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Abstract  
This thesis focuses on the perception and attitude of teenagers towards YouTubers and
their commercial collaborations. In recent years there has been an increasing tendency
to use so-called influencers as part of corporate marketing strategy. This becomes
evident when YouTubers produce sponsored videos, receive PR packages and make
affiliate agreements with companies. On these grounds, this thesis will examine this
phenomenon from the young consumer’s point-of-view. YouTubers’ followers are often
adolescents, which raises ethical questions I find interesting to investigate. What
significance do commercial collaborations have for the YouTubers’ content and how are
these collaborations represented in the videos? Do the YouTubers disclose their
commercial content according to the rules of the Danish Marketing Practices
Consolidation Act and which impact does this have on the followers' decoding of
commercial messages? What is the nature of the relationship between the Youtubers and
their followers and how is this relationship affected by commercial collaborations?
In order to answer these questions, I have examined the Danish Marketing
Practices Consolidation Act, theories of influencing marketing, sponsorships and
product placement. I also used Giddens and Horton & Wohl as a theoretical background
to study the abstract systems as expressed on YouTube, and the use of para-social
interaction by YouTubers. In order to investigate the problem statement, I have (besides
a brief content analysis) used qualitative methods, as can be seen in my textual analysis
and reception analysis. By examining the content of three YouTubers and executing two
focus groups with teenagers that followed the three selected YouTubers, I could answer
my research questions and problem statement. In addition, I have used Schrøders (2003)
multidimensional model in the reception analysis to process my empirical data
systematically and adequately. This methodological triangulation and my systematic
approach have helped me investigate the problem of the thesis from several angles and
strengthen the validity of this thesis.
In the content analysis, I uncovered what type of videos the YouTubers produced
and how much of it was commercial content. Much of their content was product based,
but there was still a difference between how many sponsored videos and affiliate links
the different YouTubers used. I investigated this further in my textual analysis, focusing
on selected videos with commercial content. In the content analysis and text analysis, I
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found how inconsistent the YouTubers were in their disclosure of commercial
collaborations. The commercial collaborations were incorporated in a natural way in the
videos, as part of an aesthetic environment or as means to a certain look. In the
reception analysis, I used Schrøders model, thus acknowledging respondents' statements
based on their motivation, understanding, construction consciousness, attitude and
action in relation to the content of the YouTubers. It soon became clear that the
respondents idolized the YouTubers and that they trusted them as well as their
recommendations. Respondents didn’t know about affiliate links, but were very aware
of the YouTubers obligation to mark their sponsored videos as such. However, they
were not positive towards the idea of more sponsored videos on the YouTubers’
channels, but at the same time they did not feel that these videos had an influence on
their attitude towards the YouTubers. Respondents, however, thought that some
products would not be a good fit for the YouTubers channels and would therefore
appear strange. In the discussion, I therefore considered relevance as a criterion for
commercial cooperation, as well as the need for an increased focus on statutory
markings of commercial content. I also discussed the medialization of society and the
fusion of cultural and commercial content, which is largely present on YouTube. Thus,
the followers of the YouTubers expect commercial content and do not let this affect
their relationship and attitude towards the YouTubers.
This thesis shows how YouTubers commercial content has some impact on their
videos, which is due to considerations made towards the company they collaborate with
and the Marketing Practices Consolidation Act (which is not always respected).
Although some of the respondents was doubting the YouTubers motives and honesty in
certain sponsored videos, they still followed the YouTubers and saw their content, and
therefore the commercial collaborations did not affect the followers relationship with
and attitude towards the YouTubers. Unsuitable products and collaborations were
however frowned upon amongst the followers, and could possibly in the long term
affect their attitude towards the YouTubers. If the YouTubers therefore want to
maintain their credibility and good relationship with their followers, they must choose
their commercial collaborations carefully and ensure that the content still has value for
their followers.
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1.0  Indledning  
En stigende del af børn og unge udskifter traditionelt tv og magasiner til fordel for nye
digitale tilbud som Netflix og YouTube (DR, 2017, pp. 27-28). En af konsekvenserne
for denne migrering til de digitale platforme er annoncørernes udfordring med at få de
unges opmærksomhed. Virksomheder udnytter derfor YouTube og andre sociale
mediers popularitet blandt den unge målgruppe, ved at finde indflydelsesrige personer
herpå at indgå aftaler med, som kan fremvise eller på anden måde reklamere for deres
produkter. Brugen af såkaldte influencers er derfor blevet en populær praksis, og har
spredt sig fra blogs til YouTube, Instagram og Snapchat. Såkaldte YouTubere, er
ligesom bloggere, ofte almindelige mennesker, som mange derfor kan identificere sig
med, og ligesom på blogs er noget indhold lettere at kommercialisere og tjene penge på
end andet. Noget af dette indhold er indenfor skønheds-, mode- og livsstilsgenren. Disse
videoer er ofte meget produktbårne, da YouTuberne viser, anvender og anmelder
forskellige produkter. Dette gør denne kategori oplagt til kommercielle samarbejder, og
mange fuldtids-YouTubere er således også afhængige af denne slags indkomst fra
virksomheder (Dunn, 2015). Dette skaber dog grobund for nogle etiske spørgsmål, da
børn og unge måske ikke altid kan gennemskue, hvornår der er tale om reklame, og
hvornår det er en personlig anbefaling. Produktplacering på blogs og YouTube er blevet
anklaget for at være skjult reklame, hvilket især er problematisk taget den unge
målgruppe i betragtning (Forbrugerombudsmanden, 29. august 2016; Guldagger, 4.
oktober 2014).
Jeg finder det derfor i denne sammenhæng interessant at undersøge, om disse
kommercielle aspekter påvirker de unges indtryk af YouTuberne og deres troværdighed.
Afkoder de YouTubernes kommercielle samarbejder som kommercielt indhold? Går
reklamebudskaberne således ”lige ind”, eller er de skeptiske overfor indholdet? Har
valget af YouTubernes kommercielle samarbejdspartnere nogen betydning for følgernes
holdning til indholdet og YouTuberen?
Specialet vil beskæftige sig med tre udvalgte YouTubere og deres unge følgere,
for at undersøge hvilken betydning disse samarbejder har – både for deres indhold, men
også for følgernes forhold til YouTuberne.
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1.1  Problemformulering  
Min problemformulering er derfor således:
- Hvilken betydning har YouTubernes kommercielle samarbejder for deres indhold, og
hvilken rolle spiller disse samarbejder for følgernes opfattelse af YouTuberne?

1.2  Forskningsspørgsmål  
I forlængelse af ovenstående problemformulering ønsker jeg at besvare følgende
spørgsmål:
- Hvordan kommer de kommercielle samarbejder til syne i YouTubernes videoer, og
hvordan fremstilles disse samarbejder?
- Hvorvidt overholder YouTuberne markedsføringsloven, og hvilken betydning har
dette for følgernes afkodning af de kommercielle samarbejder?
- Hvilket forhold har følgerne til YouTuberne, og hvorvidt påvirkes dette forhold af
YouTubernes kommercielle samarbejder?

1.3  Opgavens  design  og  afgrænsning  af  fokus  
Dette speciale vil tage udgangspunkt i tre udvalgte YouTuberes videoindhold og deres
unge følgere. For at besvare min problemformulering har jeg udvalgt YouTubere, der
alle producerer videoer med fokus på makeup, mode og livsstil. Dette fokus er både
valgt af interesse, men også som en nødvendig afgrænsning på grund af specialets
omfang, og for at det var muligt at dykke ned i en mere specifik genre af videoer og
kommercielle samarbejder. Jeg har valgt at anvende YouTuberne Kristine Sloth, Astrid
Olsen og Camilla Frederikke som cases og respondenter i teenagealderen. Mere
dybdegående argumenter for valg af cases og målgruppe kan findes i henholdsvis afsnit
2.4 og 5.3.1. Da jeg vil beskæftige mig med YouTubernes kommercielle samarbejder og
indtjeningsmuligheder (og respondenternes holdning dertil), vil jeg ikke gå i dybden
med YouTubernes ikke-kommercielle videoer. Jeg inddrager desuden kun YouTubernes
indhold på YouTube og ikke andre sociale platforme. Dette er også valgt, for at
afgrænse specialets fokus.
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Specialet vil indlede med et redegørende afsnit, hvor jeg vil gennemgå de mest
grundlæggende begreber og informationer om det felt jeg vil undersøge. Her vil jeg
også argumentere for mit valg af YouTubere. Efter dette vil jeg gennemgå mit
epistemologiske udgangspunkt, som danner baggrund for mit valg af metode og måden
hvorpå jeg arbejder med empiri, analyse og fortolkning.
Dernæst følger mit teoriafsnit, som skal danne baggrund for den senere analyse og
diskussion. Her vil jeg gennemgå Giddens definition af abstrakte systemer i det
moderne samfund, Halls encoding/decoding begereber og dernæst hvad der
karakteriserer parasocial interaktion og personaer i medierne. Efter dette vil jeg forklare
hvad influencer marketing er, da dette er relevant for at forstå YouTubernes rolle i
virksomhedernes markedskommunikation. Dette leder til næste afsnit, hvor jeg
gennemgår sponsorering og produktplacering. De præsenterede teorier, vil løbende
blive inddraget og benyttet i analysen.
I det efterfølgende metodeafsnit vil jeg argumentere for mit valg af metoder og
modeller i specialet. Afsnittet vil derfor bestå af en præsentation af mine anvendte
metoder, samt overvejelser og erfaringer med valget af respondenter og fokusgrupper.
Derudover vil jeg redegøre for min behandling af data, og hvordan jeg har forsøgt at
tage hensyn til reliabilitet, validitet og generaliserbarhed i specialet.
Herefter følger analysen, som vil blive delt op i tre dele: en kvantitativ
indholdsanalyse, en tekstanalyse og til sidst en receptionsanalyse, der er bygget op
omkring Kim Schrøders (2003) multidimensionale model. Disse analyseafsnit belyser
henholdsvis hvilket indhold YouTuberne producerer, hvordan indholdet (med fokus på
det kommercielle) bliver fremstillet og hvilken betydning dette har for respondenternes
holdning og forhold til YouTuberne og deres indhold.
I specialets diskussion vil jeg tage afsæt i pointerne fra den analytiske del, hvor
jeg også vil inddrage nye perspektiver på emnet. Afsnittet herefter vil vurdere specialets
reliabilitet, validitet og generaliserbarhed, og slutteligt vil jeg konkludere på specialets
resultater og besvare min problemformulering.

1.4  Læsevejledning  
I dette speciale vil jeg betegne de personer, der producerer YouTube-videoer som
YouTubere, og dem der ser og abonnerer på YouTubernes videoer, som følgere. Når jeg
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mere specifikt henviser til følgerne jeg har interviewet, skriver jeg respondenter.
YouTuberne jeg har valgt at beskæftige mig med i specialet, har alle to YouTubekanaler. Jeg vil derfor omtale den af deres YouTube-kanaler, der har flest abonnenter,
som deres primære kanal, og den anden for deres sekundære kanal.
Min definition af kommercielle samarbejder er alle (både skriftlige, mundtlige
eller stiltiende) aftaler mellem YouTubere og virksomheder eller organisationer, hvor
der på den ene eller anden måde indgår en økonomisk gevinst for en eller begge parter.
Derfor vil fremvisninger af produkter, som YouTuberen har modtaget gratis (uden
forpligtelser), stadig være influeret af kommercielle interesser, da virksomheder
fremsender disse produkter i håb om positiv omtale og gratis reklame.
I tekstanalysen vil jeg henvise til indhold i YouTube-videoerne med tidsstempler,
som eksempelvis 03:04. Jeg vil henvise til de transskriberede interviews ved
eksempelvis at skrive F1, 23, hvor F1 repræsenterer fokusgruppe 1 og tallet udgør citatnummeret i transskriptionen. Transskriptioner af fokusgruppe 1 og 2 kan findes i
henholdsvis bilag 6 og 8. Gennem opgaven vil jeg desuden anvende referencestandarden APA (American Psychological Association).
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2.0  Introduktion  til  felt  
Jeg vil i de følgende afsnit redegøre for nogle grundlæggende begreber, som er
væsentlige at gennemgå for at give kontekst til resten af specialet. I første del vil jeg
redegøre for YouTube som platform, dens relevante funktioner og give indsigt i
hvordan professionaliseringen og kommercialiseringen af YouTube har gjort det muligt
at få en karriere som YouTuber. I næste del vil jeg redegøre for definitionen af vlogs og
blogs, og hvordan de har udviklet sig kommercielt. Efter dette vil jeg gennemgå de
relevante dele af markedsføringsloven, for at definere reglerne på området, så jeg senere
kan determinere om YouTuberne overholder disse. Dette er et væsentligt aspekt, da jeg
senere vil undersøge hvorvidt følgerne afkoder og forstår de kommercielle samarbejder.
Som en del af dette, vil jeg redegøre for de relevante regler for markedsføring til børn
og unge, og forklare hvorfor denne målgruppe er særligt sårbar overfor kommercielle
budskaber. I sidste del af det redegørende afsnit, vil jeg præsentere mine
analyseobjekter og begrunde mit valg af disse.

2.1  YouTube    
YouTube er en amerikansk videodelingsside, hvor alle med en bruger kan uploade
videoindhold. Det internet vi kender i dag, bliver ofte betegnet som Web 2.0 og består
af websites, der i høj grad inddrager brugeren (van Dijck, 2013, p. 5). YouTube var en
stor del af denne udvikling, og de har i dag over 1 milliard brugere, og hver dag bliver
der set flere hundrede tusinde timers video på videotjenesten (YouTube1, u.å.). Man kan
se alt fra korte hjemmelavede videoklip til professionelt fremstillede film og
musikvideoer. Hvis man opretter en bruger, kan man abonnere på YouTube-kanaler –
hvis indhold herefter kommer til syne på fanerne Startside og Abonnementer.
Derudover kan man slå notifikationer til, som gør opmærksom på nye videoer, fra de
YouTube-kanaler man følger (YouTube2, u.å.). Under videoerne er der desuden et
kommentarspor, hvor man både kan interagere med andre brugere, samt afsenderen af
videoen. YouTube kan dermed også betegnes som et social networking site (SNS), og
har derfor flere sociale elementer, men er dog bedst kendt for sit user generated content
(UGC) (van Dijck, 2013, p. 9). UGC er brugergenereret indhold, og YouTube huser
således utallige videoer lavet af helt almindelige mennesker (Cunningham & Silver,
2013, p. 67).
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YouTube blev lanceret i 2005, og et år efter blev det opkøbt af Google (Cunningham &
Silver, 2013, p. 76). Siden Googles opkøb, er YouTube kun vokset, og der er kommet
mere professionally generated content (PGC) på platformen, i takt med et større fokus
på kommercielle muligheder og indtægtskilder:
If the pre-Google era of YouTube is characterized by amateur-produced
videos in an ad-free environment, the post-Google purchase stage is
characterized by professionally generated videos in an ad-friendly
environment (Kim, 2012, p. 56).
Dette betyder dog langtfra, at alle tjener penge på deres videoer, eller at alt indhold er
professionelt produceret. YouTubes popularitet og kommercialisering har dog skabt en
reel mulighed for at leve af at lave videoer til YouTube. Personer der laver YouTubevideoer (YouTubere), kan melde sig til YouTubes Partner Program, hvor de kan tjene
penge på at placere reklamer inden, under og efter deres videoer (YouTube3, u.å.;
YouTube4, u.å.). Derudover benytter YouTube sig også af bannerannoncer på deres
website. Populære videoer kan være store indtægtskilder for både YouTube og
YouTuberne, men det kræver, at indholdet er annoncørvenligt, og YouTuberne kan
derfor være nødt til at lægge bånd på sig selv eller begrænse visse emner, hvis de gerne
vil tjene penge (YouTube5, u.å.). Der eksisterer også flere såkaldte multi-channel
networks (MCN), som er tredjepartsvirksomheder og netværk, der hjælper YouTuberne
med at udvikle deres kanal og gøre den mere profitabel (YouTube6, u.å.). Disse netværk
er ikke tilknyttet YouTube, men er et slags bureau for YouTubere, og agerer som et
mellemled mellem annoncør og YouTuber. Splay, som Kristine Sloth er tilknyttet, er for
eksempel det største MCN i Norden (Splay, u.å.). Disse netværk får som regel en
procentdel af annonceindtægterne fra YouTuberne, og deres indtægt stiger dermed i takt
med, at YouTuberne tjener flere penge (YouTube6, u.å.)

2.2  Blogs  og  vlogs  
Man kan argumentere for, at YouTubere minder en del om bloggere, da de begge
kreerer og uploader indhold til en online platform. Det er således heller ikke unormalt at
være begge dele, som for eksempel Kristine Sloth, der har en blog i eget navn (hvor det
seneste indlæg dog er fra 2015) (kristinesloth, 4. oktober 2015). En blog (eller weblog)
kan defineres som en hyppigt kronologisk opdateret hjemmeside, der oftest har et arkiv
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over indlæg, samt en kommentarfunktion (Sørensen, 2008, p. 1). Blogs er en vigtig del
af Web 2.0, da det er blevet muligt for almindelige mennesker at indgå i den offentlige
debat og finde ligesindede i et blogfællesskab. Blogging har bevæget sig fra
dagbogsagtige indlæg til mere kommercielt indhold hvor flere tusinde mennesker ofte
læser med. Et eksempel på denne professionalisering og kommercialisering, kommer
blandt andet til udtryk hos Danmarks største blognetværk Bloggers Delight og deres
mere end 300 Premium blogs, hvor bloggere tjener penge på annoncer og sponsorerede
indlæg (Bloggers Delight, u.å.). De personlige indlæg findes dog stadig, men de
kommercielle aspekter har givet bloggerne nye muligheder. Livstilsblogs er især oplagt
til samarbejder mellem bloggere og annoncører, da der ofte indgår produkter i
blogindlæggene. Kommercielle blogs kan benytte sig af bannerannoncer, affiliate links,
sponsorater og produktplaceringer, ligesom YouTubere kan i dag. Disse begreber vil
blive gennemgået senere i specialet. Annoncørerne kan få en ret præcis markedsføring
af deres produkter, da bloggerne har en unik livsstil, personlighed og troværdighed, der
tiltrækker bloglæsere, som ofte vil være interesserede i samme livsstil.
Vlogs eller videoblogs er en sammensmeltning af bloggen som udtryksform og
videoformatet. Vlogs bliver beskrevet som en form for videoblogging, hvor
YouTuberen er i fokus og fremstilles:
through a first person camera and communicates directly to the viewer. It
includes a wide spectre of autobiographical confessions and everyday
depictions as well as product demonstration (Simonsen, 2011, p. 84).
Vlogs kan dermed give følgerne en meget personlig og visuel oplevelse, og denne genre
er således også massivt til stede på YouTube (ibid., p. 85). Jeg vil senere i specialet gå
mere i dybden med YouTubernes forskellige typer videoer, hvor vlogs defineres på en
lidt anden måde.

2.3.0  Markedsføringsloven  
Da bloggere og YouTubere tjener en del af deres penge på at samarbejde med
virksomheder, findes der selvfølgelig retningslinjer for dette. Der har de seneste år
været fokus på skjult markedsføring, da bloggere og YouTubere ofte befinder sig i en
gråzone af reklamebudskaber og personlige anbefalinger. Markedsføringsloven § 4 er
derfor særlig vigtig:
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En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en
reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes
(Markedsføringsloven, 2013).
Det vil sige, at YouTubere for eksempel skal markere deres videoer med ordene
”reklame”, ”annonce”, ”sponsoreret video” eller ”betalt video” hvis de har indgået en
aftale med en virksomhed om at omtale deres produkter (Forbrugerombudsmanden,
2016, p. 4). Det vil ifølge Forbrugerombudsmanden også være reklame, hvis
YouTubere linker til produkter gennem affiliate links, hvor de modtager betaling for
kliks på links eller kliks, der fører til køb af produkter på en webshop (ibid., p. 2). Her
mener Forbrugerombudsmanden desuden ikke, at det er nok at skrive ”i samarbejde
med” eller ”affiliate-aftale” da det ikke i tilstrækkelig grad gør seeren eller læseren
opmærksom på, at der er tal om reklame (ibid., p. 4).
2.3.1  Børn  og  unge    
Da mit fokus er på teenagere, er det relevant at se på de særlige retningslinjer, der findes
på dette område. I forhold til markedsføring til børn og unge under 18 år, står der
således i markedsføringsloven:
§ 8. Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig
hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring
og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge
(Markedsføringsloven, 2013).
Her opfordres således til at handle etisk og have for øje, at børn og unge ikke på samme
måde som voksne kan afkode kommercielle budskaber eller hensigter. Det skal derfor
også nævnes, at piger ”henter inspiration i og bliver påvirket af de mediebilleder af
kvinder, de møder”, og at de ofte ”er mere materielt orienterede end drenge” (Tufte,
2007, pp. 48-49). Mange unge piger er især påvirkelige på grund af lav selvtillid,
hvilket blandt andet kan skyldes mediernes fremstilling af oftest uopnåelige kvindelige
forbilleder og idealer (ibid., p. 53). Unge piger er derfor ikke blot modtagelige overfor
mediernes fremstilling af kvinder, men de er også meget interesserede i shopping og
materielle goder, hvilket må siges at være til fordel for virksomhederne. Hvis man
markedsfører til børn og unge under 18 år, er der netop derfor også skærpede krav, og
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det er for eksempel ikke nok for en YouTuber at skrive ”sponsoreret” om et
kommercielt samarbejde, da det ikke forventes at børn og unge ved hvad denne
betegnelse dækker over (Forbrugerombudsmanden, 2014, p. 20). Derudover må
markedsføringen heller ikke indeholde en direkte opfordring til børn om at købe et
produkt eller overtale deres forældre til at købe det (ibid., p. 10).
Hvis det er tilfældet, er markedsføringen ulovlig (…) Det vil umiddelbart
være en opfordring til køb, hvis der i markedsføringen fremgår en tekst,
hvor der står ”køb her”, hvorved der er indsat et link til en side, hvor man
kan foretage et køb (ibid.).
Mange YouTubere har følgere under 18 år, men YouTuberne selv kan også være
mindreårige, og her mener Forbrugerombudsmanden, at det som udgangspunkt ikke er
etisk for virksomheder at sende produkter til mindreårige YouTubere eller bloggere, og
at det kan være i strid med markedsføringsloven (ibid., p. 20). Årsagen til dette skal
findes i den forhåbning, der ligger hos virksomheden om, at YouTuberen vil omtale
produkterne og dermed udbrede kendskabet til virksomheden og dennes produkter
overfor et ungt og letpåvirkeligt publikum (ibid.). Der er altså en del regler og etiske
retningslinjer at tage højde for, når virksomheder og YouTubere indgår samarbejder –
især når målgruppen er ung. Markedsføring gennem bloggere og YouTubere virker
således til at være lidt af et minefelt, hvor man let (bevidst eller ubevidst) kan komme til
at handle i strid med markedsføringsloven. At flere YouTubere selv er mindreårige, gør
ikke forudsætningerne bedre for et samarbejde i overensstemmelse med
markedsføringsloven.

2.4  Præsentation  af  analyseobjekter  
De tre cases jeg har valgt at fokusere på i dette speciale, er YouTuberne Kristine Sloth,
Astrid Olsen og Camilla Frederikke med YouTube-kanaler i eget navn. De tre
YouTubere er henholdsvis 18, 18 og 24 år gamle, og laver alle livsstilsindhold til
YouTube (Søltoft, 2017; Kristine Sloth, 20. januar 2017; Vejlø, 2017). Kristine Sloth
har dags dato (d. 2. marts 2017) 201.361 abonnenter på sin YouTube-kanal (Kristine
Sloth, u.å.). Hendes sekundære YouTube-kanal, hvor hun vlogger har (d. 2. marts 2017)
104.606 abonnenter (Kristine Sloth Second, u.å.). Astrid Olsen har dags dato (d. 2.
marts 2017) 110.785 abonnenter på hendes primære kanal og 38.983 på hendes
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sekundære kanal, hvor hun vlogger (Astrid Olsen, u.å.; Astrid Olsen Second, u.å.).
Begge YouTubere har desuden vundet Årets Style ved Guldtuben, som er et awardshow
for danske YouTubere, hvor fans stemmer på deres favorit YouTuber i forskellige
kategorier (Splay, 1. august 2015; Splay, 24. september 2016). Camilla Frederikke har
dags dato (d. 2. marts 2017) 232.188 abonnenter på sin YouTube-kanal, hvor hun taler
engelsk (Camilla Frederikke, u.å.). Hun har dog også for nyligt oprettet en sekundær
kanal, med 17.667 abonnenter, hvor hun producerer indhold på dansk (Camilla
Frederikke Second, u.å.). Mens alle kanaler har fokus på livsstil og makeup, har Astrid
Olsen lidt mere fokus på stil og mode, Camilla Frederikke på make-up, mens Kristine
Sloth laver flere underholdningsvideoer, som også afspejles i deres coverbilleder:

Billede 1. Astrids Olsens coverbillede på hendes YouTube-kanal.

Billede 2. Camilla Frederikkes coverbillede på hendes YouTube-kanal.

Billede 3. Kristine Sloths coverbillede på hendes YouTube-kanal.
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De tre YouTubere er, som de ovenstående antal abonnenter antyder, meget populære og
de har også mange følgere på de sociale medier. Derudover har Kristine Sloth og Astrid
Olsen udgivet bøger (Astrid Olsen, 19. april 2016; Kristine Sloth, 29. oktober 2014;
Kristine Sloth, 22. september 2015).
Mit valg faldt på disse tre YouTubere, da de var danske, beskæftiger sig med
mange af de samme emner på deres YouTube-kanaler og henvender sig til en ung
målgruppe. Dette kommer blandt andet til udtryk i videoer med inspiration til
konfirmationslooks eller omhandlende selvværd og mobning. Udover, at de alle er
aktive på deres kanaler, har de også lavet YouTube i flere år og arbejder med det
fuldtid. Da Kristine Sloth og Astrid Olsen begge har vundet Guldtuben for Årets Style,
og de alle har mange følgere, har de en vis popularitet, og det burde derfor være muligt
at finde respondenter, der abonnerer på deres YouTube-kanaler. Jeg har valgt at
beskæftige mig med tre cases, da jeg gerne vil sikre mig nok respondenter og materiale
til specialet, samt have mulighed for at observere forskelle og ligheder blandt
YouTuberne, og dermed danne en større referenceramme.
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3.0  Epistemologisk  grundlag  
Epistemologi betegnes som filosofien om viden – hvori den består og hvordan den bedst
kan opnås (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 65). Epistemologien er med til at danne
grundlaget for specialets opsamlede og bearbejdede empiri. Valget af mit
epistemologiske grundlag, har således stor indflydelse på hvilke teorier og metoder, jeg
vælger at tage i brug for at besvare min problemformulering. Dette afsnit fungerer
dermed som en rammesætning af mine valg, samt indgangsvinkel til emnet. Jeg har
valgt at benytte mig af den hermeneutiske og fænomenologiske tilgang, som har fokus
på meningsdannelse (Berg-Sørensen, 2010, p. 148). I de næste afsnit vil jeg uddybe de
to tilgange, og hvordan det har haft indflydelse på specialets metoder.

3.1  Hermeneutik  
Jeg har en hermeneutisk tilgang i dette speciale, da hermeneutik er læren om fortolkning
af tekster (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 68). Både valget af tekstanalyse, der kræver en
fortolkning af medietekster, og receptionsanalysen, der tager udgangspunkt i
fokusgruppeinterviews, er udtryk for en fortolkende tilgang. Meningsdannelse sker
således gennem mine fortolkninger af medietekster og respondenternes udsagn.
Ifølge hermeneutikken er mennesker selvfortolkende væsener, som opfatter
handlinger og ytringer på baggrund af andre betydninger og antagelser (ibid., p. 69).
Dette bunder ifølge Hans-Georg Gadamer i, at vi alle besidder en forforståelse dannet
fra tidligere erfaringer (Berg-Sørensen, 2010, p. 151). Jeg har således også tilegnet mig
en vis forforståelse for specialets emne gennem research, teori, kvantitativ
indholdsanalyse og medietekstanalyse, inden jeg foretog mine fokusgruppeinterviews.
Dette har givet mig mulighed for at stille relevante spørgsmål, som kommer omkring de
mest centrale temaer. Disse forforståelser eller fordomme er således ikke problematiske,
medmindre man lader dem overskygge for nye perspektiver og dermed blot leder efter
bekræftelse på dem (ibid., p. 152).
Et centralt begreb indenfor hermeneutik, er den hermeneutiske cirkel (ibid., p.
151). Denne fortolkningscirkel illustrerer en bevægelse mellem del og helhed (ibid.).
Man bevæger sig dermed frem og tilbage mellem enkeltudsagn og den større
sammenhæng, den indgår i. Det er derfor nødvendigt ikke kun at se på teksten, men
også dens kontekst, og altså foretage ”en bevægelse mellem fortolkning af enkeltdele og
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helhedsopfattelse” (Berg-Sørensen, 2010, p. 151). Dette vil også komme til udtryk i
tekstanalysen.

3.2  Fænomenologi  
Fænomenologi beskæftiger sig med fænomeners fremtrædelsesform, og betingelserne
for at kunne erfare fænomenerne (ibid., p. 160). Der lægges i denne tilgang meget vægt
på det subjektive og subjektets opfattelse af verden, og der skelnes i fænomenologien
derfor heller ikke mellem fænomenets fremtræden og det egentlige fænomen (ibid.).
I kvalitativ forskning er fænomenologi et begreb, der associeres med interessen
for at forstå verden og sociale fænomener ud fra respondenternes egne perspektiver og
oplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 44). Til dette er en semistruktureret
interviewform den mest hensigtsmæssige, da den er åben nok til at inddrage nye
perspektiver, men lukket nok til, at intervieweren kommer rundt om alle de fornødne
emner og det ikke bliver en hverdagssamtale og (ibid., p. 45). Desuden gør kvalitative
interviews det muligt at få et indblik i respondenternes livsverden. Livsverden er et
centralt fænomenologisk begreb, der betegnes som:
den dagligdags verden, som vi tager for givet og ikke sætter spørgsmålstegn
ved, og hvor vi gør os vores daglige erfaringer af kropslig, social og praktisk
karakter (Berg-Sørensen, 2010, p. 162).
Som det fremgår af citatet ovenfor, har man også indenfor fænomenologien en antagelse
om, at man har en forudgående mening om og erfaring med fænomenerne omkring sig.
Dog har fænomenologien ikke samme fokus på fortolkning, som hermeneutikken har.
Fænomenologien er dog med til at holde mit sind åbent for respondenternes livsverden,
og dermed begrænse hermeneutikkens potentielle ”onde cirkel”, hvor man forsøger at
bekræfte sine fordomme.
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4.0  Teoretisk  forståelsesramme  
Jeg vil i det følgende afsnit præsentere de væsentligste teorier, som jeg vil inddrage i
den senere analyse. Første del vil sætte specialets fokus i en større kontekst, med
Giddens karakterisering af det moderne samfund. Dernæst vil jeg gennemgå Halls teori
om encoding/decoding som en forståelsesramme for min anvendelse af Schrøders
model til analysen af respondenternes afkodning af kommercielle budskaber i YouTubevideoer. Dernæst vil der følge en præsentation af Horton & Wohls definition af
parasocial interaktion og personaer. Den sidste del vil fokusere på influencer marketing,
celebrity endorsement og kommerciel kommunikation, med særligt fokus på
sponsorering og produktplacering. Som det fremgår af ovenstående, inddrager jeg teori,
der har fokus på mere traditionelle medier. Dette mener jeg dog ikke, er en hindring for
at anvende dem på YouTube-videoer, da jeg vil inddrage dem i en relevant kontekst.

4.1  Abstrakte  systemer  i  det  moderne  samfund  
Forudsætningen for, at jeg overhovedet kan undersøge YouTubernes indhold og
følgernes afkodning af og holdning til det, skyldes, som Anthony Giddens udtrykker
det, adskillelsen af tid og rum (Giddens, 1996, p. 28). Denne adskillelse gør det muligt
at interagere med andre på tværs af geografiske afstande og tidspunkter. Det er således
muligt at se YouTube-videoer optaget et andet sted i verden og indgå i en dialog med
andre mennesker på internettet om selvsamme videoer. Der er altså tale om en
globalisering af vores verden, og Giddens forklarer hvordan, der på grund af denne
bevægelse fra det lokale til det globale, findes to typer af udlejringsmekanismer, som er
essentielle for det moderne samfund (ibid., p. 30). Disse udlejringsmekanismer er
abstrakte systemer, og kan opdeles i symbolske tegn og ekspertsystemer (ibid.).
Symbolske tegn har en standardværdi, som alle er enige om, og som man derfor kan
udveksle og handle med (ibid.). Penge er det mest åbenlyse eksempel, men jeg vil
argumentere for, at symbolske tegn i dette speciales kontekst også kan være likes,
visninger og abonnenter. Dette mener jeg, fordi de har en symbolsk værdi og en
gyldighed på tværs af landegrænser, som kan ombyttes til andet af værdi. De største
YouTubere med flere hundredetusinde eller millioner følgere får ofte fordelagtige
aftaler med virksomheder på baggrund af deres store antal abonnenter og visninger, og
opnår dermed også mange materielle goder. Det koster ikke noget at udveksle
20	
  
	
  

symbolske tegn, men i processen udveksler man også smagsmarkører og indgår dermed
i et fællesskab. Dette er dermed et aspekt, der skal tages i betragtning, når følgerne
støtter YouTuberne ved at abonnere på deres videoer, og dermed også støtter dem
økonomisk.
Ekspertsystemer dækker over vidensområder i samfundet, som eksempelvis
medicin, madvarer og transport (Giddens, 1996, p. 30). Disse ekspertsystemer afhænger
af vores tillid til dem, da de fleste kun har begrænset viden om mange af de ting og
systemer de omgiver sig med, og derfor må stole på, at der eksempelvis ikke er gift i de
madvarer eller piller de indtager (ibid., p. 31). Disse ekspertsystemer kan dog også være
tilstede i andre områder af samfundet, som jeg vil komme nærmere ind på i afsnit 4.4.0.
Jeg vil derfor undersøge YouTuberne som potentielle ekspertsystemer.

4.2  Encoding/decoding  
Dette speciale vil blandt andet fokusere på følgernes afkodning af YouTubernes
kommercielle samarbejder, som de kommer til udtryk i deres YouTube-videoer. Derfor
finder jeg det relevant at gennemgå Stuart Halls tilgang til kommunikationsprocessen
mellem massemedier og modtagerne heraf. Selvom teksten er skrevet med
udgangspunkt i tv-mediet, så er den alligevel relevant som forståelsesramme for
kommunikation mange andre steder, da modellen let kan overføres til andre medier, på
grund af dens brede definition af tekster.
Med begreberne encoding og decoding argumenterede Hall (1993) for, hvordan en
tekst har et særligt budskab indkodet (encoded) af afsenderen, som modtageren herefter
må afkode (decode). Før teksten kan have en effekt, tilfredsstille et behov eller blive
brugt til noget, må budskabet afkodes af modtageren på en meningsfuld måde (Hall,
1993, p. 93). Det er dog også muligt for modtageren at afkode budskabet på en anden
måde end det var intenderet af afsenderen. Derfor definerer Hall også tre forskellige
hypotetiske positioner, som modtageren kan indtage, når budskabet skal afkodes – den
dominante-hegemoniske position, den forhandlende position og den oppositionelle
position (ibid., pp. 100-103). Modtageren indtager den dominante-hegemoniske
position, når han afkoder budskabet i overensstemmelse med afsenderens intentioner
(ibid., p. 101). Når en tekst kan afkodes, er det fordi den er bygget op af tegn og koder,
som modtageren skaber betydning af (Tønnesen, 2010, p. 11). Derfor er der i denne
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position også tale om en modtager, der forstår og accepterer den dominerende kode,
som afsenderen indkodede i teksten (Hall, 1993, p. 101). Den forhandlende position er
en blanding af en tilpasningsdygtig og oppositionel tilgang, hvor budskabet delvist
bliver accepteret, men også udfordret af egne holdninger og regler (ibid., p. 102). Den
oppositionelle position bliver indtaget af en modtager, der forstår det denotative og
konnotative plan, men vælger at afkode teksten på en helt modsatrettet måde af den
dominerende kode (ibid., p. 103).
Selvom Halls tekst om encoding og decoding er blevet rost for at være
banebrydende, er den dog også blevet kritiseret for at være éndimensionel, og Kim
Schrøder har derfor forsøgt at videreudvikle Halls ideer med en multidimensional
model, der kan bruges i receptionsanalyser (Schrøder, 2003, p. 64). Modellen
beskæftiger sig kun med respondenternes afkodning af tekster, og inddrager dermed
ikke indkodningsaspektet (ibid., p. 67). Modellen består af fem forskellige dimensioner
der kan anvendes i en receptionsanalyse (ibid., p. 65). Denne model vil være mit
udgangspunkt i receptionsanalysen, da den skal hjælpe mig med at forstå de komplekse
betydningsprocesser, der er til stede i kvalitative receptionsinterviews (ibid., p. 69). Min
forståelsesramme vil dog stadig bygge på Halls teori om teksters indkodede betydning
og modtagerens rolle i denne afkodning. Schrøders multidimensionale model vil blive
gennemgået i metodeafsnittet.

4.3  Personaen  og  den  parasociale  interaktion    
Da jeg i dette speciale vil undersøge følgernes forhold til YouTuberne, finder jeg det
relevant at inddrage teori om den parasociale interaktion, som kan finde sted mellem
medier og mennesker. Horton & Wohl (1997) beskriver parasocial interaktion, som en
simulering ”af en samtales gensidige imødekommenhed” (Horton & Wohl, 1997, p. 27).
Parasocial interaktion er karakteristeret ved at være ensidig kommunikation, styret af
den optrædende eller nærmere bestemt personaen (ibid., pp. 27-28). Parasocial står i
kontrast til den interpersonelle kommunikation, som er den mundtlige interaktion
mellem mindst to personer (Asmuss, 2010, pp. 219-220). Den parasociale
kommunikation adskiller sig herfra ved sin ensidighed, da modtagerne ikke kan deltage
i en direkte dialog eller svare personen på skærmen (Bruun, 2010, p. 395). Personaen
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skildres som en personlighed på radio eller tv, der kan opnå fortrolighed med fremmede
mennesker gennem skærmen, og:
selv om denne fortrolighed er en efterligning og skygge af ordets egentlige
betydning, er den ekstremt indflydelsesrig og tilfredsstillende for de store
mængder mennesker som villigt modtager den og deler den (Horton &
Wohl, 1997, p. 28).
Dette citat illustrerer, hvordan disse tv-personligheder kan betegnes som en slags
influencers, som er et begreb jeg vil gå nærmere i dybden med i næste afsnit. Personaen
bliver ikke blot beundret af fans, der føler de kender ham og følger hans færden, men
personaens publikum forventes også at ”reflektere over hans råd, sympatisere med ham
i modgang, tilgive hans fejl, købe de produkter han anbefaler”, og dermed belønne
personaens optræden med loyalitet og hengivenhed (ibid., pp. 28-31). Personaen
tilbyder sine fans et vedvarende forhold, der bliver opretholdt gennem regelmæssige
optrædener, en forudsigelig væremåde og forsøg på at skabe fortrolighed og intimitet
(ibid., p. 28). Denne fortrolighed skabes gennem personaens efterligning af ”gestikken,
samtalestilen og stemningen ved et uformelt personligt møde”, og forsøget på at sløre,
at der er tale om en formel eller nøje afmålt optræden (ibid., p. 29). Personaens fans ved
således en masse om ham, mens han til gengæld ikke ved meget om sine fans, da de
som udgangspunkt sidder på den anden side af skærmen.
Jeg vil argumentere for, at personaen og parasocial interaktion ikke kun kan
opleves på radio og tv, da personaen defineres ved hans måde at skabe fortrolighed på
gennem skærmen med komplet fremmede mennesker, der føler et stærkt tilhørsforhold
til hans optræden. Dette gør sig også gældende på YouTube, hvor der givetvis er et
kommentarspor til interaktion, som YouTuberen dog ikke nødvendigvis deltager i.
Derudover er det ikke muligt at indgå i en dialog med de medvirkende i YouTubevideoerne, ligesom det ikke er muligt under et tv-program. Dette bliver også beskrevet i
Horton & Wohls tekst, hvor seerne selvfølgelig kan stille spørgsmål, klage eller rose
programmet eller værten, men dette gøres på måder, som:
ligger udenfor selve den parasociale interaktion. Den, der måtte finde
oplevelsen utilfredsstillende, har kun som mulighed at trække sig tilbage
(ibid., pp. 27-28).
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Dette aspekt kan også overføres til YouTube, hvor man altid kan stille opklarende
spørgsmål til videoens indhold eller kommentere på YouTuberens fremtræden, men
hvor man ikke kan forvente svar eller en decideret dialog. Hvis man således er utilfreds
med videoens indhold, kan man blot klikke sig væk fra videoen, men altså ikke ændre
indholdet. Der er derfor ligeledes tale om ensidig kommunikation i YouTube-videoer.

4.4.0  Influencer  marketing    
Influencers er personer, der kan påvirke andre menneskers handlinger og tanker:
Influence can be broadly defined as the power to affect a person, thing or
course of events. Influence manifests itself in many ways, from direct
purchase advice to subtle shifts in perception of a vendor’s credibility
(Brown & Hayes, 2008, p. 49).
En influencer kan således være alt fra en salgsassistent, der anbefaler et produkt, til en
ekspert på tv. Når man taler om influencer marketing i dag, mener man typisk
kommercielle samarbejder med indflydelsesrige mennesker; ofte med fokus på
promovering af brands eller produkter på sociale medier. Der har de seneste år været et
øget fokus på influencers og deres rolle i B2C (business-to-consumer) markedsføring,
da det kan være svært at ramme forbrugerne med traditionel markedsføring. Dette
skyldes blandt andet ny mediebrug som reklamefri streamingtjenester og ad-blocking,
samt den uoverskuelige overflod af produkter, informationer og reklamebudskaber, som
brands let kan drukne i (ibid., p. 2). Influencers kan, som navnet antyder, influere
forbrugere i en bestemt retning, og influencer marketing udnytter dermed det faktum, at
mennesker stoler på og lader sig påvirke af produktanbefalinger fra venner og familie,
samt UGC som eksempelvis online forbrugeranmeldelser (Nielsen, 2015; Kapitan &
Silvera, 2015, p. 565). Man refererer ofte til dette fænomen som WOM (word-ofmouth), hvor forbrugere netop indbyrdes snakker om og anbefaler produkter, og denne
C2C (consumer-to-consumer) kommunikation vil virksomhederne gerne påvirke
(Kozinets, 2010, p. 71). Heraf er WOMM (word-of-mouth marketing) opstået, og er:
the intentional influencing of consumer-to-consumer communications by
professional marketing techniques. Known also as social media marketing,
viral marketing, buzz, and guerilla marketing (ibid.).
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Influencers indgår dermed ofte som et af de bærende elementer i virksomheders
WOMM, da de kan formidle et produkt og et kommercielt budskab på en personlig og
unik måde. Hvis disse personer anbefaler et produkt, vil man ifølge teorien om
influencer marketing være tilbøjelig til at lytte efter, og ikke blot ignorere budskabet,
som det ofte sker med almindelige reklamer:
Vendors

Marketing

“Wall of
indifference”

Target market

Influencers
Figur 1. Influencers omgår forbrugernes ”wall of indifference” (Brown & Hayes, 2008, p. 140).

Influencers kan dermed hjælpe forbrugerne med at filtrere larmen fra og anbefale
produkter, som de (forhåbentligt) selv kan stå inde for, mens annoncørerne får en
smutvej til forbrugernes uforstyrrede opmærksomhed. Ligesom hos bloggere, køber
annoncørerne ind i influencerens livsstil, personlighed og troværdighed. Influencers
agerer også ofte som eksperter på deres respektive områder (eksempelvis madlavning,
mode eller make-up), og forbrugere har generelt stor tiltro til eksperter og
professionelle, da de forventes at give kompetente og uafhængige råd (ibid., p. 197).
Influencers indgår således også i ekspertsystemer.
4.4.1  Celebrity  endorsement  
Influencer marketing minder om klassisk celebrity endorsement, som længe er blevet
brugt i diverse reklamer. Celebrity endorsement finder sted, når kendte mennesker
bruger deres berømmelse til at promovere et produkt eller en service
(BusinessDictionary, u.å.). En celebrity endorser kan betegnes som:
any individual who enjoys public recognition and who uses this recognition
on behalf of a consumer good by appearing with it in an advertising
(McCracken, 1989, p. 310).
Ifølge McCracken overfører disse berømtheder deres personlighed, egenskaber og
livsstil til det promoverede produkt, som derefter kan overføres til forbrugeren (ibid., p.
315). Før en celebrity endorser eller influencer kan være effektiv i markedsføringen af
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et produkt, kræver det blandt andet, at de er troværdige og respekterede (Shimp, 2008,
p. 251). Man kan altså tale om, at de skal besidde en vis portion etos, for at fremstå
troværdige. Etos har mange aspekter, men dækker blandt over en persons kompetencer,
selvindsigt, medfølelse, gode dømmekraft og moral (Sørensen, 2008, p. 3). Ved hjælp af
internettet (og især de sociale medier), er der mange mennesker i dag, der er kendte og
indflydelsesrige fra andet end film og tv, men som på grund af vores differentierede
mediebrug, kan være helt ukendte for store dele af befolkningen. YouTubere illustrerer
meget godt denne pointe, da de blandt unge kan være meget indflydelsesrige, mens
deres forældre måske ikke aner hvem de er. Undersøgelser viser tilmed, at bloggere,
YouTubere og andre social media personligheder er mere indflydelsesrige hos unge
kvinder end de største og mest kendte stjerner, da de opfattes som mere troværdige og
relevante, især fordi de promoverer produkter, der prismæssigt er mere overkommelige
(Djafarova & Rushworth, 2016, p. 6). Det er også derfor influencer marketing er så
populært – influencers minder mere om forbrugerne selv end berømtheder gør. Måske
fordi influencerne selv er forbrugere, men også fordi vi godt kan lide folk, der minder
om os selv (Cialdini, 2009, p. 148).

4.5.0  Kommerciel  kommunikation    
Som tidligere nævnt, er forbrugernes opmærksomhed ikke så let at fange i dag, og der
bliver derfor hele tiden udviklet nye metoder til at omgå deres ”wall of indifference”.
Nogle af disse metoder vil blive gennemgået i dette afsnit, hvor der vil være særligt
fokus på sponsorering og produktplacering. André Jansson (2002) argumenterer for, at
vi lever i et samfund, hvor kultur smelter mere og mere sammen med økonomiske og
kommercielle interesser (Jansson, 2002, p. 6). Derfor er det heller ikke overraskende, at
sponsorering og produktplaceringer de seneste år er blevet populære i kulturprodukter
og kulturelle sammenhænge (Karsholt, 2006, p. 237; Langer, 2006, p. 264). Jeg vil
derfor nu gennemgå nogle af de mest udbredte typer kommercielle samarbejder.
4.5.1  Sponsorering  
Sponsorering kan karakteriseres som bidrag fra primært virksomheder (men også fra
interesseorganisationer og lignende) til institutioner, arrangementer eller enkeltpersoner,
med den hensigt at opfylde både sponsorens og den sponsoreredes målsætninger
(Karsholt, 2006, p. 237). Man skal ikke forveksle sponsorering med støtte eller
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donation, da der med sponsorering foreligger klare forventninger til samarbejdets
resultater. Sponsorering adskiller sig også fra støtte, da sponsorer oftest gerne vil opnå
størst mulig eksponering i medierne, og derfor sponsorerer kendte mennesker og store
sportshold, som ikke ligefrem er værdigt trængende (Karsholt, 2006, p. 238).
Sponsorering kan sammenlignes med celebrity endorsement, hvor sponsoren håber på,
at den sponsorerede person eller begivenhed kan overføre nogle værdier og
associationer til sponsoren (ibid., p. 155). Oftest ser man sponsoreringer i forbindelse
med sport, kultur og humanitære formål, men man kan sponsorere stort set alt, og
bloggere og YouTubere ses nu ofte i samarbejde med store virksomheder.
4.5.2  Produktplacering  
Produktplacering (også kendt som product placement) er en af de mest udbredte måder
at inkorporere produkter i film og tv på (Berg, 2013, p. 312). Produktplaceringer er i
familie med sponsorering, da der også her forsøges at skabe associationer mellem miljø
eller personer og det produkt man forsøger at eksponere (Karlsholt, 2006, p. 243). Til
forskel fra sponsorater:
gøres der ikke helt tydeligt opmærksom på, at en sponsor er involveret. Som
oftest betaler den pågældende producent for at få sit produkt vist. Der findes
dog også produktsponsorering, hvor et produkt bliver stillet til rådighed af et
brand uden betaling og optræder i programmet (Berg, 2013, p. 312).
Der behøver således ikke altid at være penge involveret, da der kan være tale om en
”gave” (ibid.; Karlsholt, 2006, p. 264). Dette aspekt minder om PR, da man blandt andet
gennem pressemeddelelser og gaver sendt til redaktioner, forsøger at skabe kendskab til
og eksponering af et produkt gennem positiv omtale i medierne (Eiberg, 2013, pp. 325328). Der findes dog nogle ulemper ved produktplacering, da virksomhederne ikke har
ligeså stor kontrol over hvordan deres brand eller produkt bliver fremstillet, som de ville
have i almindelige reklamer (Langer, 2006, p. 274). Produktplacering er også blevet
kritiseret for at være uetisk, da grænsen mellem hvad der er reklame og hvad der ikke
er, bliver sløret, og det dermed kan være svært at skelne mellem hvad der er
kommercielle budskaber, og hvad der er mediebudskaber (ibid., p. 277). Der findes
forskellige former for produktplaceringer og dermed også defineringer af dem. Jeg vil
dog tage udgangspunkt i tre forskellige former for produktplaceringer, som er visual,
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spoken og usage (Redvall, 2000, p. 96). Den mest almindelige placering er den visuelle
(visual), hvor man blot kan se produktet (ibid.). Den talte (spoken) placering finder sted,
når produktet bliver nævnt – enten navnet på selve produktet, brandet eller deres slogan
(ibid., pp. 96-97). Anvendelsesplaceringen (usage) er som navnet antyder, når produktet
bliver taget i brug, og vil som oftest inkludere både en talt og visuel placering (ibid., p.
97). Derudover kan der også være forskel på, hvor meget produktet bliver fremhævet i
billedet og hvor lang tid der fokuseres på det (ibid., pp. 97-98). Jo mere produktet bliver
anvendt og jo længere tid det er i fokus, des bedre eksponering af virksomhedens
produkter.
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5.0  Metode  
Dette afsnit vil gå i dybden med mine metodiske valg og deres betydning for min
analyse. I dette speciale vil mine primære metoder være kvalitative. Dette skyldes
hovedsageligt specialets problemformulering og forskningsspørgsmål, men også mit
epistemologiske udgangspunkt i fænomenologi og hermeneutik, som fokuserer på
subjektets livsverden og fortolkning af tekster. Derudover har jeg en induktiv tilgang til
specialet, da jeg tager udgangspunkt i empirien, og med et åbent sind forsøger at nå
frem til et svar på min problemformulering.

5.1  Forskningstraditioner  
I dette speciale har jeg ladet mig inspirere af cultural studies. Cultural studies
beskæftiger sig med mediernes rolle i menneskers liv, og hvordan disse medier bliver
brugt af mennesker (Schrøder et al, 2003, p. 42). Cultural studies fokuserer dog også,
som navnet antyder, på den kulturelle kontekst medier og mennesker indgår i, og
læsningen og modtagelsen af en medietekst indgår dermed i en større politisk, historisk
og social kontekst (ibid.). Cultural studies bliver ofte forbundet med Stuart Hall, og han
er da også en kendt skikkelse indenfor denne forskningstradition. Hall har med sin
encoding/decoding teori beskæftiget sig meget med afkodning af tekster, og hvordan
man eksempelvis kan afkode medietekster på en oppositionel måde. I mit speciale
beskæftiger jeg mig ikke med klassespørgsmål og ideologier, men inddrager dog en
samfundsrelevant kontekst, som blandt andet virksomheders brug af influencers til
subtil markedsføring og lovgivningen på området. Jeg forsøger derfor at sætte
YouTubernes videoer og følgernes holdninger til disse i en større kontekst. Specialets
problemformulering går desuden på YouTubernes kommercielle samarbejde og indhold,
og jeg har dermed et fokus, der går udover selve medieteksten.
Cultural studies beskæftiger sig både med tekstanalyse og receptionsanalyse, og
smelter på mange måder sammen med receptionsforskningen, da receptionsforskningen
også i høj grad beskæftiger sig med menneskers forhold til medierne. Jeg har derfor
ligeledes taget udgangspunkt i receptionsforskningen. Receptionsforskning er både en
samfundsvidenskabelig og humanistisk disciplin, som beskæftiger sig med såkaldte
”active audiences” og deres møde med medier (ibid., p. 124). Tilhængere af denne
forskningstradition mener desuden, at meningen med medieteksten netop opstår i dette
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møde mellem læser og tekst (Schrøder et al, 2003, p. 124). Dette aspekt læner sig
således op af Halls encoding/decoding teori, der også fremhæver, at tekster har en
indkodet betydning, som læseren kan vælge at acceptere, forhandle eller forkaste.
Derudover bliver der i receptionsforskningen også lagt vægt på de sociale kontekster,
som læsningen af medieteksten indgår i (ibid., pp. 124-125). Receptionsforskningens
foretrukne metodiske tilgang er det kvalitative interview, hvilket også er en af de
primære metoder i specialet (ibid., p. 125).
De to forskningstraditioner kommer således både til udtryk i min teori, men i
særdeleshed også i mit metodevalg. Ligesom hos receptionsforskningen, er min
holdning, at de unge mennesker jeg beskæftiger mig med i specialet, er aktive
(for)brugere af medier.

5.2.0  Metodetriangulering    
I dette speciale har jeg benyttet mig af forskellige metoder, for at kunne besvare min
problemformulering og skabe en mere valid undersøgelse. Ved hjælp af
metodetriangulering, har det været muligt for mig at belyse min problemstilling fra flere
vinkler. Metodetriangulering kan karakteriseres som ”the sequential execution of two or
more primary studies of the same communicative phenomenon using different methods”
(ibid., p. 356).
Jeg har valgt at anvende receptionsanalyse, medietekstanalyse og kvantitativ
indholdsanalyse i specialet. Metoderne har alle spillet sammen, idet den kvantitative
analyse har dannet baggrund for tekstanalysen, og tekstanalysen har givet mig
inspiration til spørgsmålene anvendt i fokusgrupperne. De nedenstående afsnit vil
beskrive anvendelsen af de nævnte metoder.
5.2.1  Medietekstanalyse    
I dette speciale vil en af de bærende dele af analysen bestå af en tekstanalyse af et
udvalg af YouTubernes videoer. Tekstanalysen skal hjælpe mig til at få svar på hvordan
YouTubernes kommercielle samarbejder og økonomiske interesser kommer til syne i
deres indhold. Udover at være med til at besvare min problemformulering og
forskningsspørgsmål, skal analysen skabe en kontekst for receptionsanalysen.
Derudover har specialets to indholdsanalyser taget udgangspunkt i denne beskrivelse af
den kvantitative og kvalitative tilgang:
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Set i forhold til tekstanalyse vil den kvantitative analyse rette
opmærksomheden mod genkommende træk (forskelle og ligheder) på tværs
af enkelttekster, hvorimod den kvalitative tekstanalyse ofte vil interesse sig
for den enkelte teksts indre struktur (Hjarvard, 1997, p. 73).
De to metoder bidrager derfor med hver deres analytiske styrker. Jeg har derfor også
udvalgt videoer til tekstanalysen på baggrund af min kvantitative indholdsanalyse, som
jeg skriver mere om i nedenstående afsnit. Eksemplerne jeg har medtaget er valgt, fordi
de både illustrerer typiske og atypiske træk ved YouTubernes videoer. De fleste
eksempler vil derfor vise de mest prototypiske træk ved indholdet, men jeg har også
valgt at vise hvordan der ofte ikke bliver anvendt kontinuerlige retningslinjer for
synliggørelsen af YouTubernes kommercielle aftaler eller økonomiske interesser.
5.2.2  Kvantitativ  indholdsanalyse  
Jeg har valgt at kombinere min receptionsanalyse og medietekstanalyse med en
kvantitativ indholdsanalyse (også kaldet content analysis) af de tre YouTuberes
YouTube-kanaler, for at styrke specialets validitet. Det skal dog siges, at jeg har
benyttet denne metode som en ”auxiliary strategy for gathering information to be fed
into the research material of the other”, og at den primære triangulering i specialet
derfor finder sted i min kombination af tekstanalyse og receptionsanalyse (Schrøder et
al, 2003, p. 356, originalens kursivering). Kvantitativ indholdsanalyse defineres som:
en videnskabelig metode til kodning, kvantificering og systematisk analyse
af såvel manifest som latent indhold i et tekstkorpus med henblik på at drage
slutninger om budskaber, kontekst og kommunikationsprocesser ved hjælp
af statistiske metoder (Eskjær & Helles, 2015, pp. 11-12, originalens
kursivering).
Den kvantitative analyse har jeg benyttet mig af, da jeg ville kode, kvantificere og
systematisere en stor mængde indhold på en overskuelig måde. I min kvantitative
analyse, har jeg således set og beskæftiget mig med 109 forskellige YouTube-videoer
(se bilag 1). Min analyse beskæftiger sig med YouTubernes hovedkanaler og ikke deres
sekundære kanal, da disse kanaler primært indeholder vlogs, og da Camilla Frederikkes
sekundære YouTube-kanal først blev oprettet d. 1. januar 2017, og dermed ikke havde
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særligt meget tilgængeligt materiale (Camilla Frederikke Second, u.å.). Mit formål med
analysen, er dog heller ikke at gennemgå alle deres videoer, men derimod at danne mig
et overblik over indholdet på deres primære YouTube-kanaler. Den kvantitative
indholdsanalyse er derfor ikke udtømmende, og er ej heller tænkt som en bærende del af
min analyse. Til gengæld har den givet mig et grundlag for min videre tekstanalyse, og
jeg har haft nemmere ved at udvælge relevante videoer og finde forskelle og ligheder
mellem YouTubernes indhold. Analysen har dog også givet mig indsigt i hvor meget
kommercielt indhold videoerne indeholder, hvordan, og om, de italesætter det mundtligt
og skriftligt, samt hvor produktbåret deres indhold er.
Da jeg gerne ville have de nyeste og mest relevante eksempler med i analysen,
valgte jeg at gennemse YouTubernes sidste tre måneders YouTube-videoer på deres
primære kanaler. Jeg har i mit kodningsskema haft fokus på kategorier, der fokuserede
på kommercielle samarbejder og helt basale data om videoernes længde, titel og antal
visninger. Derudover har jeg kategoriseret videoerne efter forskellige genrer, men dette
og resten af mine resultater vil jeg komme nærmere ind på i afsnit 7.0.
5.2.3  Receptionsanalyse  
Som en del af min metodetriangulering, har jeg anvendt receptionsanalyse, som den
anden bærende del af specialets analyseafsnit. I tråd med det indledende afsnit om
receptionsforskning, er receptionsanalysen et vigtigt element af specialet, fordi jeg her
kan analysere respondenternes holdning til og forståelse af medieteksten. Denne analyse
skal sammen med medietekstanalysen skabe mening af medieteksterne, fordi:
even the most insightful of textual studies cannot tell us anything about how
people appropriate the textual products offered by the media into their
everyday lives, nor can they tell us how they make sense of the cultural
meanings offered by these messages (Schrøder et al, 2003, p. 16).
Min receptionsanalyse vil tage udgangspunkt i to fokusgruppeinterviews, som jeg vil
redegøre for i næste afsnit. Der er således tale om en empirisk receptionsanalyse, hvor
jeg bruger min indsamlede empiri til at få svar på, hvordan respondenterne oplever
YouTubernes kommercielle samarbejder.
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5.3.0  Fokusgrupper    
Jeg har valgt at benytte mig af fokusgrupper i dette speciale, da det er en god metode til
at få respondenterne til at forhandle og udveksle meninger og erfaringer om et
medieprodukt (Schrøder et al, 2003, p. 152). Den sociale stimulation er også med til at
”tvinge” respondenterne til at være eksplicitte i deres tanker og holdninger (Halkier,
2008, p. 10). De andre deltageres tilstedeværelse kan også gøre det lettere for
respondenterne at reflektere over og komme i tanke om egne erfaringer, da andre
menneskers historier kan skabe associationer til egne oplevelser. Specialets fokus er
desuden ikke så intimt eller personligt, at det ville være upassende at tale om i en
fokusgruppe. Dette aspekt er nemlig vigtigt at overveje, når man beskæftiger sig med
børn og unge (Tufte, 2007, p. 64).
En ulempe ved fokusgrupper er dog, at der er risiko for, at negative gruppeeffekter som konformitet eller polarisering opstår (Halkier, 2008, p. 14). Man kan
spekulere i om konformitet er en endnu større risiko ved fokusgrupper med teenagere,
da de især i denne periode søger bekræftelse. Det er derfor vigtigt, at moderatoren gør
plads til alle meninger, samt opfordrer til dialog (ibid., p. 49). Jeg har derfor også spurgt
ind til de respondenter, der ikke sagde så meget, og på den måde forsøgt at få flere
holdninger frem.
5.3.1  Valg  af  målgruppe    
Denne opgave fokuserer på en ung målgruppe, da jeg gerne vil undersøge hvordan
teenagere opfatter udvalgte YouTubere og deres indhold. Årsagen til, at det netop er
denne målgruppe jeg vil undersøge, skyldes både teenagernes store forbrug af YouTube
og deres interesse i YouTubere (DR, 2016, p. 54), men også, at de indgår i et særligt
interessant spændingsfelt mellem barn og voksen. De er således gamle nok til at have et
mediebrug, der er uafhængig af deres forældres, men de har også indflydelse på (og
måske egne penge til) køb og forbrug af tøj og makeup. Derudover har de en alder hvor
man ofte er usikker, meget bevidst om sig selv og sin identitet og blandt andet gennem
forbrug forsøger at ”signalere en bestemt smag og en særlig livsstil” (Tufte, 2007, p.
44). De er således også interessante fra en kommerciel synsvinkel. Et andet spændende
aspekt ved denne målgruppe er, at de er såkaldte digitalt indfødte og dermed er vokset

33	
  
	
  

op med digitale medier, adgang til internettet og sociale medier (Johansen, 2011, p.
111). De har derfor meget sandsynligt et andet syn på YouTube end jeg har.
5.3.2  Etik  og  særlige  hensyn  

  

Mine 13 respondenter var mellem 13 og 16 år gamle, og var alle på nær én respondent,
piger (se bilag 6 og 8 for transskriptioner af fokusgrupperne). Da mine respondenter
ikke var myndige, og derfor på sin vis kan karakteriseres som børn, har jeg taget særlige
hensyn i rekrutteringen og interviewsituationen. Dette kommer blandt andet til udtryk i
mit ønske om forældretilladelser fra alle respondenterne, samt rekrutteringen på skolen,
hvor jeg uddelte flyers om mit projekt med mine kontaktoplysninger, som de kunne tage
med hjem til deres forældre (se bilag 2 for flyers og bilag 3 for forældretilladelse). Det
var vigtigt for mig at både elever, forældre og lærere kunne stole på mig, og at jeg
fremstod tillidsvækkende. Interviewene skulle desuden foregå på skolen efter skoletid,
da det udover det praktiske aspekt, også ville fungere som en neutral, tryg og offentlig
lokation, som eleverne allerede var familiære med. For at skabe yderlige tryghed, valgte
jeg også at sammensætte fokusgrupper ud fra deres klassetrin, så elever fra 7. årgang
ikke skulle deltage sammen med 9. klasserne. Denne sammensætning af fokusgrupper
kan dog skabe andre problematikker (se afsnit 5.3.4).
Mine respondenters alder har desuden bekræftet mit valg af fokusgruppe som
metode, da jeg igen vægtede trygheden højt. Selvom jeg kun er omkring 10 år ældre end
respondenterne jeg interviewede, kunne det alligevel virke intimiderende at sidde alene
med en fremmed og blive udspurgt. Derfor understregede jeg både på tale og skrift, at
der var tale om et ”gruppeinterview”, hvor de kunne sidde med deres venner og snakke.
Jeg har for forståelsens skyld undladt at skrive fokusgruppe i min flyer, selvom det er
det, der reelt er tale om. En anden problematik ved at interviewe børn og unge, er deres
tendens til at ville svare ”rigtigt”, og derfor lagde jeg i min briefing særlig vægt på, at
der ikke fandtes rigtige eller forkerte svar, og at interviewet således kun handlede om
deres oplevelser og meninger (Tufte, 2007, p. 70) (se bilag 4 for interviewguide).
Udover de specielle hensyn til de unge respondenter, har jeg selvfølgelig forsøgt
at agere så etisk korrekt som muligt. Dette inkluderer, som Bente Halkier (2008)
nævner, at fortælle respondenterne hvad fokusgruppen skal bruges til, at de vil fremstå
anonyme i opgaven (deres navne ændres i transskriptionen), og at jeg tilbød dem snacks
og drikkevarer som kompensation for deres tid (Halkier, 2008, pp. 63-64).
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5.3.3  Rekruttering  af  fokusgrupper  
Jeg var i min rekruttering på udkig efter teenagere, der abonnerede på videoer af
Kristine Sloth, Astrid Olsen eller Camilla Frederikke – og gerne dem alle tre. Jeg ville
ikke lade køn være en begrænsning, da jeg ikke kendte kønsfordelingen af følgerne på
disse YouTube-kanaler, og ikke ville gå glip af eventuelle forskelle i synspunkter. Da
jeg ikke kendte nogen, der opfyldte beskrivelsen, benyttede jeg mig af den såkaldte
snowball technique. Denne metode går ud på at kontakte en i sit netværk, der kan samle
respondenter ind fra deres netværk (Schrøder et al, 2003, p. 162). Dette sikrer ikke blot,
at man ikke interviewer nogen man kender, hvilket kan være problematisk, men øger
også chancen for, at respondenterne føler sig trygge, samt forpligtede til at dukke op
(Halkier, 2008, pp. 32-33). Jeg kontaktede derfor min svoger, der arbejder som lærer på
en folkeskole i Sønderjylland. Han spurgte nogle af eleverne på de relevante klassetrin,
om de så disse YouTubere. Da der var positiv respons, fik han arrangeret, at jeg kunne
komme ud på skolen og holde et kort oplæg for ni forskellige klasser (selvfølgelig med
lærernes tilladelse). På denne måde sikrede jeg mig, at mine respondenter havde de
fornødne forudsætninger for at indgå i fokusgruppen. Jeg uddelte flyers, og tog bagefter
en snak med de interesserede og fik deres kontaktoplysninger. Her fik jeg muligheden
for at fortælle dem om mit projekt, og jeg fik også et indblik i hvor mange, der var
interesserede, hvilke YouTubere de fulgte, samt deres alder og køn. Jeg skrev senere ud
til dem i en fælles sms, hvornår fokusgruppen blev afholdt, og at de skulle huske at
medbringe eller sende en forældretilladelse.
5.3.4  Sammensætning  af  fokusgrupper  
Mine fokusgrupper bestod, som tidligere nævnt, primært af piger fra henholdsvis 9.- og
7. årgang. Man kan kalde fokusgrupperne segmenterede, idet de hver især består af
folkeskoleelever fra den samme skole, i den samme aldersgruppe (ibid., p. 28). Dette
kan være en fordel, fordi jeg dermed får et godt indblik i denne specifikke gruppe af
mennesker. Det negative ved dette er dog, at de kan minde så meget om hinanden, at der
ikke kommer nok social udveksling (ibid.). Der er også fordele ved, at respondenterne
kender hinanden, da de kan føle sig mere trygge og uddybe hinandens perspektiver, da
de har fælles oplevelser og erfaringer (ibid., p. 30). Ulemperne kan dog være, at
respondenterne ikke tør tale frit, fordi de udspiller nogle eksisterende sociale roller og
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ikke spørger ind til hinandens udtalelser, da de tager mange ting for givet, og meget vil
derfor være implicit (Halkier, 2008, p. 29). Fordelene ved, at respondenterne kendte
hinanden, samt det praktiske aspekt opvejede dog for mig de mulige ulemper.
Da min målgruppe kan være svær at få fat på, havde jeg ikke sat mig fast på et
specifikt antal af deltagere i fokusgrupperne, og var heller ikke sikker på hvor mange af
de interesserede, der egentlig ville deltage. Jeg mente dog, at to fokusgrupper var
optimalt, da jeg dermed ville have tid til at bearbejde empirien i dybden. Jeg havde
således ud fra tilbagemeldingerne fra eleverne, regnet med to fokusgrupper på
henholdsvis syv og fem deltagere. Da jeg mødte op til første fokusgruppe var der dog
yderligere to respondenter, der gerne ville deltage, men som ikke havde tilbagemeldt til
mig. Jeg sad således i en situation, hvor jeg i modsætning til et par uventede
aflysninger, sad med flere respondenter end jeg havde regnet med. Ved den anden
fokusgruppe var der to, der ikke dukkede op. Til gengæld var der igen en ekstra, der
dukkede op, uden at have tilbagemeldt det til mig, så jeg endte med fire respondenter.
I modsætning til hvad meget af litteraturen siger om antallet af respondenter
(ibid., p. 33; Kvale & Brinkmann, 2009, p. 170), syntes jeg den mindste fokusgruppe
fungerede bedst, da alle kom mere til orde, og der var i øvelsen mere plads (både
figurativt og bogstaveligt) til at diskutere og forhandle. De turde sige deres mening, selv
hvis den differentierede sig fra de andres, og de virkede således trygge i hinandens
selskab. I den store fokusgruppe, var der en stille og en mere dominerende gruppe, og
det skabte (på trods af forsøg på at få alle i tale) en lidt skæv fordeling af taletiden.
Øvelsen blev også udført hurtigere og mere ureflekteret i den store gruppe, hvor flere
ikke var enige med det endelige resultat. Til gengæld var denne gruppe ikke ligeså
homogen som den lille gruppe. Fokusgruppen bar dog alligevel præg af enighed på
mange områder, og det er derfor muligt, at der har været for meget konsensussøgning,
da nogle af respondenterne muligvis ikke har turdet give en kontrær mening overfor
deres klassekammerater.
5.3.5  Rammer  for  fokusgrupperne  
Som nævnt tidligere, fandt fokusgrupperne sted på respondenternes skole. Valget faldt
på deres skole, fordi der efter skoletid ville være færre forstyrrelser og baggrundslyde.
Derudover havde jeg ikke mulighed for at afholde det hos mig, da jeg ikke boede i
nærheden. Denne mulighed havde nok heller ikke føltes så tryg for hverken
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respondenterne eller deres forældre. Der var desuden flere ulemper ved at afholde
fokusgrupperne hjemme ved respondenterne, da jeg dermed ikke ville have kontrol over
omgivelserne, og deres forældres tilstedeværelse kunne have indvirket negativt på
respondenternes åbenhed og svar. Skolen var derfor både en praktisk, neutral og tryg
mulighed. Jeg havde sammensat nogle borde i et klasselokale og servede småkager,
samt sodavand, så der var en lille gevinst ved at deltage efter en lang dag.
5.3.6  Interviewguide  og  øvelser    
Som nævnt tidligere, er den mest optimale interviewform med en fænomenologisk
tilgang, den semistrukturerede. Dette indebærer en mere løs struktur, hvor man alt efter
svar kan ændre i sine eksisterende spørgsmål, skifte rækkefølge eller tilføje helt nye
spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 144). Min interviewguide var delt op efter
temaer, og startede ud med en navnerunde og derefter nogle generelle spørgsmål (se
bilag 4 for interviewguide). Min interviewguide var således tragtformet, da jeg gerne
ville varme min respondenter op med nogle ”nemme” spørgsmål, inden jeg spurgte ind
til deres oplevelser, de kommercielle aspekter af YouTube og satte dem i gang med
øvelsen. Min interviewguide startede dog med en briefing, hvor jeg fortalte om formålet
med interviewet, hvordan interviewet blev optaget, at de ville fremstå anonyme i
opgaven, samt om de havde nogle spørgsmål inden vi begyndte. I debriefingen spurgte
jeg, om de havde noget at tilføje, og hvordan de havde oplevet interviewet. Dette gjorde
jeg både for at lade respondenterne stille opklarende spørgsmål eller komme med
yderligere input, samt for at få feedback.
Øvelsen jeg lavede til fokusgrupperne, gik ud på at sammensætte produkter og
virksomheder med de tre YouTubere, for at få dem til at italesætte hvilke kommercielle
samarbejder, der ville (og ikke ville) være et godt match. Dette skulle starte en
diskussion blandt respondenterne om, hvilken betydning relevansen af de kommercielle
samarbejder har. Billederne til øvelsen, var udvalgt med henblik på at repræsentere en
bred variation af produkter og virksomheder, som YouTuberne både havde og ikke
havde reklameret for før. Resultaterne af øvelsen kan ses i bilag 7 og 9.

5.4  Schrøders  multidimensionale  model  
Jeg vil nu, som tidligere nævnt, redegøre for Kim Schrøders multidimensionale model,
der skal fungere som et analytisk redskab i receptionsanalysen. Modellen har desuden
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hjulpet mig i udarbejdelsen af min interviewguide. Modellen er en videreudvikling af
Stuart Halls encoding/decoding teori, men adskiller sig dog på mange punkter fra den.
Modellen fokuserer således kun på receptionsprocessen og dermed kun på decoding
(Schrøder, 2003, p. 67). Schrøders model består af fem dimensioner, der kan inddrages i
receptionsanalysen, og som medtager den grundlæggende denotative forståelse af en
tekst og forkaster ideen om de tre forskellige positioner modtageren kan indtage ifølge
Hall (ibid., p. 65). Schrøder mener således ikke, at der nødvendigvis er en foretrukken
betydning indkodet i teksten, og at det dermed heller ikke giver mening at tale om en
dominerende, forhandlende eller oppositionel position i forhold til teksten (ibid.). Den
multidimensionale model skal også være med til at adskille respondenternes forståelse
af og holdning til budskaberne i teksten (ibid., p. 66).

Figur 2. Kim Schrøders multidimensionale model (ibid., p. 67).

Modellen består af 5 dimensioner, som alle er forbundet med hinanden og teksten (ibid.,
p. 68). Der er ikke tale om en proces-model, men derimod en dimensionsmodel, som
derfor ikke skal anvendes i en bestemt rækkefølge (ibid., p. 67). Motivation udforsker
hvor motiveret modtageren af teksten er, og om motivationen ligger i selve
medieteksten eller i brugsoplevelsen (ibid., p. 68). Forståelse undersøger hvordan
modtageren forstår medieindholdet; både denotativt og konnotativt (ibid.).
Konstruktionsbevidsthed fokuserer på relationen mellem modtager og medietekst og
hvorvidt modtageren udøver kritisk bevidsthed eller ”sluger indholdet råt” (ibid.).
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Holdning fokuserer på modtagerens subjektive holdning til medieindholdet, og om
modtageren er positivt eller negativt stemt overfor det (Schrøder, 2003, p. 68). Den
sidste dimension lægger vægt på modtagerens handling, og undersøger hvordan
modtageren bruger medieindholdet i sin hverdag, og hvilken anvendelsessammenhæng
medieproduktet indgår i (ibid., pp. 68-69). Det er dog ikke altid nødvendigt eller
hensigtsmæssigt at inddrage alle dimensioner i sin receptionsanalyse, og modellen kan
derfor bruges fleksibelt (ibid., p. 71).
Den ovenstående model skal altså hjælpe mig med både at lave systematiske
iagttagelser af mine interviews, forenkle mine data uden at miste betydningsfuld
kompleksitet og at danne grundlag ”for en dokumenterbar fortolkning af det kvalitative
interviewmateriale” (ibid., p. 72).

5.5.0  Databehandling  
I dette afsnit vil jeg gennemgå den måde jeg har behandlet mine empiriske data på.
Håndteringen af mine data kan påvirke min reliabilitet, men har også betydning for min
receptionsanalyse, da jeg bearbejder materialet, inden jeg for alvor påbegynder
receptionsanalysen.
5.5.1  Transskribering  
Jeg har transskriberet de to fokusgruppeinterviews, for at skabe en tekstlig
repræsentation af mit datamateriale (Halkier, 2008, p. 70). Jeg har forsøgt at
transskribere alt optaget tale, og dermed også ord og lyde som ”mmh” og ”hmm”, samt
latter og andre reaktioner. Det skal dog pointeres, at noget tekst har været utydeligt eller
uforståeligt og er dermed klassificeret som dette, og at jeg enkelte steder har været i
tvivl om afsenderen. Dette er selvfølgelig ikke optimalt, men da jeg ikke laver en
interaktionsanalyse, vil jeg mene, at de få gange jeg ikke har kunnet identificere
afsenderen, ikke har haft større betydning for min analyse. Når jeg senere i
receptionsanalysen henviser til transskriptionerne, vil jeg henvise på følgende måde F1,
12, hvor F1 står for fokusgruppe nummer 1, og det efterfølgende tal henviser til
nummeret på sætningen. Jeg sletter desuden mine lydfiler efter specialet er afleveret og
bedømt, for at sikre respondenternes anonymitet.
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5.5.2  Kodning,  kondensering  og  anvendelse  af  Schrøders  model  
Udover at transskribere, har jeg også kondenseret tekstmaterialet. Dette skal gøre det
lettere at finde essensen af respondenternes udtalelser, når jeg vender tilbage til
transskriptionerne, men også gøre selve kodningen, anvendelsen af Schrøders
multidimensionale model og analysen lettere og mere overskuelig. Det er ikke alle
passager jeg har kondenseret, da mange af respondenterne svarede kortfattet, men jeg
har gjort det hvor formuleringen var klodset, svaret var langt eller jeg har sammenlagt
flere svar i en opsummering.
Jeg har i min gennemgang af mit empiriske materiale også kodet
transskriptionerne. Kodning betyder i dette tilfælde at knytte et eller flere nøgleord til et
stykke tekst (Kvale & Brinkmann, 2009, pp. 223-224). Dette har jeg gjort, for at jeg i
min receptionsanalyse kunne finde tilbage til relevante passager i
fokusgruppeinterviewene. Min tilgang til kodningen har været datastyret, hvilket vil
sige, at jeg ikke har udarbejdet koder før jeg begyndte, men derimod udviklet dem
undervejs (ibid., p. 224). Min tilgang har således været inspireret af grounded theory,
hvor kodningerne ikke kvantificeres, men i stedet hjælper mig med at analysere det
kvalitative materiale (ibid.). Grounded theory tager udgangspunkt i empirien, og man
arbejder dermed induktivt (ibid.). Da fokusgruppeinterviewene har taget udgangspunkt i
en interviewguide med bestemte dominerende temaer, vil disse temaer naturligvis også
komme til syne i de kodede nøgleord.
Udover kondensering og kodning, har jeg anvendt den multidimensionale model
på transskriptionerne. I stedet for at lave et separat skema over hver enkelt respondent,
som Schrøder (2003) demonstrerer i sin tekst, anvender jeg i stedet løbende
analysemodellen på respondenternes udtalelser i transskriptionen. Jeg valgte denne
metode, fordi et skema over hver enkelt respondent ville være uoverkommeligt, og i
øvrigt ikke ville give mening, da nogle af respondenterne ikke bidrog særlig meget til
samtalen. Den løbende analyse af respondenternes udtalelser ud fra Schrøders
dimensioner, skal hjælpe mig med at finde frem til respondenternes motivation,
forståelse, konstruktionsbevidsthed, holdning og handling i forhold til YouTuberne og
deres indhold og kommercielle samarbejder.
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5.6.0  Reliabilitet,  validitet  og  generaliserbarhed    
I dette afsnit vil jeg beskrive hvordan jeg tager hensyn til min undersøgelses reliabilitet,
validitet og generaliserbarhed, da dette er væsentlige kriterier for specialets gyldighed.
Disse hensyn og overvejelser vil senere i specialet blive gennemgået og vurderet.
5.6.1  Reliabilitet  
Reliabilitet refererer til pålideligheden af undersøgelsens produktion og bearbejdning af
empiriske data (Halkier, 2008, p. 109). Derfor har jeg også været transparent omkring
min indsamling af empiri og udvalg af analyseobjekter, hvilket både kommer til udtryk i
selve specialet, men også i mine bilag, hvor alt fra flyers til transskriptioner er
vedhæftet. Mit afsnit om etik demonstrerer desuden, hvordan jeg har forsøgt at øge
specialets reliabilitet. Reliabilitet fungerer nemlig også som en forudsætning for en
valid undersøgelse (ibid.).
5.6.2  Validitet    
Validiteten af en undersøgelse bliver bedømt på, hvorvidt man rent faktisk undersøger
det, man har sat sig for at undersøge (ibid., p. 107). Dette kommer blandt andet til
udtryk i valget af teoretiske begreber og metoder, og hvor godt de hænger sammen med
undersøgelsens problemfelt (ibid., p. 108). Derfor har jeg også argumenteret for mit
valg af teori og metode, da disse aspekter har stor betydning for min besvarelse af
problemformuleringen. Et af mine forsøg på at øge validiteten af mit speciale er
metodetrianguleringen af tekstanalyse, kvantitativ indholdsanalyse og
receptionsanalyse. Derudover forsøger jeg at arbejde så systematisk som muligt, hvilket
blandt andet kommer til udtryk i min metode og analyse, men også når jeg i
fokusgruppeinterviewene har benyttet mig af den samme interviewguide og udført
interviewene i samme lokale. Dette er med til at formindske variablene og dermed skabe
en mere valid undersøgelse. Interviewguiden skabte jeg desuden efter, at jeg havde
skrevet mit teoriafsnit og flere siders tekstanalyse. Dette gav mig en større
baggrundsviden, samt en bedre ide om hvad jeg ville spørge ind til, for at interviewene
kunne bidrage til besvarelsen af problemformuleringen. Jeg spurgte desuden ind til hver
af de tre forskellige YouTubere i interviewene, da de adskiller sig fra hinanden og
dermed ikke nødvendigvis bliver opfattet på samme måde. Jeg har derudover forsøgt at
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tilegne mig Halkiers (2008) strategi om at være kritisk reflekteret overfor mine egne
antagelser og fortolkninger (Halkier, 2008, p. 111).
5.6.3  Generaliserbarhed  
Ofte associerer man generaliserbarhed med kvantitative data, og generalisering bliver
også mere problematisk, når man beskæftiger sig med kvalitative data (ibid.). Jeg har
forsøgt at tage højde for dette i min tekstanalyse ved at tage udgangspunkt i en
kvantitativ indholdsanalyse. Den kvantitative indholdsanalyse er med til at bekræfte, at
der i mange af eksemplerne ikke er tale om enkeltstående tilfælde. Dog kan jeg i kraft af
mine to fokusgruppeinterviews, kun udtale mig på baggrund af kvalitative data. Derfor
er det heller ikke muligt at lave en såkaldt statistisk generalisering (Kvale &
Brinkmann, 2009, p. 289). Statistisk generalisering er en generalisering man laver på
baggrund af kvantificerbare data, som man dog godt kan lave på baggrund af et lille
antal interviewpersoner (ibid.). Det er dog ikke min hensigt at kvantificere resultaterne
af fokusgrupperne, da jeg er mest interesseret i de kvalitative data, der udspringer af
subjekternes livsverden. Hvis jeg i analysen vil forsøge at generalisere mine resultater,
ville dette snarere komme til udtryk i en analytisk generalisering (ibid., p. 292). Den
analytiske generalisering sker, når forskeren har fremvist dybdegående beskrivelser og
argumenter, der kan overbevise læseren om, ”at interviewresultaterne kan overføres til
andre interviewpersoner eller situationer” (ibid.). Dette er altså en mulig måde at
generalisere kvalitative data på, uden at kvantificere dem.
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6.0  Analyse  
I den følgende analyse, vil jeg undersøge hvordan YouTubernes kommercielle
samarbejder kommer til udtryk i deres videoer, men også hvordan disse økonomiske
interesser og kommercielle tiltag bliver afkodet og opfattet af de adspurgte
respondenter. Det forsøger jeg at finde svar på i analysen, som jeg har opdelt i tre dele.
I den første del af analysen vil jeg præsentere mine resultater fra den kvantitative
indholdsanalyse. Dette skal illustrere hvilket indhold YouTuberne producerer og hvor
meget af det, der er kommercielt funderet.
Anden del af analysen vil bestå af en tekstanalyse med fokus på YouTubernes
videoer og hvordan de omtaler og fremstiller produkterne, de reklamerer for. Jeg vil
inddrage udvalgte videoer, hvor jeg fokuserer på YouTubernes sponsorerede indhold,
anvendelsens af affiliate-links og produktplaceringer i form af gaver fra virksomheder.
Derudover vil jeg undersøge YouTubernes henvendelsesform, og hvordan de forsøger at
skabe loyalitet og etablere et forhold til deres følgere. Dette aspekt finder jeg væsentligt,
fordi det kan have betydning for forholdet mellem følger og YouTuber.
Den sidste del af analysen vil bestå af en receptionsanalyse, hvor jeg tager
udgangspunkt i empirien indsamlet gennem fokusgruppeinterviewene. Her vil jeg
karakterisere respondenternes forhold til YouTuberne, for derefter at anvende Kim
Schrøders (2003) multidimensionale model, for at finde ud af hvilken betydning de
kommercielle samarbejder har for respondenternes holdning og forhold til YouTuberne
og deres indhold. Analysen vil således være bygget op omkring modellens fem
dimensioner og undersøge respondenternes motivation, forståelse,
konstruktionsbevidsthed, holdning og handling i forhold til YouTuberne og deres
kommercielle indhold.
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7.0  Kvantitativ  indholdsanalyse  
I denne analyse har jeg gennemgået 109 YouTube-videoer offentliggjort gennem de
sidste tre måneder på de tre YouTuberes primære kanaler (se bilag 1 for kvantitativ
indholdsanalyse). Jeg havde defineret nogle forskellige kategorier, som jeg fokuserede
på i analysen, og de vigtigste resultater vil jeg nu præsentere. Kategorierne centrerede
sig om YouTubernes indhold og hvor meget af dette, der var produktbaseret eller i
samarbejde med en virksomhed.
Nedenstående tabel er en oversigt over hvor mange videoer, der er sponsorerede,
indeholder gaver fra virksomheder, samt hvilken slags links der er anvendt. Antallet af
links dækker ikke over selve antallet af links i hver beskrivelsesboks, men over antallet
af videoer hvor disse links er tilstede. Der kan således både forekomme almindelige
links, samt affiliate-links i samme video, og dette kan også overlappe med om videoen
eksempelvis er sponsoreret. Procenten er beregnet ud fra YouTubernes samlede antal
videoer over de tre måneder. Camilla Frederikke har eksempelvis haft affiliate-links i 46
af sine videoer og dermed i 87% af hendes indhold.
Alm. links

Affiliate-links

Sponsoreret

PR/”gave”

Kristine Sloth

7 (32%)

0 (0%)

2 (9%)

0 (0%)

Astrid Olsen

18 (53%)

2 (6%)

8 (24%)

2 (6%)

Camilla Frederikke

10 (19%)

46 (87%)

6 (11%)

14 (26%)

Tabel 1. Overblik over tre måneders indhold på YouTubernes primære kanaler.

Som det fremgår af tabellen, er der forskel på YouTubernes mængde af sponsoreret
indhold og brug af affiliate-links. Kristine Sloth benytter sig ikke af affiliate-links, og
hun har heller ikke nævnt, at hun har modtaget nogen produkter fra en virksomhed. Den
ene af hendes sponsorerede videoer, er desuden lavet i samarbejde med
Undervisningsministeriet, Red Barnet, Sex og Samfund og Børns Vilkår, og det er
derfor ikke sikkert, om hun har modtaget penge for videoen, da den er lavet som en del
af en kampagne, der skal begrænse unges deling af krænkende billeder (Kristine Sloth,
28. december 2016). Kristine Sloth har derfor ikke nær så meget kommercielt indhold
på sin kanal som Camilla Frederikke, der næsten har affiliate-links i alle sine videoer.
Astrid Olsen har dog lavet flest sponsorerede videoer i denne periode. Derudover har de
tre YouTubere sekundære kanaler, hvor de også producerer sponsorerede videoer
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(Camilla Frederikke Second, 30. marts 2017; Astrid Olsen Second, 15. marts 2017;
Kristine Sloth Second, 2. marts 2017). Disse YouTube-kanaler indgår dog ikke i min
indholdsanalyse, men de har altså endnu en platform, hvor det er muligt at inddrage
sponsorer.
I næste tabel definerer jeg de forskellige typer af indhold, som kom til syne i den
kvantitative indholdsanalyse.
Haul

Tutorial

Hvor de viser store mængder nyt tøj eller andre ting frem, som de lige har
fået eller købt. De fortæller ofte hvad produkterne koster, og hvor de er
fra.
Hvor de viser, hvordan de laver et bestemt hår eller makeup-look.

Anmeldelse

Hvor de anmelder produkter, som de oftest prøver i videoen.

Guide

Hvor de giver tips, tricks og ideer (manifesterede sig oftest i disse
YouTubernes videoer som gaveideer).
Hvor de fremviser hele deres kollektion af makeup eller andre ting i deres
hjem. Det kan eksempelvis være en walk-in-closet tour, hvor de viser
deres tøj og sko frem, eller hvad de har i køleskabet.
Hvor de fortæller om og fremviser deres favorit-ting i øjeblikket (oftest
månedligt eller årligt).
Hvor de sidder og snakker om et bestemt emne (oftest personlige
anekdoter).

Kollektion

Favorites
Storytime
Underholdning

Hvor de laver fjollede ting eller udfordringer.

Vlog

Hvor de filmer sig selv og deres dag med håndholdt kamera (eksempelvis
når de er ude til events).

Q&A

Hvor de svarer på deres følgeres spørgsmål.

Lookbook

Hvor de viser og styler forskellige outfits (kan minde om modeserier i
magasiner).
Tabel 2. Definition på YouTubernes videogenrer.

Ud fra indholdet, titlen og med inspiration fra Thomas Mosebo Simonsens (2011)
kategorisering af YouTube-indhold, har jeg kategoriseret videoerne i forskelige genrer
(Simonsen, 2011, p. 84). Ulempen ved Simonsens kategorisering er i min optik den
grove opdeling, som desuden er lavet på baggrund af YouTube, som det så ud for seks
år siden. I dag findes der utrolig mange subgenrer, og mode-, skønheds- og
livsstilsvideoer benytter sig ofte af mere snævre kategorier som tutorials, hauls,
favorites og lookbooks. I det redegørende afsnit definerede jeg vlogs som
sammensmeltningen af blogs og videoformatet, og dette kan derfor i princippet dække
over alle YouTubernes videoer. YouTuberne selv kategoriserer dog vlogs som videoer,
der er mere dagbogsagtige i deres format, hvor de gennem dagen filmer sig selv (ofte
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med håndholdt kamera). Vlogs lader således også til at være en slags subgenre, som har
et meget personligt og autentisk udtryk. Jeg vælger derfor at anvende deres definition af
vlogs i stedet for Simonsens, der betegner vlogs, som når YouTuberen filmer sig selv og
taler direkte til sine følgere (Simonsen, 2011, p. 84). Denne definition karakteriserer
nemlig størstedelen af alle deres videoer, og beskriver ikke noget særligt om selve
indholdet af videoen, som er det jeg er interesseret i at undersøge.
Nedenstående tabel viser en oversigt over hvilke typer videoer, YouTuberne har
produceret over de tre måneder:

Haul
Tutorial
Anmeldelse
Guide
Lookbook
Kollektion
Favorites
Storytime
Underholdning
Vlog
Q&A
Videoer i alt

Kristine Sloth

Astrid Olsen

Camilla Frederikke

2
3
1
1
0
2
2
7
3
1
0
22

2
7
1
5
9
1
3
3
1
1
1
34

4
13
5
3
2
4
3
4
4
9
2
53

Tabel 3. Kategoriernes fordeling på YouTubernes videoer.

I tabellen ses det, hvordan de tre YouTubere endnu engang adskiller sig fra hinanden.
Selvom de fleste kategorier går igen på YouTubernes kanaler, er det tydeligt, at de hver
især prioriterer nogle typer indhold højere end andet. Kristine Sloth har produceret flest
storytime-videoer, Astrid Olsen har lavet flest lookbooks, mens Camilla Frederikke har
filmet flest tutorials. Da Kristine Sloth og Astrid Olsen begge har haft separate vlogkanaler i et stykke tid, giver det også mening, at de ikke producerer mange vlogs på
deres primære kanaler. Deres fokus på de sekundære kanaler kan også være en af
årsagerne til, at der er så stor forskel på antallet af videoer, de har uploadet på de tre
måneder. De er dog også ens på flere områder, da man kan se på YouTubernes anvendte
kategorier, at meget af deres indhold er produktbaseret. Q&A, storytime, vlog og
underholdning adskiller sig her, men de resterende syv kategorier har stort fokus på tøj,
makeup og andre forbrugsgoder.
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7.1  Opsamling  på  den  kvantitative  indholdsanalyse  
Som ovenstående viser, så adskiller YouTubernes indhold sig fra hinanden, men de er
også ens på flere områder, som eksempelvis videoernes store fokus på tøj og makeup.
Kristine Sloth er på baggrund af mine data, den YouTuber der har mindst kommercielt
indhold på sin primære kanal. Dette skyldes, at hun ikke anvender affiliate-koder og har
haft få sponsorerede videoer. Samtidig har hun ikke nævnt, at hun har modtaget PRpakker. Det skal dog også understreges, at Kristine Sloth har produceret en del færre
videoer end de andre i det undersøgte tidsrum. Astrid Olsen er den YouTuber, der har
produceret mest sponsoreret indhold, mens Camilla Frederikke har anvendt affiliatelinks og PR-produkter i hendes videoer flest gange.

47	
  
	
  

8.0  Medietekstanalyse  
I denne del af analysen vil jeg undersøge udvalgte videoer, som både repræsenterer
prototypiske og atypiske træk ved YouTubernes indhold. Grundet specialets fokus og
problemformulering, vil mit fokus primært være på videoer med kommercielt indhold.
Jeg vil derfor ikke inddrage videoer, der ikke indeholder nogle kommercielle aspekter,
medmindre de inddrages som referenceramme eller indgår i min analyse af parasocial
interaktion. Afsnittet fokuserer på henholdsvis sponsorerede videoer, affiliate-links,
produktplacering og parasocial interaktion. Jeg vil derudover løbende kommentere på
YouTubernes rolle som eksperter og hvilken sammenhæng eventuelle produkter indgår
i, samt hvordan disse produkter fremstilles og omtales. Dette skal hjælpe mig med at
finde ud af hvordan de kommercielle samarbejder kommer til udtryk i videoerne. På
baggrund af min kvantitative indholdsanalyse har jeg udvalgt indhold fra forskellige
kategorier, som både viser forskelle og ligheder mellem YouTuberne og mellem hver
enkelt YouTubers indhold. Derudover skal det pointeres, at selvom jeg fokuserer meget
på YouTubernes sponsorerede videoer, så fylder disse langtfra mest på deres YouTubekanaler, som også blev illustreret i ovenstående afsnit.

8.1  Sponsorerede  videoer  
I dette afsnit vil jeg tage udgangspunkt i YouTubernes sponsorerede videoer, og
fokusere på hvordan de gør opmærksom på samarbejdet, hvilken måde de fremstiller
virksomhedernes produkter på og hvilken fortælling de indgår i.
Den første video jeg vil undersøge, er Kristine Sloths sponsorerede video JEG
JULEHYGGER MED MINE FANS (Kristine Sloth, 14. december 2016). Videoen starter
med, at Kristine Sloth fortæller, at hun i dag skal tage billeder i Aalborg med sit Fuji
Film kamera, og at videoen er sponsoreret og betalt af Fuji Film (ibid., 00:05-00:09).
Dette samarbejde med Kristine Sloth kan dermed karakteriseres som et sponsorat, da
Fuji Film gennem et samarbejde med den kendte YouTuber kan opnå eksponering hos
en attraktiv målgruppe. Til forskel fra mere langvarige sponsorater, skal Kristine Sloth
blot benytte sig af kameraet i videoen og udlodde nogle præmier til sine følgere.
Kristine Sloth lægger vægt på, at dette samarbejde har gjort det muligt at få en
kameramand med på optagelsen, og at hun også har en giveaway (konkurrence med
præmier) til sine følgere (ibid., 00:10-00:22). I videoen er hun derfor meget transparent
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omkring, at hun har indgået et kommercielt samarbejde, hvilket også afspejles i
markeringerne ”Reklame” og ”Indeholder betalt promovering” i starten af videoen. Hun
overholder derfor markedsføringsloven, da hun både skriver og siger, at videoen er
betalt af Fuji Film. Dette er også et tegn på, at Kristine Sloth benytter sig af etos, da hun
er ærlig omkring sit samarbejde og fortæller hvordan, dette også har skabt fordele for
hendes følgere.

Billede 4. Markering af reklame (Kristine Sloth, 14. december 2016, 00:06).

Selvom hun nævner, at videoen er sponsoreret, fortæller hun ikke om dette har haft en
økonomisk gevinst for hende, men lægger i stedet vægt på, at samarbejdet har gjort det
muligt for hende at komme ud og blive filmet med sine fans (ibid., 7:02-7:06). Videoens
titel har således heller intet med Fuji Film at gøre, men fokuserer igen på hendes fans.
Gennem hele videoen ses kameraet i brug i forskellige hyggelige og sjove situationer,
hvor hun interagerer med sin veninde eller fans. Hun forsøger hermed at skabe positive
associationer mellem den hyggelige atmosfære og kameraet. I videoen fortæller Kristine
Sloth også om hvordan kameraet skal bruges, og at man kan skrive bagpå billederne,
hvilket hun blandt andet demonstrerer ved at signere et billede til en fan (ibid., 03:3103:40). Hun står ikke og lister kameraets specifikationer op, men inddrager derimod
kameraets funktioner i situationer, hvor det er relevant. Kameraet er desuden løbende i
fokus i videoen, og indgår som sagt, som en del af den sociale interaktion mellem
Kristine, hendes veninde og de fans, som de møder.
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Billede 5. Eksempel på hvordan produktet er i brug og i fokus (Kristine Sloth, 14. december 2016, 01:34).

Man kan se, at det kommercielle samarbejde har haft indflydelse på indholdet, da
kameraet ofte er i billedet, og de fleste samtaler og sociale interaktioner har kameraet
som omdrejningspunkt (ibid., 01:00-01:45, 02:43-03:16, 03:20-03:40, 04:34-04:39).
Både introen og outroen i videoen har desuden meget fokus på samarbejdet og
giveawayen. Det skal dog understreges, at Kristine Sloth på intet tidspunkt i videoen
opfordrer sine følgere til at købe kameraet eller på anden vis holder en salgstale.
Kameraet indgår derimod i en fortælling om hygge og samvær. Dette er derfor, i min
optik, et godt eksempel på vellykket WOMM, da Kristine Sloth formidler et
kommercielt budskab på en personlig måde. Derudover har jeg kategoriseret denne
video som en vlog (se bilag 1 for kvantitativ indholdsanalyse), og disse bliver ofte
filmet af YouTuberen selv. Samarbejdet med Fuji Film har dermed også påvirket et
mere lavpraktisk aspekt af videoen; at kameramanden har filmet videoen og ikke
Kristine Sloth selv. Dette har givet videoen et mere professionelt look, og har gjort det
lettere at filme interaktionen med hendes fans.
Et eksempel på en af Astrid Olsens sponsorerede videoer, er hendes video 2
konfirmation-looks | Astrid Olsen (Astrid Olsen, 12. februar 2017). Denne video har jeg
kategoriseret som en tutorial, da Astrid Olsen guider sine seere til to forskellige looks
ved hjælp af MAC-produkter. Astrid Olsen viser alle produkterne, fortæller præcist
hvad de hedder og forklarer hvad deres formål i looket er, men fortæller dog ikke hvad
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de koster. Det er derfor en meget informativ video, hvor hendes etos og viden om emnet
skinner igennem. Jeg vil argumentere for, at hun indgår i et ekspertsystem indenfor
dette område, hvor hun kan guide sine mange følgere, og hun er på grund af sin
ekspertrolle derfor en oplagt influencer. Produkterne bliver i kraft af hendes
demonstration, personlige anbefaling og argumentation for deres gode egenskaber, sat i
en fortælling om ”den rette måde” at gøre tingene på. Hun nævner for eksempel ikke, at
man kan bruge en hvilken som helst mascara man har derhjemme, men anbefaler
derimod en specifik MAC-mascara til looket (Astrid Olsen, 12. februar 2017, 04:4404:55). Produkternes rolle i videoen er altså redskaber til at opnå det ønskede
makeuplook, og bliver dermed også positivt italesat. Denne tutorial adskiller sig ikke
rigtigt fra hendes normale videoer bortset fra, at hun nok ville have inkluderet andet end
MAC-produkter.

Billede 6. Fremvisning af MAC-produkt (ibid., 09:39).

I toppen af beskrivelsesboksen står der, at ”Videoen er sponsoreret og betalt af
Magasin”, men hun nævner ikke dette på noget tidspunkt i selve videoen (ibid.). Ifølge
Forbrugerombudsmandens retningslinjer vil en reklamefilm af en YouTuber være
markeret tilstrækkeligt:
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hvis ordene ”reklame”, ”annonce”, ”betalt indlæg” eller ”sponsoreret
indlæg” fremgår tydeligt i starten af filmen i så lang tid, at seeren forstår, at
videoen er reklame (Forbrugerombudsmanden, 2016, p. 4).
Dette var eksempelvis tilfældet i Kristine Sloths video, men her er det kun
beskrivelsesboksen, der afslører, at der er tale om et kommercielt samarbejde. Det er
derfor ikke sikkert, at denne video i tilstrækkelig grad gør opmærksom på, at der er tale
om reklame – især ikke hvis vi tager den unge målgruppe i betragtning. Det skal dog
understreges, at Astrid Olsen plejer at nævne disse samarbejder i starten af videoen,
men sjældent sætter en visuel markør på videoen. Dette eksempel er derfor medtaget for
at illustrere hvordan det virker tilfældigt, hvordan hun markerer sponsorater, og dermed
bidrager til denne gråzone af annoncering. Der er tale om et sponsorat, men i dette
tilfælde er det også et længerevarende samarbejde, hvor Astrid Olsen deltager i
konfirmations-events og ”meet & greets” i MAC og Magasin (Astrid Olsen, 12. februar
2017; Vi Unge, 3. januar 2017). Det kommercielle samarbejde kan dermed have haft
indflydelse på hvilke produkter, hun har benyttet i videoen. I beskrivelsesboksen til
denne video bliver der linket til hele 29 MAC-produkter på Magasins webshop. Det kan
derfor virke som om, at der er indgået en aftale om, at hun kun må benytte sig af MACprodukter. Denne teori bliver yderligere forstærket i kommentarsporet til videoen:

Billede 7. Kommentarspor på 2 konfirmation-looks | Astrid Olsen (Astrid Olsen, 12. februar 2017).

Som det kan ses i ovenstående uddrag, diskuterer nogle af hendes følgere hvorvidt, der
er tale om en sponsoreret video, og de spekulerer i hvilken årsag, der ligger bag hendes
brug af MAC-produkter. Eksemplet viser hvordan hendes følgere er opmærksomme på
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hvornår en video er sponsoreret, og hvor Astrid Olsen får sine produkter fra.
Kommentarerne illustrerer dog også, at der kan herske en del tvivl om hvornår, der rent
faktisk er tale om en sponsoreret video. Dette aspekt vil jeg undersøge nærmere i
receptionsanalysen.
I videoen LIVE THE LONDON LOOK | CARA DELEVINGNE INSPIRED
MAKEUP TUTORIAL samarbejder Camilla Frederikke med Rimmel London (Camilla
Frederikke, 2. februar 2017). I videoen viser Camilla Frederikke en makeup-tutorial
med Rimmel-produkter, inspireret af Rimmel Londons kampagnemodel Cara
Delevingne. Camilla Frederikke gør desuden opmærksom på en Rimmel-konkurrence,
som hendes danske følgere kan deltage i (ibid., 01:06-01:36). Den sponsorerede video
bliver ligesom i Kristine Sloths video, kombineret med en konkurrence på de sociale
medier. Man kan derfor spekulere i, om virksomhederne inkluderer konkurrencer i
sponsoraterne for at udbrede budskabet om konkurrencen, eller om konkurrencen i
stedet bruges til at ”bløde” følgerne op overfor det kommercielle budskab.
Videoen starter ud med hendes ansigt med og uden makeup, hvor hun siger ”Live
the London look”, som er Rimmel Londons slogan (ibid., 00:00-00:01). Efter en
frekvens af forskellige klip med hendes ansigt med og uden makeup, toner Rimmel
Londons logo frem på skærmen (ibid., 00:10-00:13). Hun nævner i starten af videoen, at
hun har ”teamed up with Rimmel”, ”Rimmel has been so kind to sponsor these two
videos” og ”this is a collaboration together with Rimmel”, samtidig med, at Rimmels
logo popper op i bunden af billedet (ibid., 00:21-00:22, 01:00-01:03, 01:04-01:05). Hun
gør det altså meget klart, at dette er en sponsoreret video, og skriver således i sin
beskrivelsesboks:
* This video is sponsored by Rimmel London. All opinions and statements
are 100% my own, and I only collaborate with brands and company's that I
truly love (ibid.).
I ovenstående citat lægger hun vægt på sit etos, da hun kun samarbejder med
virksomheder, som hun kan stå inde for. Det kan dog også virke som en måde at
rygdække sig på, hvis nogen ville kommentere negativt på hendes sponsorerede video.
Ligesom i Astrid Olsens sponsorerede video foroven, benytter Camilla Frederikke sig
også kun af ét makeup-mærke gennem hele videoen. Disse produkter bliver, ligesom i
hendes almindelige tutorials, fremstillet som redskaber til at opnå det ønskede makeup53	
  
	
  

look. Der bliver således lagt vægt på produkterne, deres navne, formål og positive
egenskaber, samt det resultat de skaber. Priserne på produkterne bliver dog ikke nævnt.

Billede 8. Eksempel på produktdemonstration (Camilla Frederikke, 2. februar 2017, 06:48).

Sponsoratet har dog alligevel influeret indholdet på flere måder. For det første er det
sjældent, at man ser Camilla Frederikke benytte sig af Rimmel-produkter i sine
almindelige tutorials, men sponsoratet betyder selvfølgelig, at hun skal fremvise deres
produkter. For det andet nævner hun flere gange i videoen ”the London look”, og
hvordan man selv kan definere, hvad dette betyder (ibid., 00:25-00:39, 03:05-03:28,
03:50-04:13). Hun formidler altså Rimmels filosofi om ”the London look”, og sætter
det i en kontekst, der omhandler personlig stil og mangfoldighed. Hun agerer derfor
som en slags brand-ambassadør og forsøger at fremstille Rimmel positivt. Hendes
tutorial minder udover disse kommercielle hensyn og introen meget om hendes normale
videoer.

8.2  Affiliate-links    
De næste videoer jeg vil undersøge, er ikke sponsorerede, men indeholder derimod
affiliate-links i beskrivelsesboksen. Da jeg i den kvantitative indholdsanalyse ikke fandt
nogen affiliate-links i Kristine Sloths videoer, vil hun ikke indgå i dette afsnit.
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Den første video jeg vil undersøge, er Astrid Olsens Sådan renser jeg mine børster! |
Astrid Olsen (Astrid Olsen, 29. januar 2017). Jeg har kategoriseret denne video som en
guide, da Astrid Olsen her demonstrerer hvordan hun renser sine makeup-børster, og
giver tips og tricks til dette. I videoen fortæller hun, at denne guide har været meget
efterspurgt (ibid., 00:12-00:15). Hun hentyder dermed til, at videoen er lavet for at gøre
hendes følgere glade. Senere siger hun ”Jeg skal selvfølgelig nok prøve at finde links til
det hele, og så er det i hvert fald nede i beskrivelsesboksen”, og antyder igen, at de disse
oplysninger er til for følgernes skyld (ibid., 04:29-04:32). At hun benytter affiliate-links
er dog ikke noget hun italesætter i videoen, men kun noget der fremgår i bunden af
beskrivelsesboksen. Det skal tilføjes, at dette er en generel tendens i både Astrid Olsens
og Camilla Frederikkes videoer.

Billede 9. Beskrivelsesboksen med affiliate-links (ibid.).
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Astrid Olsen viser i løbet af videoen tre forskellige produkter til rengøring, hvoraf de to
har affiliate-links. Det resterende produkt (et renseprodukt fra MAC) har et almindeligt
link til Magasins webshop, hvilket er interessant, da MAC har egen webshop. Dette kan
hænge sammen med deres samarbejde, som beskrevet i ovenstående afsnit. Derudover
kan man i beskrivelsesboksen se, hvordan hun har linket til sin bog, med teksten ”KØB
MIN BOG HER”, og lignende tekst kan findes i Kristine Sloths beskrivelsesboks. Som
jeg skrev i afsnittet om børn og unge, er det ulovligt at markedsføre til børn med direkte
opfordringer til køb, også selvom der kun er tale om et link med teksten ”køb her”
(Forbrugerombudsmanden, 2014, p. 10). Astrid Olsens og Kristine Sloths skriftlige
opfordringer til køb af deres bøger, overholder derfor ikke markedsføringsloven ifølge
Forbrugerombudsmandens angivelser.
Som man kan se, har Astrid Olsen selv markeret, at der er tale om affiliate-links
og skriver således også, at hun ”bliver kompenseret baseret på affiliate køb” (Astrid
Olsen, 29. januar 2017). Køb gennem disse links vil altså resultere i, at en procentdel af
salget vil gå til Astrid Olsen.

Billede 10. Fremvisning og demonstration af Sigma-rensemåtte (ibid., 02:53).

Udover denne tydeliggørelse kan man se, at der er tale om affiliate-links, da URL’erne
der starter med rstyle.me henviser til et affiliate-netværk kaldet rewardStyle. Dette
netværk samarbejder med 4.000 detailhandlere og mere end 1.000.000 brands på
verdensplan (rewardStyle, u.å.). Som nævnt tidligere, mener Forbrugerombudsmanden
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ikke, at det er tilstrækkeligt at skrive, at der er tale om en affiliate-aftale, da det ikke gør
det klart, at det er reklame (Forbrugerombudsmanden, 2016, p. 4). Da Astrid Olsen
skriver, at hun får kompensation baseret på køb, er det svært at afgøre, om hun
overtræder markedsføringsloven, eller om hun netop har forsøgt at tydeliggøre, hvilke
økonomiske interesser hun har i disse links. Det er dermed svært at bedømme, hvorvidt
det står klart for seerne, at der er tale om en form for reklame. Astrid Olsen har således
en økonomisk (om end muligvis ikke særlig stor) gevinst at vinde, ved at inkludere
produkter med affiliate-links. Affiliate-links kan derfor være et incitament til at få
produkterne YouTuberne omtaler, til at virke attraktive. Da hun i videoen fortæller om
sin personlige måde at rengøre makeupbørster på, og hvilke produkter hun bruger til
dette, giver hun velmenende råd og vejledning til sine følgere. Man kan dog også
argumentere for, at Astrid Olsen med disse personlige anbefalinger kan komme forbi
”the wall of indifference” (Brown & Hayes, 2008, p. 140). Dette mener jeg, da det ikke
fremgår i selve videoen, at hun potentielt kan tjene penge på at fremvise disse
produkter, og at det dermed ikke fremstår som reklame.
Den næste video jeg vil se nærmere på, er Camilla Frederikkes VIDMAS 2016 |
DEC 20, HOLIDAY PARTY LOOKBOOK 2016, som indeholder både affiliate-links og
en rabatkode til webshoppen NA-KD (Camilla Frederikke, 19. december 2016). I
videoens beskrivelsesboks er der ingen informationer om brugen af affiliate-links eller
affiliate-koder, og hun nævner det ikke i videoen. Derfor ville denne video ifølge
Forbrugerombudsmandens retningslinjer overtræde markedsføringsloven. Der er altså
ikke gjort tilstrækkeligt opmærksom på, at hun kan tjene penge på disse links.
Beskrivelsesboksen var meget lang, så jeg viser kun et udsnit med hendes affiliate-links
og affiliate-koden ”camilla20”. go.magik.ly er ligesom restyle.me affiliate-links, der
knytter sig til et affiliate-netværk, som man kan tjene penge gennem, hvis ens følgere
køber produkter via linket (MagicLinks, u.å.). Camilla Frederikke har linket til de viste
produkter, hvilket hun også nævner i videoen, og langt over halvdelen er affiliate-links,
hvilket hun dog ikke nævner (Camilla Frederikke, 19. december 2016, 01:06-01:09).
Hendes rabatkode toner desuden op på skærmen i introen, men bliver heller ikke italesat
(ibid., 00:44-01:00). Hun er altså ikke ligeså transparent om sit samarbejde med NAKD, som hun var med Rimmel-samarbejdet.
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Billede 11. Uddrag af Camilla Frederikkes beskrivelsesboks (Camilla Frederikke, 19. december 2016).

Jeg har karakteriseret denne video som en lookbook, da hun her viser forskellige outfits
frem (primært fra NA-KD). Udover introen og outroen er videoen er én lang frekvens af
positurer og nærbilleder af tøjet og tilbehøret (ibid., 01:14-04:04).

Billede 12. Nærbillede af Mulberry-taske (ibid., 01:42).
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Hendes etos kommer til udtryk i videoen, hvor hendes stilsikre valg af tøj og styling
giver inspiration til hendes følgere. Videoens æstetik er desuden inspireret af
modemagasiner, high fashion og catwalks, og dette understreger hendes status som
inspirationskilde og rollemodel indenfor mode og skønhed. Hun nævner således både i
introen og outroen, at hun håber denne video kan give inspiration til hendes følgere, og
at de kan lide den (ibid., 00:52-01:05, 05:06-05:17). Denne lookbook er i tråd med
hendes normale stil og indhold, og størstedelen af hendes videoer indeholder således
også affiliate-links (se bilag 1). Der er, ligesom i Astrid Olsens tilfælde, en mulig
økonomisk gevinst at vinde ved at tøjet bliver fremstillet på bedste vis. Camilla
Frederikke har dog i nogle af sine videoer skrevet således i bunden af
beskrivelsesboksen:

Billede 13. Uddrag af beskrivelsesboksen på en anden video (Camilla Frederikke, 28. januar 2017).

Det virker derfor tilfældigt, hvornår hun angiver, om hun benytter affiliate-links, og
hvornår hun ikke gør. Dette er med til at skabe forvirring omkring, hvornår der reelt er
økonomiske interesser indblandet, og hvornår der ikke er. Det er ikke sikkert, at disse
affiliate-links har betydning for hvilke produkter hun vælger at inddrage og hvordan,
men det er derimod langtfra sikkert om følgerne overhovedet ved, at det er en mulighed.

8.3  Produktplaceringer  
Influencers kan, som tidligere beskrevet, være en stor fordel for virksomheder, der
gerne vil eksponere potentielle kunder for deres produkter i et trygt og troværdigt miljø.
YouTubernes univers kan være et af denne slags miljøer, hvor de giver deres mening
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om produkterne, samt vejledning og brugbare tips til anvendelse af disse produkter. Det
er derfor blevet en udbredt praksis at sende ”gaver” (altså gratis produkter) til
YouTubere, i håb om omtale på deres YouTube-kanaler. Dette kan også ses som en
klassisk PR-tilgang, bare overført til et nyere medie, hvor det er YouTubere i stedet for
redaktører på aviser og magasiner, man henvender sig til.
Da Kristine Sloth ikke nævner eller skriver i de videoer jeg har set, at hun har
modtaget produkter fra en virksomhed, kan jeg ikke inddrage hende i dette afsnit. Jeg
kan dog ikke med sikkerhed vide, om hun eller de andre YouTubere har modtaget gaver
uden at gøre opmærksom på det, og pointen med produktplacering er jo netop også, at
der er tale om en slags skjult eksponering. De to valgte eksempler gør dog verbalt eller
skriftligt opmærksom på, at de har fået produkterne tilsendt af makeup mærket Too
Faced.
De videoer jeg vil inddrage, er med Camilla Frederikke og Astrid Olsen, hvor de
begge har modtaget den samme PR-pakke med Too Faceds ”Sweet Peach Collection”
(Camilla Frederikke, 28. januar 2017; Astrid Olsen, 5. januar 2017). I videoerne er både
den visuelle placering, den talte placering og anvendelsesplaceringen i brug. Eksempler
på dette kan ses i Camilla Frederikkes TOO FACED SWEET PEACH COLLECTION |
UNBOXING HAUL, MAKEUP TUTORIAL & REVIEW, som jeg har kategoriseret som
en anmeldelse. Videoen indeholder mange elementer fra både haul- og tutorialgenren,
men forskellen består i bedømmelsen af og fokusset på produkterne. I videoen indgår
blandt andet en blush, som hun både viser, anvender og taler om:
It’s got that perfect peachy-pinky colour. That is just stunning. I absolutely
love it, and the packaging is so great as well (…) Oh my god, it is so
stunning (…) I freaking love this. I mean, the result speaks for itself
(Camilla Frederikke, 28. januar 2017, 08:03-08:39).
Hun viser altså både produktet frem, beskriver det, anvender det og kommer med sin
(positive) bedømmelse af det bagefter. Der er desuden nærbilleder af alle de anvendte
produkter, som der plejer at være i hendes videoer. Hun anvender andre produkter end
dem hun har modtaget, men disse er også fra Too Faced. Så udover at fremvise de nye
produkter i boksen hun har modtaget, anvender hun i alt elleve Too Faced-produkter,
hvoraf der er affiliate-links på ni af dem. Det skal pointeres, at der i beskrivelsesboksen
står, at der bliver anvendt affiliate-links, og at produkterne er blevet givet til hende
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(Camilla Frederikke, 28. januar 2017). Too Faced får således utrolig god eksponering i
videoen, og hun slutter af med at anbefale sine følgere alle produkterne (ibid., 12:22).

Billede 14. Anvendelsesplacering inkl. visuel og talt produktplacering (ibid., 08:14).

Camilla Frederikke anvender her sin etos, når hun giver sin anmeldelse af produkterne.
Hun indtager en ekspertrolle, eller indtræder i Giddens (1996) terminologi i et
ekspertsystem, hvor hun i kraft af sin profession som anerkendt YouTuber har en vis
etos, der kan tiltrække store virksomheder. Denne ekspertrolle relaterer sig også til
hendes troværdighed overfor sine følgere. Dette aspekt vil jeg undersøge nærmere i
receptionsanalysen.
Astrid Olsens video om Too Faced-produkterne har jeg også kategoriseret som en
anmeldelse, da hun ikke blot viser alle produkterne frem, men også anvender og giver
sin bedømmelse af dem. Hun nævner, at hun modtog boksen fra Too Faced, men har
ikke skrevet det i beskrivelsesboksen, og har heller ikke inkluderet links eller affiliatelinks (Astrid Olsen, 5. januar 2017, 00:18-00:31). Ligesom i Camilla Frederikkes video,
nævner Astrid Olsen heller ikke andre brands i videoen. Hun starter videoen med at
præsentere produkterne, beskrive dem og vise dem helt tæt på. Hun gennemgår alt
makeuppen i boksen og kommenterer på udseendet, duften, konsistensen og farverne på
produkterne. Der er her tale om både visuel og talt placering.
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Billede 15. Swatches af læbeprodukterne fra Too Faced (Astrid Olsen, 5. januar 2017, 05:48).

Herefter zoomes der ind på Astrid Olsens ansigt, og hun begynder at lægge makeup
med produkterne, og giver instruktioner til hvordan de bedst anvendes. Her kommer
Astrid Olsens etos igen til udtryk, da hun grundigt guider sine følgere gennem looket.
Anvendelsesplaceringen fylder således også en stor del af videoen. Udover de swatches
(som betyder, at man viser produkternes farve på huden) Astrid Olsen laver, så er denne
video meget sammenlignelig med Camilla Frederikkes, og de roser begge to
produkterne. Astrid Olsen fortæller, at hun elsker produkterne og synes, de er værd at
investere i (ibid., 11:27). Hendes anbefaling kan ses som en udøvelse af hendes
ekspertstatus, og modtagelsen af gratis produkter fra virksomheder støtter også op om
dette.
Der er ingen af dem, der nævner priserne på produkterne, og Astrid Olsen er
endda i tvivl om hvorvidt boksen kan købes (ibid., 11:50-11:58). Videoerne er således
informative, men går ikke helt i dybden, da hverken pris eller forhandler nævnes, og de
afprøver heller ikke alle læbeprodukterne på kamera. Man kan dog også argumentere
for, at videoerne virker mindre som reklamer, når hverken pris eller forhandler nævnes.
Indholdet er i begge videoer bygget op omkring Too Faceds nye produkter, og duften og
indpakningen af både den kæmpe boks og selve produkterne spiller en stor rolle i
videoerne.
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Billede 16. Fremvisning af PR-boksen (Astrid Olsen, 5. januar 2017, 00:29).

Too Faced branding af den nye kollektion har således hjulpet med at få produkterne til
at skille sig ud fra mængden, og har inspireret YouTuberne til at producere en video
udelukkende med disse produkter i fokus. Som Astrid Olsen selv siger i videoen:
Jeg modtog en lille-bitte boks fra Too Faced hvori deres nye peach
kollektion er, og jeg var mega mega spændt. Og jeg var slet ikke i tvivl om,
at jeg skulle lave en video på det (…) Jeg synes, det har været en af de
fedeste videoer jeg længe har filmet. Jeg ved ikke hvorfor, jeg blev bare
sådan mega excited omkring den her boks (ibid., 00:28-00:39; 11:18-11:).
Ved at tilsende en spændende og ekstravagant gave til udvalgte influencere har Too
Faced skabt nogle umiddelbart meget vellykkede produktplaceringer på YouTube.
Ulempen ved produktplacering eller foræring af produkter er dog, at virksomhederne
ikke har kontrollen, over hvordan YouTuberne tager imod disse produkter. Det er derfor
ikke sikkert, at virksomheden vil opnå det ønskede resultat, hvis YouTuberne sagde, at
det var et dårligt produkt, ikke viste det i en video, brugte det forkert eller på anden
måde fremstillede det på en uhensigtsmæssig måde. Ulempen for følgerne er derimod
den oftest manglende åbenhed, omkring hvad YouTuberne har fået gratis, og hvad de
selv har købt. Følgere der er interesserede i at købe denne kollektion fra Too Faced, vil
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dog sikkert være glade for, at YouTuberne modtager produkterne, og dermed kan
anmelde dem. Hvis produkterne er dyre, er det måske slet ikke muligt for YouTuberne
selv at købe dem og lave videoer om, og derfor kan PR-gaver være en mulighed for
YouTuberne at producere indhold, som ellers ikke var muligt.
I sidste ende har Too Faced dog reelt købt sig til eksponering, ved at forære
produkter til influencerne, og man kan derfor spekulere i, om YouTuberne føler sig
forpligtede til at tale positivt om produkterne – enten fordi de har fået det gratis eller
fordi de gerne vil fortsætte med at modtage produkter og bevare et godt forhold til Too
Faced. Ikke desto mindre mener jeg, at dette er veludført WOMM og produktplacering,
da YouTuberne selv vælger om og hvordan de anvender produkterne. Dette giver
videoerne et mere autentisk og personligt udtryk.
Eksemplerne er valgt med udgangspunkt i, hvad YouTuberne selv har nævnt, at
de har modtaget, og jeg har derfor udeladt videoer, hvor jeg kun kan gætte mig til
produkternes oprindelse. Da Astrid Olsen for eksempel har et samarbejde med MAC og
Magasin vil jeg tro, at hun har fået meget af sin MAC-makeup derfra, men jeg kan reelt
ikke vide det. Ligesom jeg skrev i afsnittet om affiliate-links, så ved jeg ikke hvor
meget disse aspekter påvirker YouTubernes valg af produkter og deres omtale af dem,
men ifølge Forbrugerombudsmanden burde forbrugerne få indsigt i dette, så de kan tage
det med i deres overvejelser. Disse mere skjulte samarbejder kan derfor muligvis have
indflydelse på YouTubernes troværdighed. Dette vil jeg undersøge nærmere i
receptionsanalysen.

8.4  Parasocial  interaktion  og  YouTubernes  rolle  som  persona  
I dette afsnit vil jeg undersøge YouTubernes henvendelsesform, og hvordan de i
videoerne forsøger at opbygge et forhold til deres følgere. Jeg vil derfor have særligt
fokus på YouTubernes intro og outro, da de i disse sekvenser byder velkommen til deres
kanal og opfordrer seerne til at følge eller interagere med dem på sociale medier.
Det første eksempel jeg vil inddrage, er Kristine Sloth og hendes introduktion.
Hun starter næsten alle sine videoer på samme måde, men laver dog flere forskellige
variationer af den samme hilsen. Ofte er den dog i stil med dette:
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Hej alle sammen og hjertelig velkommen til denne video, hjertelig
velkommen tilbage til kanalen hvis du har været her før, hjertelig
velkommen hvis du er ny (Kristine Sloth, 6. februar 2017, 00:00-00:06).
I nogle videoer tilføjer hun desuden bagefter, at hun er ”superglad for at se jer alle
sammen” (Kristine Sloth, 11. februar 2017, 00:06-00:08). Som man kan se i de
ovenstående citater, taler hun til følgerne ved at bruge personlige pronomener som ”du”
og ”jer”, og forsøger at byde velkommen til både nye og gamle, loyale følgere.
Formuleringen ”superglad for at se jer”, finder jeg interessant, da det qua YouTubes
mediatet ikke er muligt for hende ”at se” hendes følgere (ibid.). Det virker dermed for
mig som om, at Kristine Sloth forsøger at skabe fortrolighed og intimitet, ved at antyde,
at hun ved hvem, der kigger med, og belønner disse loyale følgere med en varm hilsen.
Introen kan desuden opfattes som en slags ritual, hvor hun som persona opretholder et
forhold til sine følgere gennem regelmæssige optrædener og en forudselig væremåde.
Det står klart med det samme, at man har klikket sig ind på en video med Kristine Sloth.
Et andet eksempel er den føromtalte video JEG JULEHYGGER MED MINE
FANS, hvor Kristine Sloth i slutningen af videoen nævner, at hun har mødt mange af
”jer” herude, og hentyder dermed til, at dem der ser med derhjemme også er fans
(Kristine Sloth, 14. december 2016, 06:51-06:53). Denne måde at tiltale følgerne på og
anvende slang såsom ”sygt”, ”konge” og ”cringe” er med til at imitere en uformel og
personlig samtale. Jeg vil derfor mene, at man kan karakterisere hendes henvendelse til
sine følgere som parasocial interaktion, hvor hun gennem sprogbrug og øjenkontakt
forsøger at skabe en intimitet mellem hende og dem, der ser med. Denne måde at agere
på, kan også være en fordel, hvis videoen har et kommercielt budskab, da der muligvis
vil være et øget behov for den personlige og intime stemning, så videoen ikke føles alt
for sponsoreret. Hun slutter desuden altid sine videoer af med at minde sine følgere om
at følge hende på andre sociale medier, og indsætter ofte sine YouTube-kanaler og
nyeste videoer i billedet til sidst, og prøver dermed at fastholde sine seere. I videoen
JEG SKAL PÅ TOUR!!!!!! fortæller Kristine Sloth om sit nye show, og hun nævner
mod slutningen af videoen, at hun gerne vil se hvem der har købt billetter, og opfordrer
sine følgere til at skrive til hende eller tagge hende på Instagram (Kristine Sloth, 6.
februar 2017, 05:19-05:32). Kristine Sloth forsøger således også at aktivere sine følgere
ved hjælp af andre sociale medier.
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Billede 17. Kristine Sloth henviser til hendes sekundære kanal (Kristine Sloth, 6. februar 2017, 06:04).

Astrid Olsen har også en fast introduktion, der altid indgår i hendes videoer. Denne
intro kommer selvfølgelig i starten af videoen og lyder således:
Hvad så alle sammen. Velkommen tilbage. Jeg håber som altid, at I har det
pisse-fedt (Astrid Olsen, 12. februar 2017).
Igen er der tale om en tilbagevendende optræden og forudsigelig væremåde, da hun
regelmæssigt lægger videoer op og altid med samme start. Hendes outro er stort set også
ens hver gang, og hænger sammen med hendes intro, da hun siger ”og indtil vi ses
næste gang, så håber jeg selvfølgelig, at I får det pisse-fedt (ibid., 12:30-12:34).
Ligesom Kristine Sloth, henvender Astrid Olsen sig også til følgerne ved hjælp af
personlige pronomener som ”I” og ”vi”. Formuleringen ”indtil vi ses” kan
karakteriseres som en simulering af det personlige møde. Astrid Olsen kan selvfølgelig
ikke vide, hvem der ser med bag skærmen, men anvender dog dette udtryk alligevel, og
jeg vil derfor argumentere for, at hun benytter sig af parasocial interaktion. Astrid beder
ikke sine følgere om at abonnere eller like hendes indhold, men opfordrer dem i stedet i
nogle videoer til skrive i kommentarfeltet. Et eksempel på dette er fra hendes
sponsorerede video i samarbejde med Magasin, hvor hun beder sine følgere om at
kommentere hvilket makeuplook de bedst kunne lide (ibid., 12:21-12:25). Hvis hendes
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følgere kommenterer, interagerer eller svarer på hvilket look de bedst kan lide, kan
Astrid Olsen på baggrund af dette opnå indsigt i hendes målgruppe og optimere sine
videoer efter, hvad de bedst kan lide. Dog er det ikke muligt for disse kommentarer at
ændre selve indholdet af videoen, og derfor mener jeg, at den parasociale interaktion
klart skinner igennem på YouTube, selvom YouTuberne forsøger at aktivere og
inddrage følgerne. Et andet perspektiv er Astrid Olsens rolle som persona, som kommer
til udtryk ved, at det er hende, der styrer samtalen og den ensidige kommunikation i
videoen. Hendes rolle som persona bliver yderligere cementeret i et interview hun gav
Børsen, hvor det står klart hvor lidt hun ved om sine følgere, mens de ved utroligt meget
om hende:
Mine følgere er ret bevidste om, hvem jeg er, og hvad jeg godt kan lide. Når
jeg møder dem, kender de mig, men jeg aner ikke, hvem de er. De kan
komme hen til mig, som om jeg er deres storesøster, men jeg har ingen idé
om, hvem de er (Søltoft, 2017).
Dette citat illustrerer hvordan YouTubernes parasociale interaktion med deres følgere
og hyppige og personlige tilstedeværelse, har skabt en opfattet intimitet imellem dem.
Camilla Frederikke har også en kort intro til sine videoer, om end den er mere
simpel og generisk i udtrykket: ”Hey guys, welcome back to my channel” (Camilla
Frederikke, 28. januar 2017, 00:00-00:01). I hendes outro beder hun folk om at like
hendes video og abonnere til hendes kanal og slutter af med at sige: ”I love you all to
the moon and back and everywhere else” (ibid., 12:40-12:44). Ligesom de andre
YouTubere bliver følgerne adresseret og tiltalt personligt, som her med ”you” og
”guys”, og insinuerer i introen, at dem der ser med, har været på hendes kanal før. I min
optik forsøger hun med introen og outroen at skabe et slags bånd mellem hende og
følgerne, ved at hilse dem velkommen tilbage på kanalen og erklære sin kærlighed til
dem. Outroen forsøger hermed at imitere et intimt og personligt forhold mellem Camilla
Frederikke og hendes følgere. I løbet af videoen siger hun ofte ”you guys” og takker
flere gange følgerne for at se med (ibid., 12:22-12:24, 12:38-12:40). Jeg vil også
betegne hendes henvendelsesform som parasocial interaktion, og ligesom tilfældet med
de andre YouTubere, skaber hendes regelmæssige tilstedeværelse og genkendelige
væremåde et trygt univers for hendes følgere.
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Herudover skal det tilføjes, at de tre YouTubere alle har listet deres sociale medier i
beskrivelsesboksen, så følgere let kan tilføje dem på Snapchat, Instagram og andre
sociale medier. Helt grundlæggende er det også, at YouTubernes videoer alle har dem
selv i fokus, og disse YouTubere og deres personligheder spiller således en kæmpe rolle
i forhold til videoernes indhold og YouTube-kanalernes succes. Jeg vil derfor betegne
dem alle som personaer, da de gennem den parasociale interaktion opretholder loyale
følgere, der ved meget mere om dem end omvendt. Da YouTuberne selv er i fokus, vil
dedikerede følgere altså have set disse YouTuberes ansigter og væremåde, og hørt deres
stemmer i mange timer sammenlagt. Ofte benytter YouTuberne sig også af samme
musik og baggrund, så genkendeligheden bliver styrket yderligere.
Som ovenstående har vist, forsøger alle YouTuberne at skabe en genkendelighed
på deres kanal, og anerkender de mennesker, der ser med, ved at henvende sig til dem.
Introen spiller derfor en stor rolle i begge sammenhænge. Deres opfordring til at
abonnere, like deres videoer og følge dem på sociale medier, kan desuden tolkes som en
måde at tilegne sig symbolske tegn. Som jeg argumenterede for i afsnittet om abstrakte
systemer, så kan likes, visninger og abonnenter ses som symbolske tegn, som kan
ombyttes til andre ting af værdi. Det koster ikke følgerne noget at abonnere, like eller se
YouTubernes indhold, men YouTuberne kan i den grad tjene penge på, at de gør det.
Ikke alene tjener YouTuberne penge på reklamerne på YouTube, men deres antal
abonnenter og i hvor høj grad disse er loyale og engagerede, kan give dem lukrative
aftaler med virksomheder. Inddragelsen af følgerne kan derfor både ses som en måde at
vise interesse for sine følgere og give dem mere relevant indhold, men også som en
måde for YouTuberne at opbygge deres forretning på. Jeg vil derfor argumentere for, at
den parasociale interaktion kan være et redskab til at skabe loyale følgere, hvilket både
opretholder YouTubernes rolle i ekspertsystemet og deres status som influencers, men
også understøtter deres forretningsstrategier. Med dette mener jeg, at de kommercielle
samarbejder bygger på YouTubernes forhold til deres følgere, og virksomheder vil
derfor ikke se nogen grund til at sponsorere en ukendt YouTuber, da der ingen
eksponering ville finde sted.

68	
  
	
  

8.5  Opsamling  på  tekstanalysen  
Jeg har i denne del af analysen undersøgt de forskellige kommercielle samarbejder, som
YouTuberne inddrager i deres videoer. Jeg har fundet ud af, at det er meget forskelligt
hvordan og hvorvidt YouTuberne tydeliggør deres kommercielle samarbejder og
økonomiske interesser. Det kan således variere fra YouTuber til YouTuber og fra video
til video hvordan, hvor og om affiliate-links, gaver eller sponsoreret indhold bliver
tydeliggjort for følgerne. Dette er et aspekt jeg vil undersøge i receptionsanalysen, da
markedsføringsloven ikke altid bliver overholdt, og det dermed er interessant at finde ud
af hvorvidt følgerne kan afkode de kommercielle aspekter, og hvad deres holdning er til
dette. Jeg vil derfor undersøge, om mine respondenter mener, disse samarbejder har
indflydelse på YouTubernes troværdighed, og om de stoler på dem.
Derudover har jeg opdaget, at der generelt ikke er den store forskel på deres
sponsorerede og normale indhold, udover at introen og de valgte produkter kan adskille
sig. Dette kan både skyldes, at de generelt inddrager mange produkter i deres videoer,
eller at de er gode til at vælge samarbejder, der passer til deres kanal og stil, og som
derfor indgår relativt naturligt. Hvorvidt respondenterne synes, at der er forskel på
indholdet, vil jeg tage videre i receptionsanalysen. YouTuberne fremstiller desuden
produkterne som et redskab til et bestemt look eller en del af et attraktivt eller hyggeligt
miljø og ikke som rene reklamebudskaber med vægt på pris og forhandler. De opfordrer
dog alligevel følgerne til forbrug qua deres positive anmeldelser og anbefalinger af
produkter.
Jeg undersøgte også YouTubernes henvendelsesform, og her så jeg hvordan de
forsøgte at imitere den personlige og uformelle samtalestil. Den parasociale interaktion
er med til at fastholde dem som personaer og skabe loyale følgere, som føler sig
velkomne og inkluderede. Derudover opfordrer YouTuberne også sine følgere til at like,
abonnere eller kommentere på videoen, og beder dem derfor om at forære dem
symbolske tegn. Om det er bevidst eller ej, så er denne måde at tiltale og forsøge at
inddrage sine følgere på en god forretningsstrategi, da en stor loyal følgeskare i sidste
ende kan være mange penge værd for disse YouTubere. Følgernes forhold til
YouTuberne er derfor også et aspekt jeg vil undersøge i receptionsanalysen, da dette
kan have betydning for, hvordan de opfatter de kommercielle samarbejder, og hvorvidt
det ændrer deres holdning til YouTuberne.
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9.0  Receptionsanalyse  
I denne del af analysen vil jeg fokusere på respondenternes udtalelser om YouTuberne
og deres indhold. Før jeg går i dybden med deres opfattelse af YouTubernes
kommercielle indhold, vil jeg dog først skildre hvilket forhold, de har til disse
YouTubere. Denne viden er vigtig, hvis man vil forstå respondenternes livsverden, og
dermed også hvilke holdninger de har til YouTubernes sponsorater og indtægtskilder.
Receptionsanalysen vil herefter være bygget om omkring Kim Schrøders (2003)
multidimensionale model, og jeg gennemgår således respondenternes motivation,
forståelse, konstruktionsbevidsthed, holdning og handling i relation til YouTuberne og
deres kommercielle samarbejder. Ved at etablere hvilket forhold respondenterne har til
YouTuberne, hvad de får ud af at se deres videoer, og hvordan de opfatter de
kommercielle samarbejder, samt deres holdninger til og oplevelser med disse, kan jeg få
et indblik i hvordan det kommercielle indhold påvirker forholdet mellem følger og
YouTuber. Jeg vil dog starte dette afsnit med at gennemgå de udfordringer, der har
været ved at have unge respondenter, i forhold til tolkningen af
fokusgruppeinterviewene, og hvordan jeg har taget højde for dette i receptionsanalysen.

9.1  Tolkning  af  fokusgruppeinterviews  
Målgruppen jeg har arbejdet med i dette speciale, har præget materialet, jeg har haft til
rådighed i receptionsanalysen. Dette kommer til udtryk i respondenternes udtalelser,
som ofte er korte og ikke altid lige velformulerede. Som nævnt i metodeafsnittet,
snakkede nogle af respondenterne mere end andre, og da flere af respondenterne blot
tilsluttede sig andres holdninger med kortfattede tilkendegivelser, er det derfor ikke alle
respondenter, der er repræsenteret i citaterne. Det er dermed også muligt, at nogle af
respondenterne har haft andre holdninger end flertallet, som de dog har holdt for sig
selv grundet de sociale roller og dynamikker i gruppen. Dette er dog risiciene ved
fokusgrupper og at arbejde med respondenter i teenagealderen. Jeg har dog forsøgt at
tolke interviewene på en måde, der er tro mod datamaterialet og mine respondenter.
Hvis jeg således laver en generalisering på baggrund af mit empiriske data, understøtter
jeg dette med henvisninger eller citater, som ofte yderligere er bakket op af de andre
respondenter.
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9.2  Respondenternes  forhold  til  YouTuberne    
Jeg vil nu karakterisere respondenternes forhold til YouTuberne, og hermed etablere en
forståelsesramme for deres udtalelser og holdninger gennem receptionsanalysen. Mine
respondenter abonnerede alle på en eller flere af de udvalgte YouTuberes videoer, og de
fleste gav udtryk for, at de havde gjort dette i et par år (F1, 45-48; F2, 67-79). De har
således set disse YouTubere vokse op, mens de selv er vokset op. Dette skaber
associationer til beskrivelsen af personaers tilhængere, der ”lever med ham og deler de
små begivenheder i hans offentlige liv – og i nogen grad endda i hans private liv”
(Horton & Wohl, 1997, p. 28). I forlængelse af dette stod det desuden hurtigt klart, at
respondenterne ikke kun fulgte YouTuberne på YouTube. De fulgte også dem også på
andre sociale medier, hvilket har givet dem meget viden om YouTuberne og deres
privatliv. De inddrager derfor løbende gennem fokusgruppeinterviewene informationer,
som de har fået fra Snapchat eller Instagram (F1, 353, 462, 607-609, 644, 651; F2, 2729, 753, 760). Udover dette, så havde flere af respondenterne også mødt Astrid Olsen til
et foredrag (F1, 871-879; F2, 198-203).
Som tekstanalysen og ovenstående fremhævede, mener jeg, at parasocial
interaktion er til stede på YouTube. Flere af personaens karakteristika kommer til syne i
tekstanalysen af YouTubernes videoer, og disse observationer bliver yderligere
bekræftet i fokusgruppeinterviewene. Et af kendetegnene ved, at respondenterne indgår
i en parasocial relation, er deres følelse af at kende YouTuberne (F1, 184-205; F2, 195202, 220, 229). Som Ida udtrykker det: ”Jeg føler lidt på en måde i nogen af deres
videoer, at man er sådan veninder med dem” (F2, 229). Dette er et godt eksempel på
hvordan personaer kan opnå en fortrolighed og intimitet med mennesker, som de ikke
kender (Horton & Wohl, 1997, p. 28).
Det virker dog også til, at indholdet af YouTubernes videoer har betydning for om
respondenterne føler, at de kender YouTuberen. Dette lader til at være tilfældet med
Camilla Frederikke, da de fleste respondenter ikke ved ligeså meget om hende som de
andre YouTubere, og dermed ikke føler, at de kender hende ligeså godt (F1, 206-212,
915-921; F2, 142-144, 320, 617-620). Årsagen til dette kan blandt andet findes i Dinas
udsagn om, at ”Camilla hun er sådan mere derhjemme og så filmer hun bare, det er ikke
så meget på vlogs” (F1, 211). Som beskrevet i afsnit 7.0 skal vlogs i denne
sammenhæng forstås som en slags dagbogsformat, hvor man følger YouTuberen rundt i
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løbet af dagen. Dina mener derfor ikke, at man ser så meget til Camilla Frederikkes
privatliv, da hun ikke laver så mange vlogs. Dog registrerede jeg i den kvantitative
indholdsanalyse et stort antal vlogs på Camilla Frederikkes kanal. Hvis man
sammenligner med de to andre YouTubere, der har separate vlog-kanaler, kan Camilla
Frederikkes brug af vlogs dog godt se mere sparsomt ud. Jeg vil dog også mene, at
respondenternes manglende kendskab til Camilla Frederikkes liv kan tilskrives deres
motivation for at se hendes videoer og følge hende på sociale medier. Hun har nemlig
nogle karaktertræk, der måske afholder respondenterne fra at være ligeså investerede i
hendes indhold. Dette vil jeg dog komme nærmere ind på i afsnit 9.3.4.

9.3.0  Motivation      
De følgende afsnit vil tage udgangspunkt i Schrøders (2003) multidimensionale model.
Jeg vil starte ud med at undersøge respondenternes motivation for at se YouTubernes
videoer, og finde ud af hvorfor de er interesserede i deres indhold. Det er således vigtigt
at forstå, hvilke motiver respondenterne har for at følge YouTuberne, da dette også kan
påvirke deres holdninger og handlinger i forhold til medieproduktet.
9.3.1  Fællesskab  
YouTuberne lader til at være et fælles samtaleemne blandt respondenterne (F1, 64-74;
F2, 85-91). Anja nævner blandt andet, at hun begyndte at se YouTube, ”der hvor det var
begyndt at blive kendt at se YouTube” (F2, 76), og det lader derfor til at være en trend,
der har bredt sig. Respondenterne snakker sammen om YouTuberne og deres liv, og der
er hos flere af dem et fællesskab omkring det at tage ud og møde YouTubere til events.
Som tidligere nævnt, var der også flere af pigerne, der havde mødt Astrid Olsen (F1,
871-879; F2, 198-203). Fællesskabet omkring YouTuberne virker dog ikke til at være
den primære motivation for respondenterne.
9.3.2  Interesse    

  

Da jeg spurgte ind til respondenternes brug af YouTube, stod det hurtigt klart, at
indholdet af videoerne havde stor betydning for deres motivation. Respondenterne
fortæller, at de vælger videoerne ud fra titlen og thumbnailen, og dermed hurtigt
bedømmer om videoen ser spændende ud eller omhandler emner, der interesserer dem
(F1, 75-92; F2, 92-101, 150-154). De har således præferencer for hvilket indhold de
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foretrækker, og udover en enkelt respondent, der så nærmest alle YouTubernes videoer,
lader de til at udvælge videoerne på baggrund af disse præferencer (F1, 75-108; F2, 92117). Respondenternes udvælgelse af indhold giver god mening, da YouTube har et
kæmpe udvalg af indhold tilgængeligt indenfor alle tænkelige kategorier. De har derfor
muligheden for at se det indhold de ønsker, og behøver ikke nøjes med at følge en
enkelt YouTube-kanal. Som Schrøder (2003) pointerer, så skal respondenternes
motivation også ses i forhold til det samlede medieudbud, for at kunne forstå den
pågældende medieteksts relevans i deres livsverden (Schrøder, 2003, p. 68).
Respondenterne virker investererede i de tre YouTuberes indhold, fordi de laver den
type indhold, de er interesserede i. YouTubernes personlighed, fremtræden og
færdigheder har dog også indflydelse på respondenternes motivation til at følge dem.
Dette vil jeg komme nærmere ind på i næste afsnit.
De typer af videoer respondenterne foretrak, var makeup-tutorials, vlogs,
lookbooks og andre videoer omhandlende tøj og styling (F1, 75-108; F2, 92-117).
Udover vlogs som er mere personlige og mindre opstillede (F2, 110-113), kan de altså
bedst lide de mere produktbaserede videoer med fokus på tøj og makeup. Dette stemmer
umiddelbart overens med Tuftes (2007) beskrivelse af denne aldersgruppe, som
værende materielt orienterede med fokus på shopping, makeup og mode (Tufte, 2007, p.
49). YouTube er således et sted hvor de kan få viden og inspiration, indenfor de emner
de finder interessante.
9.3.3  YouTubernes  ekspertrolle    
Som det ovenstående afsnit tydeliggjorde, så var især videoer omhandlende tøj og
makeup populære blandt respondenterne. YouTuberne agerer som nævnt i tekstanalysen
som eksperter indenfor dette område. Opfattelsen af YouTuberne som eksperter,
kommer blandt andet til udtryk hos respondenterne, da vi snakkede om makeuptutorials:
Anja:

De kan meget mere (...) De prøver meget mere frem, og det
virker altid når de gør det (F2, 130, 132).

Nina:

Astrid hun er meget kendt for den der perfekte makeup, hun
sådan er god til at lægge (F1, 654).
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Selvom hverken Kristine Sloth eller Astrid Olsen er uddannet indenfor makeup,
beundrer respondenterne stadig deres evner, og om de reelt er eksperter er også
uvæsentligt i celebrity endorsement og influencer marketing, da det handler om hvordan
målgruppen opfatter influenceren og dennes evner (Shimp, 2008, p. 252).
Respondenterne finder inspiration hos YouTuberne, og især Astrid Olsen og
Kristine Sloth virker til at være et stilikon for mange af pigerne (F1, 228, 335-337, 349354, 369; F2, 318-319). YouTuberne kan derfor karakteriseres som influencers, og især
Astrid Olsen lader til at påvirke respondenternes forbrugeradfærd:
Elisabeth: Astrid Olsen hun har lavet sådan for eksempel øh 10 guides til
sådan vinterjakker eller sådan noget (…) så kigger man jo der
(F1, 312).
Dina:

Altså for eksempel Astrids lookbooks er godt at hente
inspiration fra. For eksempel, jeg så nogle bukser, som hun
havde på, nu har jeg selv bestilt dem (F1, 228).

Respondenterne henter dermed inspiration og viden hos YouTuberne, som indgår i
ekspertsystemet. Ekspertsystemerne eksisterer, fordi de færreste har fyldestgørende
viden om alt de omgiver sig med, og dermed må have tillid til eksperterne (Giddens,
1996, p. 31). Respondenterne giver således også udtryk for, at de stoler på YouTuberne
(F1, 260-279; F2, 267-270). ”Faglig og kommunikativ kompetence er fra et
brugerperspektiv to sider af samme sag”, og disse eksperter og influencers besidder
derfor en del etos, som blandt andet kommer til udtryk i disse kompetencer og
færdigheder, som respondenterne søger inspiration fra (Hjarvard, 2005, p. 40). Mange
af respondenterne benytter sig derfor også af YouTubernes anbefalinger (F1, 272-276,
292-293, 298-301, 312-317; F2, 267-270, 281-283, 312-315). Anbefalingerne og
inspirationen som respondenterne kan hente fra YouTuberne, spiller dermed også en
rolle for deres motivation for medieproduktet.
9.3.4  Identificering      
Respondenterne følte, som nævnt i afsnit 9.2, at de kendte YouTuberne, fordi de følger
dem på YouTube og andre sociale medier. Jeg vil nu undersøge om identificering med
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YouTuberne, udgør en del af deres motivation, da nogle af respondenterne fortalte
hvordan de kunne relatere til YouTuberne (F1, 233; F2, 220-222, 229-236):
Anja:

Men jeg føler Astrid Olsen, der er mange af de samme ting, som
hun snakker om, og som hun har haft sådan… problemer eller et
eller andet (…) hun er nok den, der minder mest om mig (F2,
220, 222).

Men flere mente dog også, at det kunne være svært at relatere til YouTubernes liv, fordi
de køber dyrt tøj, ikke går i skole og generelt lever et andet liv end dem (F1, 285-289,
369-371, 381-390; F2, 967, 974, 984-989). YouTuberne er dog stadig unge danske
piger, og disse karakteristika skal man ikke undervurdere, da ”similarity is an important
attribute because people tend to prefer individuals who share with them common
features or traits” (Shimp, 2008, p. 253). Dette tror jeg er en af årsagerne til,
respondenterne føler sig tættere knyttet til Astrid Olsen og Kristine Sloth end Camilla
Frederikke. Camilla Frederikke er nemlig en del år ældre end de andre YouTubere,
flyttet hjemmefra og er dermed også meget mere voksen end respondenterne. Derudover
(hvis man ser bort fra hendes nye danske sekundære kanal) er hendes YouTube-videoer
og Snapchat på engelsk, hvilket muligvis også kan virke afskrækkende og
fremmedgørende.
Respondenterne lever således ikke det samme liv som YouTuberne, men de er
dog stadig nemme at relatere til på andre områder, og da de er danske, er der derfor også
mulighed for at møde dem (F1, 169-171, 233). Jeg vil gå yderligere i dybden med
respondenternes holdning til YouTuberne og deres personlighed i afsnit 9.6.1.

9.4.0  Forståelse    
Dette afsnit vil fokusere på respondenternes afkodning af YouTubernes kommercielle
samarbejder. Jeg mener, at dette er vigtigt at undersøge, inden man kan determinere om
disse har betydning for respondenterne forhold og holdning til YouTuberne. Jeg vil
derfor i anvendelsens af Schrøders (2003) model, differentiere mellem respondenternes
afkodning af og holdning til kommercielt indhold. Halls (1993) teori om, at en
medietekst har et indkodet budskab, vil i denne sammenhæng begrænses til et
kommercielt budskab. Mit fokus er derfor på, hvorvidt respondenterne forstår hvornår,
der er tale om kommercielt indhold. Jeg vil dog ikke yderligere fokusere på
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medieteksternes foretrukne betydning, da jeg ikke undersøger hvilket budskab,
virksomhederne håber at udbrede om deres produkter gennem YouTuberne, og hvorvidt
det lykkedes.
9.4.1  YouTubernes  indtægtskilder  
Fokusgruppeinterviewene tydeliggjorde, at respondenterne har en god ide om hvordan
YouTuberne tjener penge (F1, 391-404; F2, 356-361). De fleste nævnte reklamer og
annoncer på YouTube som indtægtskilder, mens andre nævnte turneer, salg af bøger og
sponsorerede videoer (ibid.). Jeg vil dog i det følgende, fokusere på sponsorerede
videoer og affiliate-links (som ingen af dem nævnte), da disse indgår som en del af
YouTubernes indhold.
9.4.2  Sponsorerede  videoer  
Som jeg lagde vægt på i afsnittet om markedsføringsloven, skal alt reklame markeres,
og dette var respondenterne meget bevidste om. Qua de lovpligtige markeringer i
beskrivelsesboksen og videoen, var respondenterne vant til, at sponsoreret indhold blev
markeret som sådan (F1, 418-424; F2, 382-386, 1005-1010):
Line:

De fortæller altid, at for eksempel den her video er betalt og
sponsoreret (F2, 383).

Ida:

Ja det skal de fortælle (F2, 384).

Line:

Også firmaet, ja det skal de fortælle ja (F2, 385).

De unge respondenter virker således meget bevidste om, at YouTuberne skal overholde
visse regler, når de samarbejder med virksomheder. I min optik er det positivt, at de kan
afkode de sponsorerede videoer, men nogle af dem har dog alligevel oplevet at være i
tvivl om, hvorvidt en YouTuber blev betalt for en video eller om der var tale om et
samarbejde med en virksomhed (F1, 761-763, 775-778; F2, 770-773, 999-1002). De
nævner dog, at dette var før det blev et krav, at YouTuberne skulle gøre opmærksom på
det (F1, 761-763, 775-778; F2, 999-1016). Det lader derfor til, at respondenterne sætter
sin lid til YouTuberne og deres markeringer, og at de uden disse ville have svært ved at
gennemskue sponsoraterne. En af respondenterne havde dog heller ikke afkodet, at en af
Astrid Olsens seneste videoer var sponsoreret af Lenovo:
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Ida:

Nåååh, den. Nå okay, var det et samarbejde? Eller var det bare
sådan? (F2, 770).

Freja:

Ja, det var sponsoreret og betalt af (F2, 771).

Ida:

Nå, det vidste jeg ikke (F2, 772).

Anja:

Det står også sådan altid nede i hjørnet med helt lille skrift (F2,
773).

Om årsagen til, at Ida ikke afkodede videoen som sponsoreret, skyldes manglende
opmærksomhed mod indholdet, at hun ikke kiggede i beskrivelsesboksen eller om hun
ikke hørte, da Astrid Olsen sagde, at videoen var i samarbejde med Lenovo, er ikke til at
vide (Astrid Olsen Second, 15. marts 2017, 00:19-00:21). Men hvis nogle af følgerne
har problemer med at aflæse videoen som reklame, selvom det blandt andet står i
beskrivelsesboksen, viser det hvor vigtige de lovpligtige markeringer er, og hvordan
deres placering i beskrivelsesboksen ikke altid er nok, da det ikke er alle der kigger der
(F2, 1112-1113).
9.4.3  Affiliate-links  
Dette leder mig til det næste område, som også er problematisk. Som jeg belyste i
tekstanalysen, var det ikke altid tilfældet, at der blev gjort opmærksom på, at affiliatelinks blev benyttet. Når det endelig blev tydeliggjort, var markeringen kun at finde
nederst i beskrivelsesboksen. Det var derfor heller ikke særligt overraskende, at ingen af
respondenterne vidste hvad affiliate-links var (F1, 801-809; F2, 1136-1139). De vidste
således ikke, at YouTuberne har mulighed for at tjene penge gennem disse links. Et par
af respondenterne virkede dog til at være klar over, at YouTubernes affiliate-koder
udgør en form for sponsoreret indhold:
Dina:

Altså Astrid sponsorerer meget for NA-KD (…) på sin
Snapchat, øh hvor hun (…) viser billeder af det hun lige har
købt, og hvad størrelse det er, og hvor meget hun har købt for,
og du kan få rabat på 20% eller sådan noget (F1, 462).

Anja:

Astrid Olsen hun laver mange gange hvor hun øh, nu siger vi
bare lige ASOS ikk også, hun har købt derinde eller om hun, jeg
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ved ikke om det er sponsoreret eller købt, så laver hun sådan en
slags haul på Snapchat, hvor hun siger, at I kan få 20% hvis I
skriver AstridOlsen123 (…) Men jeg ved ikke om det er det der
affiliate (…) jeg tror også de får penge for det, hvis man nu
bruger den (F2, 1144, 1148, 1150).
De to piger er således bevidst om, at der er tale om kommercielt indhold, men er ikke
helt klar over hvad denne slags samarbejde indebærer. Da eksemplerne de nævner, er
foregået på Snapchat, er det således endnu mere usikkert hvorvidt YouTuberne
tydeliggør deres kommercielle samarbejder, grundet Snapchats uformelle og flygtige
format.

9.5.0  Konstruktionsbevidsthed    
I det følgende vil jeg undersøge respondenternes kritiske bevidsthed overfor
YouTubernes indhold med særligt fokus på de kommercielle samarbejder. Jeg har
allerede gennemgået respondenternes forståelse af det kommercielle indhold, men vil nu
gå mere i dybden med deres konstruktionsbevidsthed. Ovenstående viser hvordan
respondenterne ved, at der er visse regler som YouTubere og virksomheder skal
overholde i forhold til sponsoreret indhold, men flere af respondenterne lader derudover
også til at forstå præmissen for denne slags aftaler (F1, 440-446, 826, 859; F2, 421430). Nogle af respondenterne er endda bevidste om de strategiske fordele:
Ida:

Sådan, at de firmaer der spørger, de sådan får lidt ud af det, fordi
så kan det være, der er flere kunder sådan på deres øh
hjemmeside for eksempel (F2, 430).

Dina:

Altså der er også dem, der udnytter det ret godt, for eksempel
Libresse, altså så kan hun jo snakke om menstruation som hun,
Kristine Sloth gør rigtig meget (…) og der er nok mange piger,
der synes det er lidt interessant hvad hendes mening er. Så hun
bruger det jo også til hendes egen fordel på en måde (F1, 431).

Nina:

Jeg tror det har en ret stor betydning sådan fordi, at hvis de
vælger at lave en video om det alligevel så, altså så giver det
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også inspiration til os (…) og så på den måde så får
virksomheden ligesom flere købere (F1, 819, 851).
Disse citater viser, hvordan respondenterne implicit er klar over YouTubernes rolle som
influencers, da de virker bevidste om, hvilken indflydelse YouTuberne kan have på salg
af virksomhedens produkter.
9.5.1  Match  mellem  YouTuber  og  produkt  
Respondenterne blev under fokusgruppeinterviewet bedt om at sammensætte udvalgte
produkter og virksomheder med de tre forskellige YouTubere, så de kunne tage stilling
til hvilke samarbejder, der ville fungere med YouTubernes indhold og personlighed. Jeg
ville således forsøge at få deres konstruktionsbevidsthed i spil. Respondenterne havde
også mange holdninger til hvilke produkter og hvilken slags indhold, der matchede
bedst med YouTuberne, og hvad der ikke gjorde (F1, 582-584, 615-626, 747; F2, 478503, 710-717, 782-788, 837-839, 996-998). Anja gentog eksempelvis flere gange,
hvordan noget indhold ikke ville passe ind i YouTubernes tema, og derfor ville være
underligt (F2, 398, 420, 481, 996-998). YouTubernes valg af virksomhedssamarbejder
lader således til at have betydning for respondenterne, da et forkert samarbejde kan
skade deres troværdighed:
Ida:

Jeg synes også de kan blive lidt sådan lidt underligt nogen, for
eksempel en powerbank. Det synes jeg ville være en underlig
ting at sponsorere eller få sponsoreret. Det er der nemlig nogen
der har gjort, og der tror jeg sådan lidt de kun gør det for
pengene (F2, 397).

Anja:

Jeg synes også det skal passe ind til temaet i kanalen (…) ellers
så gør man det bare sådan for at få pengene eller sådan noget
(F2, 398, 400).

De ovenstående citater hentyder til, at det er en negativ ting ”at gøre det for pengenes
skyld”, og det lader til, at dette ikke hænger sammen med deres billede af, hvordan en
YouTuber skal agere. Influencers er, ifølge Shimp (2008), mindre overbevisende hvis
de opfattes som udelukkende motiveret af egeninteresser (som penge), end hvis de intet
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har at vinde ved at omtale et bestemt produkt (Shimp, 2008, p. 252). YouTuberne kan
altså miste noget af deres autenticitet og troværdighed, hvis de fremstår grådige.
9.5.2  Normalt  vs.  sponsoreret  indhold  
Nogle af respondenterne nævner hvordan de føler, at der er forskel på de normale og de
sponsorerede videoer. Elisabeth snakker eksempelvis om hvordan starten på en
sponsoreret video er anderledes end normalt:
Elisabeth: Det er overhovedet ikke, det er ikke den samme velkomst. Det
er sådan mere (F1, 519).
Maya:

Man føler også mere, at de har lavet sådan et manuskript eller
sådan et eller andet til den. Altså til den sponsorerede video (F1,
522).

Nina:

Altså det virker mere frivilligt hvis de ikke er blevet sponsoreret
(F1, 524).

De lader således til at være bevidste om opbygningen af YouTubernes videoer, og kan
dermed identificere afvigelser fra det normale. Denne afvigelse manifesterer sig også i
især respondenterne fra F2s opfattelse af troværdigheden i YouTubernes udsagn i de
sponsorerede videoer (F1, 507-510, 524; F2, 262-264, 395, 438-440, 472-474):
Ida:

Jeg kunne godt forestille mig, at sponsorerede videoer (…) at de
måske sådan sagde lidt løgn sådan, at de synes det er godt og
sådan noget (…) selvom de måske synes det var knap så godt
(F2, 262, 264).

Flere af respondenterne har altså en vis skepsis overfor de sponsorerede videoer, måske
fordi der som tidligere nævnt, er penge involveret i videoens tilblivelse. Det lader derfor
til, at nogle af respondenterne er kritiske overfor medieindholdet og kan afkode dets
kommercielle budskaber. Der var kun en af respondenterne, der nævnte YouTubernes
mulighed for at klippe i videomaterialet, som noget der kunne skade deres troværdighed
(F2, 261). Respondenterne nævner desuden, at der er forskel på hvordan sponsorater
fremstilles i videoerne, og at noget indhold er mere favorabelt og accepteret end andet
(F1, 590, 689-693; F2, 1152-1154). Indholdet skal gerne skabe en form for værdi:
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Dina:

Så hun viser hvordan hun bruger, hun bruger det til. Det ville
være noget andet hvis hun bare altså… reklamerede for en tablet
og så ikke viste hvad det var (F1, 590).

Nogle af respondenterne var således også begejstrede for YouTubernes affiliate-koder,
som de kunne benytte (F1, 462; F2, 1152-1154). De virker dog ikke særlig kritiske
overfor disse affiliate-aftaler, selvom det ligesom sponsorerede videoer også er en
indtægtskilde for YouTuberne (F1, 818-824; F2, 1155-1169). Det kan måske skyldes, at
respondenterne opfatter disse links og rabatkoder som services, som de selv får noget ud
af. Indhold som er underholdende, giver følgerne brugbar information, inspiration eller
rabatter lader således til at være foretrukket, også selvom videoen er sponsoreret.
9.5.3  Konventionel  og  ukonventionel  kommunikation  
Jeg har tidligere i specialet nævnt, hvordan nogle blogindlæg og YouTube-videoer er
blevet anklaget for at indeholde skjult reklame, og derfor har jeg også løbende haft
fokus på produktplaceringer, og hvorvidt markedsføringsloven bliver overholdt. Hvis
den ikke bliver overholdt, er der tale om skjult reklame eller hvad der også kaldes
ukonventionel kommunikation (Sepstrup & Øe, 2010, p. 247). Dette betyder, at den
pågældende kommunikation bryder kontrakten mellem afsender og modtager, da det
ikke fremgår klart, at der er tale om reklame (ibid.). Sepstrup & Øe (2010) har således
karakteriseret produktplacering, sponsorering og celebrity endorsement som
ukonventionel kommunikation, men forudser dog, at disse nok indenfor nogle år bliver
opfattet som konventionel kommunikation (ibid., pp. 248-250). Jeg vil argumentere for,
at dette skift fra ukonventionel til konventionel kommunikation på flere områder
allerede er sket, da respondenterne virker meget afklarede med, at YouTuberne
modtager gratis produkter og laver sponsorerede videoer (F1, 394, 400, 476, 815-826;
F2; 359-360, 1154-1165, 1170-1178). Som tidligere nævnt, lever vi et samfund, hvor
kulturelt indhold smelter sammen med økonomiske og kommercielle interesser, og det
lader også til, at respondenterne er bevidste om denne kommercialisering af YouTube.
Det er således nærmest forventet, at YouTuberne producerer videoer med kommercielt
indhold:
Nina:

Jeg tror ikke de kunne have det som et arbejde ellers, hvis det
var de ikke fik noget sponsoreret (F1, 476).
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Ida:

Det er jo det de lever af (F2, 1161).

Dina:

Altså de skal jo også kunne tjene penge nu når de er droppet ud
af gymnasiet (…) så de skal nok have nogen penge de skal leve
af så (…) jeg vil ikke rigtig dømme dem (F1, 822, 824).

Respondenterne er således klar over, at YouTuberne lever af denne slags indhold, og de
virker indforståede med, at dette er nødvendigt for, at YouTuberne kan arbejde med
YouTube på fuldtid. Da vi snakkede om de gratis produkter som YouTuberne modtager,
udtrykte Anja endda følgende:
Anja:

Altså det er bare sådan… det er en del af videoen altså (…) jeg
ved ikke. Det er bare sådan naturligt (…) Det er ikke så opstillet
eller det er opstillet, men altså sådan… det er ikke ligesom at
blive sponsoreret (F2, 1173, 1175, 1178).

Her rammer hun meget godt selve essensen af produktplacering. Produkterne indgår
naturligt i et miljø, og selvom virksomheden bag produkterne har haft en kommerciel
hensigt, så er videoen netop ikke sponsoreret. Anjas bevidsthed om YouTubevideoernes virkemidler kommer desuden til udtryk, da hun nævner hvordan tingene er
opstillet, også selvom der ikke er tale om en sponsoreret video. Dog vil jeg alligevel
pointere, at siden ingen af respondenterne vidste hvad affiliate-links var, kan dette
stadig karakteriseres som ukonventionel kommunikation, da de ikke vidste, at der var
tale om reklame.

9.6.0  Holdning  
Til forskel fra Halls (1993) definition af respondenters forskellige læsepositioner, som
afhænger af hvordan de afkoder medietekstens foretrukne betydning, vil dette afsnit
have fokus på respondenternes subjektive holdninger til medieteksten.
9.6.1  YouTuberne  som  forbilleder    
Ligesom jeg nævnte i afsnittet om børn og unge, henter unge piger inspiration fra
kvinder i mediebilledet, og YouTuberne er således også en del af dette mediebillede
(Tufte, 2007, p. 48). Respondenterne fortæller ligeledes, hvordan de ser op til disse
YouTubere (F1, 224, 241-245; F2, 1208-1216). Ingen af respondenterne vil dog kalde
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YouTuberne for deres idoler (F1, 233-237; F2, 1204-1207), men de virker alligevel
fascinerede af dem:
Anja:

De har et megafedt liv, altså sådan de kan bare alt (F2, 1214).

Nina:

De er inspirerende (F1, 245).

Elisabeth: De er meget mere modige sådan (…) Og tør drømme (F1, 386).
Da YouTuberne agerer som forbilleder, har respondenterne også visse forventninger til
dem. Nogle af respondenterne nævner således, hvordan det ville være forkert af Kristine
Sloth, hvis hun begyndte at reklamere for alkohol, fordi mange mindreårige ser hendes
videoer (F1, 620-626). YouTubernes rolle som forbilleder og influencers manifesterer
sig også i den måde respondenternes beskriver dem, som i følgende uddrag, der leder
tankerne hen på personaernes kendetegn:
Line:

Selvom de ikke lige vil sige de er kendte, det er der mange der
ikke synes (…) men altså det er de jo på en måde faktisk (F2,
1192, 1194).

Anja:

Ja, folk kender dem, men de er ikke kendte (F2, 1201).

Respondenterne illustrerer hermed det paradoksale i denne æra af influencers, hvor
personer gennem sociale medier kan føles velkendte for tusindvis af mennesker, mens
andre intet kendskab har til dem. YouTuberne beskrives således heller ikke som
Hollywood-stjerner, men mere som almindelige mennesker, der dog også er kendte.
Respondenterne har meget ensartede beskrivelser af YouTuberne, da de gennem
den parasociale interaktion netop kun har adgang til samme indhold og viden som alle
andre. De beskriver blandt andet Kristine Sloth som en meget åben og ærlig person,
med en meget vild og farverig stil (F1, 136-142, 191, 337, 345-347, 354; F2, 137-139,
157, 166, 176-177, 216, 325-336). Astrid Olsen beskrives som en sjov og glad person
med god stil og flot makeup, som laver inspirerende lookbooks (F1, 132-134, 228, 336,
369, 630, 654; F2, 172-174, 318-319). Respondenterne ved som nævnt ikke ligeså
meget om Camilla Frederikke, som de andre YouTubere, men hun beskrives som mere
voksen, moden og struktureret, og skiller sig ud fra de andre, fordi hun snakker engelsk
på sin YouTube-kanal (F1, 146, 559, 567, 659; F2, 616, 850-855, 868).
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Som jeg kom ind på tidligere, stoler mange af respondenterne på YouTuberne (F1, 260279; F2, 267-270), og deres bud på YouTubernes motivation for at lave sponsoreret
indhold eller inkludere gratis produkter i videoerne, er også præget af tiltro til og
idealisering af YouTuberne:
Maria:

Jeg tror også, altså at det er sjovt for dem (F1, 480).

Anja:

For at give andre inspiration (F2, 522).

Ida:

Så det er jo lidt dem selv der vælger om de vil lave en video og
så (…) de laver vel nok kun en for hvis det er godt (…) altså
produktet, ellers ville de jo nok ikke lave en video med det (F2,
451, 453, 455).

Respondenterne nævner dog, at YouTuberne også får penge for det sponsorerede
indhold (F1, 394, 400, 476-478, 584, 846-847; F2, 359, 423, 520, 1150), men
medmindre der, som tidligere nævnt, er tale om et mismatch mellem YouTuber og
produkt, så lader de til at mene, at YouTuberne kan stå inde for produkterne, og gør det
for at inspirere andre (F1 436, 480-491, 861; F2 443-455, 518-522). Ifølge teorien skal
en influencer eller celebrity endorser være troværdig og respekteret, før personen kan
være effektiv i markedsføringen af et produkt (Shimp, 2008, p. 251). Det virker således
også til, at YouTuberne er troværdige, da deres motiver ifølge respondenterne ikke
udelukkende er selviske, givet at de altså omtaler produkter, der passer ind på deres
YouTube-kanal.
9.6.2  Sponsoreret  indhold  
Respondenterne har også holdninger til YouTubernes sponsorerede indhold, som er det
jeg nu vil fokusere på. Respondenterne kunne både finde positive og negative aspekter
ved kommercielle samarbejder, men de gav udtryk for, at disse samarbejder ikke havde
betydning for deres holdning til YouTuberne (F1, 447-450; F2, 431-433-440, 11631169). Dette kan både skyldes det gode forhold de har til YouTuberne, eller at deres
indhold ofte er livsstils- og produktbaseret, og følgerne dermed vil være mere tilbøjelige
til at acceptere kommercielt indhold (Kozinets, 2010, p. 85). Som afsnit 9.5.3 viste, så
lader respondenterne til at være afklarede med hvordan YouTuberne tjener penge, og de
virker derfor ikke overraskede over sammenblandingen af kommercielle og økonomiske
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interesser på YouTube. De mente eksempelvis, at de kommercielle samarbejder kunne
være brugbare, hvis de indebar rabatkoder eller hvis videoerne oplyste om nye gode
produkter eller hjemmesider (F1, 430, 454-460, 470-471; F2, 388-395, 1152-1154). Da
jeg spurgte hvordan de ville have det, hvis YouTuberne begyndte at lave meget mere
sponsoreret indhold, var holdningen dog hovedsageligt negativ:
Dina:

Jeg tror det vil sådan, det vil nok irritere en lidt (…) så er det
også mere sådan, at de reklamerer i stedet for at lave videoer
man egentlig godt kan lide at se (F1, 493, 495).

Elisabeth: Det kan blive overfladisk i længden (F1, 503).
Maya:

Det er ikke det man har abonneret til, det er mere deres andre
videoer (F1, 511).

Ida:

I længden tror jeg, at jeg ville tro, at de kun gjorde det for
pengene (F2, 526).

Freja:

Det ville blive kedeligt (F2, 528).

Det lader således til, at der hos respondenterne er konsensus om, at sponsorerede
videoer er okay, så længe det ikke tager overhånd og overskygger YouTubernes
normale indhold. Ifølge respondenterne er der tilsyneladende også forskel på indholdet
og troværdigheden af de sponsorerede og normale videoer. Dette resulterer altså i en vis
skepsis og negativitet overfor det sponsorerede indhold (F1, 493-511, 524; F2, 262-264,
395-401, 436, 472-474, 524-529). Baseret på de ovenstående citater opfattes de
sponsorerede videoer som værende mere overfladiske og kedelige end YouTubernes
sædvanlige indhold, på trods af, at de tidligere nævnte positive aspekter ved de
sponsorerede videoer. Dette kan være fordi, de som tidligere nævnt ikke bryder sig om,
hvis YouTuberne fremstår grådige, og altså dermed kun gør det for pengenes skyld.

9.7.0  Handling  
Jeg vil i dette afsnit starte med at skildre respondenternes brugssituation for at sætte
respondenternes anvendelse af YouTube-videoer i kontekst. Jeg vil dernæst fokusere på,
hvad respondenterne helt konkret bruger YouTubernes indhold til, og dermed hvilken
anvendelsessammenhæng medieproduktet indgår i.
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9.7.1  Brugssituation  

  

YouTube indgår som en del af respondenternes hverdag, da de fortæller, at de ser
YouTube stort set hver dag (F1, 23-31; F2, 16-21). De ser det både alene og sammen
med andre, men ser det oftest alene på computeren eller mobilen (F1, 49-54, 55-59; F2,
35-42, 44-48). Respondenterne nævner også, at de ser YouTube i lang tid af gangen
(F1, 33-43; F2, 22-33), og brugssituationen kan minde om at se tv, som dette uddrag
illustrerer:
Maya:

Et par timer nok (F1, 37).

Lars:

Det sådan man ser en video, og så bliver man fanget (F1, 38).

Dina:

Ja (F1, 39).

Lars:

Og så ser man flere og flere (F1, 40).

Dina:

Præcis (F1, 41).

Da YouTuberne oftest ikke producerer videoer hver dag (se bilag 1), abonnerer
respondenterne højst sandsynligt på mange andre YouTubere eller ser andet indhold på
YouTube, siden de ser det hver dag. Ikke desto mindre er YouTubernes videoer
tilsyneladende et fast ritual i flere af respondenternes hverdag:
Line:

Jeg ser det altid når jeg skal sove, så falder jeg altid i søvn til det
(F2, 24).

Anja:

Jeg ser det sådan i løbet af dagen og så øhm, der er mange, der
også har Snapchat af YouTuberne (…) og så kan man så se, når
de lægger videoer ud, for så siger de det derinde (F2, 27, 29).

Her ses igen ligheder mellem YouTuberen og personaen, og dennes regelmæssige
optræden, som følgerne kan planlægge efter og integrere i deres hverdag (Horton &
Wohl, 1997, p. 28).
9.7.2  Inspireret  til  forbrug  
Foruden at være et samtaleemne blandt veninderne, så var YouTubernes videoer som
sagt også populære blandt respondenterne på grund af det inspirerende indhold. De
drager således inspiration fra YouTuberne (F1, 292-303, F2, 284-311), og en af
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respondenterne fortæller hvordan hun, inspireret af Kristine Sloth, fik modet til at gå i
anderledes tøj:
Dina:

Hun gik rigtig meget i culottebukser (…) altså det var ikke så
normalt dengang, men så blev det meget mode til sidst. Altså jeg
turde også at gå med mine. Fordi jeg syntes det så ret fedt ud på
hendes videoer og Instagram-billeder (F1, 351, 353).

Respondenterne henter også inspiration og råd fra YouTubernes makeup-tutorials (F1,
114-123; F2, 118-127). De forsøger således at anvende de råd og ideer de får fra
YouTuberne i deres eget liv, og de benytter sig dermed af YouTubernes anbefalinger
(F1, 272-276, 292-293, 298-301, 312-317; F2, 267-270, 281-283, 312-315). Udover
selve indholdet af videoen, er beskrivelsesboksen også interessant for respondenterne,
blandt andet fordi den ofte indeholder links til tøj, sko og makeup (F1, 782-784, 792;
F2, 1119-1125). Disse links lader til at blive benyttet en del (F1, 793-800; F2, 11301135), og størstedelen af respondenterne har således også købt eller ønsket sig noget,
som de har set i YouTubernes videoer (F1, 228-230, 293-301, 313-334, 454, 462; F2,
312-315). YouTuberne giver dermed ikke blot inspiration og gode råd, men
manifesterer sig også som overbevisende influencers, da deres anbefalinger leder til
køb. Denne tendens lader til at være størst blandt de ældste respondenter:
Dina:

De (…) snakker meget om Morphe-paletter og sådan noget, så
får man også lyst til at bestille den og sådan noget. Det har jeg
også gjort (F1, 323).

Elisabeth: Vi har jo lige bestilt de der bukser (…) Det har vi jo gjort fordi
hun mente det var godt (F1, 293, 298).
Maya:

Man hører det jo typisk flere steder (…) sådan en
øjenskyggepalette eller sådan noget (…) når, at hun også siger
noget godt om den, og man har prøvet og købe noget som hun
har anbefalet før, så kan man godt finde på at købe det (F1, 319,
321).
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Dina:

Hvis hun nu har øh en eller anden fed trøje på, så kommer man
også selv til at gå ind på hjemmesiden, og så falder man måske
for en anden trøje og køber den (F1, 462).

YouTubernes implicitte og eksplicitte anbefalinger af produkter, er således yderst
effektiv WOMM, da de i kraft af deres ekspertrolle og personlighed kan påvirke deres
følgere. Som de ovenstående citater illustrerer, opfatter flere af respondenterne disse
anbefalinger, som en blåstempling af produkterne. Selvom nogle af respondenterne har
en vis skepsis overfor de sponsorerede videoer, lader det stadig til, at disse YouTubere
kan omgå følgernes ”wall-of-indifference”, især hvis videoen ikke er sponsoreret. Det er
derfor ikke svært at forstå, hvorfor WOMM og influencer marketing har indtaget
YouTube og andre sociale medier.
9.7.3  Sociale  medier    
YouTuberne og deres indhold indgår ikke kun i anvendelsessammenhænge relateret til
tøj, makeup og shopping, men også i respondenternes brug af sociale medier. Som jeg
nævnte i afsnit 9.2, følger flere af respondenterne også YouTuberne på andre sociale
platforme. Respondenterne kan derfor følge tæt med i YouTubernes liv på Snapchat,
som var de veninder. Der var dog forskel på, hvor meget respondenterne forsøgte at
interagere med disse YouTubere. Alle respondenterne i F2 havde således skrevet
kommentarer til YouTuberne, mens dette kun var tilfældet for én af respondenterne i F1
(F1, 246-259; F2, 237-244). Om dette har noget at gøre med aldersforskellen, kan jeg
dog ikke vide med sikkerhed. Respondenterne, der havde skrevet kommentarer, fortalte
hvordan disse beskeder indeholdte ros til YouTuberne, videoideer eller forespørgsler på
links og informationer om tøj de havde haft på (F1, 250; F2, 251-259). Selvom ingen af
respondenterne havde fået svar fra YouTuberne, lod det dog ikke til at genere dem (F1,
258-259; F2, 245-248). Til gengæld har de ved hjælp af denne form for interaktion,
været med til at opretholde YouTubernes status som personaer.

9.8  Opsamling  på  receptionsanalysen    
I denne del af analysen har jeg undersøgt respondenternes holdning og forhold til
YouTuberne og deres kommercielle samarbejder. Respondenternes forhold til
YouTuberne er karakteriseret ved den parasociale interaktion, hvor de ved en masse om
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YouTuberne og føler, at de kender dem. Da YouTuberne viser meget af deres liv i vlogs
og på sociale medier, er det derfor heller ikke underligt, at respondenterne føler de
kender dem eller ser dem som en slags veninder.
Jeg fandt ud af, at videoernes indhold spiller en stor rolle for respondenternes
motivation til at se YouTubernes videoer. Derudover var YouTuberne et samtaleemne
blandt respondenterne, og nogle lod endda til at have et fællesskab omkring at tage til
foredrag eller events med YouTuberne. YouTubernes status som eksperter er dog også
en motivation for respondenterne, da de gennem videoerne får inspiration og gode råd
indenfor emner, som interesserer dem. Flere kunne desuden identificere sig med
YouTuberne, på trods af, at de lever et andet liv end dem.
Da jeg undersøgte respondenternes forståelse af YouTubernes kommercielle
indhold, stod det hurtigt klart, at de var bevidste om, at der var regler YouTuberne
skulle overholde, når en video var sponsoreret. Flere af respondenterne havde dog
alligevel været i tvivl om hvorvidt en video var sponsoreret, eller om en YouTuber
havde fået penge for at omtale et produkt. Ingen af respondenterne vidste hvad affiliatelinks var, men nogle vurderede dog affiliate-koder til at være en slags kommercielt
samarbejde. Ikke desto mindre lader det til, at der er et reelt behov for skriftlige og
mundtlige markeringer af kommercielt indhold i videoerne, da respondenterne uden
tilstrækkelig markering ikke vil kunne forventes selv at afkode det. Jeg undersøgte
derfor også respondenternes konstruktionsbevidsthed, og de fleste lod til at være klar
over hvad sponsoraftaler gik ud på, og kunne forklare hvilke fordele dette kunne give
begge parter. Disse kommercielle aftaler og gratis produkter som indgår i YouTubernes
videoer, var dog ifølge respondenterne en naturlig del af YouTube, og de var også
meget bevidste om, at YouTuberne tjente penge på aftalerne.
Respondenterne viste sig også at være ret reflekterede i forhold til hvilke
produkter og virksomheder, de syntes ville passe til YouTuberne og deres YouTubekanaler. Hvis der ikke var tale om et godt match, ville det se ud som om YouTuberne
kun gjorde det for deres egen økonomiske vinding. Nogle af respondenterne mente
således også, at der var forskel på sponsorerede og normale videoer, og deres holdning
var, at flere sponsorerede videoer på YouTube-kanalen ville være overfladisk,
irriterende eller kedeligt. De mente dog ikke, at de sponsorerede videoer havde
betydning for deres holdning til YouTuberne. Det viste sig således også, at
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respondenterne for det meste stolede på YouTuberne (selvom der kunne være skepsis
omkring YouTubernes ærlighed i de sponsorerede videoer), og at de benyttede
YouTubernes anbefalinger og købte de produkter de snakkede om.
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10.0  Diskussion    
I dette afsnit vil jeg gennemgå nogle af analysens resultater, og sætte dem i et større
samfundsmæssigt perspektiv. Jeg vil også inddrage andre aspekter, som jeg finder
relevante for specialets problemformulering. Jeg vil derfor diskutere YouTubernes rolle
i medialiseringen af samfundet, markedsføringslovens rolle nu og fremover, samt
hvilken betydning de kommercielle samarbejders relevans har for følgerne.

10.1  YouTube  made  me  buy  it    
Ifølge Hjarvard (2016) er der sket en medialisering af samfundet, hvor ”massemedier og
digitale netværksmedier er blevet en integreret del af kulturelle praksisser” (Hjarvard,
2016, p. 7). Medialiseringen kommer blandt andet til udtryk i måden hvorpå YouTube
og Snapchat er blevet en del af respondenternes hverdagsliv. YouTubernes indhold
indgår både som en del af respondenternes sociale liv, fritidsinteresser og
forbrugeradfærd. Jeg tilslutter mig derfor Janssons (2002) argumentation for, at man
ikke længere kan differentiere mellem consumer culture og media culture (Jansson,
2002, pp. 6-7). Denne sammenfletning medfører, at ”consuming goods and media texts
become pretty much the same thing” (ibid., p. 6). Dette betyder også, som tidligere
nævnt, at medietekster og materielle goder bliver en del af de unges identitetsdannelse:
(…) commodities and media texts are important for the establishment and
expression of cultural communities (webs of significance) and hence also
for the creation and expression of cultural identity” (ibid., p. 10).
Forholdet mellem følgerne og YouTuberne er også en del af denne identitetsdannelse,
da respondenterne på flere områder lader sig inspirere af YouTuberne. Det står dog
stadig uklart for mig, om respondenterne er bevidste over, hvor meget indflydelse disse
YouTuberne har på dem. De følger dem på sociale medier, tager imod deres råd, lader
sig inspirere af deres makeup og tøjstil, og køber produkter baseret på deres
anbefalinger. Dette stemmer dog overensens med forskningen på området, der viser
hvordan YouTubere og bloggere er yderst indflydelsesrige i forhold til unge kvinder og
deres forbrugeradfærd (Djafarova & Rushworth, 2016, pp. 4-6). Respondenterne støtter
ikke kun YouTuberne med køb gennem deres links, men også ved at købe billetter til
deres foredrag, se deres videoer, abonnere på deres YouTube-kanaler, følge dem på
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sociale medier, samt ved at like og kommentere deres indhold. Det bliver hermed
tydeligt hvordan consumer culture og media culture overlapper hinanden, og hvordan
dette gennemsyrer indholdet på YouTube. Der findes således også et fænomen kaldet
”YouTube made me buy it”, hvor man fremviser produkter, man har købt på grund af
anbefalinger fra folk på YouTube. Hvis man søger på dette på Google, får man over
75.000.000 resultater (Google, u.å.).

10.2  Skjult  reklame?  

  

Som det fremgik af tekstanalysen, påvirker de kommercielle samarbejder YouTubernes
indhold på flere måder. Det kom til syne i starten af videoen, når YouTuberne fortæller
om deres samarbejde, og manifesterer sig i den positive omtale af produkterne. Jeg
fandt dog også ud af, at der i flere af YouTubernes videoer forekom brud på
markedsføringsloven. Dette var ikke blot tilfældet i Kristine Sloths og Astrid Olsens
beskrivelsesbokse, med links og opfordringer til køb af deres bøger (da sådanne
opfordringer ikke er tilladte, når man markedsfører til børn), men også i mange af
Camilla Frederikkes videoer, hvor hun ikke gjorde opmærksom på sine affiliate-links
(Forbrugerombudsmanden, 2014, p. 10). Astrid Olsen var også inkonsistent med sine
mundtlige og visuelle markeringer af sponsorerede videoer. Det stod derfor hurtigt klart,
hvor ofte Forbrugerombudsmandens retningslinjer ikke blev overholdt, og hvor få
konsekvenser dette tilsyneladende har.
Jeg finder det problematisk, at loven ikke bliver overholdt, især når følgerne til
disse YouTubere er så unge. Som det fremgik af receptionsanalysen, er de lovpligtige
markeringer nødvendige, for at respondenterne afkoder de kommercielle budskaber.
Disse markeringer burde derfor også være tilgængelige på videoer, der indeholder
affiliate-links og affiliate-koder. Som receptionsanalysen illustrerede, opfatter mange af
respondenterne disse YouTubere som forbilleder, og det kan derfor være problematisk,
hvis YouTuberne påvirker dem med kommercielle budskaber uden, at de er klar over
det, og dermed omgår deres ”wall-of-indifference”. Deres positive forhold til og
opfattelse af YouTuberne bliver styrket af den parasociale interaktion, men kan
muligvis være med til at sløre deres kritiske sans og skepsis overfor YouTuberne. Den
nye markedsføringslov gældende fra d. 1. juli 2017, vil forsøge at gøre op med dette,
ved at gøre det lovpligtigt for virksomheder at markere tiltag, der har kommercielle
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hensigter som værende reklame (Markedsføringsloven, 2017). Flere tolker dette som, at
influencers fremover skal markere videoer, der indeholder gratis produkter fra
virksomheder, som ”reklame” (Larsen, 21. april 2017; Johansen & ButzeRuhnenstierne, 28. marts 2017). Forbrugerombudsmanden håber med denne ændring at
kunne formindske skjult reklame (ibid.). Disse ændringer vil gøre det lettere for
følgerne at afkode kommercielle budskaber, og samtidig frigøre YouTuberne fra den
gråzone de ofte befinder sig i.
På trods af ovenstående, lader det dog alligevel til, at respondenterne er bevidste
om mange af YouTubernes indtjeningsmuligheder. Respondenterne er således ikke
blinde overfor den kommercialisering, der er til stede på YouTube, og de gratis
produkter og sponsorerede videoer er dermed en del af den konventionelle
kommunikation. Astrid Olsen er endda begyndt at producere en videoserie, hvor hun
viser alle de PR-pakker hun modtager med skønhedsprodukter fra diverse PR-bureauer
og makeupmærker (Astrid Olsen, 7. maj 2017). Den første video viser hende således
åbne, vise og swatche alle de produkter hun har modtaget (ibid.). Dette giver på den ene
side følgerne (og forbrugerne) et bedre indblik i virksomhedernes
markedsføringstaktikker, men på den anden side får makeupmærkerne også gratis
eksponering af deres produkter. Man kan dog forvente, at disse videoer fremover, som
følge af den nye markedsføringslov, skal markeres som reklame.

10.3  Relevans  er  afgørende  
Da de fleste respondenter interesserer sig for mode, makeup og livsstilsindhold, kan
man argumentere for, at gratis produkter og sponsorater er med til at give følgerne noget
indhold, som ellers ikke ville have været muligt. Med dette mener jeg, at YouTuberne
hermed har mulighed for at producere indhold med produkter, som de ellers ikke ville
have haft mulighed for at inkludere grundet manglende økonomisk overskud eller
tilgængelighed. Disse videoer giver også følgerne mulighed for at få YouTubernes
anmeldelse af et produkt og se det nærmere an, inden de eventuelt selv køber det.
Mange af respondenterne fandt dette indhold brugbart, og de gjorde eksempelvis brug af
YouTubernes rabatkoder. Der er således også positive aspekter ved de kommercielle
samarbejder.
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Respondenterne bebrejder heller ikke YouTuberne for at tjene penge på sponsorater, da
dette udgør en stor del af deres indtægt, og det er muligvis også derfor, at de ikke lader
sponsoreret indhold påvirke deres holdning til YouTuberne. Respondenterne stoler
desuden på YouTuberne, og selvom nogle af respondenterne udtrykte skepsis overfor
YouTubernes ærlighed i sponsorerede videoer, lader det ikke til at have indflydelse på
deres forhold til YouTuberne, da de stadig følger dem. Dette kan også tyde på, at
følgerne føler et slags bånd mellem dem og YouTuberne, som er stærkt nok til at
overleve mistanker om overdrivelser i de sponsorerede videoer. En stor forøgelse af
sponsorerede videoer, ville dog give et indtryk af YouTuberne som grådige og
overfladiske. Da YouTuberne i forvejen laver videoer omhandlende tøj og makeup,
distingverer et sponsorat med et makeup- eller tøjmærke sig ikke meget fra det
resterende indhold, men når indholdet derimod differentierer sig meget fra
YouTubernes normale tema og univers, finder respondenterne det underligt, og mener,
at YouTuberne kun gør det for pengenes skyld. Forskning støtter således også op om, at
WOMM-budskaber skal passe ind i influencernes univers, og være relevante for deres
følgere (Kozinets, 2010, p. 86). YouTuberne risikerer altså at sætte deres troværdighed
over styr, hvis ikke de overholder disse uskrevne regler om kommercielle samarbejders
relevans og hyppighed.
Som det fremgik af tekstanalysen, samt respondenternes udtalelser i
receptionsanalysen, reklamerede de udvalgte YouTubere ikke for produkter, der ikke
passede til deres YouTube-kanal. En af respondenterne fandt dog et nyligt samarbejde
mellem Astrid Olsen og Lenovo mærkeligt (F2, 750, 782). Jeg kan dog forestille mig, at
en af grundene til YouTubernes vellykkede valg af virksomhedssamarbejder, kan
skyldes det MCN de er tilknyttet. Som nævnt tidligere, agerer disse
tredjepartsvirksomheder som bindeled mellem YouTuber og virksomhed, og det er en
del af deres ansvarsområde at matche YouTuberne med relevante produkter. Den
stigende professionalisering på området kan dermed være med til at sikre relevansen af
samarbejderne, hvilket må være i alles interesse.
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11.0  Specialets  gyldighed    
I metodeafsnittet gennemgik jeg definitionerne af reliabilitet, validitet og
generaliserbarhed, og hvordan jeg forsøgte at tage højde for disse i min undersøgelse.
Dette afsnit vil nu gennemgå hvordan dette er lykkedes, og vurdere specialets
gyldighed.
Jeg vil vurdere, at specialets reliabilitet er høj, da dette refererer til pålideligheden
af min undersøgelse (Halkier, 2008, p. 109). Dette mener jeg, fordi jeg blandt andet har
været transparent omkring mine metodiske valg, overvejelser og erfaringer. Jeg har
desuden handlet etisk i forhold til indsamlingen af mine empiriske data.
Selvom jeg kan se enkelte svagheder i transskriptionerne, hvor jeg har været i
tvivl om hvem af respondenterne, der har talt, så mener jeg ikke, at dette har de store
konsekvenser for reliabiliteten. Da jeg ikke har foretaget en interaktionsanalyse, er det
således vigtigere, hvad der blev sagt i fokusgruppeinterviewene end hvem der sagde det.
I receptionsanalysen har jeg desuden været meget empirisk orienteret, da jeg løbende
har henvist til uddrag af transskriptionerne og inddraget respondenternes egne udsagn
som citater. Her har jeg også været tro mod materialet. Slutteligt har jeg løbende
gennem specialet refereret til mine kilder, som har været alt fra teoretikere, YouTubevideoer til egne bilag. Jeg vil derfor også mene, at disse aspekter danner gode
forudsætninger for validiteten af specialet.
I forhold til validiteten af specialet, vil jeg vurdere, at mit speciale er validt, da jeg
har undersøgt det, jeg satte mig for. Jeg har inddraget relevant litteratur og teori, og
anvendt metoder, som har hjulpet mig med min undersøgelse af problemfeltet. En af
måderne hvorpå jeg har styrket specialets validitet, er ved at undersøge feltet fra flere
forskellige vinkler ved hjælp af metodetriangulering og ved at inddrage en målgruppe,
som har givet mig indsigt i emnet og svar på problemformuleringen. Selvom jeg er
tilfreds med mine fokusgruppeinterviews, kan jeg i retrospekt se, hvordan jeg dog på
nogle punkter har ageret lidt for meget som ven i fokusgrupperne (Halkier, 2008, p. 48).
Dette mener jeg, fordi jeg enkelte steder kunne have spurgt mere ind til respondenternes
udtalelser, for at få dem til at uddybe og tydeliggøre de mere implicitte udsagn. Jeg
mener, at dette kan have været tilfældet, fordi jeg har på baggrund af min research og
forhåndsviden har været så dybt inde i emnet, at jeg ligesom respondenterne således har
taget nogle aspekter for givet.
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Da respondenterne oftest nævnte Kristine Sloth og Astrid Olsen i interviewene, har jeg
ikke ligeså meget information om deres holdning til og erfaringer med Camilla
Frederikke. Dette mener jeg dog ikke, har den store betydning for validiteten, da jeg
ikke lavede en komparativ analyse.
Som jeg nævnte i metodeafsnittet, har jeg desuden arbejdet systematisk, og
forsøgt at mindske antallet af variabler. Jeg tilegnede mig desuden en del viden om
feltet, inden jeg foretog mine interviews og vidste derfor hvad, der var relevant at få
svar på.
I forhold til specialets generaliserbarhed, har jeg tidligere tydeliggjort, at jeg ikke
ville lave en statistisk generalisering, da jeg er mere interesseret i de kvalitative data,
som udspringer af respondenternes livsverden. Selvom jeg har inddraget kvantitative
data i analysen, har disse snarere været understøttende data, som jeg har bygget den
kvalitative analyse ovenpå.
Respondenterne i specialet er som tidligere illustreret, relativt homogene, da de
alle var teenagere i alderen 13-16 år fra samme skole, og som alle (med undtagelse af en
enkelt dreng) var piger. Jeg kunne derfor forestille mig, at mine resultater kunne være
gældende for flere af YouTubernes følgere i samme aldersgruppe. Da respondenterne
gav udtryk for mange af de samme opfattelser, og dette var tilfældet på tværs af
fokusgrupperne, mener jeg, at flere af analysens og diskussionens pointer har potentiale
for at kunne generaliseres, hvis lignende undersøgelser, får samme resultater. Mit
speciale har dermed potentiale for en analytisk generalisering.
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12.0  Konklusion  
Jeg har i dette speciale undersøgt, hvilken betydning YouTubernes kommercielle
samarbejder har for deres indhold, og hvilken rolle disse samarbejder har for følgernes
opfattelse af YouTuberne. I undersøgelsen af dette, har jeg inddraget flere af
YouTubernes videoer i en kvantitativ indholdsanalyse og tekstanalyse, samt udført to
fokusgruppeinterviews med teenagere, der abonnerede på de tre udvalgte YouTuberes
indhold. Mine resultater bygger på overvejende kvalitative data, som jeg ikke har
generaliseret statistisk, men som dog har potentiale for en analytisk generalisering. Jeg
vil i resten af afsnittet omtale respondenterne som følgere.
Jeg undersøgte i den kvantitative indholdsanalyse og tekstanalysen hvordan de
kommercielle samarbejder kom til syne i YouTubernes videoer, og hvordan disse
samarbejder fremstilles. Jeg vil på baggrund af tekstanalysen mene, at YouTuberne
tager visse kommercielle hensyn, når de omtaler produkterne positivt, fremstiller
produkterne i et æstetisk og attraktivt miljø (fri for konkurrerende produkter) og ofte
inkorporerer en giveaway eller rabatkode til deres følgere. Om end flere af disse ting
også kan gøre sig gældende i YouTubernes normale indhold, er dette alligevel
karakteristisk for det kommercielle indhold. Derudover er starten af videoerne også ofte
anderledes end normalt, da YouTuberne her skal annoncere deres samarbejde og
sponsorat, for at overholde markedsføringsloven. YouTuberne fremstiller også det
kommercielle indhold, som noget der kommer følgerne til gode, og giver deres
personlige præg på det kommercielle budskab. De præsenterer således ikke produkterne
eller virksomheden på en reklameagtig måde, hvor de lister pris, forhandler eller
virksomhedens produktbeskrivelse op for følgerne. De kommercielle samarbejder lader
dog ikke til at påvirke YouTubernes indhold særlig meget, hvis det er udført korrekt.
Med dette mener jeg, hvis YouTuberne indgår aftaler med virksomheder, der gør det
muligt at lave relevante, inspirerende eller brugbare videoer til følgerne, og som passer
til temaet på deres YouTube-kanaler.
I forlængelse af ovenstående var mit andet forskningsspørgsmål, om YouTuberne
overholder markedsføringsloven i deres videoer, og hvilken betydning dette har for
følgernes afkodning af de kommercielle budskaber. Det viste sig, at YouTuberne på
flere områder ikke overholdte markedsføringsloven. Dette var eksempelvis tilfældet i
Kristine Sloths og Astrid Olsens beskrivelsesbokse, hvor de opfordrede til køb af deres
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bøger, når Camilla Frederikke ikke oplyste om sin brug af affiliate-links og da Astrid
Olsen ikke mundtligt eller visuelt gjorde opmærksom på sit sponsorat, men kun skrev
det nede i beskrivelsesboksen. Det undrer mig, hvor inkonsistent især Camilla
Frederikke var i sine markeringer af affiliate-links, da hun andre gange netop
tilkendegav, at hun både anvendte affiliate-links og modtog gratis produkter.
YouTuberne lader således ikke til at have en fast strategi for hvornår og hvordan de
markerer kommercielt indhold, og dette er i min optik ikke særlig optimalt.
I receptionsanalysen fandt jeg ud af, at følgerne var meget opmærksomme på, at
YouTuberne skulle oplyse om deres samarbejder, og at de også lod til at have tillid til,
at YouTuberne selv gjorde opmærksom på dette. På grund af reglerne på området, lagde
følgerne således mærke til, når en video var sponsoreret, og nogle fortalte hvordan de,
før disse regler, havde haft svært ved at afkode, om der var tale om et kommercielt
samarbejde. Dog viste det sig, at følgerne ikke havde hørt om affiliate-links, og dermed
ikke vidste, at YouTuberne kunne tjene penge på denne måde. Selvom dette kan
skyldes, at Kristine Sloth ikke benytter sig af affiliate-links, og Astrid Olsen kun
sjældent bruger dem, så havde selv Camilla Frederikkes følgere ikke hørt om det. Dette
tror jeg meget vel kan hænge sammen med YouTubernes mangelfulde markering af
affiliate-links, og når YouTuberne så gør opmærksom på dem, foregår dette skriftligt i
bunden af beskrivelsesboksen, og bliver ikke italesat i videoen. Det lader derfor til, at
følgerne har brug for markeringerne, hvis de skal kunne afkode de kommercielle
budskaber.
I receptionsanalysen undersøgte jeg også, hvilket forhold følgerne har til
YouTuberne, og hvorvidt dette forhold påvirkes af YouTubernes kommercielle
samarbejder. Her fandt jeg ud af, at følgerne vidste meget om YouTuberne, og flere
følte, at de kendte dem. Derudover havde de tillid til YouTuberne og deres anbefalinger,
og brugte dem som inspirationskilder, eksperter og forbilleder. De støttede ydermere
YouTuberne ved at se deres videoer, følge dem på Snapchat, kommentere på deres
videoer, købe det tøj de anbefaler og tage til deres foredrag.
I forhold til det kommercielle indhold, var de fleste bevidste om, at YouTuberne
blandt andet lever af virksomhedssamarbejder, og de fleste mente således også, at dette
var okay, medmindre produktet ikke passede ind i YouTubernes univers. Det
kommercielle indhold kunne ydermere være af positiv karakter, hvis det betød, at
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følgerne opdagede nye gode produkter og hjemmesider eller fik rabatkoder. Hvis der
dog ifølge følgerne var et mismatch mellem YouTuber og virksomhed, ville det virke
mærkeligt og som om, at YouTuberne kun havde lavet videoen for pengenes skyld.
Derudover var følgerne heller ikke tilfredse med, hvis YouTuberne begyndte at
producere flere sponsorerede videoer. Der lader således til at være nogle uskrevne regler
om hvilket og hvor meget kommercielt indhold, der er acceptabelt for YouTuberne at
lave. Nogle af følgerne nævnte, at de i sponsorerede videoer kunne være i tvivl om hvor
ærlige YouTuberne var, men der var dog ingen, der nævnte, at disse videoer ændrede
deres holdning til YouTuberne.
Min konklusion er derfor, at YouTubernes kommercielle indhold har enkelte
indvirkninger på deres indhold, som bunder i hensyn til virksomheden de samarbejder
med og markedsføringsloven (der dog ikke altid bliver overholdt). Selvom nogle af
følgerne kunne være i tvivl om YouTubernes motiver og ærlighed i visse sponsorerede
videoer, følger de stadig YouTuberne og ser deres indhold, og de kommercielle
samarbejder havde altså ikke betydning for følgernes forhold og holdning til
YouTuberne. Malplacerede produkter og samarbejder var dog ildeset blandt følgerne,
og kan derfor muligvis på længere sigt have betydning for deres holdning til
YouTuberne. Det er derfor min vurdering, at hvis YouTuberne vil beholde deres
troværdighed og gode forhold til følgerne, skal de vælge deres kommercielle
samarbejder med omhu og sørge for, at indholdet fortsat har værdi for følgerne.
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