kvalitetsindhold.
”Pointen er, at det ikke virker blot at bombardere kunderne med tilfældig virksomhedspropaganda. Det gælder i stedet om at få kunderne til at komme til én, fordi de
vil af fri vilje. Og kunder kommer først og fremmest, hvis de får reelt indhold, der
gør en forskel for dem,” skriver Due.69

Reklamebranchen risikerer mere end blot irriterede kunder, hvis de fortsætter med deres
forstyrrende push-markedsføring - de risikerer også at miste deres troværdighed, mener
Ebele Wybenga.70 Push-marketing er altså blevet langt mindre effektivt, kunderne er
blevet skeptiske over for reklamer og bannerannoncer, og samtidig er forbrugerne blevet
bedre til selv at finde frem til de nødvendige informationer, inden de gør et køb, lyder
det også.71 Det betyder, at folk ikke længere køber hvad som helst af hvem som helst,
men de køber hos den virksomhed, som udviser ekspertise og troværdighed72, jf. ideen
om thought leadership som et af formålene med brand journalism. Det er altså ikke længere nok for virksomheder at kæmpe for opmærksomhed - de skal kæmpe for tillid, da
det er tilliden, der driver salget, og den kan virksomheder opnå ved at hjælpe sine kunder, mener Marcus Sheridan.73
3.1.2 Brand journalism ift. journalistik og troværdighed
En af de mest heftige debatter om brand journalism omhandler, hvorvidt begrebet kan
kaldes journalistik, og hvorvidt det nogensinde kan leve op til den troværdighed, der efterstræbes i traditionel journalistik.
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Som det ses i litteraturen og i gennemgangen i de forrige afsnit har brand journalism
flere lighedspunkter til journalistik ift. indsamling og formidling af historier. Flere nævner fordelene ved, at virksomheder, der ønsker at lave brand journalism, adopterer journalisters evner og tankegang.74 Handley opfordrer fx brand journalister til at efterstræbe
de standarder, som journalister efterlever, fordi folk typisk er naturligt skeptiske over
for noget, som er produceret af en virksomhed.75 Troværdighed er ifølge Bull også en
vigtig faktor for at skabe god og effektiv brand journalism.76 Hvis en virksomhed ønsker at få succes med brand journalism, skal brand journalisterne ligesom journalister
have fokus på uafhængighed, objektivitet, klarhed, hurtighed og være god til sprog.
Desuden skal de være i stand til at finde og fortælle den gode historie.77
Pointen med denne journalistiske oprustning er altså at skabe godt indhold, som samtidig gør virksomheders kommunikation mere troværdigt end sædvanlig push-markedsføring. En væsentlig forskel fra traditionel journalistik er dog, at det i brand journalism er
en virksomhed og ikke et publicistisk medie, der er afsenderen. Det får nogle til at
mene, at brand journalism derfor dybest set er en slags skjult eller indirekte markedsføring forklædt som journalistik. Flere kalder brand journalism for et oxymoron78, pga.
modsætningen mellem journalistik (uafhængig pr. tradition) og brand (afhængig pr. definition). Fordi man skriver for et brand, mener nogle, at brand journalism har en iboende konflikt, som medfører, at journalistikken i brand journalism aldrig kan være saglig og uafhængig, så længe formålet i sidste ende er at overbevise læserne til at tage en
beslutning, som gavner virksomheden.79 Nedenstående citat fra Ira Basen illustrerer
denne pointe:
“The difference lies not so much in how the story is reported, but in why it was
commissioned, and who owns it. Brand journalism is bought and paid for by companies in order to meet various business objectives. The stories may be well written
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and fairly and accurately reported by respected journalists […], but the fundamental objective remains a marketing one. Brand journalism is always more about the
brand than the journalism.”80

Selvom de ikke specifikt omtaler brand journalism eller andre kommunikationsjournalistiske praksisser, lader forfatterne til de tre lærebøger om journalistik, der her i opgaven
anvendes til at redegøre for troværdighedsskabende faktorer i journalistik, også til at
være af den holdning, at journalistik ikke bør blandes sammen med virksomhedskommunikation. Bjerg pointerer fx, at man rigtignok ikke altid kan se forskel på de to ting,
og uddyber desuden, at artikler i kundemagasiner sagtens kan leve op til standarderne
for god journalistik, men:
”om ikke før bliver forskellen tydelig, når det er en sag, som virksomheden ønsker
fremstillet på en speciel måde. En måde, den ikke ville blive fremstillet på, hvis det
var modtagerens interesser, der var afgørende. Derfor lurer der altid et troværdighedsproblem.”81

Virksomheder vil altså altid vinkle historier i en retning, der er gavnlig for dem. For
Kramhøft handler det om, at journalistik har sin egen karakter og mission og herunder
færdigheder, værdier og etik, som er tilknyttet mediernes funktion i samfundet, og disse
hverken kan eller bør indlæres tæt integreret med andre massekommunikationsområder,
da det vil svække den journalistiske integritet.82 For Schmidt er det primært et problem,
hvis ikke-journalistik fremstår eller markedsføres som journalistik.83
Nogle mener også, at begrebet slet ikke bør hedde brand journalism, for hvis formålet er
at forøge ’Return of Investment’ (ROI) ved at få flere kunder, kan der umuligt være tale
om journalistik.84 Den subjektivitet og partiskhed, som virksomheder har, hører ikke
hjemme i journalistikkens verden, lyder argumentet. John Jørgensen skriver fx: ”En nyhed er noget, som nogen ønsker at undertrykke – alt andet er markedsføring,” og derfor
”[er] Brand journalism ikke journalistik, men det skal føles, lyde og se ud, som om det

80

Basen 2012a
Bjerg 2009: 40
82
Kramhøft 2000: 29
83
Schmidt 2011: 15
84
Petulla 2014; Gaab 2015
81

Side 27 af 91

Maria Schlosser

Speciale: Cand.public.

Januar 2016

er det.”85 Han mener, at begrebet brand journalism er meningsløst, og er enig i, at begrebet ikke hører hjemme i journalistikkens verden.86
Modstanden mod brand journalism som journalistik handler altså om, at de finder begrebet misvisende, fordi det antydes, at formålet er det samme. Argumenterne kommer
typisk fra journalister, som mener, at bare fordi brand journalister anvender journalisters
færdigheder og forsøger at favne journalistiske værdier, gør det dem ikke til ’rigtige’
journalister.87 Men det interessante er, at brand journalister ikke har hævdet at være nyhedsjournalister, selvom de rigtig nok skriver og udgiver historier på en journalistisk
måde.88
Med udgangspunkt i ti journalistiske principper fra Kovach og Rosenstiels bog The Elements of Journalism sammenligner Wybenga brand journalism og journalistik og kommer frem til at:
”branded journalism can be useful, stylish, entertaining, and of public importance.
It cannot, however, be a substitute for the real thing, as it will always present the
simplified version of the truth, the cross section of reality, that the brand behind it
wants you to see.”89

Ifølge Wybenga kan brand journalism aldrig blive en substitut for uafhængige medier,
men det kan være en nyttig tilføjelse eller udvidelse.90 De fleste brand journalister er
dog heller ikke interesseret i at dække politiske kampagner og kriminalstof, men ønsker
i stedet at reportere historier, som er relevante for virksomhedens industri, og som måske ellers slet ikke bliver fortalt.91 Typisk er der tale om ”service journalism” eller
”news you can use”.92 På den måde kan man altså argumentere for, at brand journalism
ligesom journalistik dækker virkeligheden, om end det måske er et andet aspekt af virkeligheden end den, traditionel nyhedsjournalistik dækker.
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Det er ikke langt fra Scotts påstand om, at brand journalism kan være en slags journalistik, idet han mener, at det, en brand journalist gør, ikke er væsentlig anderledes fra det,
journalister gør:
“Ideally, reporters are neutral, bound to be as objective as possible and have a selfimposed responsibility for telling both the positive and negative sides of a story”,
siger han.93

Dybest set handler journalistik så vel som brand journalism ifølge Scott om at fortælle
historier rettet mod et bestemt publikum. At være objektiv er umuligt for begge parter,
mener han og flere.94 Også Wybenga påpeger, at der er visse overensstemmelser i journalisters og markedsføringsfolks job, idet de begge er drevet af en interesse i menneskelig adfærd og trang til at opdage det nye, og de bruger begge fortælling og sprog som
deres primære værktøjer, hvorfor man ifølge ham umuligt kan konkludere, at brand
journalism ikke er en slags journalistik.95
Men flere påpeger også, at brand journalism ikke er uafhængigt, og at det er usandsynligt, at brand journalister vil publicere noget negativt om virksomheden, hvilket en traditionel journalist ellers ikke ville tøve med, jf. Bjergs pointe, hvorfor brand journalister
vil være mere loyale over for virksomheden frem for læserne.96 En tendens, modtagerne
ifølge Wybenga er bekendt med.97 Derfor bør brand journalism ikke handle om at producere traditionelle nyheder, men kan alligevel godt anses som en slags journalistik,
hvis brand journalister efterstræber journalistikkens standarder, argumenterer Handley
for.98 Det er fx vigtigt for en brand journalist at have sin fakta i orden og være ”scrupulously trustworthy” ved at være ærlig over for sine læsere, fortælle hele sandheden og
være fair, så indholdet er baseret på data, troværdige kilder og korrekte citater. Derudover er det fordelagtigt at inkludere andre eksempler og perspektiver end sin egen virksomheds.99 Sidstnævnte handler om at være ”biased and balanced”, som ikke er en umu-
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lighed for brand journalism, men derimod et kendetegn ved god brand journalism, mener Handley.100 Andre mener også, at troværdighed kan opnås ved at være transparent
ift. afsender, kilder og formål.101
Kan brand journalism i forlængelse af ovenstående så alligevel være en slags journalistik om end ikke i traditionel forstand, men som en slags niche-journalistik, der dækker
den specifikke industri/kontekst, som virksomheden befinder sig indenfor? Nogle mener, at brand journalism er berettiget den journalistiske del af sit navn, for selvom der
ikke nødvendigvis er lighedstegn mellem brand journalism og journalistik, er de heller
ikke langt fra hinanden, idet de deler formålet om at informere og ikke at sælge.102 Ligesom journalister kan informere, kan et brand også informere, tilbyde perspektiver eller
indsigter, lyder argumentet.103

3.2 KUNDEMAGASINER
Som det fremgår af ovenstående afsnit opstod fænomenet brand journalism i 2004, men
ifølge flere kan brand journalism som praksis dateres helt tilbage til 1895, hvor John
Deere fra USA publicerer magasinet ”The Furrow”, et magasin med nyttigt indhold for
landmænd.104 Kundemagasiner er nemlig et klassisk eksempel på brand journalism. Det
er magasiner med en virksomhed som afsender, hvor indholdet typisk består af journalistiske artikler. Derudover kan der indgå opskrifter, tips, fagviden, guides, inspiration,
produkthenvisninger, annoncer osv. Som regel er der ikke reklamer for den pågældende
virksomhed, men der kan godt indgå produkter fra virksomheden. Kundemagasiner kan
dermed siges også at være kendetegnet ved, at grænserne mellem kommercielt og redaktionelt indhold er slørret.105
Kundemagasiner er et af de hurtigst voksende medier.106 Fra 1999 til 2004 steg den andel af marketingsbudgettet, der blev anvendt på kundemagasiner, med 13,6 procent.107
Mange virksomheder tilbyder i dag kundemagasiner, som de enten selv producerer og
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udgiver, eller også kan de få et bureau, som fx Aller Client Publishing eller Benjamin
Media, til at stå for produktionen, mens virksomheden agerer som formel afsender og
distributør. Kundemagasiner er ofte gratis for forbrugerne og kan typisk afhentes i butikken.
Formålet med kundemagasinerne er typisk at øge virksomhedens synlighed og skabe
bedre relation til læserne (eller snarere: forbrugerne) ved at tilbyde noget, der skaber
værdi for dem108, jf. definitionen af brand journalism. Og undersøgelser tyder på, at det
virker. En uafhængig undersøgelse fra Storbritannien lavet af Millward Brown på vegne
af Association of Publishing Agencies (APA) fra 2005 konkluderer, at virksomheder,
som udgiver kundemagasiner, har mere rentable relationer med deres kunder.109 Ifølge
undersøgelsen øger kundemagasiner kundernes loyalitet over for brandet med 32 procent og har en tydelig positiv effekt på kundeadfærden, bl.a. i form af at flere læsere anbefaler virksomheden, besøger butikken eller køber et produkt.110 En senere undersøgelse fra 2008 af Jos M.C. Schijns kan i en hollandsk kontekst bekræfte resultaterne om,
at kundemagasinet er effektivt til at skabe og bevare loyalitet, da den viser, at kundemagasiner opnår sine vigtigste mål mht. at etablere, udvikle og vedligeholde kunderelationer.111 Selvom de to undersøgelsers udgangspunkt ikke er dansk, må det formodes, at
det samme gælder kundemagasiner i Danmark.
Selvom undersøgelser viser, at kundemagasiner formår at leve op til deres formål, ved
læserne til gengæld også godt, at kundemagasinerne forsøger at påvirke dem. Det mener
i hvert fald Juliet Warkentin, redaktionschef hos firmaet Redwood, som har fået foretaget en undersøgelse kaldet ”Insight from the Real World”, som det desværre ikke har
været muligt at opstøve. Ifølge Warkentin viste denne undersøgelse, at læserne forstår
og accepterer den ”byttehandel”, der finder sted:
“Readers know that they have been sent the magazine (or are able to pick it up for
free) because the brand in question wants them to do something. And that's just
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fine, because they feel they are entering into a fair exchange. If a magazine entertains and advises, people are happy to read about news and information from a
brand they love.”112

Læserne af kundemagasiner forventer altså nærmest, at der forsøges at sælge dem produkter osv. Omvendt nyder de dog også indhold, som netop ikke direkte prøver at
sælge, skriver Warkentin.113
Netop grænsen mellem indhold, der prøver at sælge, og indhold, der stadig er relevant
for læserne, er interessant, og det er netop denne grænse, som også skaber en del debat
ift. brand journalism, som det sås i afsnit 3.1.
I forskningsartiklen ”Customer Magazines: Effects of Commerciality on Readers’ Reactions” af van Reijmersdal et al. undersøges balancen mellem redaktionelt og kommercielt indhold, idet de undersøger læsernes vurdering af kundemagasiner ift. to dimensioner af kommercialisering, nemlig afsender (”source”) og indhold (”content”).114 Undersøgelsens resultater viser, at det kommercielle i kundemagasiner har en negativ effekt
på troværdigheden af formatet og en positiv effekt i opfattelsen af at forstå hensigten
som værende overbevisende, og at dette indirekte kan påvirke læsernes vurdering af magasinet.115 Derudover viser resultaterne, at det ikke er afgørende for magasinets troværdighed, hvorvidt afsenderen er kommerciel eller ej, da det snarere handler om graden af
kommercielt indhold i magasinet. Det er altså indholdet, som afgør troværdigheden i
magasinet, konkluderer de.116 Hvis læserne opdager, at et budskab eller magasin forsøger at påvirke eller influere dem, vil læserne ifølge undersøgelsens resultater typisk gøre
modstand.117
”This indicates that marketers should be careful in using branded information in
customer magazines. Mentioning branded information within the magazine too often seems to be counterproductive.”118
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Dette går imod Warkentins påstand om, at læserne blot accepterer det sælgende indhold
til fordel for et gratis magasin med relevant og nyttigt indhold, hvilket understreger behovet for en kvalitativ modtageranalyse af et kundemagasin, som netop foretages i
denne opgave.
I forlængelse af undersøgelsen af van Reijmersdal et al. har Cole og Greer undersøgt
kundemagasiner og deres effekt på læserne. Mere specifikt har de undersøgt læserne reaktioner til brand journalism set i lyset af frame, kilde og produkt-engagement, hvoraf
sidstnævnte omhandler, hvorvidt det har betydning, om læserne er tæt knyttet og/eller
interesseret i en bestemt type produkter eller en bestemt virksomhed. Deres resultater
viser, at modtagerne bedømmer informationer som mere troværdige, når de kommer fra
en redaktionel/ikke-branded frame snarere end en kommerciel/branded frame.119
”Framing a custom magazine as editorial can positively affect readers’ perception
of message credibility and increase positive attitudes toward a brand. […] Furthermore, increased commerciality through combining frame and source can significantly depress ratings of message credibility.”120

Deres undersøgelse bekræfter altså undersøgelsesresultaterne fra van Reijmersdal et al.
om, at øget kommercialisering i kundemagasiner fører til lavere vurdering af troværdigheden.
En vigtig pointe, som undersøgelsens resultater også viser, er, at jo mere involveret
modtagerne er med produkterne/brandet, jo mere modtagelig er de for kundemagasiner.121 Da brand journalism og kundemagasiner ofte er rettet mod potentielle eller eksisterende kunder, som jo derved sandsynligvis netop har større interesse i virksomheden,
vil disse modtagerne altså ofte være mere positiv indstillet over for magasinet og dets
indhold.
Med udgangspunkt i undersøgelserne af både van Reijmersdal et al. og Cole og Greer
tyder det på, at læserne vil opfatte redaktionelt indhold som mere troværdigt end kommercielt indhold. Hos van Reijmersdal et al. forklares det med, at læsere typisk ved, at
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annoncører har til hensigt at overbevise og øge salget, mens redaktionelt indhold opfattes som værende mere objektivt.122 Det, der netop gør redaktionelt indhold mere troværdigt, er ifølge Lynda Dyson, at kundemagasiner udnytter den autoritet, som læserne forbinder med journalistik - en autoritet omhandlende objektivitet og sandhed:123
”journalism is generally perceived to have a relationship to ”truth” and as a result,
it plays a uniquely powerful role in legitimating particular kinds of public
knowledge. […] Editorial is therefore perhaps, the most valuable form of media
content because it is perceived to be unbiased and believable. Its “purity” (precisely because it is not advertising) derives from its aura of authority and neutrality”.124

Redaktionelt indhold har altså ifølge Dyson historisk set haft en autoritet som følge af
de tilhørende journalistiske principper og praksisser, som har medført en oplevelse af
garanti for objektivitet og sandhed.125 Netop den autoritet er, hvad kundemagasiner ønsker at adoptere og drage nytte af, idet de gerne vil lave indhold, der er i offentlighedens
interesse, snarere end indhold der er præget af krav fra annoncører. Og det er netop,
hvad der i stigende grad sker, lyder det fra Dyson, som skriver, at journalistisk produktion inkorporeres hos virksomheder i en overtalende og promoverende kultur, som tydeligt slører grænserne mellem marketing, PR og journalistik126 - brand journalism er et
godt eksempel på dette, jf. Bulls definition.
Selvom kundemagasiner indoptager journalistiske principper og praksisser, har virksomheder ifølge Dyson dog typisk stadig stor kontrol over magasinets produktion af
indhold, idet fx emner, der kan være potentielt skadelige for virksomhedens brand, sjældent inkluderes.127 Dyson giver et eksempel med et kundemagasin fra et supermarked,
som har flere artikler målrettet deres madglade kunder, som fx opskrifter og ekspertråd
om madudvalg, men påfaldende nok intet om de miljømæssige konsekvenser af fødevareproduktion o.lign.128 På den måde kan man sige, at der i kundemagasiner typisk er tale
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om et strengt kontrolleret udvalg af emner og tematikker, der så vidt muligt aldrig afviger fra brandets værdier. Det stemmer overens med både Bjergs og Handley pointe fra
forrige afsnit om, at virksomheder altid vinkler historier, så det er gavnligt for dem snarere end for modtagerne.

3.3 REDEGØRELSE FOR JOURNALISTISKE PRINCIPPER OG PRAKSISSER,
DER SKABER TROVÆRDIGHED

Ovenstående afsnit viste, at for at øge kundemagasinets troværdighed skal indholdet
være bygget på journalistiske principper og praksisser, særligt de om sandhed og objektivitet, da det er disse, der er med til at skabe troværdighed. Det bringer mig videre til en
nærmere diskussion af disse principper og praksisser samt en kort redegørelse af, hvad
troværdighed er.
3.3.1 Hvad er troværdighed?
Kernen i troværdighed er ifølge Lars Bjerg ordets rod: En person, som er værd at tro på,
fordi afsenderen er til at stole på. Det kan også dreje sig om fremstillingen af en sag,
som er værd at tro på - underforstået fordi den er sand.129 Troværdighed handler altså
om, om man stoler på afsenderen og dennes påstande. For at anse en kilde/afsender som
troværdig skal modtagerne tro på, at kommunikatørens holdninger er uafhængige, og
opfatte kilden som velvidende inden for de omtalte emner.130
Der kan opstilles særligt to faktorer, hvormed troværdigheden kan styrkes: Sandhed og
objektivitet. Det stemmer desuden overens med Dysons forklaring om, hvorfor redaktionelt indhold i kundemagasiner er mere troværdigt end kommercielt indhold: Fordi det
redaktionelle beror på journalistiske principper og praksisser vedrørende netop sandhed
og objektivitet.131 Disse to faktorer vil jeg nedenfor uddybe, hvorefter jeg vil opstille
konkrete analyseredskaber, som min analyse af Mood operationaliseres ud fra.
3.3.2 Sandhed
Da et af journalistikkens kerneformål er at gøre modtagerne klogere på verden, foretages alle til- og fravalg ifølge teoretikerne ud fra et hensyn om, at det beskrevne skal
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være sandt, have rod i virkeligheden og uden enhver form for fiktion.132 Det handler
altså om faktuel formidling, hvor sandheden beskrives, eller snarere det sandsynlige, da
det er umuligt at leve op til et absolut sandhedskrav, mener fx Kramhøft.133 Formidlingen af sandheden kan aldrig være absolut, da man ikke kan dække alt, så formidlingen
må ifølge Bjerg i stedet være dækkende, således at informationerne stadig er meningsfulde.134 Derfor vil journalistiske historier altid have
”en klar og entydig ”vinkling”, dvs. én bestemt indfaldsvinkel på stoffet og en afskæring af dele af helheden, hvor alle mindre væsentlige detaljer, som kan stå i vejen for den hurtige tilegnelse af hovedbudskabet er udeladt,” skriver Kramhøft.135

Det er dog uetisk at ignorere oplysninger, fordi de ødelægger vinklen, eller at fordreje
oplysninger for at få dem til at passe ind i vinklen. Vinklen skal altså passe med researchen og den virkelighed eller sandhed, man formidler, påpeger Schmidt.136
Journalisternes formidling skal være i overensstemmelse med virkeligheden, så godt
som det er muligt med de bedst tilgængelige kilder, grundig kildevurdering og i overensstemmelse med logikken.137 For at skabe troværdighed må der ikke drages konklusioner, som der ikke er belæg for, idet journalister skal give modtagerne sande og rigtige
oplysninger. I forlængelse heraf er det vigtigt at forholde sig kritisk til sine kilder og informationer - Dvs. man som journalist skal vurdere argumenter og dokumentation, herunder kilders kompetencer, dvs. ved de noget, om det, de udtaler sig om, samt kilders
interesser, dvs. har kilden et formål med at udtale sig, som han gør.138 ”Det er afgørende, at modtagerne kan stole på de oplysninger, der gives videre, og præcise oplysninger giver troværdighed,” skriver Schmidt.139 Det kan også styrke troværdigheden, hvis
dokumentation som fx angivelse af kilder eller samtaleudskrift eller lign. indgår, men
det er en balancegang, hvor mange oplysninger der bør indgå.140
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3.3.3 Objektivitet
Objektivitet bliver kaldt den journalistiske professions hjørnesten, som der værnes om,
fordi journalistikken forsyner offentligheden med gengivelser af virkeligheden, og for at
modtagerne kan finde disse gengivelser nyttige, må de have tillid til, at beskrivelserne er
pålidelige og gyldige, skriver Albæk et. al.141
Objektivitet kan ifølge Bjerg defineres på 3 måder. For det første kan det forstås som
sandheden142, som har lighedspunkter til objektivitetsprincippet om faktualitet hos Albæk et.al.143 Gengivelsen af virkeligheden er objektiv, når den giver et sandt og ufortolket billede af virkeligheden, eller den kan være objektiv i den forstand, at de opfattelser,
som formidlingen har skabt hos modtageren, ikke ville forandres, hvis modtageren
havde haft samme kendskab til sagen med de samme oplysninger.144 Det handler altså
om nøjagtighed og hårde kendsgerninger.145
Dernæst kan objektivitet forstås som neutralitet. Man kan så tvivl om, om det er muligt
at formidle sandheden objektivt, så i stedet kan man ifølge Bjerg forsøge at gøre det
neutralt - dvs. hvor journalisten ikke står i vejen for den sande erkendelse.146 Det svarer
også til princippet om ingen subjektivitet hos Albæk et.al. vedrørende, at man ikke skal
lade egne synspunkter påvirke præsentationen af det rapporterede.147 At formidle neutralt handler generelt om at skelne mellem kendsgerninger og vurderinger og altså adskille ’news’ fra ’views’.148
Den tredje og sidste måde at opfatte objektivitet på omhandler ordentlighed, dvs. at man
i processen og i produktet er fair - man gengiver alle udtalelser loyalt, man hører modparten, osv.149 Det kan også forstås som balance, hvor man balancerer modstridende opfattelser i den journalistiske beretning og lader det være op til læseren at foretage bedømmelsen, uddyber Albæk et.al.150 I denne opfattelse ses objektivitet som en metode
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eller som et pragmatisk og praktisk redskab til at få fremstillingen til at fremstå som objektiv.151
De to sidste måder at opfatte objektivitet på hænger også sammen med uafhængighed.
Uafhængighed skal ifølge Bjerg forstås således, at journalisten ikke må have private og
usaglige interesser i den sag, han beskæftiger sig med.152 Faktisk bør journalister altid
melde pas, hvis de skal dække en historie, hvor personlige interesser står i vejen.
Schmidt skriver således:
”[D]en blotte mistanke om personlige interesser er nok til at bringe modtageren i
tvivl om, hvorvidt alt er gået rigtigt til. Dermed er selve journalistens troværdighed
på spil, og den skal journalister passe ualmindelig godt på.”153

Alene mistanken om, at en journalist fx vil farve fremstillingen pga. egne interesser
svækker troværdigheden.154 At være objektiv vil altså sige at være upartisk og saglig og
undgå indblanding af subjektive synspunkter eller sympatier.155

3.4 ANALYSEAPPARAT TIL INDHOLDS- OG MODTAGERANALYSEN
På baggrund af ovenstående teori kan følgende spørgsmål fremsættes, som er relevante i
analysen af troværdigheden af Mood:


Er fremstillingen forståelig og sprogligt præcis?



Er der en klar vinkling i artiklerne?



Virker artiklerne sandfærdige?



Er der belæg for det, der påstås?



Indgår der kilder og/eller dokumentation?



Er kilderne kompetente til at udtale sig om det pågældende emne?



Virker det til, at journalisten har forholdt sig kritisk til disse kilder?



Virker fremstillingen sandfærdig og objektiv frem for subjektiv og farvet af
egeninteresser?



Skelnes der mellem kendsgerninger og vurderinger?
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Indeholder magasinet en lav grad af kommercielt indhold, dvs. reklame eller anden form for ”branded” information?

Specifikt omhandlende brand journalism og formålet hermed kan man også spørge:


Er læserne i fokus frem for afsenderen?



Virker indholdet nyttigt og relevant for læserne?

På baggrund af opgavens litteraturoversigt og teori formoder jeg, at jo flere af disse
spørgsmål der kan svares ’ja’ til, jo mere troværdigt anses brand journalism (eller i dette
tilfælde: Mood) for at være.
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4 ANALYSE: FØTEX’ KUNDEMAGASIN MOOD
4.1 OM MOOD OG AFSENDERS OVERVEJELSER
På Føtex’ hjemmeside står der følgende om Mood: ”I føtex har vi vores helt egne inspirationsmagasiner, som stiller skarpt på årstidens stil og stemninger, trends og tendenser
med inspirerende artikler, tips og gode idéer.”156 Målgruppen for Mood er hovedsagligt
børnefamilier og personer over 50 år, fortæller IMG.157
Af magasinets kolofon fremgår det, at bladet udkommer 4 gange årligt og er et gratis
magasin, som kan hentes i Føtex. I kolofonen ses desuden, at det er Benjamin Media,
som står bag produktionen af magasinet158, men det er Føtex, der udgiver det. Mood kan
altså siges at være et eksempel på brand journalism og et kundemagasin, idet det er
journalistik produceret på vegne af en virksomhed, jf. Bulls definition.
Ud fra kolofonen kan man ikke gennemskue, om redaktionen og navnene listet herunder
hører til hos Føtex eller Benjamin Media, men ifølge IMG står der kun folk fra Føtex.
Hun får det dog til at lyde som om, at den egentlige redaktion i virkeligheden består af
folk fra Benjamin Media, da det er deres journalister, som producerer bladet.159 Det fungerer ifølge hende sådan, at Føtex briefer Benjamin Media om, hvad der overordnet ønskes i magasinet, og så ”omformer de det […] til kunderelateret indhold”.160 Det er altså
Benjamin Media, der bestemmer, hvordan og hvorledes artiklerne skal være og altså
former konceptet Mood, men Føtex er stadig med på sidelinjen, siger hun.161 Udefra er
det dog svært at gennemskue, at det er sådan, det hænger sammen, men spørgsmålet er
også, om det egentlig er relevant for modtagernes opfattelse af bladet, i og med at de
uanset indflydelsen fra Benjamin Media sandsynligvis anser Føtex for at være afsender
af bladet.
Mood, som startede op i 2011 med en ambition om at være et livsstilsblad, er for nylig
blevet relanceret med mere fokus på Føtex. IMG fortæller, at interessen for bladet var
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dalende, så de fandt frem til, at det skulle være mere Føtex-inspireret eller -minded, ”så
det relaterede sig mere til Føtex, end det relaterede sig til livsstil, nydelse og den
slags.”162 I praksis betyder det ifølge IMG, at bladet i højere grad end tidligere skal vise
og fortælle kunderne, hvad Føtex kan og vil, bl.a. i form af deres særlige kendetegn eller
”byggesten”, som IMG kalder dem, nemlig det at de har deres egen slagter, egen bager,
egen vinkælder osv.163 Derudover skal bladet give læserne gode hints om forskellige
ting, hvad man kan gøre, opskrifter, hvilke produkter Føtex har, osv.164
Hvad angår magasinets troværdighed, lader det ifølge IMG til at være af betydning, at
de har et tæt samarbejde med Føtex’ indkøbsafdelinger, således at de ikke indsætter produkter, som de ikke sælger i Føtex. Der indgår altså kun produkter, som er deres egne,
og som de kan stå inde for, uddyber hun, ligesom de også kan stå inde for de ord og artikler, der indgår i bladet.165 Det bliver koordineret således, at de involverede personer,
hvad angår både artikler og oplysninger, går det igennem efterfølgende og siger ’OK’
for det, så det bliver verificeret så at sige.166 Hos Føtex går de ind for, at det skal være
troværdigt, og kunderne skal føle tryghed i det, der præsenteres for dem i bladet.167 Det
lyder på IMG, som om troværdigheden ’måles’ i, hvorvidt Føtex kan stå inde for, hvad
der kommer i bladet.168 Man kan altså sige, at IMG’s forståelse af troværdighed med fokus på sandhed og tilgængelighed ikke stemmer helt overens med denne opgaves definition af troværdighed, som også inkluderer objektivitet og uafhængighed.
Selvom der indgår produkter i magasinet, er de hos Føtex ikke bange for, at læserne opfatter Mood som reklame:
”[V]i har forsøgt at gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at sørge for, at det ikke er
reklame som sådan, men at det er oplysning til kunderne. Så det arbejder vi ud fra.
Altså det er også processen i bladet. Det skal ikke være en reklame, som kunderne
får i hånden. Det skal simpelthen være oplysninger og fortællinger om Føtex, og
hvad vi kan, og hvad vi har.”169
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Man kan dog overveje, om man ikke netop ved at vise, hvad Føtex kan og har, fremviser produkter o.lign., som af læserne muligvis opfattes mere som reklame end som oplysning. Dette undersøges nærmere i modtageranalysen, afsnit 4.3.
IMG kalder også Mood ”loyalitetsagtigt” på et tidspunkt og svarer ’ja’ til, at det hovedsagligt imødekommer læsernes interesser frem for Føtex’, men siger dog, at det også er
i Føtex’ interesse at give fortællinger og oplysninger.170 Ifølge IMG er der altså ikke tale
om reklame, selvom det handler om Føtex. Hun er helt overbevist om, at magasinet er
ægte journalistik, fordi det er oplysende og baseret på interviews.171 Igen ser hun intet
problem i den manglende uafhængighed, som traditionel journalistik altså værner højt
om.
Formålet med Mood var ifølge IMG ikke at øge salg, men at skabe omtale af Føtex og
give kunderne nyttige informationer, siger hun og uddyber, at der ikke står nogle steder,
at produkterne kan købes i Føtex172, men der er alligevel priser på de viste produkter, så
IMG medgiver, at der nok er ”små antydninger eller henvisninger”173, men hun understreger, at det bestemt ikke er formålet med magasinet, men ”det er jo sådan, det er”.174
Det lyder altså på IMG som om, at det blot er et vilkår, at der indgår produkter og andre
reklamemæssige elementer i et kundemagasin, hvilket på sin vis også stemmer overens
med læsernes forståelse af, at kundemagasiner forsøger at sælge dem noget, jf. Warkentins pointe i afsnit 3.2. IMG siger dog, at det overhovedet ikke er et reklame-magasin - heller ikke relanceringen af Mood, som de altså har gjort mere Føtex-relateret.175
Nedenstående analyse vil dog tage udgangspunkt i 2015-forårsudgivelsen af Mood, altså
fra før relanceringen.

4.2 INDHOLDSANALYSE
Opbygningen af Mood minder meget om opbygningen i andre livsstils-/mad-/bolig- og
kundemagasiner. Der er en indbydende forside, en indholdsfortegnelse, artikler, annoncer, opskrifter osv. Artiklerne fylder størstedelen af magasinet, men det visuelle vægtes
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også højt, idet der er rigtig mange og store billeder, hvilket betyder, at trods magasinets
længde på 84 sider er der ikke så meget tekst. En overvægt af billeder er ikke uset i magasiner, men ift. denne opgave fokuseres der primært på det tekstuelle i magasinet, da
det er her, de journalistiske principper og praksisser primært kommer til udtryk. Der
indgår desuden opskrifter, guides o.lign. i magasinet, men disse analyseres heller ikke
nærmere.
Jeg har udvalgt tre artikler, som jeg analyserer med fokus på troværdighed, nemlig ”Føtex-kunder: Det spiser vi”, ”Derfor smager brødet så godt” og ”Sov dig sund”176, fremover henvist til som artikel 1, artikel 2 og artikel 3. Valget er faldet på netop disse tre,
fordi de er repræsentative for artiklerne i magasinet, og samtidig er de forskellige, ift.
hvordan de forsøger at skabe troværdighed.
4.2.1 Artikel 1 - ”Føtex-kunder: Det spiser vi”
Denne artikel er opbygget med rubrik, underrubrik, byline, billeder, billedtekst, små
faktabokse og brødtekst, og den minder derfor i høj grad om artikler, som de også ses i
andre blade.
Artiklen handler om en undersøgelse, Føtex har fået foretaget, som viser, at forbrugernes indkøb varierer, alt efter hvilken landsdel de bor i. Der indgår to erfaringskilder i artiklen: Emil Empacher fra København og familien Jacobsen fra Aalborg. De har fået
hver deres side, hvor de fremstår med billeder, og en faktaboks, som indeholder varer,
som altid er at finde på deres indkøbsliste.
Selve brødteksten indleder med et af resultaterne fra undersøgelsen, nemlig at Region
Hovedstaden er der, hvor der sælges mest alkohol. Herefter præsenteres første erfaringskilde, Emil fra København, som dog ikke er repræsentativ for undersøgelsens resultat,
hvorfor man kan undre sig over, hvorfor netop han er valgt som kilde. Via direkte citater fortæller han, at han træner op til en turnering, hvilket stiller krav til hans kost, men
heldigvis er det nemt at handle i Føtex, synes han, som oven i købet har en hel økologisk afdeling med 25 procent nogle dage. Føtex fremstilles altså i et positivt lys, idet
Emil roser butikken for deres sortiment og priser, som er fordelagtige for ham og hans
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forbrug. Ved siden af teksten er der indsat et produkt, en bøtte skyr til 33,95 kr., som er
”Særligt musthave”.
På næste side indgår familien Jacobsen. Teksten starter igen med et resultat fra undersøgelsen - denne gang omhandlende, at Nordjylland er det sted i landet, hvor der sælges
mest mousserende vin, morgenmadsprodukter, afkølet juice, kakao og chokoladepålæg.
Det tolkes i artiklen til at betyde, at nordjyder formår at hygge sig og garanteret ofte laver brunch, men hos familien Jacobsen er det dog sundhed, der influerer indkøbene, så
endnu engang er kilden altså ikke just repræsentativ for undersøgelsens resultater, hvilket også kan ses på listen over deres typiske ugentlige indkøb, som hovedsagligt består
af frugt, grøntsager og mejeriprodukter. Af teksten fremgår det, at også denne kilde er
særdeles glad for Føtex, idet mor Camilla i et direkte citat udtaler:
”[…] så er vi glade for sortimentet i Føtex, og vi føler os godt dækket ind. Vi køber
eksempelvis altid fiskefrikadeller, de er gode, så dem kan jeg varmt anbefale.”177

Hun fortæller desuden, at deres madvaner kan beskrives som ’low-carb high-protein’,
hvilket hænger sammen med det viste produkt på denne side, nemlig bogen Slank med
Low Carb til 49 kr.
Artiklen afsluttes med en sides fakta om danskernes indkøbsvaner. Her indgår forskellige oplysninger om, hvor der sælges mest kød, æg, drikkevarer, søde sager og ost. Nederst til højre er angivet en kilde, ”Gfk data 4. kvartal 2014”, som sandsynligvis er den
undersøgelse, som ligger til grund for disse fakta om danskernes indkøbsvaner. Det vidner om, at tallene er baseret på en reel og ægte undersøgelse, hvilket øger artiklens
sandhedsværdi. Man kan dog stille spørgsmålstegn ved, om læserne opdager og forstår
denne kildeangivelse. Derudover er der ingen steder angivet, hvordan undersøgelsen er
lavet, hvilket dog ikke betyder, at sandhedsværdien nødvendigvis forringes, men som
læser ved man ikke, hvilke resultater undersøgelsen præcist er kommet frem til, idet
man fx ikke ved, om Region Hovedstaden blot køber lidt mere alkohol end resten af
landet eller meget mere.
Derudover kan det påvirke troværdigheden i en negativ retning, at der er indsat produkter med prisangivelse, da det kan virke som reklame. At der er valgt to erfaringskilder,

177

Ibid.: 42

Side 44 af 91

Maria Schlosser

Speciale: Cand.public.

Januar 2016

som ikke virker repræsentative for undersøgelsen, kan samtidig underminere sandhedsværdien af undersøgelsen, som ellers er fundamentet for artiklens påstande. Når kilderne også roser Føtex til skyerne, kan man spekulere over, om kilderne mon er udvalgt,
netop fordi de er glade for Føtex, snarere end fordi de passer på undersøgelsens resultater. Jeg tror ikke, at kilderne som sådan lyver, men i den kontekst, de figurerer i, virker
det unægtelig opstillet og kunstigt, at de valgte kilder er så glade for Føtex og desuden
slet ikke passer ind i undersøgelsens resultater.
4.2.2 Artikel 2 - ”Derfor smager brødet så godt”
Denne artikel går bag om et resultat fra en anden undersøgelse, som testede friskbagt
brød i ni danske supermarkeder. Vinderen blev brødet fra Føtex, og i denne artikel er
bagermester Brian Lokmann Knudsen fra Føtex i Hvidovre derfor blevet spurgt, hvad
hemmeligheden bag det gode brød er.
Artiklen består af to sider, hvoraf hemmeligheden bag brødet ’afsløres’ på første side,
hvor bagermesteren også er portrætteret med et stort billede. På den anden side er der
øverst en tekstboks, som går mere i dybden med selve bagermester Brian og hans valg
om at blive bager. Det er tydeligt, at teksten er baseret på interview med Brian, da der
både er direkte citater i brødteksten samt spørgsmål og svar. Det tyder altså på en høj
grad af sandhed. Nederst er der anbefalinger af brød fra ham suppleret med prisen på
brødet, og til højre er der tre tips, hvis man selv skal bage. Dette kan siges at være ’news
you can use’ i kraft af de gode råd og anbefalinger til forbrugeren, mens resten af artiklen er mere undersøgende og informativ, idet de med udgangspunkt i Føtex’ sejr i testen
går i dybden med, hvorfor brødet er så godt, ligesom de også undersøger selve bagermesteren nærmere med et interview om ham og hans baggrund.
Bortset fra priserne på brødet og benævnelsen af Føtex flere gange virker denne artikel
til at ligge nærmere en journalistisk tilgang end en salgs-/reklamefokuseret tilgang. De
har taget fat på et resultat fra en undersøgelse, som ikke er deres egen, men hvor Føtex
dog blev vinderen, og dette har de undersøgt nærmere. Emnet brød er desuden relevant
for mange forbrugere, og det kan synes sjovt at komme ’bag kulissen’ hos en bagermester og høre mere om, hvem han er.
Der er desuden byline på artiklen, ligesom den også er opbygget som enhver anden artikel, man vil kunne finde i et magasin. Alt i alt virker denne artikel relevant og ikke
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mindst troværdig, fordi der er skruet op for det informative, som ydermere virker sandt i
kraft af interview med kilden, samtidig med at salgstalen er sat i baggrunden, så det
handler mere om brød og bagermesteren frem for Føtex selv. Alligevel kommer artiklen
til at virke påvirket af Føtex, for trods den høje sandhedsværdi kan man diskutere, hvor
objektivt det er. Vil en bagermester fra Føtex ikke altid rose sit eget Føtex-brød? I modsætning til artikel 1 er kilden her fra Føtex og kan derfor have en interesse i at sælge
brødet og snakke positivt om Føtex for at sætte Føtex i et positivt lys. Omvendt giver
det også mening, at det netop er en Føtex-bager, der snakker om Føtex-brød, og han virker samtidig kompetent til at give gode råd, jf. tipsene nederst på side 53. Afhængig af,
hvilket fokus man har, kan denne artikel altså både tolkes som sand og troværdig eller
som subjektiv og utroværdig.
4.2.3 Artikel 3 - ”Sov dig sund”
Den sidste artikel i magasinet omhandler søvn, og hvordan søvn er vigtigt for vores
sundhed. Opbygningen minder om enhver anden artikel med rubrik, underrubrik, byline, faktabokse, mellemrubrikker, osv. Visse elementer skiller sig dog ud fra den traditionelle journalistiske artikel, nemlig tilføjelsen af produkter og priser. Fx er der indsat
en ”ZONES Premium topmadras”, som fås i forskellige størrelser og til forskellige priser, og som ”Sælges via Føtex.dk”, står der.178 Dette virker i høj grad som et reklameindslag, da brødteksten på intet tidspunkt nævner noget om en ”ZONES Premium topmadras”. Faktisk bliver soveredskaber kun nævnt én gang i et af de ”5 gode råd til bedre
søvn” på side 80, hvor der står, at man bør ligge ordentligt og ikke gå ned på blødt og
lækkert udstyr ift. madras, dyne og pude.
Selve brødteksten virker umiddelbart meget informativ og forklarende. I første del af artiklen anvendes Mikael Rasmussen som kilde, som ifølge teksten er søvnekspert ved
Center for Stress og Trivsel. Hvordan han er blevet ekspert i søvn, nævnes ikke, men artiklen lader i høj grad til at være baseret på ham og hans udtalelser. På et tidspunkt henvises til ”nyere forskning”, men der angives intet navn el.lign. på denne forskning, så
man må som læser stole på, at denne forskning faktisk eksisterer og viser det, som artiklen påstår. Et andet eksempel er et direkte citat fra denne søvnekspert, som fremgår midt
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på side 79, hvor han udtaler: ”Hvis du sidder tæt ved et vindue på dit arbejde hele dagen, sover du 43 minutter mere end dine kollegaer, der ikke sidder ved lyset.” En udtalelse som denne virker til at være baseret på en form for forskning eller undersøgelse,
men det står ikke angivet. Stoler man som læser ikke på disse påstande, som kan siges
at mangle belæg, kan det være med til at underminere kildens troværdighed og dermed
artiklens troværdighed, da mange af informationerne i artiklen lader til at komme fra
ham. Hvis man omvendt finder ham kompetent til at udtale sig om søvn, kan det være,
at det ikke påvirker troværdigheden negativt.
Udover Mikael Rasmussen anvendes også Jeanette Wegge-Larsen som ekspertkilde.
Hun omtales som ”sovecoachen” og står bag siden Sovecoach.dk, der hjælper forældre
med at få deres børn til at sove bedre. Hvilken uddannelse eller hvilke kompetencer
denne sovecoach har, er ikke angivet, ligesom der heller ikke nævnes nogen forskning
el.lign. her, så igen må man som læser stole på, at Jeanettes påstande er sande i kraft af
hendes virke som sovecoach, hvad end det så består i. Artiklens troværdighed ville være
styrket, hvis man som læser lettere kunne gennemskue, hvor disse eksperter har deres
viden fra, idet artiklen udelukkende har sin viden fra dem. Omvendt er disse kilder dog
ikke tilknyttet Føtex, så hvis læserne ikke tror på dem, skyldes det nok ikke en afhængighed af Føtex.
Det er minimalt, hvor meget Føtex fylder i denne artikel, da emnet søvn heller ikke just
er noget, man forbinder med Føtex, i modsætning til fx madvarer og brød. Artiklens
brødtekst er desuden suppleret med tips og råd som fx ”De største søvntyve” og ”Hjælp
dit barn til bedre søvn”. På den måde imødekommer artiklen nemt og overskueligt læsernes behov om at vide mere om søvn, hvilket formentlig har en positiv effekt hos
modtagerne, men der er som nævnt stadig indsat produkter, der kan opfattes som reklamefremstød.

4.3 MODTAGERANALYSE
Jeg vil nu gennemgå de tre artikler ift. modtagernes perspektiv. Af hensyn til læsevenlighed og overskuelighed er analysen med vilje ikke disponeret ligesom kategorierne
(bilag 6), men starter i stedet først med lidt om respondenterne og deres relation til Føtex, hvorefter et afsnit om hver af de tre artikler følger. I disse afsnit minder opbygningen mere om kategoriernes, idet der først analyseres, hvordan de har forstået artiklerne,
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og herefter hvordan de vurderer dem ift., om de er spændende, relevante eller primært
reklame. Dette skal vise, om de anser artiklerne som indeholdende primært redaktionelt
eller kommercielt indhold. Dernæst kommer, hvorvidt de tror på artiklerne, hvordan de
vurderer kilderne, og generelt spørgsmål vedr. troværdighed. Et afsnit om respondenternes forventning til et kundemagasin følger herefter, og endelig afrundes modtageranalysen med et opsummerende afsnit om deres samlede vurdering af Mood.
4.3.1 Kort om respondenterne og deres forhold til Føtex
De fem respondenter kender alle Føtex og handler der relativt ofte. Jonna, Ann og Lene
handler der ca. én gang i ugen, mens det for Jespers vedkommende er ca. tre gange.179
Daniel handler der kun én gang i måneden, men det skyldes ikke, at han ikke kan lide
Føtex, men han er ikke begejstret for lige netop den Føtex, der er i hans by.180 Jesper er
heller ikke tilfreds med sin Føtex-butik og handler der mest pga. bekvemmelighed, da
det er tættest på.181 Ann har også en Føtex-butik tæt på hende, men anser i modsætning
til Jesper sig selv som en tilfreds kunde hos dem, da de har et bredt udvalg af varer, men
uden at være alt for dyre.182 Det store og brede varesortiment er også grunden til, at
Jonna rigtig godt kan lide at handle i Føtex.183 Alle respondenter har altså kendskab til
Føtex og handler der relativt ofte, og ca. halvdelen af respondenterne virker også positiv
stemt overfor forretningen, hvorfor de kan siges at være den optimale målgruppe for
magasinet. Bortset fra Jesper passer de desuden alle ind i målgruppen, som IMG omtaler, i kraft af alder og/eller det at de er del af en børnefamilie.
Ingen af respondenterne kendte Mood, før jeg introducerede det for dem, udover Jonna,
som siger, at hun også før har læst det.184 Men som ethvert andet ”reklameblad” har hun
bare skimmet det igennem, siger hun, og tilføjer, at hun ikke går målrettet efter bladet
og ved hverken, hvornår eller hvor ofte det udgives.185 Da de fleste ikke kender magasinet på forhånd, bør de i princippet ikke have nogle forhåndsindtryk eller vurderinger af
magasinet, før jeg beder dem læse det, og udover mig som interviewer bør de derfor
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ikke være påvirket af tidligere erfaringer eller andres holdninger forud eller under interviewet. Kun Jonna kendte Mood i forvejen og karakteriserer det på forhånd som et reklameblad, hvorfor man sandsynligvis kan forvente, at hun gør det samme med denne
udgave. Hun er dog stadig positiv stemt over for Føtex, som hun synes er en god og seriøs forretning, også selvom hun ser bladet som en reklame.186
4.3.2 Artikel 1 - ”Føtex-kunder: Det spiser vi”
Alle respondenterne er nogenlunde enige om, hvad artikel 1 handler om, nemlig danskernes madvaner eller indkøbsvaner, som varierer, alt efter hvilken region man bor i.187
Jonna har dog fokuseret mere på kilderne, idet hun giver udtryk for, at artiklen handler
om Emil, som er ”en rigtig sportsmand”188, der har lagt sit liv om og spiser meget økologisk, og senere bemærker hun, at begge kilder lever meget sundt, hvilket hun tænker,
må være et stort stykke arbejde.189 At hun har opfattet artiklens fokus anderledes end de
andre, er væsentligt at have in mente i deres vurdering af artiklen, da Jonna i kraft af sin
forståelse af artiklen har et andet udgangspunkt at vurdere artiklen ud fra end de andre.
Næsten alle havde bemærket, at kilderne ikke just var særlige repræsentative for undersøgelsen i artiklen.190 Jonna havde ikke studset over det i første omgang, sandsynligvis
fordi hun som sagt havde opfattet artiklens fokus som omhandlende de to kilder snarere
end undersøgelsen om danskernes madvaner, men hun kan godt se, at ”det er jo helt
modsat”, da jeg spørger ind til det.191 Alle havde derudover opdaget, at kilderne i artiklen ytrede sig meget positivt om Føtex og altid havde de produkter, de skulle bruge.192
Den lille fodnote nederst på side 44 med kildehenvisning til tallene for undersøgelsen
havde ingen opdaget.193 Betydningen af dette vender jeg tilbage til, men værd at nævne
er, at respondenterne altså her har det samme udgangspunkt at vurdere ud fra.
Kun Jonna og Ann opdagede, at der var indsat produkter i artiklen194, mens Jesper, Lene
og Daniel ikke havde bemærket dem.195 Både Jonna og Daniel siger, at produkterne
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ikke forstyrrede deres læsning196, og Daniel uddyber: ”Hvis man ikke finder det interessant, så abstraherer man fra det.”197
Generelt var artikel 1 ikke en særlig relevant artikel for interviewpersonerne.198 De fleste synes ikke, artiklen giver dem nogle nyttige eller brugbare oplysninger.199 Ann kalder det endda for ligegyldig info200, ligesom Jesper stiller spørgsmålstegn ved, hvad han
skal bruge det til.201 Ift. hvorvidt de vurderer artiklen som værende spændende, siger de
alle hovedsagligt, at den ikke var særligt spændende, og den fangede dem ikke.202 Flere
begrunder det med, at det var uinteressant at høre om, hvordan personer, de ikke kender
eller ikke kan spejle sig i, lever.203 Men flere nævner også, at artiklen alligevel er et
sjovt emne til tidsfordriv, fordi det er interessant, at der er regionale forskelle på, hvad
folk spiser i et ellers så lille land.204
Der er blandede holdninger til indkøbssedlerne. Mens Jesper fx synes, de var rigtig fine,
fordi de viser, hvilken mad kilderne rent faktisk køber, i stedet for bare hvilke begrundelser de spiser ud fra205, var Ann med egne ord ligeglad med indkøbslisterne, fordi hun
synes, kilderne var alt for ”sukkersøde”, forstået som at de var alt for sunde, og sådan
ser Ann ikke sig selv, så derfor var det ikke relevant for hende.206 Skulle det være brugbart for Lene, siger hun, at der skulle have fulgt opskrifter med, da det ellers ikke indbyder til, at man skal prøve produkterne, synes hun.207
Ingen ser det som nyttigt at få vist produkter og priser herpå, og for Jonnas vedkommende vidste hun det allerede i forvejen, da hun har handlet i Føtex i mange år.208 Respondenterne er alle enige om, at produkterne er reklame fra Føtex i håb om, at man
som læser skulle få lyst til at købe de samme ting.209 Som den eneste anvender Daniel
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også udtrykket ’product placement’210, idet han siger, at produkterne måske er et eksempel på det.211
I forlængelse af produkterne er der bred enighed om, at Føtex fylder meget i artiklen.212
Det gør de bl.a. pga. kilderne, som siger, at de handler i Føtex og køber produkter, man
muligvis ikke kan få alle andre steder.213 Ann giver endda udtryk for, at artiklen blev
”lidt for ’vi elsker Føtex’-præget”, hvilket gør, at hun finder artiklen uinteressant.214
Ikke alt i artiklen anses dog som markedsføring for Føtex, da Lene fx nævner, at hun
ikke ser de sjove facts til sidst i artiklen som værende reklame eller markedsføring.215
Flere havde som nævnt bemærket, at kilderne ikke var repræsentative, men der er ikke
enighed om betydningen af dette. Jesper forventede fx, at kilderne skulle fungere som
case-eksempler på undersøgelsen og finder det paradoksalt og påfaldende, at Føtex
endda to gange i stedet bruger det modsatte eksempel til deres undersøgelse, således at
de bruger undtagelsen fra reglen, men han synes egentlig godt om at vise undtagelsen
fra reglen, fordi de på den måde viser en anden side af sagen, og så fordi de alligevel har
tallene på deres side, som er indiskutable, siger han.216 I stil med Jesper pointerer Daniel
ligeledes, at der ikke findes regler uden undtagelser, men det undrer ham, at de har valgt
kilder, som modsiger deres undersøgelse i stedet for at underbygge den.217 Han synes,
det er underligt, at Føtex lige har valgt de kilder218, hvilket Lene også sætter spørgsmålstegn ved.219 Hun siger, at det virker decideret forkert at vælge kilder, der ikke er repræsentative, mens Ann også synes, det virker underligt og gør, at det ikke hænger sammen.220 Lignende udtalelse kommer Jonna med.221 Ann siger, at hun synes, det ville
hænge bedre sammen og være mere interessant, hvis man havde valgt nogle mere repræsentative kilder.222 Sidstnævnte kan også hænge sammen med, at hun generelt var
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kritisk over for kilderne, idet hun som nævnt fandt dem for ”sukkersøde”, hvilket jeg
kommer mere ind på senere. Hun synes, at Føtex undergraver sin egen undersøgelse ved
at vælge to kilder, der ikke passer til undersøgelsens resultater, og det medfører ifølge
hende et ’mismatch’ mellem, hvad de siger, og hvad de viser, fordi det starter med at
handle om danskernes madvaner, men ender med at være meget sundhedsrelateret i stedet for.223 Flere nævner altså det problematiske i, at kilderne i artikel 1 ikke er repræsentative for den omtalte undersøgelsen, og nogle af respondenterne synes endda, at det er
modsiger eller undergraver Føtex’ undersøgelse, selvom to også nævner, at alle regler
har undtagelser.
Selvom respondenterne studser over valget af erfaringskilder, tror de alligevel alle på
det, der står.224 Jonna siger fx, at hun grundlæggende tror på, at det, folk skriver, er ærligt, og hun tror, at det er nogle mennesker, de har valgt ud.225 Selve undersøgelsen og
resultaterne heraf tror de alle i udgangspunktet også på.226 Jesper tror, at alt, der bliver
bippet ind ved kassen, registreres, så derfor har Føtex tallene på deres side.227 Daniel siger, at han ikke har noget belæg for ikke at tro på, hvad der står, og tilføjer senere, at
han har svært ved at forestille sig, at man udgiver et blad uden at være kildekritisk, så
han går ud fra, at det er sandt, og han stoler på, at kilderne er korrekte.228 Ann tror også
på, at tallene nok skal passe, men tager det alligevel ikke for gode varer.229 Hun og andre stiller spørgsmålstegn ved, hvordan de er kommet frem til disse oplysninger.230
Jonna påpeger fx, at der ikke står, hvor mange mennesker de har spurgt. Både Jonna og
Ann siger, at de sandsynligvis vil tro mere på undersøgelsen, hvis de havde fortalt om,
hvordan de havde fundet frem til tallene.231
Heller ikke da jeg gør opmærksom på den lille kilde i fodnoten, ændrer det nævneværdigt på fx Anns holdning. Hun var faktisk lidt overrasket over, at det var en reel undersøgelse, da hun troede, det var Føtex’ egen, men siger også, at ”Gfk” ikke siger hende så
meget, så egentlig gør det hende ikke klogere på, hvad det er for en undersøgelse, de har
223
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lavet.232 Men de fleste havde som nævnt heller ikke opdaget den lille fodnote, selvom
Daniel fx siger, at de selvfølgelig har tallene et sted fra.233
Lene tror på undersøgelsen og dens resultater, men kalder det også ”en sandhed med
modifikationer”234 og stiller spørgsmålstegn ved, hvor store forskelle der egentlig er:
”Lene: nu skriver man, at man har fundet en forskel, så du køber mere oksekød det
ene sted frem for det andet, men der står jo ikke nævnt noget om hvor meget mere.
[…] det kan jo godt ske, at de forskelle, som de fremlægger i artiklen, reelt måske
ikke er så store. Altså der står jo ikke noget om, hvor meget forskel der er mellem
de forskellige regioner. Så jeg tror da helt sikkert, at det er rigtigt. Spørgsmålet er
så bare, hvor stor forskellen reelt er.”235

Lene mangler flere facts for at øge sandhedsværdien så at sige.236
Paradoksalt nok starter de fleste af respondenterne altså med at sige, at de tror på artiklen og undersøgelsen, men ved nærmere eftertanke bliver de mere kritiske over for både
undersøgelsens tilblivelse og resultater. Det kan skyldes, at de ikke har taget stilling til, i
hvor høj grad de egentlig tror på det, før jeg spørger dem direkte om det. Man kan derfor godt formode, at de i en almindelig læsesituation vil bedømme sandhedsværdien
som værende højere, end de gør under interviewsituationen.
Alle respondenter havde som nævnt bemærket, at kilderne ytrer sig positivt om Føtex,
og de nævner på lignende vis, at det også ville undre dem, hvis kilderne ikke talte pænt
om Føtex.237 Jesper siger fx: ” […] Føtex, de har jo ikke valgt andre kilder end lige præcis dem her. […] Det er dem, som siger noget rigtig, rigtig godt om Føtex.”238Jesper går
ikke ud fra, at Føtex vil have nogle med, som ytrer sig negativt om dem, så han kan godt
forstå, at Føtex gør det, men han synes alligevel, det gør Føtex lidt selvfed.239 Han tilføjer også, at hans egne oplevelser med Føtex ikke stemmer overens med kildernes240,
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hvilket sandsynligvis påvirker hans vurdering af kildernes troværdighed i en negativ retning, fordi han ikke kan genkende det positive billede, kilderne har af Føtex, da han selv
har oplevet det modsatte. Men han lader alligevel til at tro på, at kilderne findes, og at
de har sagt, som de nu har sagt, da han siger, at han går ud fra, at der ”selvfølgelig” ligger et interview bag.241
Om kildernes positive ytringer siger Lene først, at alle har ret til den mening, de nu engang har - altså hun indikerer, at det er kildernes egne, ærlige holdninger - men efterfølgende siger hun, at det nok er nogle, som Føtex også har valgt ud, fordi de ytrer sig positivt.242 Hun er mistænkelig over for, hvorfor man lige har valgt de kilder, når de ikke
repræsenterer indkøbsvanerne fra de regioner, de er fra, og samtidig reklamerer for produkter, som man ikke lige kan få andre steder end Føtex nødvendigvis.243 Jonna stiller
også spørgsmålstegn ved, hvordan Føtex lige har fundet frem til de her mennesker, og
hun synes, det virker lidt for opstillet, og tænker, om de mon er betalt for det.244 Det
samme forestiller Daniel sig.245 Ann synes også, det er et lidt for opstillet og lidt for
sukkersødt billede af familien og Emil, og selvom hun siger, at det er forventeligt, at de
roser Føtex til skyerne, bruger Ann alligevel ordet ”utroværdigt” om, at kilderne er så
vilde med Føtex.246 Daniel kalder kildernes rosende ord om Føtex for ”rygklapperi” og
siger, at artiklen er farvet af at indgå i et Føtex-blad.247 Da jeg spørger, hvad han mener
med det, svarer han:
”Daniel: […] At man henviser til Føtex, og man handler i Føtex. Der er jo ingen
steder, der er nævnt andet end Føtex. Og jeg vil så også mene, at sådan skal det jo
være. Man kan ikke udgive et blad, hvor man har reklamer for konkurrenterne eller
kollegaerne, eller hvad man kan kalde det. Så der er sådan set ikke noget negativt i
ordet, at det er farvet, men det er det jo.”248
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For Daniel er det altså naturligt, at kilderne roser Føtex, for sådan skal det være. Mere
om dette i afsnit 4.3.5. Selvom de forinden har sagt, at de tror på, hvad der står i artiklen, er de fleste respondenterne altså kritiske over for de to erfaringskilder, ift. om deres
udtalelser måske er betalt for eller på anden vis farvet af Føtex.
Artiklen lader heller ikke til at have en speciel positiv effekt på respondenterne ift. at
lade sig inspirere af artiklen, varerne eller kilderne, da ingen fx får lyst til at købe produkterne.249 For Lene skulle der medfølge et opskrifthæfte, for at hun ville få lyst til at
købe og afprøve produkterne på indkøbssedlerne.250 Både Jonna og Jesper siger, at de
bliver gjort en smule opmærksom på, hvordan de selv spiser, så på den måde inspirerer
artiklen dem lidt.
4.3.3 Artikel 2 - ”Derfor smager brødet så godt”
Artikel 2 handler ifølge interviewpersonerne om, at Føtex har noget godt brød, særligt
deres ølandsbrød.251 Det hersker der bred enighed om, så på den måde vurderer respondenterne alle artiklerne ud fra samme grundlæggende forståelse. Hvad angår produkterne i denne artikel, altså brødene nederst på side 53, havde Daniel, Lene, Jesper og
Ann bemærket dem, men de to sidstnævnte havde ikke bemærket priserne.252 Om bagermesteren siger alle med forskellig variation, at han gør sig godt udadtil, fordi han
virker som en rar mand, der er glad for sit arbejde.253
Den anden artikel fanger heller ikke just interviewpersonernes interesse, om end de har
lidt forskellige begrundelser. Jesper synes, at den er mere spændende end artikel 1, men
ikke lige så spændende som artikel 3.254 Både Lene, Daniel og Jonna synes ikke, det var
en særlig spændende artikel, og det til trods for at Lene og Jonna ellers bager selv og
dermed måske kunne være interesseret i en artikel om brød.255 Ann synes, artiklen var
sjov nok og blev nysgerrig efter at vide, hvorfor brødet smager så godt, og synes også
det var interessant nok at læse om bagermesteren, men siger samtidig, at hun ikke havde
læst artiklen, hvis ikke hun skulle.256 Så generelt fandt ingen artiklen rigtig spændende,
249
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og et flertal svarer også ’nej’ til, om de synes, den er relevant for dem.257 Jesper siger
dog, at ”det gøres relevant”, fordi at selvom han ikke tit køber noget hos bageren i Føtex, så har han prøvet chiastykkerne, der reklameres med, ligesom han også har fået lyst
til at prøve det brød, der omtales.258
Hvorvidt artiklen giver læserne nyttige eller brugbare oplysninger, er der langt fra enighed om. Jesper siger, at tipsene er meget gode, og de rammer ham, fordi hans kæreste
nogle gange har lavet rugbrødschip, som et af tipsene lyder.259 Men forinden siger han
også, at han ikke vil kalde dem nyttige oplysninger, men lokkende oplysninger.260 Jonna
udtaler i lignende dur, at hun synes, artiklen er et ren og skært reklamefremstød, og for
hende er tipsene ikke nyttige, da hun kendte dem i forvejen, og når hun læser en artikel,
er det mere for at finde et eller andet tip, som man ikke kendte i forvejen.261 Både Ann
og Lene synes til gengæld, at tipsene er brugbare262, muligvis fordi de selv kunne finde
på at bage, hvorimod Daniel ikke fandt dem nyttige, når han ikke selv bager, om end
han synes, rugbrødschips lød smart.263 I stil med Lenes holdning til indkøbslisterne fra
artikel 1 siger Ann dog, at selve artiklen ikke er speciel nyttig for hende, fordi hun ikke
kan gå hjem og lave brødet selv.264 Selv i en artikel, som jeg ellers havde kategoriseret
som en slags ’news you can use’-artikel med gode råd og tips, kan nogle læsere tilsyneladende stadig savne, at artiklen i endnu højere grad varetager deres interesser fx i form
af en opskrift.
At brødet er indsat med priser, mener alle er en slags reklame med salg for øje.265 Til at
starte med så Ann dem dog som en slags grafik til artiklen og syntes, at de virkede meget naturlige, fordi artiklen handlede om en bager.266 Men da jeg spørger ind til, hvad
hun tror, formålet med brødene er, svarer hun ligesom de andre: salg.267 Om dette skyldes, at hun svarer, hvad hun tror, jeg som journalistikstuderende forventer at høre, jf. afsnit 2.4.5, eller hun blot ikke har tænkt over betydningen, før jeg tvinger hende til at
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gøre det, vides ikke, men det er værd at have in mente, at respondenterne uanset årsag
muligvis er mere kritiske i interviewsituationen end i læsesituationen.
Alle respondenterne mener, at der indgår reklame i artiklen, og at Føtex fylder. De er
dog ikke helt enige om graden. Hvor Jonna fx siger, at de reklamerer meget for, hvor
dygtige de er, hvor godt deres brød er, og hvor gode produkter Føtex har268, siger både
Ann og Lene, at Føtex da skinner igennem, men ifølge Lene ”ikke vildt meget”269 og
ifølge Ann mindre end i artikel 1, som var mere påduttende270, hvilket hun forklarer således:
”Ann: Det er måske noget med, at her der skjuler de måske også lidt det i at fortælle en historie om, hvordan vi laver vores brød. […] Jeg synes, markedsføringen
bliver måske lidt mindre i den med brødet. Men det er lidt sjovt, for selvfølgelig er
Føtex ekstrem tydelig i den, men jeg føler, at jeg bliver mere irriteret i den anden
på Føtex, end jeg gjorde i den her. […] det er okay at fortælle om, at man har gjort
noget godt et eller andet sted – at man har noget godt brød. Det må man egentlig
gerne fortælle om. Hvor den anden – det hang bare ikke så godt sammen, og det
var nok det, der irriterede mig, og så bliver jeg sådan ’årh, hold op med at prøve at
sælge mig noget sundt mad, når det ikke er det, det handler om’. Jeg synes ikke, det
var så relevant i den anden artikel. Men her – okay, du fortæller faktisk om et brød,
hvorfor det er godt, og så giver det mening, at du prøver at sælge det til mig ved at
forklare, hvorfor det er godt, hvor det andet var mere ud af det blå ’så derfor skal
du lige lave en indkøbsseddel ligesom de andre’. Det giver ikke rigtig mening for
mig.”271

Selvom Føtex fylder i artiklen, synes Ann altså, at det er mere okay, og at markedsføringen er knap så tydelig. Hun siger dog stadig, at de forsøger at sælge hende brødet, men
skjult i en historie. Bagefter kalder hun det ”fair business”272, fordi artiklen ikke forsøger at sælge hende brødet ud af det blå, men derimod er ledsaget af en forklaring om,
hvorfor det er godt. Selvom Ann bruger mange fraser, der kan lede tankerne hen på, at
hun synes, de skjuler reklamen i noget journalistik, virker det alligevel på Ann, som om
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at det er OK, og hun bliver ikke irriteret over artiklen og Føtex, som hun gjorde ved artikel 1.
Ift. hvorvidt respondenterne tror på artiklen, er vandene noget mere delt end i artikel 1,
selvom der ligesom i artikel 1 også ligger en undersøgelse til grund for artiklens tilblivelse, nemlig testen hvor Føtex’ brød vandt. Jonna siger fx, at man jo altid bare kan
skrive, at en undersøgelse viser, at de har vundet, men der mangler beviser, siger hun.273
Flere nævner igen, at de ikke ved, hvad undersøgelsen er baseret på, hvor mange der er
blevet spurgt, og hvem de har testet brødet blandt, hvilket ellers ville gøre det mere troværdigt.274 Ann og Daniel siger, at de da tror på, at Føtex’ brød har vundet i den omtalte
test.275 Som ved artikel 1 nævner Daniel igen, at han formoder, at man er kildekritisk og
ikke skriver noget, der ikke passer, selvom man er et reklameblad.276 Ann tror på det
meste, men bliver alligevel lidt skeptisk over for vendinger som ”Der var ingen tvivl hos
danskerne, da…” (den første sætning i artiklen) - altså hun synes, at der males lige lovligt lyserødt, som hun siger, ved at rose bagermesteren og brødet så meget.277 Jonna synes også, at artiklen er lidt for sød, fordi der ikke er noget kritisk med og kun er fokus
på alle fordelene.278
Ift. hvorvidt de tror, brødet er godt, svarer Jonna, at hun synes, det er meget opreklameret, og af egen erfaring ved hun, at så godt er det heller ikke.279 Modsat siger Lene, at
det godt kan ske, at brødet er godt, for hun har smagt noget brød fra Føtex, som smagte
fint.280 Hvor den ene altså har dårlige erfaringer med Føtex’ brød og derfor er skeptisk
over for artiklens påstand om det gode brød, har den anden gode erfaringer og tror derfor, det er sandsynligt, at brødet er godt. Generelt udtaler Lene sig positivt ift. sandsynligheden af, at artiklen taler sandt.281 Hun siger også:
”Lene: Jamen hvorfor skulle man vælge at skrive noget, der ikke var rigtigt, i en
artikel, kan man sige. Det er da dumt. Og tips er jo noget, man har valgt at lave af
hensyn til at hjælpe folk, og det vil da også være absolut dumt at lave nogle tips til
273
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folk, som ikke var rigtige, og så må man jo lade det være op til en selv, om man vil
afprøve det og finde ud af, om det passer.”282

I stil med Daniel kan Lene ikke se, hvorfor der skulle stå noget usandt, og i sidste ende
er det ifølge Lene alligevel op til folk selv at bedømme, om de synes, brødet er godt, og
om det er nogle tips, der passer. Både Lene og Daniel siger dog også, at bagermesteren
nok er farvet, hvilket jeg vender tilbage til, men alligevel stoler de begge på, hvad han
siger, og på at de råd og tips, han kommer med, er sande.283 Lene uddyber, at hvis rådene virker, kan det være, at folk også tror på, at Føtex-brødet er godt, så på den måde
kan rådene ifølge Lene være med til at støtte op om, at det, han siger, faktisk er rigtigt.284
Om bagermesteren nævner både Daniel og Ann mere eller mindre, at de synes, han virker god udadtil, og det er derfor, Ann tror, at de har valgt ham.285 Uddybende siger hun,
at han er passioneret om sit arbejde og brænder for det, og så er han en pæn, ældre
mand, som ikke er overvægtig og stadig tænker på sin sundhed.286 Det er Anns overbevisning, at de specifikt har valgt ham, fordi de har tænkt over, hvad han repræsenterer,
hvad det er for nogle værdier, han har, og hvad det er for nogle værdier, Føtex gerne vil
udstråle, så der er et match mellem det, Føtex gerne vil have frem om sig selv og deres
brød, og det som de så stiller frem i medierne med ham her bagermesteren.287 Og samtidig er han ifølge Ann også ”en eller anden form for ekspert på brød”.288
Lene siger ligeledes, at han virker fin og sikkert god til det, han laver.289 Hun tror, at
han er valgt, fordi han tror på det, han laver, og kan gøre god reklame for det, fordi han
ved noget om det og virker kompetent.290 Men hun siger også, at han måske er en smule
farvet til at konkludere, om hans brød smager godt, da det er klart, at han roser sit eget
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brød, når han selv har lavet det.291 ”Han maler det billede, han ønsker, skal være sandheden,” siger hun.292 Også andre påpeger, at de synes, bagermesteren er farvet, og at det
er selvfølgeligt, at han ytrer sig så godt om Føtex, som er hans arbejdsgiver, og brødet,
som er hans eget produkt.293 Daniel siger, at havde bagermesteren ikke rost brødet, så
havde Føtex nok fundet en anden bager, der kunne tale positivt om det.294 Altså er han
valgt, fordi han roser Føtex og brødet. Der lader også til at være konsensus blandt interviewpersonerne om, at det har en negativ betydning, at bagermesteren er fra Føtex, fordi
at det gør ham farvet og altså ikke objektiv ift. udtalelserne om, at brødet fra Føtex er så
godt - selvom flere dog nævner, at de stadig tror på det.
Når jeg spørger, om artiklen ville have været mere troværdig med en slags uvildig kilde,
fx en anden bager, som ikke er tilknyttet Føtex, er der ikke enighed. Jonna siger, at hun
ville have spidset mere ører, og det havde været mere troværdigt, hvis det ikke var Føtex selv, der fortalte om brødet, men derimod nogle udefra, der havde prøvesmagt og
vurderet deres brød, fx fem forskellige bagermestre.295 Men både Ann, Lene og Daniel
siger, at de synes, det vil virke underligt med en bager udefra, da en anden bager sandsynligvis vil mene, at deres eget brød er bedst.296 Daniel synes derfor, at det giver en
fornuftig sammenhæng, at det er en Føtex-bager, der udtaler sig om Føtex-brød.297 Lene
siger, at hun af naturlig mistanke ville tænke, at der måtte lægge et eller andet bag, hvis
en anden bager skulle tale godt om Føtex’ brød, men samtidig siger hun, at man muligvis vil være mere tilbøjelig til at tro, at brødet er godt, hvis nogle andre udefra også synes det298, altså i stil med Jonnas pointe, og også Ann, som siger, at det havde været
mere troværdigt, hvis det fx havde været konkurrence-dommeren, som havde været inde
at bedømme det, som havde fortalt, at brødet er så godt, og så fremlagt sine argumenter.299 Men hun synes også, at den nuværende kilde fungerer okay, men hun er bare lidt
mere kritisk over for det, siger hun.300
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Artikel 2 lader til at have en mere positiv effekt på interviewpersonerne, end tilfældet
var ved artikel 1. Jesper kunne fx godt finde på at købe ølandsbrødet og synes godt om,
at man får sat et ansigt på bageren, som man ellers aldrig ser, fordi han står ude bagved.301 Han synes også, tipsene er gode, og afviser ikke at kunne finde på at lave rugbrødschips selv en dag, ligesom han også vil tænke en ekstra gang over, hvor meget gær
der skal i dejen302, så tipsene har han taget til sig. Hverken Jonna eller Ann lader til at
være overbevist om, at brødet er godt, bare fordi artiklen siger det - Ann køber det, hvis
hun selv synes, det smager godt, og må da indrømme, at hun havde lidt lyst lige efter at
have læst artiklen, men bagefter havde hun allerede glemt alt om, hvad det var for et
brød.303 Lene siger, at hun hellere vil gå forbi, og hvis der var noget, hun synes så indbydende ud, vil hun købe det, frem for hvad hun havde læst i en artikel.304 Ser brødet
ikke indbydende ud, vil hun ikke købe det til trods for, at det kan have fået nok så fine
anmeldelser og vundet tests.305 Artiklen giver altså ingen nyttige oplysninger til hende,
ift. hvorvidt hun vil købe brødet eller ej, men rådene finder hun nyttige og vil tænke
over, næste gang hun bager.306 At artiklen siger, at brødet er godt, har heller ikke den
store effekt på Daniel. Han kan ikke huske, at han nogensinde har købt brød i Føtex-bageren og vil heller ikke sige, at han har fået decideret lyst efter at have læst artiklen,
men han er dog heller ikke blevet afskrækket, og han er sikker på, at nogle bliver fristet
og får lyst til at købe chiastykker osv.307
4.3.4 Artikel 3 - ”Sov dig sund”
Den tredje og sidste artikel er alle respondenterne enige om, handler om søvn, særligt
det helbredsmæssige aspekt i at få sovet nok og godt.308 Tre respondenter pointerer
også, hvad denne artikel ikke handler om eller indeholder, nemlig det at der ikke står, at
man specifikt skal sove med Føtex’ produkter for at sove bedre.309
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Jesper og Ann havde ikke bemærket produkterne i denne artikel310, og førstnævnte siger, at produkterne er mere diskrete, fordi det er små billeder og et lille felt, hvor priserne står, så det er svært at få øje på, med mindre man kigger efter det.311 Både Jonna,
Lene og Daniel har bemærket produkterne, men de siger alle, at de ikke har bidt mærke
i pris eller noget.312 Som den eneste kan Jonna desuden ikke huske kilderne i artiklen,
da hun har læst hen over dette, hvorfor hun heller ikke udtaler sig så meget om deres betydning senere.313
Den sidste artikel er ifølge interviewpersonerne spændende.314 Kun Jonna er uenig.315
Hun siger, at de små tekstbokse var fine nok, fordi de var hurtige at skimte igennem,
men ellers var artiklen ifølge hende præget af for meget tæt tekst.316 De andre respondenter fandt artiklen relevant og begrunder det hovedsagligt med, at det er noget, de kan
relatere til.317 Jesper siger fx:
”Jesper: Det var et spændende emne for mig. Det var i hvert fald en, hvor jeg et
eller andet sted kunne sige, jamen der er nogle ting her, som jeg i forvejen var opmærksom på, at jeg skal have forbedret i mit liv.”318

Emnet appellerer altså til ham, fordi han selv har problemer med søvn.319 Han siger dog
også, at oplysningerne i artiklen, om end de er nyttige, ikke er nye, men han synes alligevel godt om at blive gjort opmærksom på dem igen.320 Den holdning lader de andre
respondenter også til at have.321
Føtex fylder ikke så meget i artiklen, er der også enighed om.322 Jesper udtaler fx:
”Jesper: Det virker til, at de på en eller anden måde var lidt mere noble til et eller
andet sted at sige ’jamen der er et behov, der ligesom kommer i første række her,
som vi lige må gøre opmærksom på, og så håber vi selvfølgelig, at du lige kommer
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forbi og køber den her topmadras her’. Men det er ikke deres eget brand, før at det
er en almen velvære, der ligesom bliver præsenteret i den her. Det gjorde, at den
her artikel, den virkede mere relevant. Den virkede ikke så meget som ’vi har en
agenda, vi skal prøve at lokke dig til at prøve’ som de to første artikler. Den virker
mere saglig på en eller anden måde.”323

Jesper synes altså at mene, artiklen varetager læsernes behov for viden om god søvn før
Føtex’ behov for at sælge produkter, hvilket tiltaler ham, ligesom han også havde mere
lyst til at læse den, fordi Føtex ikke fylder nær så meget i artiklen i modsætning til artikel 1 og 2.324
Selvom respondenterne alle ser produkterne som et reklamefremstød, finder de alligevel
produkterne relevante.325 Og flere bemærker, at teksten og kilderne ikke anbefaler eller
prøver at sælge nogle bestemte produkter.326 Ifølge Jonna lægger man ikke rigtigt
mærke til produkterne, hvis man ikke mangler dem, og i stil med Jesper ser hun artiklen
”som sådan en generel oplysning”.327 Lene siger også:
”Lene: Her kan man sige, at artiklen omkring om søvn rummer måske mere noget
viden til dig og nogle råd, du kan vælge at bruge eller lade vær, men […] de forsøger jo ikke at sælge søvn på samme måde, tænker jeg.”328

Artiklen synes i Lenes øjne at være mere oplysende end sælgende, og derudover var den
så interessant, at hun læste hen over produkterne.329 Her lader respondenterne altså til at
synes, at artiklen er mere interessant, fordi det handler om søvn, som er et emne, de alle
kan relatere til, samtidig med at de synes, artiklen indeholder mindre Føtex og mindre
direkte reklame. Men som Daniel påpeger, er der alligevel indsat en madras med pris
på330, så noget tyder på, at respondenterne ikke ser artiklen som helt reklamefri. Ikke
alle virker med andre ord overbevist om, at artiklen udelukkende ønsker at oplyse. Jesper snakker også om, at artikel 3 er den mest elegante af artiklerne, fordi den bedst
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skjuler sin agenda331 - altså har den stadig en agenda. Selvom Jesper ikke mener, at Føtex fylder så meget i artiklen, lader han alligevel til at mene, at der måske er en skjult
bagtanke med artiklen. Fordi den ligger sidst i bladet, hvor man på siderne inden er blevet så ”bombarderet” med Føtex, at man har bygget en mur op mod Føtex, fungerer den
nærmest som en trojansk hest, som hjælper til at bryde muren ned igen, siger han.332
Hvor de andre artikler er mere højtråbende omkring sit budskab, er artikel 3 ifølge Jesper mere hviskende, samtidig med at den fokuserer på noget mere fornuftigt i stedet for
bare at fokusere på Føtex.333 Jespers pointe må være, at Føtex gennem de andre artikler
har fokuseret så meget på sig selv og på at sælge, at de til sidst prøver at nå ind til kunderne ved at være diskrete og skjule reklamen i en oplysende artikel, som ikke direkte
involverer Føtex-produkter.334
Alle tror på denne artikel335, som altså derved må have en høj sandhedsvurdering. Både
Jesper, Lene og Daniel påpeger bl.a., at det virker sandt, fordi de selv kan relatere til
det, og det derved stemmer overens med, hvad de selv kender til.336 Jonna var uenig i
nogle af rådene, da nogle af de modsatte ting virker for hende, men hun siger, at mange
af tingene nok er mere eller mindre rigtige, selvom det ikke passer på alle, men kun nogen.337 Ann siger, at artiklens påstande lyder meget realistiske, fordi hun også har hørt
andre snakke om det.338
Om kilderne siger Daniel først, at de på mange måder virker rimelig troværdige, men
nævner derefter, at han spekulerede lidt over, om det mon var endnu en slags ’product
placement’, at man skulle vide, at den ene kilde kommer fra netop sovecoach.dk, men
han betvivler alligevel ikke, hvad hun siger.339 Generelt synes han, kilderne virker kompetente, fordi de må have en faglig viden, som gør dem berettigede til at stille op i artiklen, og han tror på deres viden.340 Jesper synes også, det virkede til at være nogle kloge
kilder, og siger, at viden nærmest er valideret, når man kalder noget for ’center’ og kan
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hive en ekspert ind. Han er selv akademiker og siger også, at det har betydning for ham,
at artiklens viden kommer fra et kvalificeret sted, hvilket han synes, det gør i kraft af
kilderne, som han ser som eksperter.341 Han har ikke studset over, hvordan de var blevet
eksperter i søvn, men synes, de var kompetente til at udtale sig om emnet.342 Altså virker eksperterne i Jespers øjne meget troværdige og gør samtidig også artiklen mere troværdig, fordi Jesper kan se, hvor viden kommer fra, og synes samtidig, den er valideret.
Ann har til gengæld ikke så meget tilovers for de to eksperter eller snarere deres titler.
Hun synes, det er en sjov uddannelse at være sovecoach, og siger også, at en søvnekspert kan være så meget.343 Da det ikke er udspecificeret, hvad titlerne indebærer, har
hun ikke noget indblik i, hvad der er for nogle eksperter, hvad de har forsket i, o.lign.344
Til trods for denne skeptisk tror hun dog på, at de ved noget om emnet, og hun synes
stadig, at det, de siger, virker sandt. Kilderne virker altså ifølge hende kompetente til at
udtale sig om søvn, men det er ikke i kraft af deres titler, men snarere det de siger, da
det er nogle råd, hun også selv kan finde en logik i, altså det er indholdet, frem for hvem
der har sagt det.345
På lignende vis påpeger Lene, at man ikke helt ved, hvad kildernes titler reelt rummer,
men ikke desto mindre siger hun, at man tænker, at en søvnterapeut og en, der har med
coaching omkring søvn at gøre, må have en vis viden på området.346 Hun synes, at kilderne virker gode og kompetente til at udtale sig om søvn, men i stil med Anns kommentar er det også, fordi hun tror på, at det er rigtigt, og fordi hun selv kan relatere til
nogle af de ting, og derfor virker kilderne fra hendes synspunkt troværdige.347
Ift. om det har betydning, at kilderne i artikel 3 ikke har nogen tilknytning til Føtex,
nævner Daniel, at artiklen måske virker lidt mere troværdig, fordi det er en uvildig person, der er interviewet til artiklen - en person, som Daniel ikke tror er farvet, for hvad
skulle formålet være med det i en artikel, hvor Føtex i mindre grad fylder, og hvor der
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ikke rigtig kan relateres til salg af Føtex-produkter, siger han.348 Også svarene fra Jesper, Ann og Lene peger i retning af, at det er positivt ift. artiklens troværdighed og relevans, at kilderne eller emnet ikke er tilknyttet Føtex. Jesper siger fx, at Føtex virker
mere noble her og artiklen mere saglig, fordi almen velvære sættes i fokus før Føtex’
eget brand, jf. tidligere citat, og kilderne forsøger ikke at sælge ham et produkt, men gør
derimod opmærksom på et behov, nemlig at få en bedre søvn.349 Ann siger, at hun ikke
tror, det havde været interessant at læse artiklen, hvis det havde været en Føtex-ekspert,
der snakkede om søvn på den måde, og påpeger ligesom Jesper, at der er mindre Føtex
og mindre direkte reklame i artiklen.350 Lene havde ikke tænkt over betydningen af kildernes tilknytning eller mangel på samme, da emnet ikke handler om Føtex.351 Hun siger, at kilderne i princippet godt kan være farvet, men det ville ikke betyde noget, når de
alligevel ikke forsøger at sælge hende noget i modsætning til bagermesteren i artikel
2.352 For Lene har det altså større betydning, at emnet ikke omhandler Føtex eller salg,
men mere er viden og råd, som man så kan vælge at bruge eller lade være, men for
hende har det ikke betydning, hvor den viden kommer fra, så længe de ikke forsøger at
sælge hende noget. Jonna havde som nævnt ikke lagt mærke til kilderne, men tænker, at
Føtex har været nødt til at hive nogle eksperter ind for at skrive artiklen, fordi de ikke
selv har viden nok om det.353
I modsætning til de to andre artikler har denne artikel haft en noget mere positiv indflydelse på respondenterne, og flere nævner fx, at det er nogle nyttige oplysninger om
søvn, som de kan bruge, og at det er godt at blive gjort opmærksom på vigtigheden af en
god søvn.354 Daniel nævner også, at han blev opmærksom på, at Føtex har topmadrasser
og dyner, hvis han skulle mangle det.355 Jesper snakker om, at artiklen har fået ham til at
overveje, om han måske bør anskaffe sig en ny topmadras, så han kan sove bedre, men
det er ikke sikkert, han vil tage i Føtex, da han ikke nødvendigvis stoler på deres kvalifikationer på det område, så måske sender artikel 3 ham faktisk til en konkurrent i stedet,
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siger han.356 Artiklen har altså gjort ham opmærksom på et behov, men det er ikke et
behov, han nødvendigvis vil have dækket hos Føtex ved at købe deres produkter.
4.3.5 Forventning til Mood og effekten heraf
Grundlæggende tror alle respondenter, at det er Føtex, der står bag magasinet.357 Selv
dem, som spekulerer i, om afsenderen mon er decideret ansat i Føtex eller i stedet er
journalister udefra, ender alligevel med at sige, at det er nogle, der er lønnet af Føtex, da
det er dem, der udgiver magasinet, og derfor læser respondenterne det som værende afsendt af Føtex.358
Ang. magasinets formål tror de alle, at det handler om salg og promovering af Føtex’
produkter.359 Lene siger fx:
”Lene: Formålet med ethvert magasin for Føtex, det må vel være at promovere Føtex. […] selvfølgelig kan det da godt ske, at der er et element af, at de gerne vil oplyse folk om noget også; som mad, økologi, eller at huske at sove. Men eftersom
det er et blad, Føtex laver, så er det jo også med henblik på at promovere Føtex.”360

På lignende vis siger Ann, at formålet er at kunne promovere sine produkter på en lidt
anden måde end deres øvrige reklamer, fordi de her kan snakke mere om dem og lave
artikler om dem, men i Anns optik er det ikke en bedre måde, da hun faktisk bliver mere
kritisk over for det, fordi reklamen er lidt mere skjult og derfor virker mere suspekt i
hendes øjne.361 Som tidligere nævnt synes de dog, at artikel 3 skiller sig ud ift. de to andre artikler, hvilket gør, at Daniel har lidt svært ved at forstå, hvad denne artikel overhovedet laver i magasinet, for selvom han synes, den er mest troværdig, bl.a. fordi der ikke
er særligt meget Føtex i, så forstår han ikke, hvorfor den er i magasinet, men siger, at
der må være en årsag, og han har svært ved at se, at det skulle være, fordi Føtex bare
gerne vil fortælle ham om søvn:362
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”Daniel: Man må jo have en eller anden skjult dagsorden med, at den er der. Jeg
har svært ved at forestille mig, at man laver sådan et blad her af andre årsager end
mersalg. […] Alting handler om at tjene penge”.363

Selv i den artikel, som alle respondenterne er enige om, indeholder mindst reklame, har
Daniel altså en mistanke om, at Føtex kun fortæller om søvn med en forventning om at
få noget ud af det.364
Som tidligere nævnt ser alle respondenterne produkterne som reklame med formål om
mersalg.365 De lader desuden alle til at have en vis forventning om, at det er, hvad der
venter dem, når de skal læse et kundemagasin. Jesper siger fx, at han godt ved, hvad han
går ind til, når han åbner et magasin, hvor Føtex står som afsender. Det er ifølge ham en
selvfølge, at bladet virker påvirket af Føtex, og at der forsøges at sælge produkter i bladet, så det kommer til at virke som reklame, og han havde ikke forventet andet.366 Om
artikel 2 siger Jesper ellers, at de prøver at lave en god historie om deres bagerhåndværk
og bagermester, men der er ifølge ham altid en skjult dagsorden, nemlig at brødene skal
sælges, og det er ingen overraskelse.367 Selv i artikel 3, som i modsætning til de andre
artikler ikke er fyldt med reklame, men i stedet prøver at være en mere oplysende artikel, tænker Jesper, at Føtex har en bagtanke i kraft af topmadrassen, der sniger sig ind,
jf. tidligere omtalte trojanske hest.368 Men han bliver ikke stødt over reklamerne og promoveringen af Føtex, da han forventer det, og da de nu engang har en forretning, der
skal køre rundt, siger han.369 Lignende udtalelser kommer Jonna også med.370 Hun siger
desuden, at man læser bladet som et Føtex-blad, idet man hele tiden har i baghovedet, at
det kun drejer sig om Føtex, og man ved, at produkterne kommer derfra.371
Ann forventer også at se produkter fra Føtex, og hun ved, at det i bund og grund er reklame, der handler om at promovere Føtex, men det er ikke produkterne eller reklamen,
der generer hende, for det er naturligt, at en butik gør det, siger hun, men derimod irriteres hun over, at de snakker om sig selv samt den manglende upartiskhed, fordi hun ved,
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at artiklerne vil være præget over i en Føtex-venlig retning.372 Hun siger, at når man læser et Føtex-blad, er antennerne ude ift., at man forventer, at kilderne er vilde med Føtex
og roser dem til skyerne.373 Det lyder altså på Ann som om, at hun ikke bliver irriteret
over produkterne, som hun også nogle gange bare har læst hen over. Selvom hun ikke
lige bruger den betegnelse, lader det til at være den manglende uafhængighed og objektivitet, som hun især er kritisk over for - altså det at de skriver om sig selv, og at artiklerne er farvet af og fordelagtige for Føtex - også selvom det var forventeligt.
Daniel mener også, at det er et farvet blad, men ser det ikke nødvendigvis som noget negativt i forhold til troværdigheden.374 Modsat er Lene mere mistænkelig over for, hvad
de skriver, fordi man ifølge hende altid ved, at et blad selvfølgelig kun skriver godt om
sig selv.375 Der er altså en klar forventning om, at bladet ikke er objektivt, da afsenderen
af et blad altid vil omtale sig selv positivt. Samtidig forventer Lene hele tiden, at der er
et salgstrick, og tænker hele tiden over, at de har en bagtanke med det, nemlig at de håber, at nogle køber noget hos dem.376 Der er altså konsensus om, at bladet selvfølgeligt
indeholder reklame, og at Føtex forsøger at påvirke eller overbevise dem - både ved at
indsætte produkter, men også ved valget af kilder, der roser Føtex meget.377
Om valget af kilder siger Ann bl.a., at hun føler, at Føtex prøver at skabe et image omkring dem, som skal være positivt og sundhedsrelateret, fordi de har valgt nogle sunde
og pæne kilder, og det image føler hun, at de prøver at pådutte læserne også, sådan at de
skal få den holdning, at Føtex er et sted for sunde og ”gode” mennesker med gode værdier - sådan lidt branding-agtigt, kalder hun det også - og hun snakker om, at bagermesteren fra artikel 2 er et godt eksempel på dette som tidligere omtalt.378 Så ifølge Ann
handler Føtex’ påvirkning ikke kun om at få læserne til at købe mere hos Føtex, men
også om at positionere Føtex som en forretning, som sunde og ”gode” mennesker handler i. Selvom hun synes, Føtex formår at slå igennem med dette budskab, er det dog ikke
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noget, der rammer Ann, som siger, at Føtex i hendes øjne stadig er lige så almindelig
som alle andre butikker, og vil man være sund, kan man handle i alle butikker.379
Ydermere om effekten af Mood på de fem interviewpersoner siger Daniel bl.a., at han
ikke ser sig selv som typen, der nemt bliver påvirket, og han har da heller ikke været i
Føtex, siden han har læst de tre artikler, men han kan sagtens forestille sig folk, som læser bladet og bagefter får lyst til at købe produkterne.380 Jesper siger, at han har fået lyst
til at prøve ølandsbrødet fra artikel 2, ligesom han også overvejer at købe en topmadras,
men ikke nødvendigvis hos Føtex.381 Lene siger, at hun ikke falder for de tricks, Føtex
bruger, og de tre artikler sætter ikke noget i gang hos hende, som gør, at hun skulle købe
ind hos Føtex.382 Jonna bliver bare træt af, at det er et reklameblad, dog krydret med lidt
artikler og opskrifter, men ikke noget hun finder nyttigt på nogen måde og ikke mere
spændende end tilbudsavisen, siger hun.383
Bladet har heller ikke haft indflydelse på, hvad respondenterne synes om Føtex.384 Ann
siger dog, at hun blev lidt irriteret over, at Føtex har sådan et magasin, og at det handler
om dem selv, men omvendt synes hun også, det er naturligt, at en butik forsøger at
skabe reklame om sig selv, men det har ikke påvirket hende til at få lyst til at handle
endnu mere i Føtex.385 For at interviewpersonerne skal få mere lyst til at læse bladet,
skal det være mere spændende, siger Jonna, Ann og Daniel bl.a.386 Daniel siger også, at
selvom han synes, artikel 3 var mere spændende end de andre, og flere artikler som
denne måske kunne have vækket hans opmærksomhed ift. bladet, så vil han nok finde
andre steder at finde den samme viden end lige i et Føtex-magasin.387 For Lenes vedkommende mangler hun viden om, hvor hun finder magasinet, mens Jesper gerne ser, at
det indeholder mindre Føtex.388 Udover Jespers lyst til at købe brødet fra artikel 2 lader
Mood ikke til at have påvirket respondenterne ift. at opbygge en stærkere relation til Fø-
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tex eller ift. at skabe mersalg el.lign. Den manglende effekt lader til at skyldes, at afsenderen er Føtex, som samtidig influerer artiklerne i kraft af de indsatte produkter og til
tider farvede kilder, hvilket gør, at interviewpersonerne opfatter artiklerne som salgstricks snarere end oplysning for kundernes skyld.
4.3.6 Opsummerende
Ift. hvorvidt modtagerne ser hele Mood som et slags forsøg på påvirkning fra Føtex’
side, svarer de fleste ’ja’. Daniel føler i høj grad, at magasinet forsøger at påvirke til, at
man skal komme ind i forretningen og købe deres produkter, og han er ikke i tvivl om,
at bladet er en reklame fra Føtex.389 Jesper ser det også som reklame pga. de indsatte
produkter, samtidig med at fokus er på Føtex og kun Føtex.390 Men han synes dog, at
der er forskel på de tre artikler, idet den sidste artikel, hvor Føtex-produkterne ifølge
ham er sat i baggrunden til fordel for mere kvalificeret viden, virker til at have de bedste
hensigter for ham og ikke bare for Føtex.391
Jonna siger, at magasinet lige så vel kunne have været den ugentlige tilbudsavis fra Føtex, som så bare er ”peppet lidt op med nogle artikler og måske lidt opskrifter og sådan,
for ligesom at lave det til et magasin.”392 Hun ser det altså hovedsagligt som et reklameblad, men der er alligevel nogle ting, artikler og opskrifter fx, som gør, at der er mere
læsestof i end i tilbudsavisen, siger hun.393 I stil med Jonna kalder Ann det også en forlængelse af tilbudsavisen, men alligevel også noget andet, fordi det er mere blad-agtigt,
men også med mange reklamer i.394 Frem for de almindelige reklamer fra Føtex siger
hun, at det i stedet minder hende om lokalaviser, hvor man ifølge Ann typisk ser en
blanding af en artikel, et produkt og noget reklame.395
Lene synes ikke, Mood er ligesom tilbudsavisen.396 Visuelt er Føtex ifølge Lene tydelige i magasinet, fordi de har sat produkter ind undervejs i artiklerne, men dem havde
hun alligevel ikke bemærket, og hun synes heller ikke, at man bliver bombarderet med
”kom nu og køb hos os”, kalder hun det - altså hvad jeg jf. afsnit 3.1.1. vil kategorisere
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som push-markedsføring - men det skinner stadig igennem, at Føtex har nogle ting, de
gerne vil sælge, men det kunne godt have været værre, påpeger Lene.397 For hende er
det produkterne, der gør det til et reklamefremstød, da hun synes, at artiklerne egentlig
er meget informerende, og hun siger, at dem, der udtaler sig i artiklen, ikke sælger noget, men blot fortæller om et emne, og så har Føtex puttet nogle produkter ind hist og
her.398 Altså er der en nærmest åbenlyst sammenblanding mellem redaktionelt og kommercielt indhold.
Ift. mit spørgsmål om, hvorvidt hun føler, at magasinet forsøger at påvirke eller overtale
hende, skelner Lene mellem de to. Hun føler, at magasinet via billeder af produkterne
forsøger at påvirke til, at man skal komme ind og købe tingene, og de forsøger at fortælle, hvor gode deres produkter er, men ikke nødvendigvis overtale hende ved at sige,
at det er det eneste, der dur. Og det er forskellen, mener hun. Ved påvirkning må man
ifølge Lene gerne fortælle, hvor godt det her er, men når man overtaler, fortæller man
mere, at det er ”megagodt” og desuden det eneste, der virker, og alt andet er dårligt, og
det synes Lene ikke, at Føtex gør i magasinet.399
Sammenlignet med et ægte magasin er Lene desuden den af de fem respondenter, der
placerer Mood tættest herpå, da hun siger, at det minder 60-70 procent om et ægte magasin.400 I modsætning hertil svarer de andre, at de ikke synes, det minder om et ægte
magasin.401 Både Jonna og Daniel begrunder det med, at der er for mange reklamer eller
’product placement’402, mens Ann og Jesper fremhæver visse elementer, som dog kan
pege i retning af et ægte magasin. Jesper nævner fx, at undersøgelsen fra artikel 1 muligvis godt kunne indgå i et magasin som Illustreret Videnskab, da tallene givetvis vil
være de samme, men når det indgår i Mood, bliver det en reklame, fordi Føtex har et
formål med at lægge tallene ud, nemlig at gøre opmærksom på sig selv, siger han.403
Ann siger, at artikel 3 godt kunne være i et andet magasin, og generelt minder opbygningen i magasinet meget om andre magasiner med artikler osv., men hun synes ikke, at
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emnerne er nogle, man forventer at finde i andre magasiner, ligesom hun synes, de skyder i lidt forskellige retninger og dermed ikke er særligt sammenhængende.404
Ift. hvorvidt respondenterne ser magasinet som journalistik eller reklame, svarer Jonna,
at hun synes, det er 80 procent reklame, og det havde været mere journalistisk, hvis de
lod være med at reklamere så meget for dem selv.405 Lene ser samlet set magasinet som
50 procent journalistisk og 50 procent reklame, fordi artikel 1 og 2 handler meget om at
sælge, hvorimod artikel 3 ifølge Lene var mere oplysende og i mindre grad en salgstale.406 Jesper siger:
”Jesper: Altså hvis vi skal lave det sådan en procentsats, hvor der ligesom er de to
poler, som om at de skulle være modsætninger til hinanden – det viser det her jo, at
de ikke behøver at være – så vil jeg læse det her som… Første artikel vil jeg læse
som 10 procent journalistik og 90 procent reklame. Nummer to vil jeg nok læse
som 20 procent journalistik og 80 procent reklame. Den med søvn, den vil jeg nok
læse som 80 procent journalistik og 20 procent reklame.”407

At han bedømmer artikel 1 og 2 som primært reklame begrunder han med, at det handler om Føtex, og Føtex står i vejen for indholdet.408
På samme skala placerer Daniel artikel 3 mellem journalistik og midten, og artikel 1 og
2 mellem midten og reklame.409 Artikel 3 ser Daniel altså hovedsagligt som journalistik,
men produkterne trækker dog artiklen i retning mod reklame, og de to andre artikler bedømmer han primært til at være reklame, men der er også noget sagligt i begge artikler,
som trækker i retning af journalistik, siger han.410
Bortset fra Jonna, som ser hele magasinet som en udvidelse af tilbudsavisen, lader respondenterne altså til at være enige om, at artikel 3 er mest journalistisk, mens de to andre artikler minder mere om reklame.
Ift. magasinets objektivitet anser fx Daniel Mood for at være forholdsvist subjektivt,
fordi det er Føtex’ ansatte, og det er deres gode brød, og det er nogle gode produkter,
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Føtex sælger, og familien og Emil går også i Føtex og handler - altså fokus er på Føtex men når det er sagt, tror han stadig på, at det er sandt.411 Daniel lader altså til at skelne
mellem sandhed og objektivitet, ligesom jeg også gør i mit teoriafsnit, jf. afsnit 3.3, idet
han tror på, at artiklerne er sande, men der er alligevel en høj grad af subjektivitet, fordi
det omhandler Føtex, deres produkter, deres ansatte og deres kunder.
Både Jesper og Ann finder artikel 3 væsentlig mere objektiv end de to andre artikler.412
Jesper begrunder det med, at Føtex-produkterne i den artikel er sat i baggrunden, og i
stedet prøver de at hente noget kvalificeret viden, ved at de inddrager de to eksperter og
appellerer til ’en højere fællesnævner’ end bare en familie, som han ikke kan spejle sig
i.413 Ann begrunder det med, at der indgår nogle eksperter, som ikke nødvendigvis har
noget med Føtex at gøre i modsætning til bagermesteren i artikel 2.414 Hun synes samtidig, at artikel 2 er den meste subjektive artikel af de tre, fordi den direkte fortæller om et
Føtex-produkt, som man ved, de ikke vil skrive noget dårligt om, men det, at de så har
nogle andre, der har bedømt brødet godt, altså testen, gør alligevel, at det bliver en
smule mere objektivt.415 Hun tror altså stadig på undersøgelsen, hvor Føtex vandt, men
ellers vurderer hun primært artiklen som værende meget subjektiv. Hun tror også på undersøgelsen i artikel 1, men synes, artiklen virker meget subjektiv, fordi det er vinklet
meget over i noget, som Føtex gerne vil have, og noget de godt kunne tænke sig at vise
frem.416 Senere siger hun også, at hun synes, Føtex’ holdninger skinner meget igennem i
artikel 2, så der fornemmer man, at det er lavet af Føtex, og det samme i artikel 1, men
der ses det mere i deres valg af sunde kilder. I artikel 3 er det derimod lidt sværere at se
Føtex’ egne holdninger, og det er sandsynligvis også derfor, at hun vurderer den til at
være objektiv, fordi der hører vi ifølge Ann for en gangs skyld ikke hele tiden om Føtex, og hvad de kan.417
Generelt lader det til at være af betydning, at afsenderen af Mood er Føtex. Jesper siger
fx, at selvom kortlægningen af danskernes madvaner fra artikel 1 sagtens kunne have
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været i andre blade, har han på fornemmelsen, at Føtex kun fortæller om det med et specifikt formål, nemlig at sætte fokus på sig selv.418 Ann siger også, at hun nok er mere
kritisk, når hun læser et blad fra Føtex, end hvis hun skulle læse andre blade, også fordi
hun synes, artiklerne er påvirket af Føtex, og hun tager ikke oplysningerne for helt gode
varer, men er lidt mere skeptisk i forhold til, om det nu er rigtigt, hvad der står.419 Hun
er generelt kritisk, ”Men man bliver det selvfølgelig endnu mere, fordi man ved, at det
her nok vil være præget over i en Føtex-venlig retning,” siger hun.420 Selvom hun tror
på, at de fx har lavet en undersøgelse, synes Ann ikke, at Mood er specielt troværdigt,
og hun er generelt meget kritisk for det og vil aldrig bruge Føtex-magasinet som en
kilde til troværdighed, siger hun.421 Det skyldes primært den måde, de taler om tingene
på, hvor hun synes, at der er skruet op for de positive ting, og at det er farvet, fordi de
taler om sig selv og promoverer sig selv.422
”Ann: Men det påvirker troværdigheden, at det ikke er nogen udefra, der skriver
om Føtex. Altså man fornemmer, at det er Føtex selv. Det vil man jo sige, når det
er et Føtex-magasin. Det svækker lidt troværdigheden, at man et eller andet sted
godt ved, at det er en reklame i bund og grund.”423

Men artikel 3 var hun med egne ord knap så skeptisk over for, fordi Føtex er mindre tydelig i den, hun kan holde det sammen med noget, hun har læst andre steder også, og de
gør brug af eksperter, hvorfor hun synes, den er mere troværdig end de to andre artikler.424 Hvad der præcist trækker de to andre artikler i en utroværdig retning, har hun
svært ved at svare entydigt på425, men kommer frem til, at troværdigheden ville øges,
hvis det ikke var lavet af Føtex, og hvis det var mere objektivt.426 Ift. sidstnævnte mener
hun, at det ikke skal være Føtex, der skriver om Føtex, men hun pointerer også, at det er
svært, eftersom det er deres magasin, men så kunne de alternativt have nogle mere kriti-
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ske artikler med, fx om hvad de kunne blive bedre til, eller hvor kunderne skrev artiklerne og fx havde prøvet produkterne.427 Hertil påpegede jeg, at artikel 1 jo sådan set
inddrager kunder, som har prøvet produkter eller i hvert fald handler i Føtex, hvortil
Ann svarer, at de skulle have valgt nogle kilder, som ikke var ”englebørn”, siger hun,
altså nogle der var mere repræsentative, og som ikke roser Føtex for meget, idet hun synes, det er ”lidt for positivt til den utroværdige side.”428 Anns pointe lyder altså til at
være, at troværdigheden kunne øges, hvis der var mere kritik med, om hvad de fx gør
mindre godt, eller generelt bare ikke var så overdrevet positive over for Føtex. Men det
er svært at forestille sig, at et kundemagasin frivilligt vil skrive artikler om, hvad de gør
mindre godt og på den måde stille sig selv i et dårligt lys.
Jesper snakker meget om troværdighed ift. sandhed - om man tror på det, der står eller
ej - og siger igen, at han har ingen grund til at betvivle, at artiklerne og oplysningerne
heri ikke skulle være rigtige og troværdige, om end han ikke synes, det hele er lige relevant og repræsentativt.429 Med henvisning til Emil fra artikel 1 siger han bl.a., at det virker over-positivt, fordi Emils oplevelse og vurdering af Føtex ikke stemmer overens
med hans egen, og det gør, at han ikke synes, det er så repræsentativt.430 For Jesper har
vurderingen af troværdighed også med relevans at gøre, idet han siger, at skulle troværdigheden øges, vil det for ham hjælpe, hvis det var mere relevant, dvs. hvis man kan
spejle sig i det.431 Jeg har i denne opgave ikke undersøgt sammenhængen mellem relevans og troværdighed, da teorien ikke har lagt op til sådan en kobling, men det kunne
være spændende at undersøge, idet man som læser måske er mere negativ og kritisk,
hvis man ikke synes, teksten bibringer væsentlig og værdifuld viden for en.
Jonna ville karakterisere magasinet som værende mere journalistisk og troværdigt, hvis
produkterne ikke var der, og hvis Føtex lod være med at reklamere for meget med dem
selv.432 Hun siger også:
”Jonna: Man kan godt have en mistanke om, at det er statister, der er sat ind for at
fortælle om det, men i bund og grund skal man jo også tro på, at det er ærligt, det
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der står skrevet. Men sådan tror jeg, det er med mange artikler. Den lurer lidt inde i
baghovedet om ’er det nu noget, de har sat op, eller er det rigtigt?”433

Jonna lader altså til at mene, at man grundlæggende bør kunne stole på, at det er sandt,
hvad man læser, men har samtidig en mistanke om, at det er opstillet fx med statister,
men hun tilføjer, at sådan er det også med mange andre artikler. Hun synes dog ligesom
de andre respondenter, at der er forskel på de tre artikler, idet hun synes, at artikel 3 indeholder mere fakta-oplysninger i modsætning til artikel 1 og 2, som hun synes, er mere
salgsfremstødende, idet de fortæller så meget om, hvor gode de er, og ift. artikel 2 siger
hendes egen erfaringer hende, at så godt er brødet heller ikke, hvorfor hun mener, at de
overdriver lidt.434
På baggrund af de tre artikler vurderer Lene troværdigheden i magasinet til at være
”semi-god”, idet hun synes, kilderne er kompetente, samtidig med at det virker realistisk, hvad de skriver.435 Det påvirker dog hendes opfattelse af troværdigheden, at magasinet udgives af Føtex, fordi hun er mere mistænkelig over for det, de skriver, fordi de
ifølge hende selvfølgelig skriver godt om sig selv og aldrig vil skrive noget dårligt om
sig selv.436 Hun tror også, at hendes vurdering af troværdigheden hænger sammen med,
hvor meget salg der indgår i artiklen. Hun synes fx, det er meget troværdigt i artikel 3,
men der forsøger de heller ikke at sælge ret meget i modsætning til artikel 1 og 2, hvor
hun er noget mere mistænkelig.437 Det hænger sandsynligvis sammen med, at man forventer, at der er skruet op for det positive og tiltrækkende, når der forsøges at sælge noget, i modsætning til hvis det bare er oplysning. Ift. hvad der kan øge troværdigheden,
virker det for Lene godt, hvis det hele ikke er så rosenrødt, fx hvis man i artikel 2 havde
inkluderet nogle, som kommenterede på det, bageren havde sagt, og nogle udefra som
også anmeldte brødet.438 Det, der er med til at svække troværdigheden ifølge Lene, er, at
de har en vare at sælge, som hun hele tiden tænker på.439 Hun siger bl.a.:
”Lene: selvom de virker, som om de har nogle kompetente folk til at tale, så er der
jo hele tiden, tænker jeg i hvert fald, en bagtanke, som er, at de håber, at der er
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nogle, der køber et eller andet hos dem. Og så hopper man bare, hos mig, automatisk lige et trin ned, for kan vi så helt regne med det her, hvis det er sådan, at det er
en vare, de forsøger at promovere i stedet for.”440

Hun forventer, at der er et salgstrick, fordi det kommer fra Føtex, og fordi de omtaler
deres egne varer, og hun er sikker på, at formålet er at sælge deres varer, dog i mindre
grad i artikel 3.441
Daniel stoler på alt, der står, men synes stadig, det skinner voldsomt igennem, at det er
et Føtex-magasin, især i de to første artikler.442 Han har svært ved at svare på, om der er
noget, han synes, der decideret svækker troværdigheden i magasinet. I så fald skulle det
være, at Føtex bruger sine egne folk i artiklerne, men det ville omvendt undre ham, hvis
det var andre, der udtalte sig.443 Han siger: ”Jamen jeg synes egentlig, det er forholdsvis
troværdigt, men igen, farvet.”444 Han uddyber, at han har ingen grund til ikke at tro på
det, der står, men han synes uden tvivl også, at det er farvet af, at det kommer fra Føtex.
Fx siger han, at det er bagermesterens subjektive holdning, at det er noget godt brød,
men han betvivler ikke, at manden mener, at hans eget håndværk er godt, men er ikke
nødvendigvis enig i, at det så betyder, at han personligt også synes, det er godt.445 Daniel lader til primært at forbinde troværdighed med sandhed, og så er den manglende
objektivitet bare et vilkår, når afsenderen er Føtex.
Snakker man om troværdighed i forbindelse med sandhed, lader de fleste respondenterne til at mene, at Mood er rimelig troværdigt, fordi de tror på det, der står - de tror på
undersøgelserne, resultaterne, kilderne og deres udtalelser. Men nogle ytrer et forbehold
ift., hvordan undersøgelserne er lavet, hvor stor forskel resultaterne egentlig viser i artikel 1, om kilderne mon er særligt udvalgt, og om de mon roser Føtex, fordi de er blevet
betalt for det. Så selvom sandhedsværdien umiddelbart er høj, er der flere faktorer, som
også gør interviewpersonerne kritiske ift., hvor sandt det egentlig er. Nogle af disse faktorer vedrører manglende uafhængighed og objektivitet, hvor det gennemgående er respondenternes holdning, at nogle af kilderne nok er farvet, at produkterne er et forsøg på
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reklame, at Føtex fylder meget i artiklerne, og at formålet i sidste ende er mersalg snarere end blot at oplyse og skabe en god relation.
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5 DISKUSSION OG VURDERING: SAMMENFATNING AF
ANALYSER
Med udgangspunkt i analyseapparatet afsnit 3.4. vil jeg i nedenstående afsnit opsamle
resultaterne fra de tre analyser ovenfor og diskutere dem ift. litteraturoversigten samt
den teoretiske ramme.
Først og fremmest virker fremstillingen i Mood forståelig og sprogligt præcis. Det kan
bl.a. udledes af, at der gennemgående er overensstemmelse mellem interviewpersonernes korte genfortælling af, hvad artiklerne handler om, med undtagelse af Jonna, som
havde forstået artikel 1 en smule anderledes. Derudover virker layoutet professionelt der er byline på de fleste artikler, og opbygningen minder om hvilke som helst andre artikler, man vil kunne finde i et magasin. Der er intet her, der umiddelbart påvirker troværdigheden i en negativ retning.
Artiklerne lader desuden til at have en klar vinkling, om end artikel 1 vurderes som lidt
forvirrende, da det virker, som om at Føtex vil fortælle én historie med deres undersøgelse af danskernes madvaner, men med deres valg af ikke-repræsentative erfaringskilder ender de med at fortælle en lidt anden historie. Det er også noget, alle interviewpersonerne finder bemærkelsesværdigt. Nogle synes dog, det fungerer godt at vise reglen
fra undtagelsen, mens andre synes, at det underminerer deres undersøgelse i stedet for at
underbygge den.
Artiklerne virker generelt sandfærdige, i den forstand at der ikke er noget, som virker
fiktivt, forkert, opdigtet el.lign. Alle respondenterne lader også til at tro på, at det er
sandt, hvad der står. Men man kan godt diskutere, om det mon er hele sandheden, der
vises. Som tidligere nævnt i afsnit 3.3.2 er et absolut sandhedskrav umuligt, men derfor
bør man stadig fremstille sandheden så dækkende og veldokumenteret som muligt, og
her kan man argumentere for, at læserne af Mood får vist et stykke af sandheden, som er
udvalgt mhp. at fremstille Føtex i et positivt lys, fx hvad angår kildernes rosende ord om
Føtex i både artikel 1 og 2, hvilket jeg vender tilbage til. Det betyder dog ikke, at Mood
og artiklerne heri ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, men i stil med Dysons
pointe lader der til at være fokuseret på den virkelighed, som ikke afviger fra Føtex’
værdier og interesser. Fx mener Ann også, at emnerne er nogle, man nok ikke vil finde i
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andre magasiner, ligesom hun siger, at Føtex prøver at brande sig som et supermarked
for sunde mennesker, hvilket kan være årsagen til valget af de to sunde kilder i artikel 1
i stedet for kilder, der er repræsentative for undersøgelsen og dermed måske i større
overensstemmelse med virkeligheden.
Hvad angår emnevalg, er det også værd at bemærke, hvad magasinet ikke kredser om,
jf. Dyson. Der er ingen kritiske artikler om Føtex eller om emner som fx sprøjtede madvarer eller madproduktion i u-landene, el.lign. Jonna nævner fx om artikel 2, at der ikke
er noget kritisk med og kun er fokus på alle fordelene.446 Der er heller ikke artikler om
den travle, stressede forbruger, om end man kan argumentere for, at artikel 3 nok er
henvendt til disse. IMG synes dog at kunne huske, at de i tidligere udgaver af Mood har
haft artikler omhandlende børnefamilier med en stresset hverdag, hvor de har fortalt om,
hvad man kan gøre for at lette hverdagen447, men artiklerne i den udgave af Mood, som
denne opgave fokuserer på, må siges at kredse om relativt positive og problemfrie emner, hvilket er med til at understrege, at det kun er et udpluk af virkeligheden, der vises.
Med magasinets formål om at vise årstidens stil og stemninger og give tips og gode
ideer lover Føtex ikke ligefrem at tage politiske og miljømæssige emner el.lign. op, så
på det område kan man ikke bebrejde magasinet, men ift. at blive ’thought leader’, jf.
formålet med brand journalism, kan man diskutere, om det er ”nok” at have artikler om
madvaner, brød og søvn.
Trods den noget ukritiske og positive tilgang i magasinet lader der til at være belæg for
de ting, der påstås i artiklerne, hvilket er med til at skabe troværdighed. Det er fx med
henvisning til en undersøgelse, at artikel 1 påstår, at danskernes madvaner er forskellige
på tværs af landsdelene, og det er heller ikke kun Føtex selv, der påstår, at deres brød er
godt i artikel 2, men derimod en test. De steder, hvor der ikke direkte indgår undersøgelser el.lign., virker artiklen til at basere sin viden på kilder, som fx søvneksperten og
sovecoachen fra artikel 3. Det er med til at gøre det mere troværdigt, mener interviewpersonerne.
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Udover kilder indgår der også dokumentation flere steder for at vise, hvad artiklens viden er baseret på. Man kan dog stille spørgsmålstegn ved, om der indgår nok dokumentation til at demonstrere for læserne, hvad artiklernes påstande bygger på. I artikel 1 er
der kun inkluderet én lille fodnote med henvisning til, hvilke tal undersøgelsen er baseret på, men intet sted står der nævnt, hvor mange der har været med i undersøgelsen, eller hvordan undersøgelsen er lavet, hvilket flere af interviewpersonerne også påpeger.
Ligeledes informeres læserne heller ikke om de faktiske tal, men får blot at vide, at sønderjyderne fx køber mest gris. Hvor meget mere gris sønderjyderne køber end de øvrige
landsdele, får vi altså ikke at vide, hvilket Lene også påpeger. Igen er det altså ikke hele
sandheden, der vises, men derimod en ”sandhed med modifikationer”, som Lene kalder
det. En ”Sådan gjorde vi”-boks ville ifølge flere respondenter have øget troværdigheden.
Hvad angår kilderne, virker de alle velvalgte til at udtale sig om det pågældende emne i
artiklerne. En bager indgår i artiklen om brød, og søvneksperter indgår i artiklen om
søvn. Det virker meget logisk. Kilderne lader desuden til at være kompetente - men
også en smule farvede, som flere af respondenterne bemærker. Bageren i artikel 2 er fx
ansat i Føtex, og derfor kan man påpege, som interviewpersonerne også gør, at han har
en vis interesse i at fremstille Føtex og Føtex’ brød i et særligt positivt lys. Man kan
desuden undre sig over valget af kilder til artikel 1, da de som nævnt ikke er repræsentative for den undersøgelse, artiklen ellers handler om. Det vil dog være uetisk, hvis Mood
fordrejede oplysninger el.lign. for at få kilderne til at passe til undersøgelsen, men man
kan godt undre sig, hvorfor netop lige disse kilder er valgt - kilder, som ydermere er rigtig glade for Føtex. Generelt virker kilderne mest kompetente og troværdige, når de ingen tilknytning har til Føtex, altså når de ikke virker til at have et formål med eller bestemt interesse i at udtale sig, som de gør. Fx synes flere af respondenterne, at det havde
en positiv virkning, at kilderne i artikel 3 ikke var tilknyttet Føtex, og at det medvirkede
til, at de synes, artiklen var mere troværdig end de andre. Både Lene og Ann siger dog,
at de ikke helt ved, hvad kildernes titler præcist indebærer, men de tror stadig på, hvad
der står.
Det bringer mig videre til objektiviteten og bladets uafhængighed. Mood lader i høj grad
til at være påvirket af, at det udgives af Føtex. Dette siger alle respondenterne også. Det
er ikke nødvendigvis, fordi der ikke skelnes mellem kendsgerninger og vurderinger,
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som teorien siger, man bør, men problemet er, at grænsen mellem de to er udvisket, så
det er svært at kende forskel. Er det fx en kendsgerning, at kilderne i artikel 1 virkelig er
så glade for Føtex, eller er de mon betalt for det, som fx Jonna og Daniel stiller spørgsmålstegn ved? Jesper nævner dog, at han er sikker på, at der ligger et interview bag, så
deres udtalelser er sandsynligvis rigtige nok, men valget af netop de kilder synes alligevel at svække læsernes vurdering af artiklens troværdighed, da flere finder det opstillet
og lidt for farvet, så på den måde er der ikke tale om en helt ufortolket gengivelse af virkeligheden, jf. afsnit 3.3.3.
Ideelt bør brand journalism varetage læsernes interesser, hvilket IMG mener, Mood gør,
og være kundefokuseret i stedet for virksomhedsfokuseret, således at afsenderen træder
i baggrunden, men respondenterne synes, at der er meget benævnelse af Føtex, samtidig
med at der flere steder indgår produkter og priser. Ikke alle opdagede produkterne, hvilket stemmer overens med påstanden om, at forbrugerne er blevet blinde over for reklamer, men når de skal gætte på formålet med disse produkter, svarer alle, at det er reklame. Selv i en mere informativ artikel som artikel 3 er der stadig indsat produkter og
priser, om end benævnelsen af Føtex er minimal sammenlignet med de to andre artikler.
Selvom flere praktikere, bl.a. Meerman Scott og Thomas Scott, siger, at brand journalism ikke må være en salgstale og ikke lyde som markedsføring eller reklame, er det tilsyneladende alligevel sådan, at respondenterne primært opfatter Mood, da de alle tror, at
magasinets formål handler om salg og promovering af Føtex’ produkter. Dette stemmer
ikke overens med IMG’s udtalelse om, at formålet ikke er at øge salg, men at oplyse.
Ovenstående skal ses i lyset af, at brand journalism og kundemagasiner netop blander
kommercielt og redaktionelt indhold, og uanset hvad Føtex’ hensigt er, er det væsentlige, hvordan modtagerne opfatter det, og de lader altså til at opfatte magasinet som indeholdende primært kommercielt indhold - også selvom IMG påstår, at de har fokus på
det modsatte. Hun siger dog også, at der nok er disse ”små antydninger”, som hun kalder det, men ”det er jo sådan, det er”. Det lyder altså på IMG, som om det er et vilkår i
kundemagasiner, at der er en smule reklame.
Modtageranalysen viste på lignende vis, at respondenterne har en klar forventning om,
hvad der venter dem, når de læser et kundemagasin som Mood - de forventer at se produkter, ligesom de forventer, at artiklerne er positive stemt over for Føtex. Læserne ved
altså, hvad de går ind til, jf. Warkentins pointe, men ifølge hende vil folk gerne læse om
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en virksomhed, hvis bladet også underholder eller inspirerer dem, men det lader ikke til
at være tilfældet her, udover ved artikel 3, som alle bortset fra Jonna fandt spændende.
IMG siger, at formålet er at give kunderne nyttige informationer, men ingen af respondenterne synes, artikel 1 var relevant eller gav dem nyttige oplysninger - det var højest
lidt sjovt at læse om de regionale forskelle. Artikel 2 var ifølge interviewpersonerne heller ikke spændende, og man kan da også diskutere, om det er i Føtex’ eller læsernes interesse at vide, at brødet har vundet en test, og hvorfor det er så godt. Artiklen indeholdte også nogle råd, som nogle dog fandt nyttige, så på den måde lever artiklen lidt op
til at være ”news you can use”, men de fleste fandt den stadig ikke relevant.
Da man kan sige, at relevans i bund og grund handler om at varetage læsernes interesse
og skrive om det, de finder spændende, og ikke bare, hvad virksomheden selv ønsker at
fremhæve, her brød og madvaner fx, kan man altså diskutere, hvor kundefokuseret
Mood egentlig er, selvom IMG som nævnt siger, at indholdet omformes til ”kunderelateret indhold”. Selvom Føtex ifølge IMG gør alt, hvad de kan, for at sikre, at det ikke
skal være en reklame, kunderne får i hånden, men derimod oplysninger, lader respondenterne til at synes, at magasinet er mere reklame end journalistik, selvom IMG mener,
at det er ægte journalistik. Generelt synes interviewpersonerne, at Føtex er meget tydelige i magasinet, og at der er en høj grad af subjektivitet i bladet, idet der er fokus på Føtex og kun Føtex - igen dog i mindre grad i artikel 3. Man kan argumentere for, at Føtex
selv er ude om, at respondenterne føler, at Føtex fylder (for) meget, når IMG siger, at de
netop ønsker at vise, hvad Føtex kan og har. Med disse reklametiltag kan man sige, at
magasinet bevæger sig væk fra typisk redaktionelt indhold, idet det kommer til at minde
om markedsføring af Føtex og deres varer, hvilket ifølge respondenterne er med til at
svække troværdigheden.
Alle er også enige om, at magasinet forsøger at påvirke dem til fx at købe produkter hos
Føtex. Dette kan ses i lyset af undersøgelsen fra van Reijmersdal, som viste, at læserne
vil gøre modstand, hvis de føler, at magasinet forsøger at påvirke dem, ligesom graden
af kommercielt indhold vil påvirke troværdigheden i en negativ retning, hvilket stemmer overens med modtageranalysen. At interviewpersonerne finder artikel 3 mest troværdig, fordi der er mindst reklame og mindst Føtex i, stemmer overens med Cole og
Greers undersøgelse, som viste, at modtagerne bedømmer informationer som mest troværdige, når de kommer fra en redaktionel/ikke-branded frame, hvilket kan siges at
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være tilfældet i artikel 3, hvor både emnet og kilderne ikke har nogen direkte tilknytning
til Føtex.
Undersøgelsen af Cole og Greers viste dog også, at jo mere involveret modtagerne er
med brandet, jo mere modtagelig er de over for kundemagasinet. Resultaterne fra modtageranalysen stemmer ikke overens med dette, da flere af respondenterne ofte handler i
Føtex, men alligevel ikke nødvendigvis er mere positiv stemt over for Mood. Jonna er
fx yderst glad for Føtex som forretning, men absolut ikke begejstret for Mood, som hun
bare ser som en udvidelse af tilbudsavisen, hvilket ikke stemmer overens med god
brand journalistisk praksis.
Selvom brand journalism helst ikke må lyde som push-markedsføring, skal det som
nævnt stadig gerne inspirere og påvirke læserne, fx ved at bidrage til deres købsbeslutning. Heller ikke dette formår Mood at gøre ift. de fem respondenter, da ingen har fået
direkte lyst til at købe produkter hos Føtex, udover Jesper, som overvejede at købe
ølandsbrødet fra artikel 2. Statikkerne fra afsnit 3.2. omkring kundemagasiners positive
effekt lader ikke til at passe på disse læseres reaktion - ikke på kort sigt i hvert fald. Det
er uvist, om respondenterne som følge af at have læst de tre artikler efterfølgende har
fået mere lyst til at handle i Føtex. Ift. at inspirere kan man sige, at flere respondenter
fandt artikel 3 relevant, og selvom de muligvis kendte rådene til en god nats søvn, synes
de godt om at få dem genopfrisket. Selvom dette ikke kan siges at bidrage til deres
købsbeslutning, har det alligevel en effekt ift. ideen om ’thought leadership’, idet Føtex
gør opmærksom på et væsentligt behov hos respondenterne, som de gerne lader sig inspirere af.
Opsummerende ift. vurderingen af troværdigheden er det IMG’s holdning, at Mood bestemt er troværdigt, fordi de kan stå inde for det, der er i magasinet, og både produkter
og oplysninger bliver tjekket igennem. Dette kan meget vel være sandt, men som nævnt
lader IMG’s forståelse af troværdighed ikke til at stemme overens med denne opgaves,
og tydeligvis har respondenterne også en anden forståelse. Ift. sandhedsfaktoren kan
man sige, at interviewpersonerne lader til at finde Mood rimeligt troværdigt, fordi de
alle tror på det, der står, om end de færreste finder det specielt relevant eller spændende.
De tror bl.a. på undersøgelserne, selvom nogle også ytrer et forbehold ift., hvordan de fx
er lavet. De tror også på kilderne, som de oftest vurderer til at være kompetente, hvilket
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styrker troværdigheden, men de stiller spørgsmålstegn ved, om kilderne, særligt fra artikel 1 og 2, er blevet betalt for at rose Føtex eller på anden vis er farvet eller særligt udvalgt af Føtex til at ytre sig, som de gør. Selvom sandhedsværdien altså kan siges at
være høj, mener flere, at Mood er farvet og dermed ikke objektivt. Det gør interviewpersonerne mistænkelige og kritiske over for at tage artiklerne for gode varer, fordi de er af
den overbevisning, at Føtex altid vil skrive noget godt om sig selv og aldrig noget dårligt. De ser også alle produkterne som reklame og synes grundlæggende, at Føtex fylder
(for) meget, hvilket gør, at de tror, at Føtex hele tiden har en bagtanke med magasinet,
nemlig at få folk til at købe noget. Ifølge respondenterne vil de vurdere det som mere
troværdigt, hvis der var mindre Føtex og mindre reklame i bladet. Paradoksalt nok er
det det modsatte af, hvad IMG fortalte, at Føtex ville gøre i relanceringen af Mood, som
netop skulle være endnu mere Føtex-relateret.
Slutteligt kan man diskutere, om Mood nogensinde kan vurderes som 100 procent troværdigt i kraft af, at en kommerciel virksomhed som Føtex står bag. Som modtageranalysen viste, lader alle fem respondenter til at være forudindtaget over for Mood, fordi
det netop udgives af Føtex, hvilket stemmer overens med teoriafsnittet, hvor det lød, at
læsere er naturligt skeptiske over for noget, som er produceret af en virksomhed.448 Det
stemmer dog ikke overens med undersøgelsen af van Reijmersdal, som viste, at det afgørende for vurderingen af troværdigheden var indholdet og ikke afsenderen. Her lader
det netop til at være afsenderen, der svækker respondenternes vurdering af troværdigheden. Selv i artikel 3, som ifølge interviewpersonerne var mest troværdig, mener Daniel
fx, at der må være en bagtanke med at inkludere den i et kundemagasin for Føtex. Dette
kan også ses i lyset af citatet fra Schmidt fra afsnit 3.3, hvor hun udtaler, at den blotte
mistanke om personlige interesser er nok til at svække troværdigheden, samt Basens pointe omhandlende, at uanset hvor godt, fair og præcist historien er, vil formålet i sidste
ende være markedsføring, fordi det kommer fra en virksomhed. Dette lader også til at
være interviewpersonernes overbevisning. Uanset hvor oplysende, spændende, relevant,
sandt og objektivt en artikel er, vil nogle nok altid finde den utroværdig, hvis en virksomhed står bag. Men nogle fandt omvendt artikel 3 meget troværdig, især hvis der in-
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gen produkter var i den. Det kan tyde på, at det måske alligevel er muligt for brand journalism og kundemagasiner at være troværdige, så længe de skruer ned for det kommercielle indhold, ligesom teorien også indikerer. Men i denne opgave med Mood som udgangspunkt kan brand journalism umiddelbart ikke vurderes som troværdig journalistik
- særligt ikke i forhold til princippet vedr. objektivitet.
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6 KONKLUSION
Med udgangspunkt i Føtex’ kundemagasin Mood har jeg i denne opgave undersøgt,
hvorledes brand journalism kan opfattes som troværdig journalistik.
Først har jeg undersøgt brand journalism, som viste sig ikke at være en entydigt begreb,
men opsummerende kan det sige at handle om virksomheder, som på deres egne platforme og ved hjælp af journalistiske principper tilbyder velskrevet indhold, som kan
højne kvaliteten og skabe den troværdighed, som mange forbrugere ellers har mistet til
virksomhederne, samt styrke brands troværdighed som en legitim kilde til information.
Samtidig er formålet at informere og underholde og i sidste ende skabe bedre relation til
forbrugerne og forhåbentlig påvirke dem.
Nogle mener, at brand journalism aldrig kan karakteriseres som journalistik, fordi en
virksomhed står bag, og derfor kan det aldrig være uafhængigt som journalistik. Der
hersker ingen tvivl om, at der er et strategisk element i brand journalism qua navnet og
qua formålet om at påvirke læserne, men god brand journalistisk praksis handler om at
fokusere på nyttigt indhold frem for salgsfremstød, hvorfor andre argumenterer for, at
brand journalism godt kan anses for at være en ny eller anden slags journalistik, så
længe det gøres ordentligt og med tanke på de journalistiske principper og praksisser.
Af disse kom jeg frem til, at især sandhed og objektivitet er væsentlige i forhold til at
skabe troværdighed. For at modtagere skal kunne stole på en person eller fremstilling af
en sag, skal de kunne anse kilden/afsenderen som uafhængig, og derudover skal det
virke sandfærdigt. Det handler bl.a. om, om der er belæg for det, der påstås, om der indgår kompetente kilder og dokumentation, om fremstillingen virker objektiv frem for farvet, m.v.
Ift. Mood indgår der flere elementer fra disse journalistiske principper og praksisser i
kraft af fx en høj grad af sandhed og brug af kilder, men der er også meget kommercielt
indhold i form af produkter og andre lignende reklametiltag, ligesom flere vurderer kilderne til at være en smule farvede. Med andre ord virker Mood til tider til at have egne
interesser i fokus frem for læsernes, selvom IMG fra Føtex påstår det modsatte.
Generelt lever Mood ikke helt op til kravene for god brand journalism. Selvom artiklerne til en vis grad kan siges at være informative, særligt artikel 3, og der indgår råd og
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tips, som må siges at være ’news you can use’-agtigt og dermed nyttigt for læserne, er
der stadig meget fokus på Føtex og produkter. Dermed indeholder magasinet både redaktionelt og kommercielt indhold, hvilket netop er en kendetegnende for kundemagasiner, men brand journalism bør varetage læsernes interesse frem for Føtex’, hvilket
Mood ikke altid gør, da de færreste af interviewpersonerne fx fandt artiklerne specielt
spændende, nyttige eller relevante - med undtagelse af artikel 3. Artiklerne har heller
ikke en stor effekt på respondenterne ift. at få dem til at synes bedre om Føtex eller
handle der mere, men nogle blev dog inspireret ift. rådene om at få en bedre søvn.
Opsummerende ift. sandhedsfaktoren lader interviewpersonerne til at finde Mood forholdsvist troværdigt, fordi de alle tror på det, der står, ligesom de også tror på kilderne,
som de oftest vurderer til at være kompetente, hvilket styrker troværdigheden. Men de
mener også, at kilderne, særligt fra artikel 1 og artikel 2, er farvede, hvilket gør dem
skeptiske over for deres udtalelser, ligesom de generelt er af den overbevisning, at Føtex
selvfølgelig vil sælge dem noget og altid har en bagtanke med det, de skriver. Objektiviteten vurderes med andre ord ikke særligt højt. Ifølge respondenterne vil de vurdere det
som mere troværdigt, hvis der var mindre Føtex og mindre reklame i bladet, men omvendt forventer de alle, at der er promovering af Føtex i bladet, og at artiklerne er påvirket i en Føtex-venlig retning.
Det problematiserer, hvordan et kundemagasin, herunder Mood, nogensinde skal opfattes som et objektivt og troværdigt medie, når læserne nærmest pr. definition forventer
reklame og salgsfremstød, men i og med at flere af respondenterne alligevel fandt artikel 3 troværdig, kan noget tyde på, at minimering af virksomhedens synlighed inkl. produkter samt uvildige kilder kombineret med et aktuelt og relevant emne højner troværdigheden og læsernes interesse. Selvom Mood af de fem respondenter hovedsagligt ikke
vurderes som værende troværdig journalistik, betyder det ikke, at al brand journalism
nødvendigvis opfattes sådan, da visse elementer alligevel kan styrke troværdigheden,
viser analyserne, hvorfor man kan forestille sig, at hvis der i højere grad fokuseres på
redaktionelt indhold med kompetente, uvildige kilder samt mere gennemsigtighed, er
troværdighed i brand journalism muligt.
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7 PERSPEKTIVERING
Denne opgave har omhandlet, hvorvidt brand journalism kan leve op til en journalistisk
troværdighed, og i den forbindelse har jeg behandlet brand journalism som en slags
journalistik, hvilket skal ses i lyset af, at journalistik i dag er et større felt end tidligere.
Nogle argumenterer for, at teknologien har medført, at journalistik kan defineres som en
’stor paraply med masser af forskellige variationer’, hvorunder brand journalism altså
kan inkluderes som en af disse journalistiske varianter.449
Med henvisning til feltteori af bl.a. Bourdieu argumenterer David M. Ryfe også for, at
journalistik ikke længere er en klar afgrænset praksis, men i stedet er blevet et ”networked medium”.450 Internettet har gjort det muligt for alle, herunder virksomheder og forbrugere, at sende og modtage informationer, hvilket udfordrer journalistikken og journalisters tidligere monopol på at formidle informationer, idet virksomheder fx ikke længere behøver journalister til at distribuere sine budskaber.451 I takt med at flere aktører
er trådt ind i det journalistiske felt, er det blevet sværere at definere, hvad der er journalistik, og hvad der ikke er, skriver Ryfe.452 “We are all creating media. Any one of us
can, and many of us will, commit an act of journalism,”453 siger også Dan Gillmor, som
påpeger det komplekse i denne medieverden, hvor alle kan lege journalister.
”Every company is a media company”, har Tom Foremski ytret, som handler om, at alle
virksomheder i dag har mulighed for selv at producere og distribuere medieindhold og
respondere på det.454 Men Foremski lader dog ikke til at mene, at det betyder, at der kan
opstå nye eller andre former for journalistik, da han senere har udtalt: ”There's no such
thing as brand journalism […]. Journalism is journalism. When you see it you'll know
it.”455
Selvom flere er nervøse for denne udvidelse af journalistikken og sammenblanding med
andre massekommunikationsområder, fx Kramhøft i afsnit 3.1.2, som frygter for den
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journalistiske integritet, kan situationen dog vise sig at være fordelagtig for begge parter, mener Wybenga. Han påstår, at ligesom brands kan drage nytte af en journalistisk
tilgang i deres kommunikation og markedsføring, som gør deres reklame mere ærlig,
kan journalister drage fordel af det tættere samarbejde med virksomheder, fordi det vil
gøre journalistik mere profitabel.456 Men i forhold til troværdighed er de omtalte principper og praksisser, særligt objektivitet, som flere endda mener er en umulighed, måske ikke længere nok i dette nye, større journalistiske felt, hvorfor det i fremtiden kunne
være interessant at undersøge, hvilke faktorer der så sikrer den journalistiske troværdighed.

456

Wybenga 2013: 8 + 141
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