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This thesis addresses how brands are being ridiculed by users on social media
Furthermore this investigation prepares the ground for a discussion of how ridicule on
social media produces new types of reputational risks to these brands The thesis
contributes to the communication field by propounding new ways in which brands are
being mentioned on social media Furthermore this thesis stresses the importance of the
receiver s point of view for understanding public relation problems and reputational
risks
The thesis statement is examined by a qualitative content analysis of the Danish
Instagram Profile andershemmingsendk For describing the communication situation
the thesis applies an inspiration of a platform sensitive approach to the affordances of
social media Thereafter the receiver s point of view is stressed by three focus groups
including followers of the profile
The analysis is based on earlier studies about spoof advertising and memes The
connection to public relations is generated by the understanding of reputation image
and reputational risk Furthermore the humorous communication is being investigated
by applying theories regarding ridicule participatory culture and collaborative
communication
The thesis found that followers of the Instagram profile

andershemmingsendk

participate in ridiculing brands as a new type of indirect messenger Therefore the thesis
suggests an expansion of the two step flow of communication hypothesis by Katz
Lazarsfeld 1

In addition users act as humor detectives tracking down ridiculous

brand behavior For that reason a new typology of reasons for ridicule is created The
typology suggests that brands are ridiculed for their behavior and self representation In
some instances however users set up humorous situations without any reference to
brand behavior Additionally users laugh at themselves by pointing out human behavior

done by brands The thesis therefore adds a new type of self deprecating humor category
to Michaels Billig s 00 definition of humor
Furthermore the analysis indicates a need for further academic research on how
humorous communication generates new types of reputational risks The thesis
indicates that a new kind of primary reputational risk occurs on social media sometimes
producing negative outcomes but also occasionally opportunities for brands instead
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Dette afsnit har til formål at give en afklaring på de begreber som er dominerende i
gennem specialet Dette gøres for at undgå forvirringer ved de forskellige forståelser der
kan ligge til grunde for definitionen af begreberne
Brands
Et kendt varemærke med en bestemt identitet ordnet dk I specialet benytter jeg ordet
brand som en samlet definition for virksomheder organisationer og kendte personer
Når jeg refererer til tidligere studier benytter jeg naturligt den definition som den
enkelte teoretiker benytter Når jeg selv taler om egen undersøgelse vil jeg referere til
brands som en samlet forståelse af ovenstående
Latterliggørelse
Latterliggørelse forbindes i specialet med at kunne gøre andre til grin og få dem til at
fremstå latterlige for eksempel på baggrund af deres handlinger ordnet dk Jeg tager
udgangspunkt i Michaels Billigs definition af latterliggørelse som en central del af
humor I den forbindelse forstår jeg yderligere latterliggørelse som en disciplinerende
funktion af humor jf Billig 00

Kapitel 1
Indledning

I d ed
Der er mange der griner af det Det ar gjort på en sjo måde
med et indirekte budskab om at i egentlig hader TV
år

Thoma

Sådan fortæller Thomas om hans oplevelse med humoristisk omtale af brands Han er
overrasket over hvor stor en effekt det havde på hans opfattelse af TV at kanalen blev
genstand for en gennemgående joke i det succesfulde comedy program Dybvaaaaad
Bilag

s

0

Her blev en uenighed mellem komikeren og TV

latterliggørende parodier af kanalens ledelse Dybvaaaaad

fortalt gennem

01 Youtube Som borger i

et vestligt samfund bliver du i dag påvirket af et utal af forskellige humoristiske
budskaber ligesom ved ovenstående eksempel Billig 00 1
Inden for underholdningsindustrien har der længe været konkurrence om hvem der har
kunnet bidrage med det sjoveste indhold til deres målgruppe Ibid Brands bliver ofte
genstand for denne form for humor på TV men det sker også ved satiriske tegninger i
aviser som for eksempel Jyllands Posten Jyllands Posten 0 0 I dansk kontekst står
ytringsfriheden højere end varemærkeretten og derfor er det lovligt at benytte andres
varemærker hvis det er i forbindelse med humoristiske budskaber Obitsø 0 0 Derfor
er det i dag også legitimt at dele sjove kommentarer om brands på internettet og de
sociale medier Her kan brugerne selv tage del i et humoristisk fællesskab hvor de kan
bidrage med nye

eller til allerede eksisterende

jokes vedrørende forskellige brands

Disse fællesskaber ses i international kontekst blandt andet på GAG hvor der deles
populære memes GIFs og virale videoer I nogle tilfælde bliver brands genstand for virale
memes Dette kan både være positivt eller negativt for de omtalte i de konkrete tilfælde
Humor på disse medier er med til at udtrykke forbrugernes synspunkter rettet mod
konkrete brands og kan i den forbindelse også påvirke de resterende brugere på nettet
som er modtagere af disse humoristiske kommentarer Greenwald 01

Virksomheder

benytter yderligere humor på nettet til at påvirke omdømmet hos deres konkurrenter
10

en såkaldt form for branded mocker
Apples lancering af deres nye Iphone

Trendhunter 01  Dette skete i forbindelse med

som brugerne mente kunne bøje grundet det nye

tynde design på telefonen Hurtigt efter blev det lavet til en joke på internettet under
bendgate og i den forbindelse valgte flere brands at bidrage med egne parodi reklamer
mod Apple hvor de brugte humor til at fremhæve deres eget brand  Horan 01

Den

brede befolkning benytter dog også humorens muligheder for at kunne kommenter på
eller direkte kritisere udvalgte brands Dette sker i dansk kontekst blandt andet gennem
sociale mediesider som Anders Hemmingsens profil på Instagram hvor der deles
humoristiske billeder og videoer mellem mere end 00 tusinde brugere De humoristiske
budskaber indsendes af de forskellige følgere selv som deltager aktivt i latterliggørelsen
af blandt andet brands
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The popularit
ignored

of social media makes it a forum that can t be

Pekka Aula

Den forforståelse som ligger til grund for specialet skal findes i at denne humoristiske
kommunikation på sociale medier er så populært et fænomen hos specielt den unge
generation at de danner holdninger til brands gennem deres brug af disse medier
Sociale medier må derfor ikke ignoreres

men det må humor heller ikke

Min forståelse er at brug af humor på sociale medier kan have en direkte effekt på de
latterliggjorte brands omdømme At man ikke hører meget til denne potentielle
omdømmerisiko må derfor være et resultat af manglende undersøgelse på netop dette
område Inden for kommunikationsfeltet har der imidlertid været en del forskning i
forbindelse med negativ omtale af brands på de sociale medier I den forbindelse
fremhæves det at sociale medier har en stor betydning for brugernes mulighed for at dele
deres meninger om organisationer online Qin

Men 01

Valentini 01

Her har

brugerne mulighed for at skabe ændre dele og diskutere indhold Kietzmann et al
011

1

Magten er derfor skiftet fra virksomhederne og deres public relations
11

afdelinger til brugerne der skaber og deler information om dem på de sociale medier
Kietzmann et al

011

Sociale medier skaber derfor nye omdømmerisici for

organisationer Valentini 01 1 1
Inden for krisekommunikation er der også en bred enighed i at brugernes omtale af
brands på de sociale medier kan have en direkte betydning for deres omdømme Her er
der specielt fokus på shitstorms som skabes gennem en stor mængde af negative
kommentarer om brands på sociale medier Pfeffer et al 01
der hyppigt til W Timothy Coombs

I den forbindelse refereres

Sherry J Holladay s 01 definition af en parakrise

som en offentlig trussel for organisationers omdømme på sociale medier Coomb
Holladay 01

0

Om humor har en betydning for brands omdømme og hvad det har af konsekvenser for
brands der bliver latterliggjort på de sociale medier
shitstorm eller parakrise

uden at det kan betegnes en

er der endnu ikke blevet redegjort for Det er således min

forståelse at man bør undersøge hvordan brands bliver latterliggjort på de sociale
medier og hvordan brugerne konstruerer denne humoristiske kommunikation så man i
fremtiden har et bedre grundlag for at diskutere om det kan have betydning for brands
omdømme Derfor arbejder jeg med specialet ud fra følgende problemformulering
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Anders

Hemmingsens

Instagramprofil hvorfor brands latterliggøres på de sociale medier I specialet
undersøges det yderligere med inspiration fra sociale medie affordances og en række
fokusgruppeinterviews hvordan brugere på Instagram deltager i denne latterliggørelse
og hvordan de danner mening i forhold til de brands der udsættes for denne
humoristiske omtale på de sociale medier Specialet lægger op til en diskussion af
hvilken betydning humor potentielt kan få for brands omdømme
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Specialets fremsætter et samlet argument for en ny måde at forstå hvordan brands bliver
latterliggjort på de sociale medier Yderligere lægger specialet op til en diskussion
vedrørende humors betydning for brands omdømmeudfordringer og til yderligere
forskning af hvilken betydning det kan have for det enkelte brand Specialet peger på at
kommunikationsfeltet bør fokusere på hvad humor på de sociale medier kan have af
betydning lige så vel som der i forvejen er fokus på dårlig omtale eller shitstorms på de
sociale medier for eksempel inden for krisekommunikation
Specialet bidrager også med en ny typologi for af hvilke grunde brands bliver
latterliggjort på de sociale medier og en beskrivelse af en ny humortype på baggrund af
en udvidelse Michael Billigs definition af latterliggørelse Endelig udvider jeg i specialet
hypotesen om two step flow kommunikation og pointerer at brugerne i dag har en
dobbeltsidet rolle som både afsender og modtager når de deltager i latterliggørelsen af
brands på Anders Hemmingsens profil Derudover påpeger jeg at der skal laves en ny
fortolkning af modellen da brugerne indirekte deltager i kommunikationen om brands
gennem Anders Hemmingsen som både indtager en rolle som opinionleader og kurator
når humor skabes på hans profil
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I specialet afgrænser jeg mig til at undersøge hvordan brands bliver latterliggjort på de
sociale medier ved at benytte Anders Hemmingsens Instagramprofil som case Jeg
undersøger dermed problemstillingen ud fra en dansk kontekst selvom denne
latterliggørelse også eksisterer internationalt Jeg afgrænser mig også til at fokusere på
Instagram selvom jokes om brands findes på en lang række af andre medier Yderligere
afgrænses undersøgelsen til at forstå hvordan unge mellem 0 0 konstruerer humoren
på profilen Teoretisk tages der udgangspunkt i afgrænset felt hentet fra forskellige
videnskabelige traditioner vedrørende humoristisk omtale af brands på sociale medier
latterliggørelse som humor deltagende kulturer kollaborativ kommunikationsprocesser
og omdømmerisici Specialet skal derfor betragtes som en afgrænset del af den samlede
forståelse for hvordan brands latterliggøres på de sociale medier Der findes langt flere
aspekter ved dette emne end hvad dette speciale kan rumme
A de
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I specialet tager jeg udgangspunkt i Anders Hemmingsens Instagramprofil som case for
et online fællesskab hvor det er legitimt at latterliggøre brands
Anders Hemmingsen har i dag en af Danmarks mest fulgte Instagramprofiler med over
00 tusinde følgere Profilen kan derfor siges at være velkendt hos danskere som benytter
sig af Instagram På selve profilen findes der i dag over

tusinde faste opslag og der

tilføjes yderligere korte videoer eller billeder i profilens story funktion flere gange om
dagen
Indholdet på profilen skabes i en kombination mellem Anders Hemmingsen og hans
følgere I starten blev profilen populær på baggrund af det sjove indhold som Anders
Hemmingsen selv lagde op på sin profil Koefoed et al BT I dag er det dog primært hans
følgere som sender indhold ind til profilen og Anders Hemmingsen som sørger for at
udvælge hvilket indhold der passer til profilens røde tråd Columbus Dette betyder at
1

han dagligt modtager over 00 beskeder fra danskere i forskellige aldersgrupper der
håber på at kunne få deres indhold lagt op på profilen Koefoed et al BT Profilen lever
derfor på baggrund af brugernes deltagelse og af den grund beskriver Anders
Hemmingsens selv profilen som værende følgernes egen profil en slags portal for deres
bidrag af sjov indhold Columbus Følgerne fungerer derfor på samme måde som en
slags reportere rundt omkring i Danmark som rapporterer ind til Anders Hemmingsen
når de oplever noget sjovt de mener skal deles på profilen

K podcast Anders

Hemmingsens profil er derfor ikke som de klassiske Instagramprofiler hvor såkaldte
Instagrammers deler billeder af dem selv og deres liv Instagram Profilen er i stedet
inspireret af amerikanske humoristiske sider som
alverdens forskellige emner

gag hvor der laves jokes om

K Podcast
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Der findes inden for kommunikationsfeltet et hav af akademiske tekster vedrørende
omtale af brands på de sociale medier og hvilken betydning det potentielt kan have for
deres omdømme og relation til offentligheden Der er imidlertid et begrænset fokus på
omtale af brands gennem humor I dette afsnit redegør jeg for tidligere studier af
hvordan humor bruges som funktion til at kommentere brands Her inkluderer jeg
litteratur om memes og spoof advertising
I dansk kontekst er der dog ikke skrevet meget om latterliggørelse af brands på de sociale
medier og derfor findes der ikke i forvejen akademisk litteratur der beskriver hvordan
denne latterliggørelse foregår i dansk kontekst på sider som Anders Hemmingsens
Instagramprofil

1
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I international kontekst er der lavet en del forskning vedrørende humoristisk
kommunikation om brands i det der kaldes for Spoof ad ertising Her har der været fokus
på hvordan brugere af sociale medier laver parodier af forskellige brands og deres
eksterne kommunikation Disse parodier defineres blandt andet som
a satirical version or the defacing of an existing advert an inversion designed to
make us forget consumerism and consider instead social or political issues Sabri
Michel 01 1
De fleste af disse typer af brand parodier findes på sociale medier hvor brugerne selv
bidrager med egne humoristiske budskaber Sabri

Michel 01

I tidligere studier tales

der blandt andet om the age of parod  som betegner brugernes stigende behov for
underholdning
011 0

et behov der sommetider ender i parioder om brands Fournier

Avery

Der i samme forbindelse en stigende tendens til at amatører skaber parodier af

brands på de sociale medier Berg Lee Quilliam

Hove 011 Indholdet kan både være

originalt skabt fra den enkelte brugere eller modificeret af allerede eksisterende indhold
skabt af andre brugere Berg et al 011 10  Humoristisk omtale af brands er således
steget ved internettets muligheder for brugergenereret indhold Fournier
011 1

Avery

Studier viser i denne forbindelse at brands i nogle tilfælde omtales for

underholdningens værdi i sig selv Fournier

Avery 011 1

Når brugerne laver grin

med brands online har det dog indflydelse på de samlede fortællinger der findes
vedrørende det enkelte brand på de sociale medier Fournier

Avery 011 1

Andre

studier viser imidlertid at brand parodier laves i målet på at kunne fortælle historier om
udvalgte brands og influere tankegangen hos de der ser parodien Berthon

Pitt 01

I nogle tilfælde gøres dette for at afsløre de svagheder udvalgte brands besidder Fournier
Avery 011 1

Andre artikler peger på at humor udnyttes i konkurrencen mellem

brands Her har parodier en negativ funktion idet det kan skabe en negativ påvirkning af
konkurrerende brands omdømme Jean 011 1 Berthin

Pitt 01
1

Tidligere studier af spoof ad ertising har yderligere fokus på de konsekvenser det har for
brands at blive parodieret på de sociale medier I feltet er der en gennemgående enighed
i at parodier kan have en effekt på forbrugernes attitude overfor brands

selv loyale

forbrugere påvirkes af den humoristiske omtale Jean 011 Bal Campbell

Pitt 01

Sabri

Michel 01

Her påpeges det at negative parodier kan udgøre en reel trussel for

de brands der udsættes for dette Jean 011 1

Derfor pointeres det at fagfolk fra public

relations som i forvejen betragter humor som useriøst bør holde øje med denne form for
kommunikation når de beskæftiger sig med omdømmeudfordringer Sabri

Michel

01
Modsat denne forståelse findes også videnskabelig litteratur der påpeger at parodier på
brands ikke skal fortolkes som en trussel for de omtalte Her fremlægges det at brands
bør have fokus på denne trend i fremtiden men at de ikke bør frygte den Det pointeres i
den forbindelse at brugerne sagtes kan skelne mellem deres syn på brands og hvad de
bliver udsat for af underholdning på de sociale medier Berg Lee Quilliam
011 10

Hove

Et andet studie peger på at parodier potentielt kan have positive effekter for

det enkelte brand afhængigt af situationen det befinder sig i Berthon

Pitt 01

1

La e

e e e

e

e

e

Latterliggørelse som en form for humoristisk kommunikation nævnes yderligere i
forbindelse med tidligere studiers fokus på memes Der findes imidlertid stadig et
begrænset udvalg af litteratur som undersøger forholdet mellem memes og brandomtale
på de sociale medier
I den begrænsede litteratur fremhæves det at memes benyttes til at kommentere brands
på de sociale medier skabe fortællinger om dem og fremhæve deres fiaskoer Kosa
01

Brubaker et al

01

1

Memes skal derfor forstås som et udtryk for en

brugergenereret kommunikation der giver den enkelte bruger deres egen stemme H
 er er

der mulighed for at brugerne kan dele deres tanker om organisationer til en større
offentlighed

måske i håbet på at ændre samfundet Brubaker et al 01

På den

måde kan alle brugere deltage i den online offentlige samtale blandt andet ved at
fremstille kritik over for organisationer og påvirke hvordan de omtales online Brubaker
et al 01

Det pointeres derfor at memes kan bruges ved offentlighedens behov for

at legitimere eller skade omdømmet hos udvalgte organisationer Brubaker et al
01

Det anbefales derfor at der holdes øje med brugernes kommunikation gennem

memes som potentielt kan have en stor betydning for organisationers fremtidige
omdømme Brubaker et al 01

0

I ovenstående har jeg primært refereret til Pamela j Brubaker og hendes kollegers fælles
artikel fra 01

One does not simply meme about organizations Exploring the content

creation strategies of user generated memes on Imgur Dette bidrag skiller sig ud fra den
resterende litteratur om memes eftersom forfatterne peger på hvilken betydning
kommunikationsformen kan have for brands omdømme Brubaker et el 01

Ifølge

forfatteren selv skyldes manglen på videnskabelig undersøgelse om brandomtale i
memes at disse skal forstås som en del af offentlighedes reaktioner på forskellige brands
Dette er et område som ikke beskæftiges meget med inden for public relations der førhen
typisk har fokuseret på offentligheden gennem organisationers eget perspektiv
Brubaker et al 01

1 Brubaker et al peger dog på et behov for at undersøge denne
0

form for kommunikation om organisationer skabt af offentligheden selv for bedre at
kunne forstå relationen mellem organisationer og offentligheden Brubaker et al
01
Dette speciale undersøger ligeledes hvordan brugerne konstruerer latterliggørelsen af
brands på sociale medier og bidrager således også til feltet ved at se kommunikationen
fra offentlighedens perspektiv

og ikke fra organisationernes eget som ellers nævnes

flittigt gennem public relations litteraturen Perspektivet ses blandt andet i forskellige
håndbøger der prøver at danne overblik over hvordan der tænkes strategisk i public
relations litteraturen Merkelsen

010 Butterick

011 og i mere praksisorienterede

bidrag som kobler et teoretisk medieperspektiv sammen med konkrete forslag til at
arbejde med omdømme Jepsen

01

Et af de bidrag til litteraturen som er blevet

refereret mest til er James E Grunig og Todd Hunt s måde at beskrive fire modeller for
hvordan public relations praktiseres rundt omkring i verden

af modellerne tager

udgangspunkt i virksomhedernes synspunkt hvor den sidste og fjerde model afspejler
det som forfatterne kalder for best practice

Modellen kaldes for en tovejs

symmetrisk model hvor målet er at opnå en gensidig forståelse mellem virksomheder og
deres publikum Grunig

Hunt i Merkelsen 01

0 1 For at opnå denne symmetri i

kommunikationen må man som en del af dette forsøge at danne sig en forståelse af
hvordan verden ser ud fra modtagerens perspektiv Det er netop hvad jeg i specialet
forsøger når jeg undersøger hvordan brugerne er med til at konstruere latterliggørelse af
brands på de sociale medier
I ovenstående afsnit har jeg redegjort for de studier der i forvejen har haft fokus på
relationen mellem humor og omtale af brands Her kunne jeg redegøre for forståelser af
spoof advertising og memes I dette speciale vil jeg dog gennem den senere analyse pege
på at der også gøres grin med brands på andre mindre omtale måder I analysen har jeg
således også fokus på den brede befolkning som ikke nødvendigvis kender til spoof
advertising eller før har lavet en meme
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For at kunne forholde mig til om al latterliggørelse af brands i virkeligheden sker
gennem spoof advertising eller memes har jeg yderligere brug for en definition af
begrebet meme
Ifølge Tosca

Klastrup

01

kan memes defineres som multimodal textual units that

are widely shared online and often adjusted in terms of message by their users Tosca
Klastrup 01 11
Milners

01

Memes findes i mange former men den mest brugte kommer fra

definition af memetic images Her henvises der til brugen af image macros

der kombinerer billeder med tekst som skal fungere som en form for supplerende
punchline til det visuelle Milner

01

I Tosca

Klastrup

01 1

Image macros

benyttes typisk til memes men behøver ikke at være det Ved memes bidrager teksten til
billedet med en humoristisk fortælling som ofte står kontrast til hvad der egentlig
repræsenteres på selve billedet Tosca

Klastrup 01 1 1 I specialets analyse nævner

jeg hvordan image macros også kan benyttes uden for meme genren
Limor Shifman skelner mellem viralt indhold på nettet og hendes definition af memes
Ifølge Shifman er viralt indhold delt uden ændringer fra andre brugere hvorimod
memes både deles og ændres til nye versioner Memes relaterer sig derfor til hinanden og
skal kunne forstås i en samlet kontekst Tosca

Klastrup 01 1

Shifman 01

Memes kan derfor betragtes som skabeloner hvor brugerne selv kan tilføje deres egne
kulturelle bidrag Tosca

Klastrup 01 11

På den måde kan brugerne deltage i en

kultur hvor deres samtaler opstår gennem egne bidrag til allerede eksisterende temaer af
memes Wiggins

Bowers 01 1

Når brugerne deltager i samtaler gennem memes

har de mulighed for at udtrykke følelser og deltage i diskussioner om aktuelle sociale
emner Tosca

Klastrup 01 11

Yderligere kan memes indeholde jokes der både

forsøger at få folk til at grine men på samme tid er skabt i målet på at kunne
kommentere elementer i vores samfund Tosca

Klastrup 01 11

Shifman 01

Memes er intertekstuelle i deres måde at producere mening på idet de typisk benytter

referencer til andre situationer Derfor må modtagerne hente viden fra de andre
kontekster der refereres til for at kunne danne mening med den enkelte memes budskab
Tosca

Klastrup 01 1

Der tages derfor også udgangspunkt i hvad Tosca

Klastrup referer til som transmedial

literac  En form for kyndighed i blandt andet at være bevidst over betydninger kulturer
og kommunikationsformer på tværs af forskellige medierede verdener Tosca
01
01 1

Afsendere af memes benytter ofte denne form for literacy Tosca

Klastrup

Klastrup

For at kunne forstå de transmediale referencer må modtagerne af de konkrete

memes hente viden fra de oplevelser de allerede har i forbindelse med forståelse af
transmediale verdener Tosca

Klastrup 01

Disse mentale billeder som brugerne

drager gennem deres transmediale literacy justeres dog undervejs i takt med brugernes
nyerhvervede viden om den verden der findes på tværs af forskellige medier Tosca
Klastrup 01

Kapitel 3
Teori

Te
I følgende afsnit præsenteres den teoretiske ramme for specialet For at kunne besvare
problemformuleringen har jeg på baggrund af den begrænsede forskning inden for
humor og brandomtale været nødsaget til at samle mit eget teoretiske felt I specialet
tager jeg dog også stadig udgangspunkt i begreber fra ovenstående fagfelt Jeg henter
først viden fra Michael Billigs

00

forståelse af humor for at kunne svare på hvorfor

brands latterliggøres på sociale medier Derefter tager jeg udgangspunkt i Henry Jenkins
01
Justs

teori om participator c lt re Denne supplerer jeg med Ib Gulbrandsen og Sine
011 definition af kollaborativ kommunikation og Katz

Lazarsfelds 1

to trins hypotese Dette gøres for at kunne svare på hvordan brugerne deltager i
latterliggørelsen af brands Endelig kommer jeg med en definition af begrebet
omdømme og tilføjer Pekka Aula

010 og Michael Powers

00

teori om rep tational

risk f or at kunne lede op til en diskussion af hvilken betydning humor potentielt kan
have for brands omdømme

Rdc e
I specialet tager jeg udgangspunkt i Michael Billigs teori når jeg forsøger at nå til
forståelse af hvorfor brugerne latterliggør brands Michael Billig skrev i 00
and Ridicule Towards a Social Critique of Humor

Laughter

en kritisk refleksion af humor der

gennem historien primært er blevet nævnt for dets positive sammenhænge som en form
for creati e enjo ment  Billig 00  Billig pointerer imidlertid at tidligere teorier overser
den egentlige kerne til humor

latterliggørelse Billig 00 1

Billigs hovedpointe er at kernen til humor skal findes i muligheden for at latterliggøre
andre Latterliggørelsen er den vigtigste del af humor idet dens funktion er at opretholde
socialt liv Billig 00 10 Latterliggørelse spiller derfor en central og disciplinerende rolle
i samfundet og det er derfor at humor kan findes i alle kulturer verden over Billig
00 11 Forståelsen af humor kan derfor findes universelt men der findes også typer af
humor som kun kan forstås i bestemte grupper Billig 00 1 0 Selvom latterliggørelse
skal ses som disciplinerende Billig 00 1 1 påpeger Billig at det sagtens kan medføre
latter hos dem der udfører latterliggørelsen Billig 00

Billig ser således latter som en

retorisk handling der udføres ved at grine med andre

eller som reaktion på andres

handlinger Billig 00 1 0 På den måde kan humor være med til at samle personer men
det kan også bruges til at håne andre så de vil føle sig uden for det sociale Billig
00 1 0 Latter er således også en indlært teknik der bruges til at oplære i sociale praksis
og til at opretholde en social orden Billig 00 1

Yderligere påpeger Billig at humor

ikke nødvendigvis udløser latter Nogen gange kan der sagtens findes en skævhed i den
intenderede humoristiske udmelding og den senere effekt deraf Dette har derfor ingen
betydning for om det konkrete budskab fra start var intenderet som humoristisk Billig
00 1
Latterliggørelse kan ske gennem hvad Billig kalder for Disciplinar H mor som bruges til

at opretholde magt og Rebellio s H mor som bruges til at udfordre autoritet Billig
00 1

Disciplinary humor har til formål at opdrage den der bryder med den sociale

orden Billig 00 1

Dette kan gøres gennem hvad Billig kalder for disciplinar la ghter

en latter der udtrykker at den der grines af har gjort en fejl Billig 00 1

På samme

måde taler Billig også om correcti e mocker  der har til formål at bruge hån til at
informere om andres fejl og i håbet om på sigt at kunne rette dem Billig 00 1

Modsat ovenstående håner Rebellious Humor dem der skaber de sociale regler Her
benyttes denne rebelske humor til at udfordre allerede eksisterende regelsæt i
samfundet og til at sætte sig op imod samfundets autoriteter Billig 00 1
Ifølge Billig kan disse definitioner af humor bruges rent teoretisk til at klassificere
forskellige typer af humoristiske udsagn men i virkeligheden har begge typer oftest den
samme konsekvens Billig laver således en direkte kritik af tidligere studier som har
påpeget mere frigørende funktioner af humor Han mener at man sagtens kan opfatte
humor som rebelsk men at humor altid vil have en disciplinerende funktion Billig
00 1 0

I specialets analyse tager jeg derfor udgangspunkt at latterliggørelsen af

brands skal forstås som disciplinerende

Pa

c a

c

e

I specialet vælger jeg at tage udgangspunkt Henry Jenkins formulering af participator
c lt re for at komme tættere på en forståelse af hvordan brugerne deltager i

latterliggørelsen af brands på Anders Hemmingsens Instagramside Jenkins kom første
gang ud med sin beskrivelse af den deltagende kultur i 1

hvor han forsøgte at

beskrive hvordan fans samles i kreative fællesskaber Jenkins Ito
skrev Jenkins sammen med Mizuko Ito

Boyd 01 1 I 01

Danah Boyd bogen Participatory culture in a

networked era a conversation on youth learning commerce and politics og det er
herfra at forståelsen af hvordan participatory culture fungerer I dag er hentet fra I
bogen beskrives det hvordan forfatterne i dag forstår denne deltagende kultur i forhold
til digitale medier Jenkins Ito

Boyd 01

Ifølge Jenkins Ito

Boyd

01

omfavner

denne form for deltagende kultur en fælles defineret forståelse af hvad der deltages i og
hvordan forskellig medieindhold kan bidrage til det man er fælles om Her er det
forståelsen at den enkelte både kan bidrage med egne beslutninger såvel som dem der
skabes fælles Den deltagende har derved mulighed for at udtrykke sig selv på forskellig
vis Jenkins Ito

Boyd 01 1

Den endelige definition af participatory culture blev dog allerede skrevet af Jenkins i
00 og her definerer han det således
A participatory culture is a culture with relatively low barriers to artistic
expression and civic engagement strong support for creating and sharing one s
creations and some type of informal mentorship whereby what is known by the
most experienced is passed along to novices A participatory culture is also one in
which members believe their contributions matter and feel some degree of social
connection with one another

  Jenkins 00

Jenkins understreger som følge af denne definition i 00

at medlemmerne af den

deltagende kultur ikke nødvendigvis skal b
 idrage Det er derimod vigtigere at disse

medlemmer får en følelse af at deres mulige bidrag vil have en betydning for

fællesskabet Jenkins

00

Definitionen kan ikke siges at være absolut den har

udviklet sig over tid Tidligere fremkom definitionen omkring forskellige fangrupper og i
dag kan definitionen bruges ved utallige af fællesskaber på forskellige online platforme
Jenkins Ito

Boyd 01 1

I forlængelse af dette tilføjer Ito at denne deltagende kultur

ikke handler om at engagere sig på online platforme men i stedet om at deltage i en
større delt social praksis Det handler derfor ikke om hvordan en bestemt platform kan
benyttes men i stedet om hvordan platformen bidrager til den delte kulturelle praksis
Jenkins Ito

Boyd 01 10 Instagram som undersøges i dette speciale kan derfor ikke

beskrives som en deltagende kultur men i stedet bør det beskrives som den online
platform hvor participator comm nities opretholder deres kontakt og deler indhold med
hinanden At kulturen om at latterliggøre brands finder sted på Instagram sker derved

alene på baggrund af platformens mulighed for at fællesskabet kan holde kontakt
Jenkins Ito

Boyd 01 11 Affordances der findes på forskellige platforme giver derfor

mulighed for at kunne skabe fællesskaber og dele indhold men den deltagende kultur
har en dybere betydning end disse affordances alene Jenkins Ito

Boyd 01 11 Ito

udtrykker i forlængelse af dette at participatory culture bør defineres ud fra hvordan
kultur og praksis deles i et fællesskab og ikke alene i forhold til hvordan en bestemt
platform hjælper til denne deling Jenkins Ito

Boyd 01

Participatory culture fandtes derfor også længe for sociale medier men gennem indhold
på disse er det i dag nemmere at kunne undersøge hvordan der deltages i forskellig
fælleskaber Jenkins Ito

Boyd 01 1

Ifølge Jenkins er det også på sociale medier at

unge søger efter at deltage i forskellige fællesskaber Jenkins Ito

Boyd 01

Her kan

de unge skabe tilknytningsforhold og udtrykke sig selv på forskellige kreative måder ved
at dele indhold til fællesskabet Jenkins 00

Det er præcis det som dette speciale

pointerer ved at se nærmere på Anders Hemmingsens profil på Instagram I disse
fællesskaber hvor brugerne føler sig som en del af noget større har de mulighed for at
samtale om delte interesser
Avery 011 1

også i forhold til deres syn på forskellige brands Fournier

O

e

a

e
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a
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Inden for public relations er det anerkendt at beskrive hvordan informationer bliver
overført mellem afsender og modtager som en form fra transmissionsproces Butterick
011 0 Det er netop denne tankegang som Ib Gulbrandsen

Sine Just adskiller sig fra I

011 forklarede de at online kommunikation i stedet skal ses som en kollaborativ proces
mellem både afsender og modtager Gulbrandsen

Just 011 10

Kommunikation

online beskrives i den forbindelse som an ongoing process that is determined by the
willingness to participate in and the ability to invite to collaboration Gulbrandsen
Just 011 10

Gulbrandsen og Just påpeger derfor at kommunikation online er tovejs

mellem både modtager og afsender Gulbrandsen

Just 011 100

I følge Gulbrandsen og Just er det i dag nemt for brugere at benytte sig af og selv
producere forskellige former for online kommunikation Brugerne har derfor mulighed
for at indtage en aktiv rolle i selv at skabe indhold i stedet for bare at være forbrugere af
det Gulbrandsen

Just

011 10

Yderligere påpeger Guldbrandsen og Just at

kommunikationen altid er in the making d
 a indholdet på nettet altid vil kunne slettes
ændres kopieres og også kontrolleres af andre brugere Ibid

Endelig fremhæver

Gulbrandsen og Just at den enkelte bruger har mulighed for at kommunikere direkte til
få andre men indirekte til mange flere Gulbrandsen

Just 011 100

Jeg forstår med udgangspunkt i Gulbrandsen og Just teori latterliggørelsen af brands
som finder sted på Anders Hemmingsen som en kollaborativ proces mellem både ham
og brugerne I specialets analyse vil denne teori derfor inddrages for at forstå hvordan
brugerne konkret deltager i latterliggørelsen af brands

0

T

e f

fc

Ifølge Kieth Butterick

ca
011 er en af de mest interessante modeller som PR teoretikere

tidligere har haft øje på
Lazarsfeld 1

Two step flow og communication af Elihu Katz

Paul

Jeg inddrager modellen i dette speciale til at kunne definere hvordan

kommunikationsflowet foregår i forbindelse med latterliggørelsen af brands på Anders
Hemmingsens Instagramprofil Dette gøres for at nå frem til hvem der aktivt deltager i
denne latterliggørelse og hvor betydelig en rolle Anders Hemmingsen selv spiller i
forhold til dette
Da Katz og Lazarsfeld i 1

skrev den første udgave af bogen Personal Influence The

Part Played by People in the Flow of Mass Communications gjorde de det på baggrund af
deres forskning i hvordan vælgere under et præsidentvalget blev påvirket af personer i
deres netværk som havde en influerende rolle i at dele kommunikation om valget videre
fra massemedierne Katz

Lazarsfeld 1

1 Katz og Lazarsfeld argumenterede i den

forbindelse for at vælgerne blev påvirket af såkaldte opinionleaders som delte deres egen

viden og holdninger på baggrund af kommunikationen fra massemedierne videre til
deres netværk Katz

Lazarsfeld 1

Deres hypotese er derfor at kommunikation

mellem massemedier og deres modtagere findes i et flow der består af to trin Katz
Lazarsfeld 1

Katz og Lazarsfeld beskriver det således
the suggestion basically was this that ideas often seem to flow from radio

and print to opinion leaders and from them to the less active sections of the population
Katz

Lazarsfeld 1

1

Disse opinionleaders indtager derfor en betydelig rolle i hvilke informationer der
kommunikeres videre til deres netværk Katz

Lazarsfeld 1

Med modellen sættes

der derfor fokus på den indirekte effekt der findes ved kommunikation i massemedierne
og på den måde tilføjes der et ekstra element i den klassiske transmissionsmodel
Gulbrandsen

Just

01 10

som oftes benyttes inden for pr feltet Selv om

opinionleaders s piller en vigtig rolle i forhold til deres follo ers  Gulbrandsen
01 10

Just

så er de almindelige mennesker og kan findes i alle samfundslag Katz

Lazarsfeld 1

Katz og Lazarsfelds definition af en opinionleader referer derfor ikke

til de personer som man allerede vil kunne se optræde i medierne som for eksempel
eksperter Derimod er det personer som du og jeg der dog har indtaget en højere status i
de fælleskab de er en del af på baggrund af deres store interesse og viden inden for et
bestemt emne På sociale medier er det typisk brugere som har et højt antal af følgere
Gulbrandsen

Just

01 10

Nogle vil derfor kunne argumentere for at Anders

Hemmingsen er en opinionleader på Instagram med sine

00 tusinde følgere som han

deler forskellige budskaber med Luis V Casalóa Carlos Flavián og Sergio Ibáñez Sánchez
01

nævner at Instagram er den mest brugte platform for disse opinionleaders som de

også kalder for infl encers Her mener de at influencerne er en vigtig kilde til information
Ibáñez Sánchez

Casaló Falvián

01 1

Ebru Uzunoglu og Sema Kip

01

argumenterer yderligere for at digitale influencere indtager en betydelig rolle i at kunne
påvirke personer i det interessefællesskab de har opbygget online Uzunoglu
01

Kip

Digitale influencers kan derved potentielt have en stor indflydelse på de

fælleskaber de har været med til at opbygge og kan derfor som disse studier også
beskriver benyttes strategisk i forhold til at kunne få kommunikationsbudskaber ud til
et større netværk af personer Gulbrandsen
01 Uzunoglu
N e

Just 01 Casaló Falvián

Ibáñez Sánchez

Kip 01

d

a

f

e

å de

cae

ed e

Studier af disse digitale influencers rolle har dog også peget på at deres followers kan
indtage en betydelig rolle i kommunikationsflowet idet de kan involvere sig i
kommunikationen med
Ibáñez Sánchez 01

og om den konkrete influencer

Af samme grund argumenterer Uzunoglu

Casaló Falvián
Kip

01

for at der

skal en ny model til at kunne forklare hvordan kommunikationsflowet online i dag har
forandret sig fra en to trins model til en multi trin teori hvor kommunikation ikke
længere transmitteres fra afsender til modtager Uzunoglu

Kip 01

Gulbrandsen

og Just er enige med at der skal flere trin på i nutiden kommunikationsflow online da vi
alle kan indtage en deltagende rolle i kommunikationen online De beskriver det denne
kommunikationsproces som en two way mass communication in which the one
interacts directly with the few and indirectly with the many   Gulbrandsen

Just

01 10

Dette indikerer også at Anders Hemmingsen ikke nødvendigvis står alene om
latterliggørelsen af brands på hans Instagramside Derfor vil jeg på baggrund af en senere
analyse af kommunikationen på profilen komme med mit eget bud på hvordan

kommunikationsflowet fungerer i netop denne situation

og hvad det har af betydning

for argumentet i at latterliggørelsen af brands på profilen potentielt kan have en
indvirkning på latterliggjorte brands omdømme
Def

af

d

e

I målet på at specialet kan lægge op til en diskussion af om latterliggørelse har en
betydning for brands omdømme vil der i dette afsnit komme en definition af hvad
begrebet omdømme dækker over
Der findes i dag ingen samlet konsensus om hvordan omdømme teoretisk bør defineres
Ifølge Finn Frandsen Winni Johansen

Heidi Salomonsen

01

kan forskellige

definitioner og kombinationer af begrebet findes inden for et bredt felt af videnskabelige
traditioner som for eksempel inden for sociologi organisationsstudier og inden for
forskellige medie og kommunikationsstudier Frandsen Johansen

Salomonsen

01 1 0 Inden for public relations feltet ses teoretiske definitioner af omdømme typisk
i sammenhæng med krisekommunikation og Coombs definition af omdømme som
skabes på baggrund af stakeholders direkte eller indirekte oplevelser med en
organisation Frandsen Johansen

Salomonsen 01 1

I dette speciale vælger jeg at forholde mig kommunikationsteoretisk idet jeg tager
udgangspunkt I Pekka Aulas

Jouni Heinonens

værdifuld ejendel hos organisationer Aula

01

definition af omdømme som en

Heinonen pointerer samtidig at omdømme

skabes af offentligheden og således ikke at organisationer selv På den måde adskiller de
sig fra tidligere forståelser inden for rep tation management h
 vor der arbejdes strategisk i

forsøget på at styre den offentlige mening og derved også organisationers omdømme
Aula

Heinonen 01

Organisationers omdømme er i stedet etableret på baggrund af

fortællinger om dem i det offentlige forum Omdømme konstrueres således som
subjektive fortællinger gennem forskellige sociale netværk hvor forbrugerne deler
synspunkter eller følelsesmæssige beretninger om organisationer mellem hinanden
Dette gøres i søgen efter andres reaktioner i forhold til den omtalte organisation Over tid

kan disse subjektive fortællinger skabe et samlet omdømme for organisationen Aula
Heinonen 01
For at forstå hvordan internettet har betydning for hvordan omdømme skabes henter
jeg også viden uden for kommunikationsfeltet nærmere bestemt Daniel J Solove som er
professor i jura Solove 00 pointerer at internettet have en stor betydning for hvordan
omdømme skabes da der her hurtigt kan spredes personlig data om personer Solove
00

0 Yderligere mener Solove at internettet kan bruges i forsøget på at skade andres

omdømme Her kan det udnyttes at det på nettet allerede er svært at skelne mellem sandt
og falsk hvilket gør det nemt for rygter at spredes Solove 00

0 På den måde kan

personer rammes i forhold til deres omdømme baseret på historier der er forstået ude af
kontekst eller er direkte misvisende Solove 00

Solove tager sit udgangspunkt i

hvordan omdømme skabes for enkeltpersoner men erkender også at det er legitimt
online at forbrugere benytter deres stemme til at fortælle om deres dårlige oplevelser
med forskellige organisationer Solove 00

Solove bidrager således også til tidligere

studier af hvordan negativ kommunikation online kan påvirke organisationers
omdømme Dette speciale har som tidligere nævnt fokus den mere humoristiske omtale
som er svært at definere som enten positiv eller negativ
I

a e

d

e

Inden for kommunikationsfeltet benyttes både definitioner af organisationers image og
af deres omdømme inden for de samme diskussioner I disciplinen findes der både
fortalere som mener at organisationers image er vigtigt i forhold til relationen til deres

stakeholders men der findes også kritikere som mener at det findes problematiske
elementer ved brugen af image som koncept Frandsen Johansen
01 1

Salomonsen

I dette speciale defineres begreberne image o
 g omdømme som to adskilte

koncepter der hver konstrueres mellem offentligheden og organisationer Hvor en

organisations image er noget der kommer som et øjebliksbillede for eksempel ved
reaktion på organisationers marketingaktiviteter er omdømme noget dybereliggende

der

skabes

ved

oplevelsen

organisationskultur Aula

af

organisations

Heinonen 01 1

handlinger

udviste

Ifølge Sabrina Helm

etik

og

011 skal image

netop ses som et øjebliksbillede af individers forskellige mentale billeder af
organisationen Omdømme derimod skabes på baggrund af hvordan en samling af
individer oplever organisationens handlinger over længere tid Yderligere laver Helm
også en skelnen mellem de to begreber ved at forstå image som noget der sættes op mod
offentlighedens perception af objekter hvorimod omdømme hæfter sig på menneskelige
handlinger Helm 011
Re

a

a R

Michael Powers

00

00

og Pekka Aulas

010 01

forståelse af Rep tational Risk

inddrages i specialet for at kunne lede op til en diskussion af hvilken form for risiko det
udgør for brands at de bliver brugt som genstand for humor på sociale medier Specialet
henter i den forbindelse viden uden for det kommmunikationsfaglige felt da Michael
Power er professor i regnskab
Michael Power pointerer i 00 at der findes en ny form for risikokategori som ved sin
opståen på baggrund af sociale konstruktioner adskiller sig fra allerede dominerende
forståelser af operational risks s om for eksempel findes ved tab af økonomisk fortjeneste
Power 00

I den forbindelse nævner Power at der findes en sekundær risiko ved alle

operationelle kriser Denne form for risiko kalder Power for rep tational risk  Power
00

00

P
 ower står dog ikke bag begrebet der blev brugt første gang i 1

i

forbindelse med starten på disciplinen rep tation management Disciplinen blev skabt

som reaktion på den massive og negative offentlige opmærksomhed Shell fik for deres
Brent Spar olieplatform i Nordsøen Power 00
Ifølge Power opstår omdømmerisici i forbindelse med offentlighedens brug af forskellige
medier og magt til at omtale organisationer Denne omtale kan udgøre en risiko for
hvordan organisationens værdi og legitimitet eller manglen på samme senere vil
opfattes Power 00

00 1

Ifølge Power kan forskellige situationer forstærkes

af hvordan offentligheden taler om dem Derfor kalder han disse omdømme risici for
Secondar Risks  Power 00

00  Offentlighedens forstærkelse omkring organisationers

handlinger kan have en direkte konsekvens for organisationens omdømme Power
00 1

Der opstår derved en risiko idet organisationers omdømme kan skades på

baggrund af hvordan deres handlinger bedømmes af offentligheden Power 00 1
Dette sker helt uden kontrol af organisationer selv og derfor kan det udgøre en risiko
dem Power

00

I dag er magten således overladt til hvad Power kalder for

for dsigelse forbr gere som har mulighed for at forstærke betydningen af forskellige

opståede issues omkring organisationer Power 00

Power pointerer dog at uvisheden omkring forbrugernes magt til at påvirke
organisationers omdømme først opstår som en risiko idet at organisationer arbejder
med reputation management og i den forbindelse tillægger omdømmet en værdi som
kan måles Power 00

At organisationer fokuserer på deres omdømme som en værdi

er ifølge Power en social konstruktion som er skabt af de specialister i organisationer
som arbejder i målet på at vide mere om det og at kunne kontrollere det Derfor er
organisationers omdømme noget som er mere omfattende end for eksempel
forbrugernes tilfredshed over for organisations produkter og service På den måde
opfattes omdømmerisiko af organisationer som en stor trussel men også som noget der
kan skabe muligheder for deres omtale Power 00 1
Re

a

Pekka Aula

a

å

cae

ed e

010 taler også om omdømmerisici og mener at de sociale medier er med til

at skabe en større risiko for at organisationer kan blive ramt i forhold til deres
omdømme Aula 010

Aula 01 1

Han udtrykker det således

Social media has formed an avenue where the negotiation and the construction of the
corporate reputation and reputation risks are done

Aula

Heinonen 01

På sociale medier er det næsten umuligt for organisationer at kontrollere hvad der bliver
sagt om dem Aula 010

Dette udgør en potentiel risiko for organisationer i form af

deres frygt for at blive påvirket negativt i forhold til deres omdømme Ibid På sociale
medier optræder der også en omdømmerisiko for organisationer som følge af at
brugerne kan dele informationer om dem der ikke nødvendigvis stemmer overens med
den fortælling de selv ønsker at dele med offentligheden Aula 010

Yderligere kan

omdømmerisici opstå på de sociale medier i forbindelse med brugernes stigende ytringer
om hvordan de synes organisationer skal handle i fremtiden Ibid
Ifølge Aula repræsenterer sociale medier den kollektive sandhed i definitionen af den
enkelte organisation og deres handlinger Dette sker ved at brugerne skaber sig et billede
af organisationer på baggrund af de subjektive sandheder og informationer de skaber og
deler med hinanden Aula 010

Dette resulterer i en kollektiv sandhed som senere kan

påvirke organisationens omdømme Aula

Heinonen 01 1

Dette skaber en risiko for at organisationer kan skades på deres omdømme Aula
Heinonen 01 1

Deciderede omdømmekriser sker dog ikke som pludselig opståede

events men nærmere som en risiko der stigende kan få en betydning hvis den ikke tages
højde for Aula

Heinonen 01 Ifølge Aula

Heinonen skal omdømmerisici derfor ikke

ses som en enkeltstående trussel men som flere situationer over længere tid der kan
skade organisationers relation til offentligheden Aula

Heinonen 01 1

Om humor

på sociale medier har en betydning for brands omdømme kommer derfor an på den
konkrete situation og hvordan brugerne sammen konstruerer latterliggørelsen af de
omtalte brands

Kapitel 4
Videnskabsteori og
metode

V de

ab e

S ca

e

I specialet tager jeg udgangspunkt i et socialkonstruktionistisk forhold til forståelsen af
videnskab og det argument at virkeligheden er social konstrueret Holm 01 1 1 Al
viden og forståelse skabt gennem dette speciale er derfor også et resultat af forskellige
sociale konstruktioner Holm

01 1 1

Det betyder også at det fænomen der ses

nærmere på i specialet ikke kan betragtes som naturlig eller uafhængigt men i stedet
som noget der er påvirket af hvordan vi som mennesker har konstrueret det Collin
01

1

Specialet lever på den måde også op til den klassiske idé inden for

humanistiske fag hvor man bør forholde til kritisk over for allerede eksisterende forhold
i

samfundet

Collin

01

1

Ifølge

Andreas

Beck

Holm

01

henter

socialkonstruktivismen inspiration fra Thomas Kuhn der ser videnskaben som socialt
konstrueret mellem forskere der sammen har defineret hvad rigtig viden er inden for
de forskellige videnskabsteoretiske retninger Holm

01 1

Inspirationen hentes

ifølge Holm også fra Ludwig Wittgensteins teori om sprogspil som bruges til at forme
forskellige meninger i reference til hvad vi finder virkeligt Holm

01 1

Dette

speciale tager dog nærmere sit udgangspunkt i Kenneth Gergens forståelse af hvordan
viden bliver konstrueret socialt Ifølge Finn Collin

01

placerer Gergen sig inden for

ontologisk socialkonstruktivisme som drejer som om den rolle tanker inde for sociale
fællesskab har i forhold til hvordan virkeligheden konstrueres Retningen fokuserer også
på hvordan sprog former disse tanker og hvordan sproget derfor skaber virkeligheden
Collin 01

Gergen selv skelner dog mellem begreberne socialkonstruktivisme og

socialkonstruktionisme og placerer sig selv inden for sidstnævnte idet han mener at
socialkonstruktionismen er bedre til at understrege hvordan virkeligheden skabes
gennem relationer og aldrig alene som noget i individets eget hoved hvilket han hævder
at se optræde flere steder i socialkonstruktivismen Gergen 00

Modsat Holm der

bruger socialkonstruktivismen som en samlet betegnelse for flere positioner ser Gergen
socialkonstruktionisme som sin egen definerede position der adskiller sig fra andre
typer af konstruktivisme Holm

01

Gergen

00

I socialkonstruktionismen har

Gergen specielt fokus på at menneskets erkendelser ikke afbilleder den virkelige verden
0

men snarere er et billede på hvordan vi vælger at beskrive den Collin 01

Al

betydning vil Gergen derfor mene stammer fra forskellige aktiviteter som vi mennesker
samarbejder om Det er alene ud fra relationer til andre at virkeligheden skabes og på
den måde skabes virkelighed først når der opstår enighed i relationen Gergen 00
Han understreger dog at der selvfølgelig findes noget ude i verden men at det først
bliver til en del af vores virkelighed når det noget bliver talt om og defineret Gergen
00

Sandheden findes derfor også kun i sociale relationer hvor konstruktionen af

virkeligheden sker i fælles aftaler om hvad der er sandhed inden for disse relationer
Gergen

00 1

Det er derfor også socialt konstrueret hvordan samfundet ser på

humoristisk kommunikation og hvilken betydning latterliggørelse gennem denne
kommunikation kan få i forhold til opfattelsen af organisationers omdømme På samme
måde påvirker sociale konstruktioner yderligere hvordan latterliggørelse af brands
gennem

humoristisk

kommunikation

online

betragtes

inden

for

kommunikationsfeltet
Styrken ved at inddrage dette videnskabsteoretiske synspunkt i specialet kan findes ved
muligheden for at kunne se kritisk på det jeg i forvejen kategoriserer som virkelighed
og komme tættere på andre sociale konstruktioner af denne Holm 01 1

Svagheden

ved tilgangen findes dog i kritikernes undren ved om man ved denne tilgang kan
bidrage til allerede eksisterende forskning eller om specialet bare finder nye måde at
tale om verdenen på Holm 01 1

Specialet er et samlet argument for en ny måde at

omtale latterliggørelse af brands online i målet på at gøre organisationer virksomheder
eller andre der arbejder inden for PR og omdømmeudfordringer opmærksomme på de
risici

der

potentielt

kan

findes

for

deres

omdømme gennem humoristisk

kommunikationsindhold online

1

Me

de

Metodisk mener Gergen at man aldrig bør drage konklusioner om andre mennesker på
baggrund af observation alene Man bør i stedet lade de observerede tale for dem selv og
lade dem vise virkeligheden fra deres synsvinkel Gergen 00

Af denne grund

inddrages der i dette speciale en kombination af kvalitative metoder
1 Analyse med udgangspunkt i affordances på sociale medier
Indholdsanalyse
Fokusgruppeinterviews
Dette gøres for at drage konklusioner baseret på både egne og andres oplevelser af
latterliggørelse af brands på Anders Hemmingsens Instagramprofil Yderligere nævnes
også observationer i forhold til de affordances på profilen der leder op til muligheden
for at forstå den sociale kontekst hvori latterliggørelse af brands konstrueres
Specialet producerer viden om enkeltforhold fra Anders Hemmingsens Instagram alene i
forbindelse med brugernes adfærd og erfaringer med denne latterliggørelse af brands
Brandi

Sprogøe

01 1

Mekanismerne bag hvordan brands latterliggøres i den

udvalgte case kan dog stadig argumenteres for at kunne overføres til andre
sammenhænge for eksempel ved andre sociale medier Specialet kan ikke svare på om
der er et årsags virkningsforhold mellem latterliggørelse af brands og effekten på deres
omdømme Brandi

Sprogøe 01 1

Dette vil senere inddrages som et diskuterende

afsnit i specialet I stedet kan specialet komme med en afklaring på hvordan brands
bliver latterliggjort på Anders Hemmingsens profil og komme tættere på en forståelse af
hvordan denne latterliggørelse sker som en social handling mellem brugerne og
hvordan der skabes betydning ved denne latterliggørelse af brands Brandi

Sprogøe

01 1
I dette speciale benyttes en vekselvirkning mellem undersøgelse af empiri og inddragelse
af teoretisk viden Dette gøres i målet på at komme frem til nye indsigter og om

nødvendigt

nye

spørgsmål

vedrørende latterliggørelse af brands på Anders

Hemmingsens profil Brandi

Sprogøe 01 1

viden fra forskellige teoretiske felter Brandi

I undersøgelsen inddrages fra start
Sprogøe 01

Dette inkluderer teori

om spoof advertising memes omdømme og latterliggørelse I takt med udviklingen af
det empiriske analysemateriale er der også blevet lavet justeringer i den teoretiske
ramme Brandi

Sprogøe

01

Her er der tilføjet teoretiske perspektiver på

participatory culture kollaborativ kommunikation sociale medie affordances og
kommunikationsflows
U de

e e af A de
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I analysen af hvordan brands latterliggøres gennem indhold på Anders Hemmingsens
Instagramprofil forholder jeg mig til hvordan hans profil optræder som en platform for
denne latterliggørelse Til at gøre dette vil jeg tage inspiration fra Tania Bucher
Helmonds definition af en platform sensiti e approach  Bucher

Helmond 01

Anne
Da det

nævnes som en inspiration mener jeg at der i analysen ikke vil indgå en dybdegående
beskrivelse af alle de affordances som findes på Instagram og på Anders Hemmingsens
profil i en detaljeret forklaring Dette gøres da jeg i mindre grad er interesseret i de
teknologiske affordances som er specifikke for Instagram

i forhold til hvordan

brugerfladen fungerer for henholdsvis slutbrugere og annoncører

hvilket Bucher og

Helmond ellers inkluderer for at få en dybere forståelse af sociale medieplatforme
Bucher

Helmond 01 1

I stedet vil analysen med inspiration i det at kunne tale om

affordances forsøge at afdække hvad der er muligt for brugerne gennem Anders
Hemmingsens Instagramprofil

og hvordan kommunikationen

og derigennem

latterliggørelse af brands sker som en deltagende handling Jeg er således interesseret i
hvordan disse typer af sociale handlinger bliver muliggjort på profilen

og mindre på

de specifikke og mere konkrete beskrivelser af teknikken bag Instagram i sig selv
Til at tale om profilen gennem de affordances den tilbyder tager jeg udgangspunkt i
hvad Bucher og Helmond beskriver som High Le el og Lo le el affordances  Bucher

Helmond 01  High level affordances dækker over de muligheder for forskellige sociale

dynamikker og kommunikative praksisser som findes på profilen hvorimod low level
affordances dækker over de handlemuligheder som er medskabende for disse
dynamikker og praksisser Low level affordances findes i de konkrete teknologiske
funktioner profilen Dette kan være muligheden for at trykke på knappen like eller at
kunne kommentere et opslag Bucher

Helmond 01

Der findes mange udlægninger af hvad affordances d
 ækker over
og konkrete niveau Bucher

Helmond 01

både på det abstrakte

I dette speciale tager jeg udgangspunkt i

William Gavers forståelse af affordances der beskriver forholdet mellem muligheder og
sociale handlinger

i nærværende tilfælde på Anders Hemmingsens profil Gaver 1

Gaver benytter sig også af de forskellige niveauer men kalder dem i stedet for
teknologiske affordances s om findes på et low level niveau o
 g affordances for socialit  som
skal beskrives i forhold til high level affordances Gaver 1

Specielt for Gaver er hans

syn på hvem disse affordances eksisterer for Han udtrykker det således  a
 ffordances
exist not just for individual action but for social interaction as well Gaver1

11

Affordances skal derfor ikke ses som noget der er tilegnet den enkelte alene men i stedet
som noget der er medskabende for forskellige sociale praksisser Ibid

Yderligere

bidrager Gaver også til forståelsen af affordances ved at se på hvordan materielle
genstande så om teknologi danner baggrund social interaktion mellem mennesker
Gaver 1

111 I den forbindelse kan man se på de teknologiske affordances low level

niveau på Anders Hemmingsens profil som noget der muliggør nye mere abstrakte
former for affordances high level niveau og social adfærd på profilen Gaver 1

111

Ved at se på Anders Hemmingsens profil som et miljø for social interaktion gennem en
beskrivelse af de teknologiske affordances på profilen Gaver 1

11

er det derfor

muligt at komme tættere hvordan brugerne kan deltage i latterliggørelsen af brands på
netop denne Instagramprofil
Hvordan den deltagende kommunikation fungerer på Anders Hemmingsens profil
beskrives derudover med udgangspunkt i teorier om participatory culture Jenkins Ito

Boyd 01

kollaborativ kommunikation Gulbrandsen

kommunikation Katz
I d

d a a

Just 011 og two step flow i

Lazarsfeld 1

e

I specialet inddrager jeg en indholdsanalyse af Anders Hemmingsens Instagramprofil
for at afdække hvordan brands latterliggøres gennem opslag på siden Til udarbejdelsen
af analysen tager jeg udgangspunkt i Margit Schreiers

01

definition af en kvalitativ

indholdsanalyse Qualitative content analysis is a method for systematically describing
the meaning of qualitative data Schreier 01 1 0 Schreier taler generelt om denne
form for analyse i forbindelse af en dybdegående forståelse af skriftlig materiale men
anerkender at den også kan bruges i forbindelse med undersøgelser af visuel materiale
eller indhold af forskellig online oprindelse Schreier 01 1 1 Derfor er metoden også
passede i forhold til at se nærmere på Anders Hemmingsens Instagramprofil I analysen
ser jeg efter den visuelle kommunikation der findes i billeder og videoer på profilen Som
supplement til dette inkluderes også billedbeskrivelser skrevet af Anders Hemmingsen
selv da disse skal forstås som en del af den mening der kommunikeres ved de konkrete
opslag
Med inspiration fra Schreiers tilgang Schreier

01 1 0 har jeg valgt at analysere

indholdet gennem to allerede etablerede hovedkategorier
1 Indholdstyper Hvilken type opslag er det

eksempel meme

Grund til latterliggørelse Hvad fortælles der i opslaget
Subkategorier under disse etableres under selve kodning af opslag fra profilen Schreier
01 1

Indholdsanalysen udføres systematisk ved at undersøge alle dele af indhold på

Anders Hemmingsens Instagramprofil i perioden fra den 01 0

01 til 1 0

0 0 som

kan være bidragende til at svare på hvordan latterliggørelsen af brands foregår på
profilen Scheier 01 1 0 Indholdet der undersøges ligger i selve Anders Hemmingsens
billede feed Indhold fra hans stories i nkluderes desværre ikke da de forsvinder fra siden

efter

timer og derfor ikke kan indsamles fra et år tilbage Der er udvalgt en periode på

over et år da jeg ser en tendens til at der på siden optræder indhold af forskellige trends
over længere perioder For at styre uden om en analyse af en enkelt trend alene sørges
der for at samle data udovers dennes periode Indholdet i perioden er først kodet
systematisk Schreier 01 1 0 og udvalgt efter om det indeholder omtale af et specifikt
brand herunder virksomheder organisationer og kendte personligheder Fra perioden
kan man finde frem til 1

0 opslag i Anders Hemmingsens billed feed 1

af disse opslag

indeholder så tydeligt referencer til specifikke brands at de kan indgå i en analyse med
dette fokus De resterende opslag kan dog stadig indeholde indirekte referencer til
brands men inkluderer typisk humoristiske udsagn om andre emner for eksempel
privatpersoner eller samfundsmæssige kommentarer generelt Efter egne observationer
findes der i større grad omtale af brands gennem de såkaldte stories på profilen dette kan
dog ikke dokumenteres i denne analyse som beskrevet ovenfor
I dd a e e af

f

For at nå frem til de 1

a

e

edf

e e

opslag der i perioden tydeligt har haft referencer til brands

og

for at kunne lave den senere kodning af hvordan disse brands bliver omtalt i de udvalgte
opslag har jeg valgt at inddrage to informanter fra Anders Hemmingsen målgruppe som
mine medforskere
Medforskerne benytter dagligt Anders Hemmingsens profil både som modtagere og
afsendere

og i diskussionen om indholdet med deres nærmeste venner

Informanterne er tildelt fiktive navne
Malthe

år

Pædagogstuderende

Mikkel

år

Fultid som projektleder

Informanterne bliver således medforskere i undersøgelsen af det de allerede er eksperter
i og derfor er de medvirkende til de konstateringer der laves gennem indholdsanalysen
Boylorn

01

i dette tilfælde af indholdet på Anders Hemmingsens profil Selve

udvælgelsen og forståelsen af de konkrete opslag kan disse medforskere derfor også
krediteres for Boylorn 01

Analyseafsnittet har jeg dog skrevet alene ligesom at

resten af specialet er udarbejdet på egen hånd
Fordelen ved inddragelsen af disse informanter som medforskere findes i at de som
eksperter kan bidrage med et insider perspektiv på netop denne deltagelse på Anders
Hemmingsens profil På den måde inddrages informanternes viden om denne deltagelse
både til læring omkring det undersøgte og til diskussion af hvordan dette skal forstås
Boylorn 01

Yderligere kan der argumenteres for at de tilføjer en større grad af

troværdighed til undersøgelsen da informanterne bidrager med forståelser som jeg
alene ikke nødvendigvis vil kunne være nået frem til Ibid Der kan dog findes nogle
udfordringer ved at inddrage to informanter som mine medforskre under kodningenen
af materialet fra Anders Hemmingsens profil til indholdsanalysen Blandt andet kan der
argumenteres imod hvorvidt de to udvalgte informanter er repræsentative nok for den
gruppe af menneskers handlinger som jeg forsøger at undersøge Hvis disse informanter
ikke er repræsentative for gruppen er der en risiko for at overse konklusioner som ellers
skulle gøres på baggrund af indholdsanalysen På den måde er det samtidigt vigtigt at
erkende at undersøgelsen er begrænset til at repræsentere forståelser dannet fra
informanternes og mit eget perspektiv på det undersøgte Boylorn 01
K d

ce



e

Inden starten på kodningen blev medforskerne informeret om specialets fokus og at der
i indholdsanalysen skulle søges efter hvordan brands bliver latterliggjort på Anders
Hemmingsens profil Ved første trin af undersøgelsen udvalgte vi sammen de 1

opslag

for perioden som vi mener indeholder referencer til brands I andet trin startede selve

kodningsprocessen hvor informanterne blev bedt om at kode efter de to allerede
fremsatte kategorier jf Schreier 01

For at kunne udvikle subkategorierne gennemgik

vi Anders Hemmingsens Instagramprofil systematisk for at finde frem til koncepter som
endnu ikke var benyttet inden for en kategori Dette fortsatte vi til alle undersøgte dele
kunne kategoriseres Disse kategorier blev efterfølgende defineret både med navn
beskrivelse og udvalgte eksempler Schreier 01 1

Resultatet af kodningen kan ses i

bilag og i specialets analyse
F

e

e

e

I specialet inddrages der tre fokusgruppeinterviews med modtagerne af
samme tid deltagende i

og de på

kommunikationen på Anders Hemmingsens Instagramprofil

Ved brug af metoden tager jeg udgangspunkt Bente Halkiers forståelse af fokusgrupper
som lægger sig op ad David Morgans teori en af klassikerne inden for gruppeforskning I
denne teori forklares fokusgrupper som en forskingsmetode hvor data produceres via
gruppeinteraktion omkring et emne som forskeren har bestemt

Morgan 1

i

Halkier 01 10 Jeg støtter mig yderligere til teori fra Jonas Sprogøe og Ulrik Brandi
01 i forhold til at skulle kode og analysere de fokusgruppeinterviews
Fokusgrupper inddrages for at få en dybere forståelse af hvordan disse personer deltager
i latterliggørelsen af brands på Instagram og hvordan de sammen konstruere forståelse i
forhold til dette På den måde hjælper samtalerne i fokusgrupperne også med at
producere en viden om den måde brugerne konstruerer brands omdømme i forbindelse
med jokes på internettet Halkier 01 10 Fokusgruppernes diskussioner af indholdet
fra Anders Hemmingsen gør det derfor specielt velegnet som empirisk data til at se på
humor som social konstruktion og dermed også betydningsdannelsen i forbindelse med
latterliggørelsen gennem Instagram Halkier 01 1

Gennem fokusgrupper bliver det

på samme tid muligt at dykke ned i hvordan deltagerne vurderer og forhandler med
hinanden i forhold meningen med indholdet på Anders Hemmingsen ibid

I den

forstand skabes latterliggørelsen af brands derfor i samtalen mellem forskellige

mennesker både på og uden om Instagramsiden
Ud æ

e e af f

ede a e e

Der i specialet udvalgt fokusgruppedeltagere som alle har deltaget på Anders
Hemmingsens Instagramprofil eller i forvejen kender til hans indhold gennem omgang
med andre af de udvalgte deltagere Dette gør at deltagerne i forvejen har en del viden om
emnet og derfor kan bidrage til en virkelighedsnær fortælling af hvordan latterliggørelse
af brands skabes

og forstås

som en del af kommunikationen på Anders

Hemmingsens Instagramside  Halkier 01

1

De udvalgte fokusgruppedeltagere er alle i deres 0 ere hvilket er en af de primære
målgrupper for Anders Hemmingsen For at opnå en maksimal variationen af deltagere
inden for denne kategori har jeg gjort mig nogle overvejelser jf Halkier 01

0 De

udvalgte er både kvinder og mænd og kommer fra forskellige dele af Danmark
Deltagerne har på samme måde forskellig uddannelsesmæssig baggrund
Der er lavet

grupper som består af

deltagere Efter de

afholdte fokusgrupper endte

samtalerne med at ligne hinanden og derfor ses der ikke behov for at gennemføre
yderligere Halkier 01

I alle grupperne har deltagerne i forvejen en relation til

hinanden hvilket også medfører at de samles i små grupper af

At jeg har valgt at samle

mindre grupper gøres på baggrund af at det passer bedst i forhold til at brugerne i deres
hverdagsliv typisk deler deres interesse om Anders Hemmingsen i mindre vennegrupper
Halkier 01

Nedenfor tegnes et overblik over de

fokusgrupper og deltagernes

relation til hinanden Skemaet er derudover forsynet med detaljer om alder og
beskæftigelse Alle deltagere er anonyme og har derfor fået tildelt fiktive navne

Fokusgruppe 1 Vennegruppe

Karoline

år multimediedesigner

Malene

år multimediedesigner

studerende
Rie

år professionsbachelor i

finans
Morten

Fokusgruppe

Kærestepar

Mille

år pædagogstuderende

år pædagogstuderende

Thomas
Marie

år afdelingschef i detail
år

sygeplejerskestuderende

Fokusgruppe

Vennegruppe

Robin

år murer

Philip

år

markedsføringsøkonom
Villads
Simon

år skibsassistent
år kandidat i digital

design og kommunikation
Felix

år kandidat i

kommunikation og
interaktionsdesign

At deltagerne i forvejen har en relation til hinanden skaber naturligt en bestemt form for
gruppedynamik og således også social interaktion Halkier 01

De kendte sociale

positioner som opstår i denne gruppe skaber også nogle magtrelationer som jeg ud fra et
socialkonstruktivistisk synspunkt mener er et vilkår for den interaktion der sker mellem
deltagerne

også i deres hverdagsliv ibid

Denne udvælgelse er bevidst da disse

deltagere bedre vil kunne afspejle hvordan mening om Anders Hemmingsens indhold
0

dannes i virkeligheden da de i forvejen har delte erfaringer og oplevelser med at tale om
netop dette indhold og i nogle tilfælde også tidligere har delt det med hinanden i
forskellige situationer På den måde er der også større chance for at deltagerne vil
interagere med hinanden på sædvanligvis og derved skabe samtaler der virker socialt
genkendelige ibid At fokusgruppedeltagerne i forvejen kender hinandens reaktioner
kan som en ulempe for specialet dog betyde at der kan findes indforståede samtaler
mellem deltagerne under de

interviews som jeg ikke har kunnet afdække fuldstændigt

i dette speciale Modsat vil en samling af deltagere som ikke kender hinanden ikke
kunne afspejle de samme hverdagslige konstruktioner af humor som foregår i
fobindelse med snakken om Anders Hemmingsens profil
Ø e e

de af f

e

e

e

Ifølge Halkier kan det være godt at inddrage øvelser under interviewene for at gøre det
nemmere for deltagerne at starte diskussioner om netop det fokuserede emne Halkier
01

Af den grund inddrages der to øvelser ved hver fokusgruppe som skal få dem til

at reflektere nærmere over indhold på Anders Hemmingsen Instagramprofil Den første
øvelse der inkluderes handler om at få deltagerne til selv at fremvise et opslag på Anders
Hemmingsens profil der har gjort indtryk på dem for nyligt Dette gøres i målet på at
kunne forstå hvilket indhold de er mest tilbøjelige til at tale med deres relationer om
Den anden øvelse afholdes ved at fremvise 1 opslag fra Anders Hemmingsen som er
udvalgt på baggrund af min egen forforståelse af at de alle indeholder en form for
latterliggørelse af brand Deltagerne får fremvist billederne og skal derefter ved hjælp af
egne nedskrevne noter starte en diskussion med de andre deltagere om hvilken
betydning der er ved de forskellige opslag Ingen af deltagerne har på forhånd fået at
vide at dette speciale handler om latterliggørelse af brands Derfor er det interessant at
undersøge om de sammen vil finde frem til om der optræder latterliggørelse i de
udvalgte opslag eller om de konstruere en hel anden mening På samme måde er det også
interessant at se på hvordan deltagerne konstruere humor forstår den og deler den
videre Hvad deltagerne ellers er blevet spurgt om kan findes i bilag
1
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Grundet udfordringen med coronavirus og nedlukningen af hele det danske samfund
under specialeprocessen er én af fokusgrupperne blevet afholdt i en medieret version
over videofunktionen fra Facebook Messenger jf Steward
sig om fokusgruppe

William 00

Det drejer

som var nødsaget til at blive afholdt online Dette kan have en

betydning for hvordan samtalen omkring emnet er skabt sammenlignet med de grupper
der blev udført ved fysisk fremmøde
Ved videofunktion fra Messenger har det været muligt at skabe rammerne for en synkron
kommunikationsform mellem deltagerne til fokusgruppeinterviewet selvom de ikke var
placeret i samme fysiske rum Ackland 01

Dette har medvirket til at deltagerne har

kunne interagere med hinanden på samme tid og ikke som forskudt af hinanden
Ackland 01

1 Der betyder at der er blot er medieret en atmosfære for deltagerne som

minder om den ansigt til ansigt kommunikation de ville opleve ved det offline møde
som var intenderet ved indbydelsen til fokusgruppen Stewart

William 00

0

0

Der kan dog findes nogle ulemper ved medierede fokusgruppeinterviews som naturligt
ikke ville være opstået i de

forudgående offline interviews For det første kan det føles

distancerende for deltagerne at de sidder bag deres egen skærm og derfor potentielt ikke
får samme følelse af at kunne opleve de andres følelser om det omtalte Lo Lacono
Symonds

Brown

01

Video gjorde det muligt for os alle at se hinanden under

interviewet men dette kan potentielt ikke have været nok Dette har en stor betydning
for netop dette speciale da jeg ser humor og latterliggørelse som konstruktioner skabt i
sociale sammenhænge Hvis deltagerne ikke har haft mulighed for at opfatte
tilstrækkeligt om andre for eksempel har grint af specifikke opslag vil det potentielt
kunne have påvirket deres forståelse af disse Taget i sammenligning med hvordan der
potentielt kunne være blevet grint sammen af specifikke opslag under et interview lavet
ansigt til ansigt Yderligere oplevede jeg også problemer med at internetforbindelsen hos
enkelte af deltagerne forsvandt undervejs i interviewet Dette betød at deltagerne på skift
blev afbrudt og missede enkelte men nogen gange vigtige udtalelser fra de andre Den

synkrone kommunikation blev derfor afbrudt af og til hvilket ikke ville være sket ved et
offline interview
Fordelen ved denne medierede interviewform har dog været at deltagerne ikke har
kunnet fokusere på mig som moderator af fokusgruppen da jeg bevidst havde valgt at slå
videofunktionen fra på min egen computer Deltagerne har derfor haft en bedre
mulighed for at kunne samtale om det specifikke emne mindre påvirket af hvordan jeg
som moderator gennem ansigtsudtryk vil kunne afsløre holdninger til det omtalte
Ackland 01

Derfor kan der argumenteres for at samtalen mellem deltagerne i

gruppe har været mere naturlig og i overensstemmelse med hvordan de ellers ville have
talt sammen i en dagligdags situation

Halkier

01 1  I de to forudgående

fokusgruppeinterviews oplevede jeg at deltagerne trak sig lidt fra den naturlige samtale
med hinanden da de flere gange kom med udtalelser som får vi karakterer for det her
Dette tyder på at de har været påvirket af min tilstedeværelse i rummet og de reaktioner
de har kunnet aflæse fra mit ansigt I det sidste interview lavet over nettet har jeg ikke
fået kommentarer fra deltagerne som har kunnet afsløre deres opmærksomhed på mig
som moderator og mine egne forståelser i forhold til specialet Dette kan være tilfældigt
eller som en direkte konsekvens af valget om at deltage uden kamera Begge kan være
svært for mig at bevise efterfølgende og vil ikke nødvendigvis afspejle den fulde sandhed
hvis jeg efterfølgende have spurgt deltagerne
T a

be
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Fokusgruppeinterviewene blev efterfølgende transskriberet Halkier 01

At dataen

transformeres til skrift betyder at det skal betragtes som løsrevet af den kontekst hvori
samtalerne under fokusgrupperne har foregået Brandi

Sprogøe 01

Derfor har jeg

ved transskriptionen gjort mig nogle metodemæssige overvejelser om hvilke elementer
der er nødvendige at bevare til den senere analyse Brandi

Sprogøe 01

I denne

forbindelse har jeg valgt at transskribere efter deltagernes egentlige udtalelser og derfor
udgår forskellige angivelser om for eksempel øh er pauser og informationer om tonefald
Jeg inddrager dog information om hvornår de samlet griner af hinandens udtalelser i

forbindelse med gennemgangen af opslag fra Anders Hemmingsen Dette gøres for at
opfange hvornår deltagerne sammen bliver enige om hvad der bør grines af
Efter transskriberingen af fokusgruppeinterviewene skabte jeg overblik i materialet
gennem en kodning med udgangspunkt i kategoriseringer af forskellige temaer fra
deltagernes diskussioner Brandi

Sprogøe 01

0 Selve kodningen er både styret af i

forvejen definerede temaer på baggrund af teori om ridicule omdømme og sociale
konstruktioner Undervejs i gennemlæsningen af interviewene dukkede der yderligere
teamer op blandt andet i forhold til Jenkins participator c lt re Brandi
01

Sprogøe

1

Som eksempel bruges følgende citat i kategorien participator c lt re
Karoline

Altså det sjove er jo at det er jo ikke ham der laver de der videoer og

billeder det er jo folk udefra Så det er jo alle der nærmest kan være med Bilag 1 s
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I specialets analyse undersøger jeg først hvordan brugerne på Instagram deltager i
latterliggørelsen af brands på Anders Hemmingsens profil Har svarer jeg yderligere på
hvordan brugerne motiveres til at tage del i den humoristiske kommunikation Med
udgangspunkt i inspiration fra en platform sensitive approach Bucher

Helmond 01

vil jeg i dette afsnit beskrive hvordan de teknologiske affordances på Anders
Hemmingsens Instagramprofil skaber mulighed for den socialitet der findes på profilen
i forbindelse med latterliggørelse af brands Gaver 1

11

Gennem analysen beskriver

jeg yderligere det miljø som findes på Anders Hemmingsens profil med udgangspunkt i
participatory culture Jenkins Ito

Boyd 01

og Gulbrandsen og Justs

011 forståelse

af kollaborativ kommunikation
Beskrivelsen af Anders Hemmingsens Instagramprofil er baseret på de specielle
affordances der findes netop på denne profil

flere af disse affordances bunder dog i en

beskrivelse af Instagram som medie Det er vigtigt at kunne forstå Instagram for at
kunne forstå hvordan kommunikationen netop foregår på Anders Hemmingsens profil
Over 00 tusinde brugere er dog bekendte med de konkrete affordances der findes i at
kunne latterliggøre brands på

andershemmingsendk Som generelle teknologiske

affordances for Instagram på et konkret low level niveau jf Gaver 1
Helmond 01

Bucher

findes der muligheden for at brugerne kan uploade video og billeder

med supplerende billedtekst Her kan de tilføje indhold til eget billedfeed  den samlede

opslagstavle af de billeder og videoer som findes på en instagramprofil B
 rugerne kan
også tilføje indhold til den såkaldte stor f unktion hvor indholdet vil forsvinde igen
efter bare

timer Instagram På Instagram findes der yderligere andre teknologiske

affordances jf Gaver 1

som blandt andet muligheden for at like kommentere dele

og gemme andre brugeres indhold Instagram

Anders Hemmingsen har derfor

mulighed for at uploade eget indhold til sin profil og brugerne kan derefter reagere på

det og dele det videre til deres venner
Specielt for Anders Hemmingsens profil findes der affordances som går længere ud over
den generelle form for interaktion på Instagram På Instagram kan brugerne skrive
privat til hinanden ved at sende såkaldte directs

en besked der ender i indbakken hos

den anden Instagrambruger På Anders Hemmingsens benyttes denne teknologiske
affordance på en særlig måde Her har brugerne mulighed for at deltage i den humoriske
kommunikation der foregår på profilen ved at sende indhold direkte til Anders
Hemmingsen i målet på at han senere vil dele det indsendte på hans profil I 01
modtog han omkring 00 beskeder hver dag fra brugere som ville bidrage til indholdet
på profilen Kofoed et al 01

Brugernes deltagelse er central for profilen i sådan en

grad at Anders Hemmingsen selv udtaler til Forlaget Columbus at
hele profilen går ud på at folk skal sende mig billeder Det er følgerne der skaber
profilens indhold Det er dem der vælger hvilken vej det typisk skal gå Det er mig der
vælger ud hvilke billeder det skal på profilen men det er deres profil Columbus 01
Den latterliggørelse af brands som sker på profilen er derfor skabt i et samarbejde
mellem brugerne og Anders Hemmingsens selv Som Gulbrandsen
er denne form for kommunikation
kommunikation

Just har udtrykt det

og måske i virkeligheden al online

an ongoing process that is determined by the willingness to

participate in and the ability to invite to collaboration Gulbrandsen

Just 011 10

Humoren om brands på profilen sker derfor kun på baggrund af Anders Hemmingsens
formåen til at invitere andre brugere til at indsende deres bidrag til profilen og ved
brugernes lyst til at tage del i denne gøren grin med på platformen jf Gulbrandsen
011 10

Just

Her deltager de som en del af kollaborativ process hvor de alle har mulighed

for at indtage en deltagende rolle i det at gøre grin med udvalgte brands jf Gulbrandsen
Just 011
Muligheden for at tage del i denne kommunikationsproces bidrager til en high level
affordance på profilen som er med til at skabe en form for socialitet mellem brugerne og

Anders Hemmingsen jf Gaver 1

Denne socialitet muliggøres ved at brugerne kan

udtrykke sig selv ved at deltage i et fællesskab på profilen Her har de mulighed for selv at
indsende eget indhold til profilen Men i deltagelsen ved dette fællesskab benytter andre
brugere sig også af de teknologiske affordances som findes i at kommentere andres
opslag sende opslag videre og på den måde bidrage til en kommunikation som altid er
in the making  jf Gulbrandsen

Just 011 10

Yderligere gøres det muligt for de

deltagende at tage del i den humoristiske kommunikation ved selv at modificere andres
egenproducerede indhold eller ved at skabe nyt indhold som fortsætter på allerede
eksisterende jokes på siden Kietzmann et al 011

1 Her har brugerne igen mulighed

for at indsende det til Anders Hemmingsen i håbet på at de kan bidrage med deres
forlængelse af disse Den samlede kommunikation mellem brugerne og Anders
Hemmingsen skaber derved en affordance for socialitet på profilen jf Gaver 00

idet

brugerne kan samles i et humorfællesskab hvor det også er tilladt at gøre grin med
brands
Profilen bliver derfor som sociale medier i sig selv en platform hvor brugere kan samles
om forskellige emner

på denne profil omkring humor og i nogle tilfælde

latterliggørelse af brands På platformen opstår der som følge af muligheden for
socialitet en særlig participatory culture jf Jenkins Ito

Boyd 01

Den deltagende

kultur muliggør både at brugerne kan ytre egen stemme men også at brugerne kan holde
sig opdateret på hvad der ellers tales om og grines af i det samfund de selv tager del i
Deltagelse er så central for kulturen at brugerne forventer at humoristiske budskaber på
profilen kommer fra andre end bare Anders Hemmingsen selv Bilag 1 s
Fokusgruppedeltagerne udtrykte yderligere at de ikk nødvendigvis ser ham som en
afsender men mere som en form for budbringer af indhold i dette humorfællesskab
Bilag 1 s

Hemmingsen har dog en affordance i at kunne slette opslag og ændre på

indsendte

budskaber

På

den

måde

er

han

kommunikationsprocessen på profilen jf Gulbrandsen
kulturen er derfor dobbeltsidet
Lazarsfeld 1

med

til

Just 011 10

at

kontrollere

Hans position i

både som en kurator og opinionleader jf Katz

Deltagelsen på profilen rækker imidlertid udover de klassiske

positioner som findes på de fleste sociale medieprofiler hvor modtagere af opslag fra
profilerne typisk alene har mulighed for at kunne reagere på disse gennem
like funktioner og muligheden for at kunne kommentere På denne profil kan brugerne
som beskrevet ovenfor indtage en position som indirekte afsendere i det de kan deltage i
kommunikationen gennem Anders Hemmingsen
Brugerne er i høj grad motiverede til at deltage i denne kommunikation også selvom de
ind imellem indtager en mere indirekte afsenderrolle De er motiverede fordi de føler sig
som en del af det samme fællesskab og føler at deres humoristiske bidrag bliver
anerkendt af de andre brugere jf Jenkins Ito

Boyd 01

Jenkins 00

Deltagerne

udtrykker i den forbindelse vigtigheden af at Anders Hemmingsen benytter sig af den
teknologiske affordance i at kunne tagge brugerne også selvom dette tag oftest står som

en lille note ved det enkelte opslag På den måde kan de stadig opnå hvad Thomas kalder
for

seconds of fame Bilag

s

Selv at bidrage med egne jokes om blandt andet

brands og muligheden for at kunne blive anerkendt for dette skaber derfor en
motivation hos de deltagende brugere hvilket får dem til gentagende gange at indsende
indhold jf

K 01

Jenkins Ito
Gaver 1

At grine af brands bliver derfor en del af det brugerne er fælles om

Boyd 01 1 Der opstår derved en high level affordance for socialitet jf

i det brugerne har mulighed for at deltage i kulturen ved at dokumentere og

indsende deres oplevede humoristiske situationer Flere af fokusgruppedeltagerne kan
berette om episoder hvor de har sendt billeder og videoer ind til Anders Hemmingsen
Bilag 1

Brugerne bliver derfor en form for h mor detekti er der har til formål at

opdage når der begås latterlig opførsel i samfundet Det kan i den forbindelse antages at
brugerne har et så højt fokus på at deltage i kulturen og selv at kunne udtrykke deres
kreativitet at de overser hvordan deres latterliggørelse af bestemte brands potentielt kan
have en større konsekvens for disses omdømme jf Aula 010 I denne kultur handler det
derfor ikke nødvendigvis om bevidst at påvirke udvalgte brands omdømme men om
brugernes egen følelse af at deltage i et fællesskab og at kunne udtrykke sig selv jf
Jenkins Ito

Boyd 01

Dette er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med at brugerne

aldrig lægger mærke til denne latterliggørelse Denne kultur danner i stedet rammerne

om det brugerne forstår som en dagligdags praksis hvor de ofte selv tjekker Anders
Hemmingsens profil ud og taler med deres venner om den Bilag 1

Dette skaber

også en high level affordance i det brugerne har mulighed for at benytte den samlede
mængde af indhold på profilen til at holde sig opdateret om samfundet Profilen bruges
nærmest som en form for nyhedskilde

Det er en så stor en del af så mange

menneskers hverdag Man kan sidestille det med en avis eller en nyhedsudsendelse
fortæller en af brugerne bilag

s

1 Brugerne benytter ikke alene muligheden for at

kunne opdatere sig på disse nyheder og selv deltage i samtaler på profilen de fortsætter
også disse samtaler med andre Således udvider brugerne det klassiske kommunikations
flow mellem afsender og modtagere til at række endnu længere ud til en form for
indirekte modtagere af de konkrete kommunikative budskaber jf Katz
Gulbrandsen

Just 01

lazarsfeld 1

Flere af fokusgruppedeltagerne har sendt indhold fra Anders

Hemmingsen videre til personer i deres vennekreds Bilag 1 s 1 Bilag

s

Bilag

s

Det skaber yderligere en high level affordance for brugere idet de kan vedligeholde deres
sociale liv ud over fællesskabet på Anders Hemmingsen jf Gaver 1

Her bruger de

humoristiske kommunikation fra profilen til at starte samtaler med deres relationer
som også vil kunne relatere til humoren En form for smalltalk omkring hverdagsagtige
situationer og en nem forståelig latterliggørelse af brands som de fleste danskere kender
til At brugerne deler indholdet videre betyder at latterliggørelsen af brands potentielt
kan spredes langt ud over selve den sociale medieplatform og derfor være med til at
skabe en større omdømmerisiko for de berørte brands jf Power 00 Aula 010
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Den fælles forståelse af hvornår det er okey at latterliggøre brands på profilen skabes idet
deltagerne tager del i den humoristiske kommunikation på profilen jf Gulbrandsen
Just

011 110

Det er en del af den deltagende kultur at der i samtalerne mellem

brugerne og Anders Hemmingsens forhandles hvad der skal opleves som sjovt jf
Jenkins

Ito

Boyd

01

Hvis brugerne i en periode ikke selv deltager i

kommunikationsprocessen og kommer med egne bud hvilke brands de synes skal
latterliggøres så kan Anders Hemmingsen selv finde på at starte en ny råd tråd af jokes
Han har selv udtalt følgende i et interview med DR
Nogle gange er man selv inde og være kreativ og ligesom starte noget selv som man ikke
har fået tilsendt Kählervasen Jensens Bøfhus Dyrekort Sådan nogle ting kan man godt
være med til at starte en kreativ rød tråd med Så kan folk se det sjove i det og så bygger
de selv videre på den idé man måske selv har startet DR

01

Udover at Anders Hemmingsen selv kan sætte rammerne for hvordan brands bliver
latterliggjort på profilen er der fra deltagernes syn også en stor tilslutning til reagere på
andres humoristiske budskaber på profilen Bilag

s

Ved disse reaktioner peges der

på hvordan man bør forstå den deltagelse kultur på profilen og hvilke spilleregler der er
for at jokes i den forbindelse jf Jenkins 00

Der skabes derfor en fælles form for

literacy mellem brugerne som ved brug af profilen bliver oplært i hvordan man skal
forstå og selv deltage i kommunikationen om blandt andet brands jf Tosca
01

Klastrup

Når nye deltagere kommer til profilen vil de også hurtigt kunne blive vejledt i

hvordan humor bruges på profilen jf Jenkins 00

Konkrete eksempler på hvorfor

brands latterliggøres på profilen findes i næste analysedel Hvordan brugerne forstår
denne latterliggørelse kan du læse i analysens sidste afsnit

1

O

a

I første del af analysen er jeg nået frem til hvordan brugerne deltager i
kommunikationen om brands på Anders Hemmingsens Instagram profil og hvordan
disse brugere motiveres til at deltage i en latterliggørelse af brands på de sociale medier
Det er kommet frem at forskellige teknologiske affordances på Instagram muliggør at
brugerne selv kan indsende egne bud på humoristisk indhold og på samme tid reagere
på andres Dette muliggør en speciel form for socialitet hvor brugerne kan deltage i et
fællesskab omkring latterliggørelsen af brands online Brugerne er i den forbindelse
motiveret i at indsende egne humoristiske ytringer da de føler at deres bidrag betyder
noget for det fællesskab de deltager i Yderligere bliver brugerne også anerkendt for deres
bidrag idet Anders Hemmingsen vælger at kreditere dem som afsender af de konkrete
opslag Brugerne deltager derfor i en kollaborativ kommunikationsproces på de sociale
medier idet de inviteres til

og derefter selv vælger at deltage i den latterliggørelse der

findes af brands online Over tid skabes der derfor en deltagende kultur omkring jokes på
de sociale medier og en kollektiv forståelse mellem brugerne af hvilke jokes der er tilladt
at lave om brands i denne forbindelse Brugerne bliver derfor lært op i hvordan det er
tilladt at kommunikere vedrørende brands En form for community making hvor
brugerne tillærer sig et fælles sprog og gør brug af det i latterliggørelsen af udvalgte
brands Brugerne bidrager altså selv til processen og holder sig opdateret på hvordan
kommunikationen ellers udvikler sig De optræder derved som en form for humor
detektiver som opsporer situationer hvor brands udfører handlinger der kan opfattes
som latterlige for derefter at dele det med resten af fællesskabet
Yderligere udtrykker flere af brugerne at de sociale medier benyttes som en nyhedskilde
for dem og at de konkrete opslag på sider som Anders Hemmingsen derfor skal ses som
opdateringer på samfundet i deres øjne Brugerne er yderligere bevidst om at indholdet
på sider som Anders Hemmingsen er skabt af den almene sociale mediebruger og derfor
betragter de alene Hemmingsen som en budbringer af de budskaber disse brugere søger
at udtrykke online Brugerne er endelig fælles om hvordan de latterliggør brands online

men gør det for fællesskabet skyld og for de

seconds of fame de kan opnå ved bidrage

med eget indhold I kulturen findes der ikke nødvendigvis et bevidst mål i at skulle
påvirke brands omdømme i stedet skabes kulturen om deltagernes behov for at være
fælles om at udtrykke sig selv ved den humoristiske kommunikation der foregår på
profilen Om dette har en betydning for brands omdømme og om brugerne er bevidste
om det kan efter denne analysedel stadig være tvivlsomt
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I denne analysedel undersøger jeg hvordan og hvorfor brands bliver latterliggjort på
Anders Hemmingsens profil Dette gøres gennem en indholdsanalyse af profilen
udarbejdet sammen med to af profilens egne brugere Her forholder jeg mig først til
hvilken type af indhold der findes på profilen og om dette indhold kan beskrives som
spoof advertising eller memes som har været hyppigt beskrevet ved tidligere studier af
humoristik omtale af brands på de sociale medier I det efterfølgende afsnit præsenterer
jeg en ny typologi som skal skabe et overblik over grunde til at brands latterliggøres
Afsnittet støttes yderligere af teoretisk viden om transmedial literacy Tosca
01

latterliggørelse Billig 00

og omdømmerisici Aula 010 Aula

Klastrup

Heinonen 01

Power 00
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Tidligere studier af hvordan der laves sjov med brands på de sociale medier har primært
fokuseret på parodier af allerede eksisterende reklamer såkaldte Spoof Ad ertising I
perioden mellem 01 01 01

1 0

0 0 kan der dog alene findes ét opslag på Anders

Hemmingsens profil der kan defineres efter at være en satirisk version af en allerede
eksisterende reklame jf Sabri

Michel 01

Kategorien Spoof Ad ertising er af denne

grund udeladt fra kodningen af hvordan brands latterliggøres på Anders Hemmingsen

Det enkelte opslag som dog forsøger at kommentere et socialt problem gennem en parodi
af en eksisterende reklame indeholder en latterliggørelse af brandet Lunar Way og deres
reklamering med deres digitale bank app Bilag

nr 0 I oplaget findes en video hvor

den originale reklame genskabes i en overdrevet version for at udtrykke latterliggørelse
af den måde hvorpå Lunar Way vælger at inddrage influencers i deres reklamer

Screenshot

andershemmingsendk

Latterliggørelsen af brands på Anders Hemmingsens Instagramprofil kan således i
enkeltstående tilfælde beskrives som Spoof Ad ertising Men det er ikke den type af sjov
med brands som vises at være den mest dominerende på profilen Det er derfor oplagt at
bidrage til feltet ved at se på hvordan der ellers bliver grint af brands på sociale medier
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Tidligere studier af brandomtale på de sociale medier fokuserer yderligere på hvordan
humor gennem memes bruges til at kommentere
brands jf Brubaker et al 01 Kosa 01

eller direkte latterliggøre forskellige

I ndhold fra profilen er blevet kategoriseret som

memes hvis de overholder kravene fra specialets tidligere definition af hvad en meme er

Som eksempel har indhold i denne kategori supplerende humoristiske tekster som står i
kontrast til det egentlige indhold men som på samme tid bidrager til den samlede

humoristiske fortælling Jf Tosca

Klastrup

01 1 1 Opslagene er også del af et

eksisterende humoristisk tema som indeholder flere remixede versioner eller lægger op
til dette jf Wiggins

Bowers 01 1

Shifman 01

1 På profilen finder jeg forskellige

eksempler på hvor brands latterliggøres gennem forskellige typer af memes Dette
speciale supplerer derfor tidligere undersøgelse med at konstatere at der også figurerer
latterliggørelse af brands gennem memes på Instagram

konkret på Anders

Hemmingsens Instagramside Memes benyttes i nogle tilfælde på profilen til at udtrykke
utilfredshed overfor udvalgte brands jf Brubaker et al 01

I andre tilfælde benyttes

memes til at lave parodier på de handlinger brands tidligere har udført

eller i

forbindelse med humoristiske kommentarer som skal føre til latterliggørelse af de
udvalgte brands Kosa 01

1

screenshot

andershemmingsendk

I ovenstående meme latterliggøres Christian Stadil for hans udtalelser under TV
programmet Løvens Hule Bilag

Afsenderen af denne meme tager udgangspunkt i en

form for transmedial literacy idet der inkluderes en reference fra et andet medie som

her benyttes i en ny kontekst til at skabe et humoristisk budskab vedrørende Christian
Stadil og hans tidligere udtalelser Modtagerne må derfor indhente viden på tværs af
disse medier og vide hvordan Stadil agerer i Løvens hule for at kunne danne forståelse
med den konkrete reference og den humoristiske kommunikation der dannes ud fra
denne jf Tosca
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Ovenstående eksempel supplerer tidligere studier ved at pege på at der også kan findes
latterliggørelse af brands gennem memes på Anders Hemmingsens profil Der findes dog
også opslag på profilen som ikke kan sættes i denne kategori Resterende opslag på
profilen kan i stedet betegnes som helt klassiske billede og videoformater eller
screenshots taget fra andre sociale medie sammenhænge Bilag

I nogle tilfælde

suppleres dette indhold med en form for metatekst der skal forklare det humoristiske
budskab Bilag

Kategorien kan defineres som en form for image macro En visuel

kommunikation hvor billeder eller videoer suppleres med tekst jf Milner 01 Tosca
Klastrup 01 1

Kategorien optræder meget inden for memes forskellen er dog at

image macros inden for memes typisk inkluderer en form for punchline der står i
kontrast til billedets indhold jf Tosca

Klastrup 01 1 1 Når denne kategori adskilles

fra memes i specialet sker det på baggrund af tekstens funktion som alene har en
forklarende rolle og skal sikre at modtageren forstår budskabet med det enkelte opslag
Teksten står derfor ikke i kontrast til indholdet jf Tosca

Klastrup 01

og lægger heller

op til at blive spredt i nye remixede versioner som det typisk er tilfældet med ved memes
jf Shifman 01

1 Wiggins

Bowers 01 1

Eksempel på meme og billede med supplerende tekst

Undersøgelsen af indholdet på Anders Hemmingsens Instagramprofil bidrager derfor
også til eksisterende studier af brandomtale på sociale medier ved at påpege at
latterliggørelse af brands også sker på Instagram gennem mindre omtalte indholdstyper
end Spoof Ad ertising o
 g Memes Klassiske indholdsformater som billeder og video

benyttes typisk på dokumentaristisk vis til at afsløre brands i deres handlinger Dette er
dog ikke unikt for Anders Hemmingsens profil Det findes overalt på de sociale medier
Den manglede inkludering af disse formater i studier af hvordan brands bliver
latterliggjort må derfor skyldes at de fleste forfattere førhen har overset at brands også
nævnes gennem helt klassiske former for visuel kommunikation
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Ved kodningen af indhold på Anders Hemmingsen fra perioden 01 01 01 til 1 0

0 0

som tydeligt indeholder ét eller flere brands er jeg i samarbejde med to udvalgte
informanter fra Anders Hemmingsens målgruppe nået frem til en ny typologi for
hvorfor brands latterliggøres på sociale medier Fortolkninger ved de konkrete eksempler
på opslag ved hver kategori er også baseret på informanternes forståelser Der er i alt 1
kategorier se bilag

Undersøgelsen af indholdet på profilen har vist at brands kan

blive latterliggjort på mange forskellige måder og af forskellige årsager Humor bruges
derfor ikke for latterens skyld alene men også til at kommentere brands jf Billig 00

I

det følgende afsnit præsenteres det hvorfor brands er i risiko for at blive latterliggjort
online og hvad brands derfor skal være opmærksomme på i forhold til den
omdømme risici  der findes for dem på de sociale medier jf Power 00

K c é

æ e f e

Aula 010

då

Brands latterliggøres på Anders Hemmingsens Instagramprofil på baggrund af deres valg
af stil eller deltagelse i samfundsmæssige klichéer Denne latterliggørelse ses blandt
andet ved at brugerne håner forskellige gennemgående trends på profilen Brands kan
derved havne i risikoen for at blive latterliggjort hvis de følger trends som de 00 tusinde
følgere ser negativt på Et eksempel på dette ses ved at brands som Lala Berlin
latterliggøres for at være det mærke alle unge piger køber for at føle sig som en del af det
sociale fællesskab Ved denne kategori benyttes der en form for rebellious humor idet
brugerne gør grin med de sociale normer som findes i de unges fællesskab Humoren har
dog en disciplinerende funktion da brands som Lala Berlin forsøges irettesat for deres
bidrag til denne stereotypiske fremstilling jf Billig 00

Screenshot andershemmingsendk
Som andet eksempel på denne latterliggørelse så er det et gennemgående tema på
Anders Hemmingsens profil at såkaldte Infl encere b
 liver gjort til grin på baggrund af
deres handlinger og deltagelse i trends Brands der laver samarbejde med flere af disse
influencere ender dermed også i risikoen for at blive latterliggjort hvis deres reklame
havner som en form for influencertrend Lunar Way Naked Paradise Hotel

Fiat bliver

i nedenstående opslag også forsøgt irettesat for at deltage i en trend fremsat inden for en
social norm jf Billig 00

Her latterliggøres nævnte brands for at være direkte associeret

med influencers som ses negativt på på profilen Brugerne er således med til at definere
hvilke trends der opfattes som latterligt at blive associeret med På selve billedet står der
Influencer starter pack Denne overskrift understreger igen den transmediale literacy
der findes i forbindelse med de humoristiske opslag på profilen idet der hentes viden fra
hvordan der kommunikeres gennem humoristisk indhold på tværs af medier jf Tosca og
0

klastrup 01

At lave starter pack memes er en kendt form for joke internationalt der

baserer sig på at udpege stereotyper og gøre grin med disse  Kiberd 01

For at kunne

forstå denne reference må brugerne hente viden på tværs af deres brug af forskellige
medierede verdener Over tid benyttes denne reference tilpas gange på profilen at det
kommer til at indgå i den samlede literacy der som beskrevet i første analyseafsnit
findes i fællesskabet på Anders Hemmingsens profil jf Tosca

Klastrup 01

Screenshot andershemmingsendk
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Brands er også i risiko for at blive latterliggjort på Anders Hemmingsen på baggrund af
deres valg af produkter og dertilhørende prissættelse Under udviklingen af denne
kategori kunne det findes frem til at brands hyppigt latterliggøres hvis de vælger at
komme ud med produkter som brugerne ikke umiddelbart virker positivt stemt overfor
eller hvis deres allerede eksisterende produkter ikke lever op til forventningen hos disse
brugere Dette sker nogen gange som en form for disciplinary humor hvor brugerne
vælger at kommentere brands produkter gennem humor jf Billig 00

I eksemplet

herunder kommenteres der på den nyudkomne Ikea bøllehat som ikke falder i god jord
hos brugerne på på profilen Brugernes tilfredshed understreges ved denne image macro
jf Milner 01 i Tosca

Klastrup 01 1

hvor et billede af Ikeas hat supplerede med

ordet Stop Anders Hemmingsen har yderligere selv kommenteret Nej Ikea På den
måde latterliggøres Ikea for deres produkt og det defineres på samme tid over for
profilens følgere at det er tilladt at gøre grin med netop med brands der vælger at lancere
en bøllehat

jf brugernes fælles literacy på profilen Tosca

Klastrup 01

Screenshot andershemmingsendk
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Under kodningen af indholdet på Anders Hemmingsens profil blev det dog klart at
brands i mange tilfælde bliver latterliggjort på baggrund af de handlinger som de
foretager

sig

i samfundet

Brands kan derfor selv sætte sig i risiko for

omdømme udfordringer på de sociale medier på baggrund af hvordan de selv vælger at
agere jf Power 00

På profilen latterliggøres både opførsel som falder direkte tilbage

på det enkelte brands men det bemærkes også hvordan både brandets medarbejdere og
kunder opfører sig Brugerne har blandt andet delt en afsløring af at der dyrkes sex i
DriveNows biler og at en lærer på Slagelse Gymnasium har holdt fest og røget hash med
sine elever Bilag

Iøjnefaldende eller direkte dårlig opførsel kan derfor medføre

latterliggørelse af brands gennem opslag på Anders Hemmingsen Hvis et brand bliver
associeret med en bestemt handling vil brugerne af siden være tilbøjelige til at indsende
billeder eller videoer der enten kommenterer en handling eller selv direkte afslører
brandet i forbindelse med bestemte handlinger Her benyttes igen disciplinary humor til
at udstille de brands der træder uden for den sociale orden jf Billig 00

Som eksempel

på hvordan brands bliver direkte associeret med en bestemt opførsel kan ses i
nedenstående opslag hvor Postnord bliver latterliggjort for ikke at leve op til
forventninger vedrørende deres postlevering I dette tilfælde skabes en parodi gennem en
meme af en medarbejder fra Postnord som med vilje modarbejder det at kunne aflevere
pakken hos kunden Nødvendigheden af transmedial literacy bliver i den forbindelse
understreget da fortolkning af denne meme kræver at brugerne tager udgangspunkt i
deres erfaringer fra andre medier jf Tosca

Klastrup 01

Opslaget er en parodi af en

postmedarbejder som skynder sig at løbe væk fra det sted hvor afleveringen af en pakke
skulle finde sted

Screenshot

andershemmingsendk

Ved parodien blandes lokale referencer vedrørende Postnord og deres dårlige omdømme
sammen med en international memereference til Nar to R n der er en løbestil som
findes i en Japansk animationsserie Don 01

Selve latterliggørelsen af Postnord kræver

imidlertid en forståelse for hvordan Postnord opfattes i andre sammenhænge og hvilke
narrativer der fortælles om dem i forvejen og derfor har deres allerede eksisterende
omdømme en stor betydning for den latterliggørelse der kan foregå i det konkrete opslag
jf Aula

Heinonen 01

Det er efter min og informanternes opfattelse at Postnord er

blevet kritiseret meget for deres manglende levering af pakker til kunderne Derfor er
denne meme med til at understrege denne kritik af Postnord ved netop at latterliggøre
måden hvorpå de udfører deres arbejde
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På profilen findes der yderligere omdømmrisici jf Power 00

Aula 010 idet brugerne

opdager og efterfølgende afslører hvis det enkelte brand har lavet en fejl Denne fejl
bliver også udstillet og latterliggjort på profilen og på den måde forsøger brugerne at
benytte humor til at opdrage på de udvalgte brands jf Billig 00 Typisk afsløres brands
i at have lavet en fejl i en af deres produkter Som eksempel på dette afsløres Pågen i deres
mangel på den kendte kanelcreme i deres gifflar Her fortælles det igen gennem en image
macro  jf Milner 01 i Tosca

Klastrup 01 1

hvilken følelse det bør skabe hos

brugerne når brands begår fejl Således bidrager denne kommentar også til den samlede
literacy på profilen jf Tosca

Klastrup 01

Screenshot

andershemmingsendk
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På Anders Hemmingsens profil indsender brugerne også indhold der har til formål at
latterliggøre specifikke reklamer eller udtalelser både mundtligt og skriftligt fra
forskellige brands Dette kan for eksempel være i forbindelse med at et brand har lavet en
reklame som brugerne ønsker at kommentere eller at et brand har lavet en skriftlig
udmelding om sig selv der ikke stemmer overens med hvordan brugerne på Anders
Hemmingsens side ser på brandet jf Aula 010

Som et eksempel er Fie Laursen blevet

afsløret i at udnævne sig selv som Bestseller Author på hendes egen Instagramside
Latterliggørelsen sker i at én bruger har fundet Fies bog i Netto til 0 kr og af denne
grund ikke mener at hun bør kalde sig selv for bestseller Afsløringen af prisen er sat
sammen med et screenshot fra Fie Laursens egen Instagramside for at opdrage på hende
jf Billig 00 og fremhæve at hendes kommunikation er fejlagtigt

Screenshot

andershemmingsendk
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Brugerne opdager også hvis brands har forsøgt at kopiere andre Dette kan være i
forbindelse med kopiering af bestemte produkter eller ved at benytte andres materiale i
egen markedsføring På profilen optræder blandt andet en gennemgående joke hvor
brands latterliggøres for at have kopieret andre Som en opdragende funktion jf Billig
00

bruges humor derved til at udstille disse cop cats Joke opretholdes ved at indsætte

teksten Må jeg låne din opgave

på billeder eller videoer af det brugernes synes ligner

kopiering fra andre brands For at kunne forstå referencen må brugerne hente viden fra
den fælles literacy der er skabt i fællesskabet på profilen jf Tosca

Klastrup 01

Netto

var blandt andet udsat for denne latterliggørelse da brugerne sammenlignede deres
billige stel med det dyre fra Royal Copenhagen

Screenshot

andershemmingsendk
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Selvom den umiddelbare største risiko for brands omdømmetrussel på Anders
Hemmingsens profil findes i forbindelse med brugernes kommentarer på

eller direkte

afsløring af brands valg opførsel og kommunikation jf Power 00 secondary risk så
latterliggøres brands også uden at have opført sig på en bestemt måde eller begået en fejl
Denne kategori indeholder definitionen af en såkaldt påført latterliggørelse I denne
form for latterliggørelse af brands på profilen ses det at brands omtales i forbindelse
med opsatte jokes typisk på baggrund af en større samfundsmæssig helhed Disse
opsatte jokes har derfor en disciplinerende funktion overfor konkrete brands selvom
den humormæssige kritik som referer til samfundsmæssige helheder kan opfattes som
rebelsk og frigørende jf Billig 00

Som eksempel opstilles der gennem nedenstående

billede af fem Coca Cola flasker en joke om at Coca Cola diskriminerer i forhold til race
På det indsendte billede har en person fundet en Zero Cola med sort mærkat og navnet
Yusuf og stillet den i midten af fire andre røde colaer som alle har etniske danske navne
skrevet på Ved denne form for joke om et udvalgt brand skaber personen selv en ny
virkelighed der skal fortælle noget om hvordan brandet opfører sig Risikoen for brands
i forhold til denne form for latterliggørelse ligger i at deres omdømme kan skades som
følge af en fordrejet eller løgnagtig historie Denne fordrejning af sandhed kan dog være
svær at gennemskue på de sociale medier hvor det er svært at skelne mellem sandt og
falsk jf Solove

00

Brugerne der skaber disse jokes har sandsynligvis ikke

intenderet at skulle kommentere negativt på det specifikke brands Denne type joke og
den virkelighed der skabes gennem den kan dog stadig opfattes som realistisk for nogen
af dens modtagere og have betydning for den omtaltes omdømme jf Aula 010

Screenshot
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På profilen findes der også opslag med en direkte latterliggørelse af konkrete brands
Typisk optræder denne latterliggørelse som en kommentar til det udvalgte brand Det der
adskiller denne kategori fra de resterende eksempler på hvorfor brands latterliggøres på
profilen skal findes ved at opslag i denne kategori ikke er lavet på baggrund af nylige
observerede situationer I denne kategori afsløres brands ikke i deres opførsel fejl eller
kommunikation som ellers er typisk for de ovenstående kategorier I stedet bliver brands
i denne forbindelse forsøgt latterliggjort med udgangspunkt i det

typiske dårlige

omdømme som der allerede eksisterer i offentligheden jf Aula

Heinonen 01

Denne latterliggørelse kan ske som en direkte kommentar eller hetz til den der omtales
Som eksempel har en bruger indsendt et billede til Anders Hemmingsen hvor Rasmus
Paludans ansigt er placeret på den heks brugeren har lavet i forbindelse med Sankt Hans

traditionen Som kommentar til billedet har Hemmingsen selv skrevet Endnu en lille
heks er gjort klar Der understreges i dette tilfælde at det på profilen er i orden at udstille
iøjnefaldende personer på denne vis
profil Tosca

jf den fælles literacy på Anders Hemmingsens

Klastrup 01

Screenshot

andershemmingsendk
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Ligesom at brands kan latterliggøres direkte på baggrund af brugernes uforbeholdne
mening om dem så ses der også eksempler på at brands bliver hyldet af brugerne på
profilen Denne kategori falder uden for undersøgelsen af hvorfor brands forsøges
latterliggjort på Anders Hemmingsens side Kategorien bidrager dog til analysen ved at
påpege at brands også nævnes på profilen i andre typisk mere positive forbindelser I
nogle tilfælde kan omtale af brands på profilen således være med til at skabe en mere
positivt syn på brandet i offentligheden jf Aula og heinonen 01

Typisk vil indhold

inden for denne kategori referere til en decideret hyldest til brandet i selv deres opførsel
eller deres kommunikation Som eksempel kaldes det i et opslag Dagens bedste nyhed
at Arla nu har lanceret deres en ny Lillebror smøreost I den forbindelse hylder brugeren
sammen med Anders Hemmingsen direkte det nye produkt og derfor også indirekte Arla
for deres valg

Screenshot

andershemmingsendk
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I enkelte tilfælde i det udvalgte datamateriale bliver brands imidlertid hyldet som en del
af en større latterliggørelse af andre typisk konkurrerende brands Dette for at skabe en
kontrast mellem hvilke brands der omtales henholdsvis positivt og negativt på profilen
Der kan af denne grund stadig findes en omdømme risiko for brands hvis de bliver udsat
for denne sammenligning med andre jf Aula

Heinonen

01

I kodningen af

indholdet på Anders Hemmingsens profil er der fundet frem til gentagende gange hvor
forskellige brands udsættes for at blive sammenlignet med andre og af denne grund er
der også dannet en kategori for denne form for latterliggørelse som kaldes
komparationer Her benyttes humor som et retorisk middel til både at adskille og
sammenholde de omtalte brands jf Billig

00 1

Som eksempel på sådanne

sammenligning bliver Kvickly og Netto brugt i det opslag der kan ses nedenfor Her
fremhæves det hvordan de to forskellige butikker pynter op til jul Dette gøres i
forbindelse med en latterliggørelse af hvor lav en kvalitet der er at finde hos Netto frem
for hos deres konkurrenter Latterliggørelsen udtrykkes yderligere idet at Anders
Hemmingsen kommenterer at

han godt kan lide Nettos juleudsmykning

kommentar der nemt kan fortolkes som værende ironisk

Screenshot

andershemmingsen
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I anden analysedel er jeg sammen med to medforskere nået frem til hvorfor brands
latterliggøres på Anders Hemmingsens Instagramprofil Gennem analysen kommer det
frem at der i modsætning til tidligere studier af latterliggørelse af brands på de sociale
medier kan findes frem til langt flere måder hvorpå brands omtales i den forbindelse
Tidligere studier har haft fokus på spoof advertising og memes som også optræder på
Anders Hemmingsens Instagramprofil I denne analyse fremhæves det dog at brands
også forsøges latterliggjort gennem andre indholdstyper som for eksempel det vi kender
som klassiske billeder videoer og screenshots Som oftest suppleres disse med
forklarende tekst Det kan derfor potentielt være mere udfordrende at kategorisere disse
som jokes omkring brands da vi er vant til at fokusere på helt andre indholdstyper jf
tidligere studier om memes og spoof advertisement I analysen blev det også fremført
hvordan brands forsøges latterliggjort af mange forskellige grunde Latterliggørelsen
sker primært som en reaktion i forhold til brands selvfremstilling og opførsel men kan
også forekomme som direkte kommentarer på baggrund af brands tidligere omdømme
eller som en uprovokeret og opsat hån af disse Yderligere kan der redegøres for opslag
hvori brands bliver hyldet på de sociale medier og derfor ikke forsøgt latterliggjort
modsat tilfældet ved de resterende kategorier Denne hyldest lægger dog også op til
komparationer mellem de brands brugerne godt kan lide kontra de brands der bliver set
mere negativt på på de sociale medier
For at brugerne kan relatere til de forskellige opslag kræver det en høj grad af
transmedial literacy idet brugerne i flere tilfælde må hente viden fra deres brug af andre
medier På Anders Hemmingsens profil trænes brugerne tilligemed til en bestemt slags
literacy da de kategorier af latterliggørelse der findes på profilen er med til at definere
hvordan der kan tales om brands på profilen Således skabes en fælles viden om hvad
brugerne på profilen finder sjovt og hvilken type af mennesker de derved opfatter sig
som når de vælger at deltage den humoristiske kommunikation vedrørende brands
Brugerne har alligevel forskellige intentioner bag deres omtale af brands på profilen og

derfor kan der diskuteres hvorvidt der potentielt findes et utal af omdømmerisici for de
der latterliggøres eller hyldes på de sociale medier
B
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I denne del af analysen vil jeg sætte fokus på hvordan deltagerne i de

afholdte

fokusgrupper taler om de opslag hvori brands latterliggøres på Anders Hemmingsens
Instagramprofil Målet er at nå en forståelse af hvordan denne gruppe forstår
kommunikationen på profil og hvordan de sammen er med til at konstruere
latterliggørelsen af brands i denne forbindelse Endelig leder fokusgruppedeltagernes
udtalelser op til en senere diskussion af om denne latterliggørelse af brands på sociale
medier reelt kan udgøre omdømmerisici for disse brands Udtalelserne i denne del af
analysen er baseret på deltagernes samtale om de 1 udvalgte opslag til billedøvelsen
foretaget under de

interviews Afsnittet er bakket op af teoretiske synspunkter om

sociale konstruktioner Gergen 00
00 Aula
H

latterliggørelse Billig 00

og omdømme Solove

Heinonen 01
e

e

b a d

e

ca

Som udgangspunkt ser jeg den humor og de meninger der dannes om brands på de
sociale medier i dette tilfælde på Anders Hemmingsens Instagramprofil som sociale
konstruktioner jf Gergen

00

Al humor der findes om brands i forbindelse med

profilen bærer derfor præg af den deltagende kultur og de samtaler som findes på og
omkring profilen jf Gergen 00

Jenkins 00

Indholdsanalysen af hvilke former for

latterliggørelse der findes på profilen kan derfor ikke stå alene da jeg så ville mangle
perspektiver fra de mennesker der faktisk tager del i denne virkelighed Gergen 00
også selvom indholdsanalysen er lavet i samarbejde med to medforskere
I de følgende afsnit inkluderer jeg referencer til hvordan fokusgruppedeltagerne forstår
latterliggørelsen af brands på Anders Hemmingsens side

Gennem analysen er det humor som en social konstruktion der danner baggrund for
hvordan man kan forstå latterliggørelse og fokusgruppedeltagernes udtalelser i forhold
til dette jf Gergen 00

Der kan dog findes passager i transskriberingen af alle de

foretagede fokusgruppeinterviews

hvor det er ekstra tydeligt at se hvordan

latterliggørelsen af brands konstrueres i de samtaler deltagerne har i forbindelse med at
have set de 1

udvalgte opslag fra Anders Hemmingsens profil Ifølge Gergen har

deltagerne ikke kunnet skabe en virkelighed omkring disse opslag før de har deltaget i
samtale med andre jf Collin 01

Gennem de afholdte interviews blev det tydeligt

for mig at der findes eksempler på humor hvor deltagerne let skaber samme forståelse
af konkrete jokes Der findes dog også enkelte tilfælde hvor jeg kan se forskel på hvordan
deltagerne opfatter de forskellige opslag når de ser på billederne alene i forhold til når
de taler om dem med de resterende deltagere i gruppen Jeg oplever som et eksempel at
deltagerne i alle grupperne har forskellig forståelse af et opslag hvor Hunkemøller
udstilles for at have photoshoppet et billede med en af deres undertøjsmodeller Bilag
I fokusgruppe

er det ikke alle der har samme forståelse af hvad der er budskabet med

netop dette opslag Gennem samtale med de andre deltagere danner de dog en samlet
forståelse
Felix Det er en photoshop fejl Hvis du kigger lige under Bh en
Simon Det havde jeg slet ikke set Var det ikke bare en delle
Villads Det er eddermame et fucked up billede ihvertfald så Er du gal mand
Philip Det er sjovt Det ændrer helt klart mit syn på det Jeg forstod det ikke før
Fuck det er fedt Bilag

s

Det er dog ikke alene gennem samtalerne mellem deltagerne at humor ses direkte
påvirket af andres bidrag til forståelsen af opslag på profilen En deltager påpeger også at
der ved et opslag omhandlende Fitness Worlds besøg på Burger King er skrevet en

kommentar der får drevet den intenderede latterliggørelse over på et helt tredje brand
Bilag

Efterfølgende kan det ses hvordan en anden deltager påvirkes af denne

information og taler videre om hvordan han opfatter Postnord som nu også nævnes i
forbindelse med opslaget Bilag

s1

Samtaler offline mellem vennegrupper og online mellem brugerne på Instagram er
derfor alle med til at konstruere hvordan brands latterliggøres og hvordan dette skal
forstås jf Gergen 00

Når brugerne på den måde arbejder for at forstå humoren ved de

enkelte oplag gennem samtaler med andre og ved at læse om andres forståelser kan de
derved opnå helt nye forståelser

på den måde tilføjes hele tiden ny viden til den

literacy brugerne skaber i forbindelse med brug af Anders Hemmingsens profil jf Tosca
Klastrup
H

da

a e

e ef

å

Ifølge Billig bør humor forstås som noget der findes universelt i alle kulturer verden
over Dog kan humors konkrete budskaber forstås forskelligt alt efter hvilken kulturel
gruppe der kigges på Billig 00 1 0 De humoristiske budskaber der kommunikeres på
Anders Hemmingsens Instagramprofil kan derfor forstås af netop den gruppe af
mennesker som kan relatere til denne humor og som har den samme forståelse af hvad
denne humor skal have af betydning Deltagere i alle fokusgrupperne gjorde det tydelig
at de alle havde brug for at kunne relatere til humorens budskaber for at kunne
kategorisere det som noget sjovt Èn deltager nævner at det er sjovest når man sådan
også kan relatere til det at man kan se sig selv i det

Bilag 1 s

Èn anden deltager

udtrykker også i forbindelse med en snak om hvilke opslag han finder sjovest at relation
til det omtalte i hvert opslag har en stor betydning
Thomas Men eren der har jeg en kammerat der kører meget lastbil så jeg synes
det er relevant fordi at han ville synes at det var pisse sjovt

Bilag

s 11

Fordi Thomas har en forbindelse til en lastbilchauffør har han lettere ved at kunne
relatere til humoristiske budskaber om dette emne Han har dog ingen relation til
fitnesscentre og har derfor sværere ved at opfatte det humoristiske budskab i det opslag
der omhandler Fitness World Bilag

s 11

Som også nævnt i tidligere eksempel konstruere deltagerne sammen det humoristiske
budskab omkring Hunkemøller og deres photoshop fejl Nogle af deltagerne har på
forhånd dannet den forståelse af at dette brand bør latterliggøres for deres fejl Den
intenderede humor er derfor ikke blevet forstået som noget universelt for alle brugerne
af Anders Hemmingsens profil men i stedet forstås budskabet forskelligt blandt mindre
grupper af opslagets modtagere Billig

00 1 0

For nogle forstås det som en

latterliggørelse af Hunkemøller og deres photoshop fejl mens det for andre forstås som
noget der ikke bør laves sjov med bilag

s 10 bilag

s

Nogle humoristiske budskaber kan derfor som Billig nævner være lettere at forstå for
mange mennesker mens andre kan være både svære at forstå men også at kunne
analysere ligesom jeg har forsøgt gennem analysen af opslag fra Anders Hemmingsens
profil Billig 00 1 0 Gennem fokusgrupperne blev det klart at både den kontekst som
humoren kommunikeres i og deltagernes personlige baggrunde har betydning for
hvordan de forstår opslag fra profilen I forbindelse med fokusgruppe 1 s samtale
omkring et billede af et medlemskort fra Fitness World blev det tydeligt hvordan
deltagerne danner forståelse af humoren på baggrund af tidligere oplevelser i deres liv
Nogle af deltagerne opfatter at billedet repræsenterer en person der skraber frost af sin
bilrude og derfor endelig får brugt sit medlemskort til Fitness World Andre forstår i
stedet at medlemskortet benyttes til at opdele og derefter indtage stoffer fra bilens
forrude Bilag 1 s 1

Hvad der forstås som humoristisk ved de forskellige opslag og i

den forbindelse også hvilke elementer brands bliver sat i forbindelse med påvirkes
derfor både af sociale konstruktioner i samtale omkring opslagene jf Gergen 00

Det

påvirkes yderligere af de personlige baggrunde som hver af modtagerne kommer fra jf
Billig 00

Latterliggørelse af brands på Anders Hemmingsens profil kan derfor opfattes

meget forskelligt også blandt de mennesker som sammen deltager i kulturen omkring
profilen
Deltagerne danner således forskellig mening omkring opslagene på profilen og derfor er
det ikke en selvfølge at alle opslag på profilen udløser grin Som Billig også nævner så
kan budskaber der har været intenderede som humoristiske ikke nødvendigvis udløse
grin hos alle modtagere Billig 001 1

Flere af deltagerne fortæller om hvordan de

har oplevet indhold på Anders Hemmingsen som de mener overtræder deres grænser for
hvad de synes man må lave grin med på de sociale medier Her er Rie blandt andet i
nogle tilfælde i tvivl Om det er sjovt eller om man håner folk Bilag 1 s

Malene

tilføjer også at der kan være opslag på profilen hvor hun tænker Ej okay Det var så ikke
så sjovt Ibid Yderligere udtrykker deltagerne dog også at Anders Hemmingsens typisk
går over stregen for hvad der bør laves grin med men at det for nogen er sjovest når
opslagene opnår et niveau hvor de kan ses som værende provokerende Ibid Deltagerne
gør derfor ikke meget ud af til dagligt at tænke over hvilke opslag de ikke finder
humoristiske Gennem billedøvelsen kan deltagerne udpege flere opslag som de ikke
synes er sjove Blandt andet udtrykker Thomas at han ikke synes at det er sjovt når Netto
og Prada latterliggøres for deres kopier af andres produkter
Thomas

Det er sådan noget med at Netto har kopieret noget andet det er

ligesom med Prada tasken sådan er det alle steder Det er jo ikke sjovt det er en
realitet at sådan har de altid været

Bilag

s1

Deltagerne er dog klar over at der kan være andre som finder opslag humoristisk selvom
de ikke selv forstår det sjove i det konkrete opslag Den konkrete latterliggørelse af
forskellige brands på Anders Hemmingsens profil kan derfor sagtens finde sted selvom
det ikke er alle modtagere som kan relatere til denne Humor kan således sagtens være
intenderet ved det konkrete opslag selvom det ikke er alle der finder det direkte
humoristisk jf Billig 00

Robin udtrykker blandt andet at han oplever at afsendere af

indhold på profilen godt kan have intenderet at latterliggøre forskellige brands

Robin

Hvis man synes at det er latterliggørelse så er det højest sandsynligt

også ment sådan og så har det jo været personligt for at skade enten personen
eller brandet Bilag
I fokusgruppe

s1

kom samtalen ind på at det er interessant hvordan andre kan finde på

påføre latterliggørelse til brands som opfattes til ikke selv at have gjort noget forud for
den humoristiske kommunikation jf opsatte situationer

Informanterne nævner

blandt andet at man går for langt når man påpeger at Prada har kopieret en taske fra
Hus forbi
Marie

Det er et billede af en Prada taske som er gul og så en hos forbi taske

som også er gul Der synes jeg måske han går lidt for langt på en måde Jeg tror
bare ikke at jeg kan se det sjove i at det skal stilles op
Thomas Jeg synes det er uinteressant jeg synes det er irrelevant Så meget ligner
det heller ikke hinanden og det der kan du finde på 0 000 produkter hvis du rent
faktisk ville sætte dig ned og kigge
Bilag

s 11

Fokusgruppe 1 bliver dog enige om i modsætningen til dette at det sagtens kan være
sjovt at påføre forskellige jokes til brands der ikke forud har gjort sig fortjent til dette
Deltagerne har som følge af billedøvelsen en samtale om et opslag der inkluderer et
billede af TV s logo der er photoshoppet så det nu indeholder en masse små figurere af
coronavirus Her benyttes TV s slogan Alt det vi deler som en punchline i joken der skal
referere til at TV deler ud af coronavirus Bilag

I den forbindelse fortæller de om

hvordan det kan være sjovt at påføre en joke til brandet og direkte benytte deres slogan
imod dem
Marie Den der med logoet jeg så den også i dag Jeg synes egentlig den var sjov
nok fordi TV

alt det vi deler og så alligevel går man over og bruger deres slogan

imod dem fordi det lige er en person fra TV der er ramt Den er ret sjov fordi den

lige reflekterer godt på den måde men det er jo ikke ensbetydende med at det er
TV der smitter Bilag 1 s 10
Marie udtrykker at jokes sagtens kan være sjove selvom de rammer brands på denne
måde Det handler derfor ikke nødvendigvis om hvem latterliggørelsen rammer men i
stedet om hvordan der reflekteres i den konkrete humoristiske ytring Marie er dog i
forlængelse af dette indforstået med at selvom det er sjovt at drille TV i forbindels med
coronavirus så skal det ikke forstås direkte som en advarsel af at TV er en kilde til
smitte med denne virus Deltageren laver i dette tilfælde således ingen referencer til
brandets omdømme jf Aula og Heinonen 01
H
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I ovenstående afsnit kunne det fremlægges hvordan deltagerne udtrykker forskellige
meninger og forståelser til de humoristiske ytringer som findes på Anders
Hemmingsens Instagramprofil I den forbindelse ses det at latterliggørelsen af brands på
siden både kan samle modtagere som fælles finder latterliggørelsen som sjov men på
samme tid også adskille dem fra de resterende modtagere som ikke har samme mening
om konkrete opslag Humor bidrager derfor både til at samle og til at adskille mennesker
Billig 00 1

Gennem de afholdte fokusgruppeinterviews kan det også se hvordan

deltagerne søger at adskille sig fra de brands som de finder det sjovt at latterliggøre
Dette gør de ifølge Billig gennem den retoriske handling der findes i grin når de er med
til at opretholde jokes om de udvalgte brands Billig 00 1 0 Sammen griner deltagerne
af de brands de selv vælger at tage afstand til Billig 00 1

Villads fra fokusgruppe

tager blandt andet afstand til både Føtex og Københavns Metro Bilag

ved at

kommentere deres handlinger som han både kalder for morbidt og dumt
Villads

Det var bare det der med bamserne Det var bare morbidt at hænge

bamser op Det kan jeg godt lide Jeg kan også godt lide den der med at de havde
lukket tunnelen pga åbningen Det synes jeg også er god humor

Bilag

s

0

Der grines derved af de brands der tages afstand til og på den måde repræsenterer det
hvad Billig vil definere som en af de vigtige dele af vores sociale liv Billig 00 10 For når
brugerne af Anders Hemmingsen er med til at latterliggøre brands på siden er de med til
at opretholde den sociale orden som de selv er en del af Billig 00 10 Brugerne er
derfor tilbøjelige til at latterliggøre brands hvis de træder uden for den opfattelse de har
af hvordan brands i Danmark bør fremstille sig selv eller opfører sig I indholdsanalysen
kom det frem at det specielt var disse to parametre sel fremstilling o
 g opførsel som havde
indvirkning på om brands blev forsøgt latterliggjort
B

af d c

a

Billig taler om en form for humoristisk ytring disciplinar h mor som særligt bruges til at
opdrage på de i dette tilfælde brands som træder uden for hvad der tillades i forhold til
det han kalder for den sociale orden  Billig

00 1

Gennem de afholdte

fokusgruppeinterviews stødte jeg på flere tilfælde hvor deltagerne benyttede sig af denne
form for opdragende humoristiske ytringer I alle fokusgrupperne blev det blandt andet
diskuteret hvordan Influencere som Fie Laursen træder uden for acceptabel opførsel ved
at skrive usandheder omkring sig selv på deres Instagramprofiler Bilag 1

Opslaget

som omtales i denne forbindelse viser at Fie Laursen omtaler sig selv som værende
bestselling a thor selvom man i Netto kan finde en af hendes bøger nedsat til kun 0 kr
Bilag

 Philip fra fokusgruppe

benytter opdragende form for latterliggørelse ved at

påpege den kommunikative fejl Fie Laursen laver i forbindelse med at skulle opretholde
det han kalder for en ægte Instagramfacade Bilag
Philip

s

Det er fandme også sjovt Det er rigtig sådan Instagramdillen sådan

det der med at man skriver alle de positive ting og så lige glemme at de eneste der
gad at købe den det var Salling Group eller et eller andet og så ender den i Netto
Ibid
Disciplinary humor Billig

00

benyttes også af brugerne til at latterliggøre større
1

brands der opfører sig uhensigtsmæssigt i forhold til den sociale orden Denne form for
latterliggørelse virker opdragende i den fælles literacy som findes mellem de brugere der
deltager på Anders Hemmingsens profil Tosca

Klatsrup 01

Humoren virker derfor

opdragende for de der deltager i den men man kan sætte spørgsmål ved hvorvidt det har
den fulde opdragende funktion overfor de brands der latterliggøres da de typisk ikke er
opmærksomme på de humoristiske budskaber og derfor ikke nødvendigvis har en
følelse af at blive opdraget på jf Billig 00
Deltagerne fra alle fokusgrupperne er som nævnt tidligere meget optagede af det opslag
hvor Hunkemøller latterliggøres for deres photoshop fejl Opslaget er ifølge deltagerne
fra fokusgruppe

et eksempel på hvor humor kan benyttes i den bedre sags tjeneste for

at minde forbrugerne om at Hunkemøller udviser et falsk billede af hvordan deres
modeller ser ud i deres undertøj Jeg har spurgt deltagerne om det sjoveste ved opslaget
skal findes i selve billedet eller om det er latterliggørelsen af selv brandet Hunkemøller
som de finder sjovest i det konkrete opslag Her var de enige om at humoren ligger i selve
den opdragende form for latterliggørelse af brandet
Mille

Det er nok at det rammer Hunkemøller Men jeg synes også at det er

ærgerligt at se at de redigerer deres billeder når de er et undertøjsbrand
Thomas Så er det der jo også lidt i den bedre sags tjeneste Forstået på den måde
at man siger Det er sjovt og folk vil kunne dele det Det kan godt være at der er lidt
click bait i det

men det er jo vigtigt at vise at ikke engang modellerne er så

tynde som de ser ud Så lad vær med at tro på det ikke Så jeg synes det er godt Det
er sjovt og det giver et indtryk af at det er fake Bilag

s 10

I ovenstående tilfælde kan det derfor argumenteres for at deltagerne benytter sig af en
form for det Billig kalder for correcti e mocker  Udtalelserne er med til at latterliggøre

Hunkemøller i målet på at kunne informere andre om deres dumme fejl og på sigt at
kunne få brands til at droppe photoshop programmet i deres undertøjsreklamer jf Billig
00 1

B

af ebe

Det er dog ikke i alle tilfælde at deltagerne udtrykker latterliggørelsen på baggrund af et
opdragende ønske af de konkrete brands Gennem samtalerne i fokusgrupperne kommer
jeg også frem til episoder hvor deltagerne taler mere om de sociale regler som de lever
under Humor kan derfor også benyttes som et befriende element hvori brugerne kan
komme ud med deres tanker og oplevelser om samfundet og den magt der findes i det jf
Billig 00

Her kan der arguments for at deltagerne benytter sig af det Billig vil beskrive

som Rebellio s H mor Billig 00 1

I denne forbindelse oplever jeg at de griner af

brands som gør sjove ting men retter ikke latterliggørelsen mod brandet direkte i stedet
grines der af det samfund som får de konkrete brands til at opføre sig på forskellige
måder Det er dog i den forbindelse vigtigt at pointere at Billig mener at denne rebelske
og samfundsmæssige humor stadig vil have en disciplinerende funktion og derfor vil de
brands der nævnes i forbindelse med disse typer af jokes stadig blive irettesat for deres
deltagelse i den kritiserede kontekst jf Billig 00

Morten fra fokusgruppe 1 udtrykker

denne form for humor gennem følgende citat
Morten

Der er nogen af dem hvor at hvis man kigger lidt dybere i dem så er

der faktisk noget lidt mere intellektuelt i dem Der var den der med den der metro
ting der som var lukket fordi den havde åbent Det siger et eller andet om
bureaukrati og hele den måde vores system det fungere på herhjemme

Og

den med Fitness World der kommer kørende ind på Burger King eller McDonald s
det siger jo lidt om at vi gør det jo Jo der er nogle få som rent faktisk gerne vil i
form men største delen gør det lige netop fordi at det giver likes
Bilag 1 s
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Brugerne benytter derfor latterliggørelse til at kommentere opførsel de ikke vil
identificeres med og som de tager afstand fra jf Billig 00

Det er i den forbindelse

værd at bemærke at deltagerne har det fint med at latterliggøre brands også selvom det
ikke direkte er i forbindelse med ønsket om at de skal ændre adfærd Deltagerne
udtrykker at de synes det er sjovest at latterliggøre brands da de i forvejen har en
forventning til at brands opfører sig ansvarligt og ikke laver fejl grundet det
professionelle arbejde de mener burde ligge til grund for brandets opførsel og
kommunikation til omverdenen Bilag
interwievet med fokusgruppe

s

I forbindelse med billedøvelsen i

bliver der specielt fokuseret på et billede hvor

Københavns Politi har lavet en stavefejl i et af deres tweets Bilag

I samtalen om dette

opslag udbryder Felix følgende hvorefter de andre deltagere i gruppen griner og
bekræfter ham i hans udtalelse
Felix

Du sidder og læser en eller anden fin tweet og så er der bare en grotesk

autocomplete midt i det hele som bare fucker hele sætningen op Det synes jeg er
mega sjovt Bilag

s

Efterfølgende gør deltagerne det klart at denne humoristiske ytring kun er sjov fordi det
omhandler et brand som laver en fejl Selvom deltagerne latterliggør brands på
baggrund af fejl de selv kan relatere til så vejer det tungere når det er brands der har
begået fejlene En forståelse som strider en smule med Soloves opfattelse af den
påvirkning der findes for enkeltpersoners omdømme på baggrund af omtale på sociale
medier da fokusgruppedeltagerne ikke ser en trussel for deres omdømme på samme
måde som med brands jf Solove 00
De efterfølgende kommentarer er med til at understrege hvordan informanterne lægger
en anden værdi i de opslag som rammer brands
Simon Jeg synes det sjovt når det er virksomheder fordi der plejer som regelt at

lægge noget mere tanke bag at du rent faktisk som ofte har nogle professionelle
kommunikationsfolk siddende bagved Så er det bare sjovt at se de der fejl som vi
alle sammen kan lave De bliver ligesom ekstra tydelige når de kommer derfra
Bilag

s

Efter Simons kommentar bekræfter Villads ved at fortælle om en anden oplevelse han
har haft i forhold til en fejl begået af et brand
Villads

Det er da også god humor når en stor virksomhed laver en eller anden

fuckup Som da

eleven havde på alle deres sandwiches der havde de sådan en

lille klistermærke hvor der står smurt med pikken Bilag

s

Deltagerne understreger dermed det humoristiske i muligheden for at latterliggøre
brands og drager også paralleller til andre brands som tidligere har begået fejl

som vel

og mærke ikke er glemt endnu Deltagerne udtrykker i samtalen også deres tidligere
oplevelser af konkrete brands og kæder det sammen med de former for latterliggørelse af
brands som de bliver eksponeret for på Anders Hemmingsens Instagramside Der er
derfor en potentiel mulighed for at dette i fremtiden kan være medvirkende til hvordan
konkrete brands bliver opfattet i samfundet jf Aula
Deltagerne fra fokusgruppe

Heinonen 01

tilføjer yderligere at det er almindeligt at brands udstilles

på det sociale medier og at de ikke mener at det burde ramme dem særlig hårdt Bilag

s

Brands bør derfor i forvejen være opmærksom på at de sociale medier har givet
brugerne magt til at sprede informationer om dem og potentielt være med til at påvirke
deres omdømme jf Solove 00

For deltagerne bør brands yderligere være blevet vant

til både god og dårlig omtale
Mille

I og med at det jo også er en stor firma så er de jo også vant til famen at

folk snakker om dem og reklamer og sådan noget alle mulige steder så det er jo
noget der er vant i deres øjne
Thomas

Så det synes jeg heller ikke er så slemt

Nej overhovedet ikke Der er jo ikke nogen forskel i det BT eller

Ekstrabladet eller den almindelige presse ikke allerede gør til hverdag Så nu er det
bare gået hen og blevet enkeltpersoner i stedet for at det er virksomheder som
udstiller andre virksomheder
N

eb a d e

Bilag

s
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Gennem de afholdte fokusgruppeinterviews udtrykker deltagerne dog forskellige
holdninger og oplevelser de har i forbindelse med konkrete brands som også nævnes i
de opslag der var en del af billedøvelsen Deltagernes oplevelser af konkrete brands og
deres fortællinger af disse har derfor betydning for hvilke brands der er mest udsatte for
at blive latterliggjort på de sociale medier Aula

Heinonen 01

De brands som i

forvejen kobles sammen med dårlig opførsel har således større potentiale for at blive
gjort til grin på de sociale medier jf Fournier

Avery 011 0

I forbindelse med en

samtale om et opslag hvor Nettos lastbil er kørt fast i en bro Bilag

udtrykker Robin

blandt andet at latterliggørelsen havde været sjovere hvis den ikke var baseret på Netto
som han ikke i forvejen har nogen baggrund for at latterliggøre I stedet udtrykker han at
det havde været sjovest at gøre grin med Postnord som han i forvejen forbinder med et
dårligt omdømme Aula

Heinonen 01

Robin Hvis det havde været en Postnord bil så kunne det sikkert godt have lavet
grin med Postnord med f eks Så er det klart at min pakke aldrig kommer
Bilag

s1

Robin påpeger dog at latterliggørelsen ikke ville være sjov på baggrund af at kunne
kommentere negativt på Postnord men i stedet ved at andre brugere i forvejen ville
kunne relatere til latterliggørelsen på baggrund af brandets allerede etablerede
omdømme Som Aula og Heinonen også pointerer har samlinger af hvad der i forvejen
er blevet konstrueret af historier om konkrete brands derfor betydning for hvordan
brands opfattes Aula
deltagerne

synes

at

Heinonen 01
latterliggørelse

Derfor har det også betydning for hvornår
af

disse

bliver

sjovt

Gennem

alle

fokusgruppeinterviews bliver det også tydeligt hvordan influencere som Fie Laursen

allerede besidder et så negativt omdømme hos deltagerne at al latterliggørelse af hende
som brand og hendes opførsel vil blive betragtet som meget underholdende for dem
Bilag 1 s 1 bilag

s 1 bilag

s1

Når deltagerne taler om konkrete brands i forbindelse med billedøvelsen under de
afholdte interviews ledes der yderligere over til fortællinger af deres tidligere erfaringer
med disse Deres samlede forståelser af de konkrete brands der latterliggøres baseres
dermed også på de oplevede handlinger som deltagerne deler med hinanden Solove
00

Som eksempel ledes der i fokusgruppe 1 s samtale omkring opslag med TV s

logo og referencen til coronavirus Bilag

hurtigt over til en fortælling om en oplevelse

Karoline har haft med TV tidligere Hun udtrykker det således
Karoline Men de lavede virkelig også en dum en på TV forleden Sidste fredag
hvor der var X Factor live program så kunne man altså se at der var en rotte der
løb og det benægter TV

Lad nu være med at sige at det er lyset og whatever for

alle kan sku da se at det er en fuckig rotte bilag 1 s 10
Efterfølgende føres snakken over til hvad de andre deltagere mener om TV generelt og
hvordan de egentlig burde have handlet i forhold til den konkrete situation som
Karoline beskriver i ovenstående citat Vurderingen af de konkrete brands sker derfor
ikke på baggrund af latterliggørelsen i selve opslagene på Anders Hemmingsen alene
men som en del af modtagernes forudgående forståelse af disse
deres samtaler med deres omgangskreds Som Aula

og som resultat af

Heinonen også pointerer

konstrueres disse brands omdømme over tid på baggrund af netop disse former for
følelsesmæssige beretninger knyttet til de konkrete brands og andres reaktioner på disse
beretninger Aula
La e

Heinonen 01
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Endelig er det værd at pointere at informanterne i flere omgange nævner at de ser det
som de udvalgte brands egen skyld at de bliver latterliggjort på de sociale medier I

fokusgruppe

fokuserer deltagerne specielt på at man må finde sig i at der en risiko for

at blive gjort til grin hvis man selv benytter sig af offentlige forum jf Aula 010
Thomas

når man benytter sig af et offentligt forum hvor alle har mulighed

for at screenshotte ting du lægger op på andres sider så skal man bare vide at der
er en risiko ved det her Det er hvis du lyder sindssyg dum så er der nogen der har
intention om at bruge det imod dig for sådan er verdenen
Endeligt bekræfter samtalerne i fokusgruppe

Bilag

s

mig også i at brugerne lægger skylden

over på de brands som latterliggøres på Anders Hemmingsen Nogen gange sætter brands
som Felix udtaler deres røv i klaskehøjde

specielt i eksemplet hvor Netto vælger at

kopiere designet fra andre brands produkter
Felix

lige med sådan noget der der synes jeg virkelig at Netto selv sætter

deres røv i klaskehøjde For mit vedkommende er der frit lejde på sådan noget
skamløs kopiering der Bilag

s1

Deltagerne glemmer her deres tidligere udtalelser om at latterliggørelse sagtens kan
påføres til brands selvom de ikke selv har gjort noget forud for denne latterliggørelse I
stedet taler de nu om at al latterliggørelse af brands er acceptabelt grundet de konkrete
brands egen skyld forud for denne At deltagerne nu dømmer brands hårdere på
baggrund af de enkelte opslag kan derfor bruges som argument til at diskutere hvorvidt
latterliggørelsen på Anders Hemmingsen kan ses som en omdømmerisiko jf Power 00
Aula 010

O

a

I sidste analysedel er jeg nået frem til hvordan fokusgruppedeltagerne selv taler om
latterliggørelsen af brands på de sociale medier og hvordan de sammen konstruerer
denne Gennem analysen er jeg blevet bekræftet i min videnskabsteoretiske opfattelse af
at humor skal forstås som en social konstruktion Det bliver derfor tydeligt hvordan
brugerne deltager i en social forhandling af hvad der skal forstås som sjovt og hvordan
man bør opfatte budskabet ved de konkrete jokes Der findes i nogle tilfælde også en
forskel i hvordan latterliggørelse af brands forstås af modtagerne alene modsat i samtale
med andre fra deres sociale kreds Samtale både online og offline har stor betydning for
hvordan jokes omkring brands konstrueres og senere forstås Brugerne skal dog kunne
relatere til den enkelte joke før den kan forstås Analysen viste derfor også at modtagerne
af disse jokes opfatter dem forskelligt og humor derfor ikke kan betragtes som universelt
på de sociale medier og heller ikke hos forskellige grupper af unge danskere som ellers
ville blive betragtet som forholdsvis homogene Brugernes tidligere erfaringer har stor
betydning for hvordan de fortolker budskabet ved den konkrete joke Yderligere viste
analysen at humor vedrørende brands på de sociale medier ikke nødvendigvis udløser
grin hos alle modtagere selvom det konkrete opslag blev opfattes som intenderet
humoristisk fra afsenders side Brugerne oplever derved også at nogle humoristiske
ytringer går over deres grænse selvom de anerkender at andre brugere finder det sjovest
når opslag om brands bliver provokerende Der er derfor som et eksempel uenighed i om
det er okey at latterliggøre brands på baggrund af opsatte situationer Nogle af
foksugruppedeltagerne ser dog bort fra at opslag handler om brands men fokuserer i
stedet på hvordan afsenderen reflekterer ved den konkrete humoristiske ytring Humor
er derfor et middel til at samle og adskille brugere på de sociale medier ligesom det kan
adskille brugerne fra de brands de forsøger at latterliggøre Gennem analysen ses det
hvordan fokusgruppedeltagerne benytter humor til at opdrage på de brands som træder
uden for rammerne af den sociale orden som de kender til På den måde bruges humor i
den gode sags tjeneste til at oplyse andre om konkrete brands opførsel eller fejl og i den

forbindelse påvirke deres omdømme Fokusgruppedeltagerne referer dog også til en
mere rebelsk form for humor hvori de kommenterer de samfund og normer som de
konkrete brands naturligt tager del i Endeligt udtrykker fokusgruppedeltagerne at det er
sjovest at latterliggøre brands da de i forvejen har høje forventninger til deres
selvfremstilling og opførsel Der findes også en enighed om at brands bør forvente at
blive udstillet på de sociale medier hvis de begår fejl Der findes som konsekvens heraf en
nydelse i at fælde de brands som i forvejen har magt i samfundet Her griner brugerne af
disse brands men i flere tilfælde benytter de alligevel deres produkter eller handler i
deres butikker Tidligere oplevelser i forhold til brands har dertil også en betydning for
hvordan latterliggørelse af disse forstås og derfor er nogle brands mere udsatte over for
latterliggørelse på de sociale medier Som et konkluderende element for analysen slås
det også fast at fokusgruppedeltagere mener at brands selv er skyld i at blive ramt af
jokes da dette er en risiko som findes på de sociale medier
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Diskussion
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I analysen er jeg nået frem til at brugerne tager del i en deltagende kultur hvori de selv
bidrager som en form for humordetektiver der opsporer humoristiske fortællinger om
brands Fortællingerne baseres typisk på brands opførsel eller selvfremstilling

men de

findes også som opsatte situationer I dette afsnit vil jeg diskutere om denne
latterliggørelse potentielt kan have en betydning for brands omdømme Derudover vil jeg
udvide Katz og Lazarsfelds 1

to trins hypotese for at forklare brugernes rolle i

latterliggørelsen og endeligt vil ud fra Billigs

00

forståelse af latterliggørelse pege på

en ny form for sel ironisk humortype
N

a

f
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Som mange nutidige kommunikationsteoretikere ser jeg et behov for at udvide Katz og
Lazarsfelds 1

to trins hypotese for at kunne forklare kommunikationsflowet på

Anders Hemmingsens profil Således bevæger jeg mig også væk fra den klassiske
transmissionsmodel der ellers er velkendt inden for kommunikations
relationsfeltet jf Gulbrandsen

Just 01

og public

I dag er brugerne på de sociale medier ikke

længere passive modtagere som alene påvirkes af massemediernes kommunikation
gennem såkaldte opinionleaders jf Katz

Lazarsfeld 1

Brugerne har nu mulighed

for at deltage i kommunikationsprocessen ved at reagere på det indhold som de er
modtagere af

jf Casaló Falvián

Ibáñez Sánchez

01

Derfor fastlås det at

to trins hypotesen skal udvides til en multi trin teori jf Uzunoglu

Kip 01

Jeg er enig

i udvidelsen og pointen i at kommunikationsprocessen nu skal ses som tovejs mellem
både afsendere og modtagere jf Guldbrandsen

Just Brugerne på Anders Hemmingsen

har mulighed for at reagere på opslag ved at skrive kommentare give et like og dele det
videre
Til at forklare kommunikationsflowet på Anders Hemmingsen profil må jeg dog lave
yderligere tilføjelser til multi trin teorien
10

I specialets analyse fremgår det hvordan forskellige affordances på Anders
Hemmingsens Instagramprofil gør det muligt for brugerne at deltage i latterliggørelsen
af brands på sociale medier Her skabes en form for socialitet jf Gaver 1

som

muliggør at brugerne kan komme med egne bidrag til latterliggørelsen af brands i det
deltagende fællesskab som skabes på profilen jf Jenkins Ito

Boyd 01

Brugerne

bidrager dermed ved at sende egne budskaber ind til Anders Hemmingsen gennem direct
beskeder og styrer derfor i nogen grad den kommunikationsproces der foregår på
profilen jf Gulbrandsen

Just

011 Analysen viser yderligere at modtagerne kan

reagere på disse budskaber ved selv at følge tråden af de jokes de ser på profilen og som
svar indsende egne bud til Anders Hemmingsen Yderligere viser specialets analyse at
humoristiske budskaber efterfølgende deles videre til brugernes sociale kreds uden for
profilen og derfor kommunikeres der også indirekte med en langt større gruppe af
mennesker jf Gulbrandsen

Just 011 Dette ses som yderligere trin i min udvidelse af

den tidligere forståelse af kommunikationsflow
Det er imidlertid ikke unikt at brugerne i dag kan forstås som afsendere På de sociale
medier indtager brugere ofte en afsenderrolle hvori de selv deler eget indhold jf Qin
Men 01

Valentini 01

Dette kan blandt andet ses på gag hvor brugerne deltager i

fællesskabet ved at indsende memes under egne brugernavne
Specielt for kommunikationsflowet på Anders Hemmingsens profil er dog at brugerne
her fremstår som indirekte afsendere da deres indhold bliver delt videre på Instagram
gennem Anders Hemmingsen der fremstår som den direkte afsender Således kan
brugerne indtage toppen af kommunikationsflowet over opinionleaderen hvor
massemedierne var placeret i den traditionelle to trins hypotese jf Katz
1

Lazarsfeld

Af den grund adskiller latterliggørelsen af brands på Anders Hemmingsen sig fra

de klassiske positioner man kender fra de sociale medier jf Gulbrandsen
Uzunoglu

Kip 01 Casaló Falvián

Just 01

Ibáñez Sánchez 01

10

Baseret på specialets analyse indtager Anders Hemmingsen selv en dobbeltsidet rolle
Han kan betragtes som kurator der udstiller de humoristiske budskaber brugerne sender
ind til ham En funktion der er meget sammenlignelig med den algoritme som i forvejen
udvælger det indhold brugerne ser på Instagram Yderligere vil jeg pointere at han
optræder som en nutidig opinionleader i sammenligning med influencers da han har
evnen til at samle interessefællesskaber og påvirke deltagerne gennem de humoristiske
budskaber han selv vælger skal indgå på profilen jf Casaló Falvián
01 Uzunoglu

Ibáñez Sánchez

Kip 01

Egen model

10
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Billig forstår latterliggørelse som den mest centrale del af humor I den forbindelse
mener han at den spiller en disciplinerede rolle i det sociale liv Alle typer af
humoristiske udsagn selvom de betragtes som frigørende og rebelske må efter hans
definition stadig forbindes med disciplinerende funktioner jf Billig 00

Det kan dog

diskuteres om dette udsagn stadig er gældende for den latterliggørelse af brands der
finder sted på Anders Hemmingsens profil I specialets analyse kom det frem hvordan
brugerne i forskellige situationer benytter humorens disciplinerende funktioner
Gennem samtaler med fokusgruppedeltagerne fandt jeg frem til at de yderligere finder
latter i at sætte brands i spidsen for de menneskelige fejl de selv mener at kunne have
begået Bilag 1 s 1 bilag

s1

Brugerne latterliggør derfor også brands selvom de ikke

nødvendigvis har en klar intention om at ville ændre på deres adfærd

eller skade deres

omdømme Af den grund mener jeg at det er oplagt at tale om en udvidelse af de
humorkategorier Billig præsenterer Den nye kategori vælger jeg at kalde for sel ironisk
h mor En relaterbar form for humor hvor brugerne modsat de andre kategorier ikke
forsøger at adskille sig fra de brands der latterliggøres jf Billig 00

Som eksempel på

denne relaterbare funktion af humor kan det påpeges hvordan deltagerne i fokusgruppe
1 taler om det sjove i at kunne latterliggøre Politiet for deres stavefejl på Twitter Her
påpeger deltagerne at Politiet også bare er mennesker og derfor kan lave fejl ligesom alle
andre
Karoline

Men vi alle er jo bare mennesker det går ud over alle Det er også fedt

man kan se at politiet også kan lave fejl
Rie Altså det er en meget uheldig stavefejl Men det kunne ske for den bedste
Bilag 1 s 1

10

Screenshot andershemmingsen

I den forbindelse sættes brands alene som topfigur for en latterliggørelse af de fejl som
brugerne potentielt selv vil kunne begå Det kan imidlertid være svært at afgøre om
intentionen altid findes i at skulle opdrage på de brands som omtales eller om
humorens funktion i dette tilfælde findes i det at kunne grine af det relaterbare Jeg ser
derfor at humor også kan bruges til at grine af sig selv uden at have en intentioner om
ændret adfærd Der findes således en anden kategori af humor
relaterbare

det at kunne grine af det

at grine af sig selv Når brugerne latterliggør brands for disse relaterbare

fejl kommenterer de dog stadig hvad der opfattes som acceptabelt inden for de sociale
normer brugerne tager del i Derfor udvider jeg Billig forståelse af humor med en ny
kategori men holder stadig fast ved definitionen af at al humor har en disciplinerende
funktion jf Billig 00

I den selvironiske humor rammer den disciplinerede funktion

således både de brands der latterliggøres og de modtagere som kan relatere til deres
menneskelige handlinger

10
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I specialets analyse fremhæves det hvordan brands ikke alene omtales negativt på de
sociale medier men yderligere benyttes til genstand for humoristiske budskaber af både
opdragende eller i en mere relaterbar form Det kan dog i dette speciale være svært at
konkludere hvorvidt denne form for omtale af brands har en betydning for deres
omdømme Fokusgruppedeltagerne udtrykker selv uenighed i om denne latterliggørelse
kan ændre på deres holdninger til konkrete brands
I analysen kom det imidlertid frem at brugerne latterliggør brands på baggrund af
opsatte situationer I den forbindelse fremhæver deltagerne ved eget initiativ deres
bekymring for hvad opsatte jokes kan have af betydning for blandt andet Corona øl som
har været genstand for megen latterliggørelse under den aktuelle coronakrise I den
forbindelse deles misvisende informationer om brandet på de sociale medier jf Solove
00

Det fremhæves hvordan de har været opmærksomme på at Coronabrandets

aktieværdi er faldet betydeligt som resultat af de jokes der forbindes med brandet på de
sociale medier Felix udtaler for eksempel Det er jo også for sjovt Jeg læste at Corona var
gået
Bilag

ned i deres aktieværdi fordi folk bare tænkte Corona øl får man Corona ir s af
s 1

Størstedelen af de andre fokusgruppedeltagere tilslutter sig i den

forbindelse forståelsen af at brands som Corona kan rammes på deres omdømme ved
humoristiske udtalelser online Bilag 1 s

bilag

s 1 bilag

s 1

Brands har derfor

også en større risiko i forhold til deres omdømme hvis de omtales på de sociale medier
jf Aula 010 Aula udtrykker at denne risiko sker som følge af at brugerne kan dele
informationer om brands der ikke stemmer overens med det de selv kommunikerer til
offentligheden jf Aula 010
Specialets analyse fremførte yderligere at brands rammes af afsløringer de ikke
nødvendigvis ville have frem i lyset Brugernes reaktioner på disse afsløringer påvirkes
dog af deres forudgående forståelser af de konkrete brands som laves sjov med jf Aula
Heinonen

01

Disse enkeltstående afsløringer skaber således ikke nødvendigvis
10

omdømmerisici for alle brands Der må i forlængelse skelnes mellem hvornår en
situation kan betragtes som en omdømmerisiko og hvornår der bare er tale om
midlertidig påvirkning af brands image som en form for øjebliksvurdering jf Helm
011 Aula

Heinonen 01

I specialets analyse refereres der til at en deltager blev

påvirket af at Hunkemøller havde valgt at photoshoppe et billede af deres model
Deltageren pointerer imidlertid at hun ville glemme afsløringen efter et par dage og
derefter stadig købe sit undertøj hos Hunkemøller Bilag

s 1

Dette bekræfter

forskellen på den påvirkning der kan ske af brands image i forhold til deres omdømme
En omdømmerisiko skabes ikke for det konkrete brands grundet den enkeltstående
latterliggørelse på Anders Hemmingsens profil

Brands bør dog alligevel være

opmærksomme på denne latterliggørelse da humoristisk omtale i forbindelse med flere
situationer over en længere periode skaber en risiko for deres omdømme
humoren bliver en del af brandets samlede fortælling jf Aula

idet

Heinonen I specialets

analyse blev det således også tydeligt hvordan konkrete humoristiske budskaber leder op
til yderligere samtaler om deltagernes tidligere erfaringer med det omtalte brands Det
samlede omdømme og derved også omdømmerisiko for det konkrete brands
konstrueres således i samtalen mellem deltagerne hvori de inddrager egne oplevelser og
referencer til andre situationer af latterliggørelse som har ramt det enkelte brand jf
Solove 00

Endelig påpeger deltagerne selv at det er vigtigt for brands at holde øje

med om de bliver hængt ud på de sociale medier Her anbefales det at brands er hurtige
til at reagere på den humoristiske kommunikation de selv er blevet omdrejningspunktet
for i håbet på at kunne mindske den potentielle negative betydning der kan skabes ved
omtalen Bilag

s 0

At brands bliver latterliggjort online kan således potentielt udgøre en omdømmerisiko
hvor afsenderen af den humoristiske ytring har haft en magt til at true brandets værdi og
legitimitet jf Power 00

I analysen fremhæver jeg at denne påvirkning af omdømme

kan ses som negativt for det enkelte brand idet brugerne forsøger at opdrage på dennes
adfærd jf Billig 00

Det kan desuden også være positivt at blive nævnt i forbindelse

med den humoristiske kommunikation på de sociale medier Den omdømmerisiko der
10

tales om jf Aula og Power kan derfor også betragtes som en omdømmemulighed Det
afhænger som følge af specialets analyse af den konkrete situation hvori brugerne
sammen konstruerer det humoristiske ved latterliggørelsen af de konkrete brands
Disse omdømmerisici

eller muligheder

kan optræde som en sekundær risiko for de

omtalte brands idet de afsløres i uacceptabel adfærd jf Power 00

Billig 00

I

analysen fremhæves det imidlertid at brands også latterliggøres uden forudgående
handling når brugerne for eksempel selv påfører brands humoristiske budskaber Jeg
mener derfor at man bør udvide Powers forståelse af rep tational risk t il også at dække

over en primær form for risiko som opstår ved brug af humor på sociale medier jf Power
00
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Specialet bidrager med ny viden til kommunikationsfeltet idet det fremsætter en ny
forståelse for hvordan brands bliver latterliggjort på de sociale medier og hvordan
brugerne danner mening med brands der udsættes for denne omtale En omtale som
hverken kan siges at være direkte positiv eller negativ for det enkelte brand Specialets
analyse lægger op til en diskussion af om humor på sociale medier kan udgøre en ny
form for omdømmerisici for brands Specialets resultater bygger på en kvalitativ analyse
af indholdet på Anders Hemmingsens Instagramprofil og de muligheder der findes for
deltagelse på profilen Yderligere er resultaterne baseret på tre fokusgruppeinterviews
med brugere fra profilens målgruppe I denne opsamling vil jeg præsentere specialets
væsentligste pointer
På baggrund af specialets undersøgelse kan det konkluderes at brugere på Instagram
dagligt tager del i humoristisk kommunikation rettet mod brands Latterliggørelse af
brands er i dag blevet en del af en populær fælleskultur som over 00 tusinde brugere
deltagere i på Anders Hemmingsens profil De teknologiske affordances der findes på
profilen muliggør en form for socialitet hvor brugerne kan føle sig som en del af et
samlet fællesskab der deler humoristisk kommunikation mellem hinanden Der er i den
forbindelse skabt en deltagende kultur hvor brugerne reagerer på forskellige opslag og
selv sender eget indhold ind til profilen Brugerne deltager således i en kollaborativ
kommunikationsproces hvor egne bidrag har en betydning for fællesskabet I
latterliggørelsen af brands bidrager brugerne selv som en humordetektiver der opsporer
og viderebringer fortællinger om brands og deres handlinger Disse fortællinger bliver set
som en nyhedskilde hvorved brugerne kan holde sig opdateret på samfundet
Som følge af disse resultater udvider jeg i specialet Elihu Katz og Paul Lazarsfelds
to trins model og pointerer yderligere at situationen på Anders Hemmingsens profil
kræver endnu en udvidelse i forhold til studier der har foreslået nye former for
multi trin modeller Her fremhæver jeg en ny form for indirekte afsenderrolle som ikke
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nævnes i tidligere modeller Udvidelsen sker som resultat af brugernes dobbeltsidede
rolle som både indirekte afsender og modtager i latterliggørelsen af brands Denne nye
form for indirekte afsenderrolle skabes gennem indsendelsen af budskaber til Anders
Hemmingsen selv der både fungerer som en nutidig opinionleader og kurator af indhold
på profilen
I specialet bekræftes jeg i min socialkonstruktionistiske tilgang til humor som en social
konstruktion Brugerne tager i samtaler med deres sociale kreds del i at konstruere den
latterliggørelse brands udsættes for på sociale medier I den forbindelse læres brugerne
op i et fælles sprog der også er med til at indikere hvornår det er tilladt at lave sjov med
brands Således tilegner de sig en fælles literacy som kan kobles til brugen af Anders
Hemmingsens profil Med udgangspunkt i denne literacy præsenterer jeg en ny
humortypologi for hvordan brands bliver omtalt på profilen I typologien fremsættes 1
kategorier

hvori brands omtales typisk på baggrund af deres opførsel eller

selviscenesættelse I nogle tilfælde opsætter brugerne imidlertid humoristiske situationer
uprovokeret af brands konkrete handlinger Typologien adskiller sig fra tidligere studier
om humoristisk brandomtale da det pointeres at latterliggørelsen går langt ud over
memes og spoof advertising alene
I specialet benyttes Michael Billigs definition af disciplinary og rebellious humor til at
fortælle hvordan brugerne i den gode sags tjeneste benytter humor til at kommentere
brands og den sociale orden der tages del i Jeg udvider dog Billigs teori ved at udpege en
ny humorkategori som jeg kalder for sel ironisk h mor En relaterbar humortype hvor

brugerne sætter brands i spidsen for såkaldte menneskelige fejl de selv ville begå Ved
udvidelsen holder jeg stadig fast i Billigs hovedargument om humorens disciplinerende
rolle i samfundet
Endeligt når jeg i specialet frem til at der potentielt kan findes risici for brands
omdømme idet de latterliggøres på de sociale medier Denne konklusion sker på
baggrund af brugernes syn på at det er sjovest at lave grin med brands på de sociale
medier Her er der fokus på at brands selv er skyld i latterliggørelsen da de burde være
11

bevidste om den høje forventning der findes til deres opførsel og selvfremstilling Det
pointeres i den forbindelse at de humoriske opslag om brands på de sociale medier bør
forstås som en samlet del af de fortællinger der er med til at skabe deres omdømme Der
findes derfor en risiko i at disse fortællinger kan påvirke det enkelte brands omdømme
Dette viser sig i specialet både at ske på negative men også mere positive måder Derfor
skal omdømmerisici måske også ses som omdømmemuligheder Omdømmerisici skabes
imidlertid ikke alene på baggrund af enkeltstående humoristiske budskaber og derfor
bør der skelnes mellem hvornår latterliggørelsen sker som en midlertidig påvirkning af
brandets image og hvornår det bevæger sig over til en konkret risiko for brandets
omdømme
Det pointeres i specialet at der som reaktion på brands handlinger kan findes en
sekundær risiko for deres omdømme på sociale medier Jeg udvider dog Michael Powers
forståelse af reputational risk da brands også bliver latterliggjort på baggrund af opsatte
situationer der ikke skabes i reaktion på deres handlinger Denne latterliggørelse udgør
således en ny form for primær omdømmerisiko på de sociale medier
Som afslutning på specialet lægger jeg op til at kommunikationsfeltet fokuserer på
hvilken betydning denne nye form for primære omdømmerisiko

eller mulighed

som

findes i forbindelse med den humoristiske kommunikation om brands på de sociale
medier har af betydning
Specialet leder således op til at der foretages yderligere undersøgelser af hvilken effekt
denne humoristiske kommunikation kan have på udvalgte brands omdømme Jeg
foreslår derfor at efterfølgende undersøgelser inkluderer konkrete brands oplevelser og
målinger på de konkrete tilfælde
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I specialet har jeg undersøgt hvordan brugere af sociale medier deltager i fællesskaber
hvori de latterliggør udvalgte brands Der lægges yderligere op til en diskussion af om
dette kan udgøre en ny omdømmerisiko for de omtalte Jeg mener at resultaterne kan
være specielt interessante for fagfolk eller studerende der i forvejen har viden om sociale
medier og public relations
Med e
Jeg mener at det vil være relevant at indsende min formidlingsartikel til brug i
Kommunikation og Sprogs medlemsmagasin Kommagasinet Kommunikation og Sprog
beskriver selv deres magasin

som

et digitalt magasin for alle

der elsker

kommunikation sprog og marketing Kommunikation og Sprog I magasinet diskuteres
blandt andet forskellige trends inden for kommunikationsverdenen som både
universitetsuddannede kommunikatører og sproguddannede vil kunne finde interesse i
I d

d

I formidlingsartiklen ønsker jeg at udvide kommunikationfagfolks horisont og pointere
at der findes andre typer af omdømmerisici på de sociale medier end bare shitstorm og
lovestorms som de er vant til at høre en masse om Derfor vælger jeg at skrive inden for
genren den faglige artikel Her skaber jeg et overblik over den faglige problematik der
findes ved den nye omdømmerisiko som opstår i forbindelse med humor på sociale
medier Rienecker et al 00 1

I artiklen udelader jeg de teoretiske diskussioner som

ligger til grund for at fagfolk bør tage humoristiske budskaber om brands seriøst og
derfor vinkler jeg artiklen til at pege på hvilke praksisperspektiver der kan drages fra
specialet Rienecker et al 00

1

Her peger jeg på

udvalgte grunde til at brands

gøres til grin online Endelig leder artiklen op til at fagfolk der arbejder med ekstern
kommunikation undersøger hvilken betydning humor har for netop deres brand Jeg
1

vælger kort at fortælle om min metodiske tilgang i at inddrage brugernes syn på
problematikken Dette gøres for at skabe en større troværdighed for artiklens pointer
og for at pointere at disse ikke kommer fra mine egne forforståelser alene
Sprogligt forsøger jeg at tilpasse artiklen til den mere kreative genre Her stiller jeg
spørgsmål direkte til læseren som er dit brand i fare og benytter billedlige udtryk som
humordetektiv for at kunne skabe direkte referencer til læserens forståelse af verden
Yderligere nedtoner jeg min egen afsenderrolle og nævner ikke eget navn når jeg kort
redegør for at pointerne i artiklen kommer fra en specialeafhandling fra Roskilde
Universitet Dette gøres da artiklens fokus skal findes i den praktiske anvendelse og
mindre på det teoretiske i specialet Rienecker et al 00

1

Visuelt inddrager jeg

forstørrede citater for at tydeliggøre vigtige pointer i teksten Endelig har jeg valgt at
indsætte to billeder fra Anders Hemmingsen for at illustrere konkrete tilfælde af humor
der findes på hans profil
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Shitstorms er i dag blevet kommunikationsafdelingens største skrækscenarie Du har
med sikkerhed allerede hørt din leder fortælle om hvor vigtigt det er at du holder øje
med hadefulde beskeder der florerer i dit Facebookfeed Det er ikke nyt at brands omtales
1

på sociale medier og kommunikationsfaget har længe haft fokus på hvad denne omtale
betyder for dit brands risiko for omdømmekriser
Men har du tænkt over hvad det betyder for jeres brand at blive nævnt i mere
humoristiske sammenhænge Hver dag gøres der grin med utallige brands på de sociale
medier
se bare på Anders Hemmingsens Instagramprofil Er dit brand nogensinde
blevet nævnt der
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Humor kan i dag udgøre en risiko for brands omdømme Ny specialeafhandling fra
Roskilde Universitet viser at der kan være en ny form for primær omdømmerisiko for
brands der bliver latterliggjort på de sociale medier
I specialet undersøges det hvordan brugerne laver sjov med brands på den danske
Instagramside andershemmingsendk Resultaterne fra afhandlingen støttes blandt
andet op af udtalelser fra unge som til dagligt selv deltager i latterliggørelse af brands på
profilen Brugerne har i dag høje forventninger til brands opførsel og selvfremstilling og
derfor holder de sig ikke tilbage med sjove parodier og afsløringer af latterlige
situationer når der brydes med disse forventninger

Brugerne er
viderebringer
opførsel

humordetektiver d
 er opsporer og
fortællinger om brands latterlige

De mange humoristisk budskaber deles i dag i et stort humorfællesskab med en million
brugere som hver dag tager del i omtalen af brands De optræder som en slags
humordetektiver der opsporer og viderebringer fortællinger om brands latterlige
opførsel
Helt unikt for profilen kan brugere optræde som en slags indirekte afsendere ved at
sende egne bud på jokes til Anders Hemmingsen der derefter sørger for at dele det med
resten af fællesskabet Brugerne har derfor mulighed for at gemme sig bag Anders
Hemmingsen når de afslører brands i at opføre sig latterligt
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Brugerne har i dag flere grunde til at gøre grin med dit brand på sociale medier Sammen
lærer de hinanden et fælles sprog der indikerer hvornår det er tilladt at latterliggøre
brands Her finder du
årsager til at dit brand bliver udsat for hån på Anders
Hemmingsens profil
1 Opsig s ækkende adfærd Dit brand er helt sikkert i fare for at blive latterliggjort
hvis jeres egen medarbejderes eller kunders opførsel falder uden for hvad
brugerne synes er acceptabelt Hvis dine kunder har sex i biler med jeres logo på
vil det helt sikkert ende på nettet

Bommer er Hvis du mangler at tilsætte kanel til dine Gifflar eller har lavet en
anden synlig fejl Så vil humordetektiverne opspore det med det samme og dele
det videre

Fejlkomm nika ion Dit brand er i risiko for at blive gjort til grin hvis jeres nye
reklame slår fejl Miskommunikation og uheldige udtalelser går ikke ubemærket
hen

Cop ca s Er du en copycat og kan du ikke holde dig fra at kopiere andre
varemærker Så er du helt sikker på at havne på Anders Hemmingsens profil Her
vil du blive afsløret for din kopiering og brugerne vil latterliggøre dit brand for at
låne andres opga e

Opsa e si a ioner Nogle gange er det ikke din egen skyld at der gøres grin med
dit brand på nettet Brugerne udtænker også opsatte situationer hvor de har
muligheden for at kommentere brands
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Brugerne har adskillige grunde til at gøre grin med brands Der findes derfor ikke noget
tilflugtssted til de der vil undgå at blive latterliggjort

Brugerne sætter brands i spidsen for menneskelige fejl
gennem en selvironisk humor der skaber referencer til
eget liv
Specialet viser også at brands bliver forsøgt latterliggjort for situationer brugerne selv
kan relatere til Her fortæller brugerne at de sætter brands i spidsen for de menneskelige
fejl de selv villet have begået en form for selvironisk humor hvor brugerne skaber
referencer til deres eget liv Denne brug af humor bruges ikke som en direkte og negativ
kommentar til det omtalte brand men i stedet opdrages der på den generelle opførsel fra
både brands og privatpersoner der falder uden for sociale normer
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Det kan være svært at vurdere om den enkelte humoristiske afsløring af Politiets stavefejl
på twitter eller Lunar Ways fejlagtige forsøg på at reklamere gennem influencers skal
betragtes som enten positivt eller negativt fra afsenderens side I specialet er en af de
konkludrende pointer at humor ikke kan sættes i en kategori og derfor kan det heller
ikke sammenlignes med shitstorms og dens modpol lovestormen Nogen gange kan
humor skabe omdømmerisici
andre gange skaber det helt nye muligheder for det
enkelte brand

1

Humoristisk omtale er hverken direkte positiv eller
negativ for det enkelte brand
Humorens påvirkning for det enkelte brand afhænger af den kontekst de bliver
latterliggjort i og af de fortællinger der ellers allerede er skabt eller senere kan fortælles
om brandet Brands omdømme påvirkes ikke ved enkeltstående jokes på Anders
Hemmingsen i stedet bliver joken en del af den samlede fortælling om dit brand som
senere hen vil kunne få en betydning
Om du skal betragte det som harmløs humor eller en omdømmetrussel for dit brand
afhænger af den konkrete situation
Specialet lægger op til at der i kommunikationsfaget fokuseres endnu mere på den
humoristiske brandomtale
måske bør du undersøge hvad den konkret har af
betydning for netop dit brand
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