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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how Instagram as a social media affects young 

girls and their mental health. Firstly, this will be done by exploring how mental health is 

defined and what Instagram can provide the young girls with. Furthermore a questionnaire 

with young girls will be withdrawn to lighten up how the young girls act on Instagram and 

why they do certain things. To be able to conclude how their acts affect their mental health 

theorists such as Thomas Ziehe, Vincent Hendricks, Erving Goffman and Joshua Meyrowitz 

will be the fulcrum to an analysis and will be linked to the questionnaire. We found out that 

the young girls care a lot about what other people think about their Instagram posts and in the 

strive to earn others recognition they may damage their mental health. Despite this, Instagram 

can also be used in a positive way and to keep up with friends and to what degree Instagram 

is the reason for the increasing amount of young girls with mental issues can be questioned, 

and it may be because of other factors such as pressure from society. 
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Indledning  
Verden er blevet mere og mere digitaliseret i takt med den teknologiske udvikling i              

samfundet, og unge i Danmark er blevet mere og mere afhængige af at have kontakt til deres                 

omverden. Sociale medier er med til at skabe nærhed for de unges tilværelse, og det er vigtigt                 

for unge at have kontakt med deres venner og familie uafhængigt af hvor de befinder sig. 

Instagram er de unges foretrukne sociale medie, og vi ønsker yderligere at undersøge de              

unges brug af mediet. Instagram er et populært billede medie, og vi undrer os over, om en                 

kultur fyldt med redigerede og filter-fyldte billeder, kan have en påvirkning på unge pigers              

mentale sundhed. Opgaven er præget af teorier fra Thomas Ziehe, Erving Goffman og             

Vincent Hendricks. Fokuset og tematikken i opgaven omhandler identitetsdannelse og          

hvordan kulturen på Instagram påvirker unge pigers mentale sundhed. Derudover er der et             

fokus og en analyse af de teknologiske aspekter ved teknologien Instagram.  

 
Problemfelt  
Udgangspunktet for dette projekt er en interesse for den store brug af Instagram blandt unge               

danskere (Se figur 1, bilag 3). De seneste år har mængden af influencers på Instagram               

accelereret enormt, og firmaer har gang på gang investeret penge i influencers, på baggrund              

af, at de kan påvirke deres følgere. (Se figur 2, bilag 3). I takt med denne tendens er opstået,                   

er der de seneste år også opstået en tendens til at unge mennesker i højere grad udvikler                 

mentale sundhedsproblemer, hvilket bliver anskuet som et samfundsproblem(Se figur 3, bilag           
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3). Som ses ovenstående er der mulighed for at påvirke andre igennem mediet instagram, og               

rapporten vil beskæftige sig med hvordan man bliver påvirket af andre på Instagram og              

hvilken betydning dette har. Rapporten undersøger, hvorvidt man kan anskue den øgede            

mængde af brugen instagram som årsag til den øgede mængde af unge med mentale              

problemer, selvom der kan være mange mulige årsager til, at unge udvikler disse mentale              

problemer, og dette ses derfor også som en afgrænsning i rapporten. Mentale problemer i              

denne sammenhæng, er stigningen af psykiatriske diagnoser, som ses i figur 3 (bilag 3).  

Problemet på instagram bunder i hvordan modtageren opfatter det, der bliver postet, og det er               

vigtigt at pointere, at problemet ikke omhandler, hvad der bliver postet, men mere hvordan              

det bliver opfattet. Hvis en given person fremstiller virkeligheden meget fjern, perfekt og             

uopnåelig, men det ikke skaber nogen negativ effekt hos modtageren, vil det ikke være et               

problem. Men lige så snart modtageren ikke kan skelne mellem virkeligheden og instagram,             

og afstanden herimellem bliver for bred, vil det være et problem. Selvom det ikke har nogen                

negativ effekt hos modtageren, kan modtageren godt hoppe med på bølgen og fremstille             

virkeligheden fjern på instagram, hvilket forstærker tendensen  i større og større grad. 

Problemformulering  
Hvordan påvirker Instagram unge piger, og hvilken indvirkningen har det på deres mentale 

sundhed?  

 

Arbejdsspørgsmål 
Arbejdsspørgsmålene er udarbejdet med intentionen om at skabe en rød tråd gennem            

projektet, og for at bibeholde fokuset, på det vi gerne vil undersøge. Disse arbejdsspørgsmål,              

er alle med til at besvare hoved problemformuleringen. 

 

Arbejdsspørgsmål 1: Hvem og hvad har betydning for vores mentale sundhed? 

 

Arbejdsspørgsmål 2: Hvad er Instagram?  

 

Arbejdsspørgsmål 3: Hvordan bruger unge piger Instagram?  
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Arbejdsspørgsmål 4: Hvordan bliver unge udfordret mentalt på Instagram?  

 

Arbejdsspørgsmål 5: Kan man mindske Instagrams påvirkningen på unge pigers mentale           

sundhed?  

 

Begrebsafklaring 

Influencer 

Influencer kommer af det engelske ord influence, som betyder at have indflydelse. 

Influencere er typisk kendte mennesker med mange følgere på de sociale medier. De bruger 

deres indflydelse på at reklamere og sælge produkter til deres følgere. De deler indimellem 

også vigtige budskaber som bæredygtighed eller klima. (faktalink.dk, 2009) 

Insta worthy 

Insta worthy betyder helt grundlæggende, at være værdig til Instagram. Man bruger ordet om 

billeder, der er gode nok til at blive lagt på Instagram. (Urbandictionary.dk, 2014) 

Filter 

På dansk er et filter noget der sorterer noget uønsket fra noget ønsket, som for eksempel 

kaffegrums fra kaffen (Den Danske Ordbog). På Instagram bruger man filtre på sine billeder 

for, for eksempel at justere lyset eller klarheden på billedet, eller for at fjerne en bums eller en 

skønhedsplet. (Funkt & Aaberg, 2016) 

GIFs 

Er en forkortelse af Graphic Interface Format. En GIF er et animeret billede- eller 

videoformat, som kører i et loop af typisk 2-10 sekunder (callme.dk, Hvad er en GIF?). Dvs. 

det starter forfra, hver gang det er blevet vist færdigt. GIFs kan dannes som både billeder, 

animationer og korte videoer med eller uden tekst. 

 

side 7 



Gruppenummer: V1924807644 

Afgrænsning  
Vi har i dette projekt lavet nogle afgrænsninger, for blandt andet at konkretisere og målrette               

projektet efter vores motivation. 

Vi har valgt at have fokus på Instagram og ikke andre sociale medier. Dette skyldes blandt                

andet den stigende brug af instagram (DR’s medieudvikling, 2018, side 15), noget som vores              

empiriindsamling, også har været med til at bekræfte. Instagram er kommet for at blive.  

 

Derudover er vi godt klar over, at der kan være mange andre faktorer i samfundet der spiller                 

en rolle i unge pigers mentale sundhed. Vi har valgt kun at fokusere på Instagrams påvirkning                

som en faktor, i unge pigers mentale sundhed.  

Derudover har vi afgrænset målgruppen i projektet til unge piger. Vi har haft en del               

overvejelser om blandt andet aldersspændet for målgruppen unge piger, men har været meget             

i tvivl om det havde en effekt på selve projektet. Vi startede ud med at aldersspændet skulle                 

være unge piger mellem 15 og 22. Blandt andet fordi vi gerne ville have et fokus på                 

gymnasieelever på baggrund af Søren Østergaard og Thomas Willer’s undersøgelse af           

gymnasieelever. En anden overvejelse vi har haft om aldersspændet, er, at man jo skal være               

13 år for at bruge Instagram, og aldersgrænsen derfor allerede skulle starte derfra. Dog synes               

vi det ville være svært at få reflekterede svar fra og om Instagram-brugerere mellem 13-18               

brug af Instagram. En tredje overvejelse vi har haft om aldersspændet, er, at nogle statistikker               

bruger aldersgruppen 16-24. Det ville derfor være nemmere at bruge denne aldersgruppe. En             

statistik fra DR (2013), beskriver hvordan unge piger mellem 16-24 føler sig 22% mere              

stresset i 2013 end i 1987. Denne statistik har vi blandt andet taget udgangspunkt i, når det                 

gælder kønnet af målgruppen, og derfor vi overordnet har valgt at unge piger skulle være               

målgruppen. Dog ender projektet ud i, at alderen på de unge piger er en mindre vigtig faktor.  

 

Vi havde planlagt at interviewe 3 eksperter, men grundet at den ene udmeldte at han fik                

stress, og den anden valgte at gå fra, endte vi med et brugbart interview med Astrid Haug.  
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Semesterbinding  
Dette afsnit vil bestå af en beskrivelse af hvilke dimensioner fra den            

Humanistiske-teknologiske linje vi vil benytte os af gennem vores rapport. Dermed vil der             

også blive nævnt hvordan vi igennem metoder og teori får besvaret den udvalgte             

semesterbinding. 

I 3. semester, på den Humanistiske-Teknologiske linje er det obligatorisk at inddrage            

semester dimensionen “Subjektivitet, Teknologi og Samfund”. Dette har vi valgt at           

kombinere med dimensionen “Teknologiske Systemer og Artefakter”.  

Ved at sætte teknologien Instagram i kontekst med samfundet, og de samfundsproblemer som             

sociale medier kan være medskyldige i, vil kombinationen af STS og TSA dimensionerne             

kunne give et fyldestgørende billede af. 

Inddragelsen af TSA-dimensionen kommer til udtryk i rapporten, gennem brugen af           

TRIN-modellen. TRIN-modellen er hjælpemidlet til at gennemgå de forskellige teknologiske          

aspekter af Instagram. Her vil blandt andet de indre mekanismer og processer samt             

teknologiske systemer Instagram består af, blive gennemgået. Dette er en vigtig del, for at              

kunne forstå teknologien uafhængigt at samfundet og samfundsforståelsen af Instagram.  

Inddragelsen af STS-dimensionen, er derimod den samfundsfaglige vinkel på projektet. Ved           

at undersøge brugen af instagram og de mentale sundhedsproblematikker, som teknologien           

Instagram muligvis er en del af, sættes teknologien i sammenhæng med samfundet og             

mennesket. 

 

Metode 

En af metoderne, vi har gjort brug af i opgaven, er interview. Vi har benyttet to forskellige 

kvalitative interviewformer. Derudover, har vi også brugt spørgeskema, som en kvantitativ 

metode. Vi ville gerne inddrage mere end én interviewform, for at få flere syn på samme sag. 

Kvalitativ metode: Interview med pige fra spørgeskemaet (der ønsker at være anonym), samt 

interview med Astrid Haug, ekspert inden for sociale medier. 

Kvantitativ metode: Spørgeskema om unges brug af Instagram. 
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Kvalitativ metode 

Den første interviewform vi benyttede os af, var ekspertinterviewet, da vi interviewede            

ekspert inden for sociale medier; Astrid Haug (ind i dansk, n.d). Ekspertinterviewet er både              

subjektivt og objektivt, da det baserer sig på respondentens egne holdninger (subjektivt), men             

i høj grad også videnskabelige fakta (objektivt). Til det første interview, havde vi ikke              

mulighed for at lave et mundtligt interview med Astrid Haug, da hun ikke havde tid. Derfor                

sendte vi nogle spørgsmål afsted, hun svarede på i en lydfil. Interviewformen, dette interview              

kommer nærmest, er det semistrukturerede interview. I det semistrukturerede interview, har           

intervieweren på forhånd nogle spørgsmål, vedkommende gerne vil have svar på. Vi havde             

udformet følgende spørgsmål, som vi gerne ville have Astrid Haug til at svare på: 

”Hvorfor bruger unge sociale medier?” 

”Hvad er dine erfaringer i forhold til influenceres påvirkning på unges identitetsdannelse             

(eventuelt erfaringer med udvikling af mentale problemer/sygdomme etc. hos unge)?” 

 ”Hvorfor redigerer influencere deres billeder (nogle i højere grad end andre)?”  

”Vores forståelse er, at Instagram er en forretningsmodel. Kan du forklare hvordan             

Instagram virker som forretningsmodel?” 

Vi havde udvalgt netop disse spørgsmål, da vi mente de var meget dækkende, i forhold til de                 

ting, vi gerne ville vide noget mere om. Vi havde kun mulighed for at lave et enkelt                 

interview, og kunne derfor ikke få mere uddybede svar, på de tilsendte svar vi fik fra Astrid                 

Haug. I det semistrukturerede interview, giver det respondenten mulighed for at besvare            

spørgsmålene frit, og selv tolke videre på dem, hvis det ønskes. (Aarhus Universitet, n.d) 

Vores andet interview, var over telefonen. Interviewet var med en 18-årig pige, vi kalder for               

F, da hun ønskede at være anonym. Hun havde skrevet sine kontaktoplysninger, i vores              

spørgeskema. Interviewet med F, var et ustruktureret interview. Vi havde lavet nogle            

spørgsmål på forhånd, men ikke gået i dybden med dem, da vi meget gerne ville have nogle                 

åbne svar, der ikke blev farvede af vores forudindtagelser. I et ustruktureret interview,             

optager man som udgangspunkt ikke interviewet, men tager i stedet notater. Vi valgte at              
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nedskrive spørgsmål og svar, så vi kunne bruge det senere i skrivningsprocessen. (Aarhus             

Universitet, n.d) 

Interviewet med F, var et holdningsinterview (ind i dansk, n.d), da det udelukkende var              

baseret på F’s egne erfaringer og oplevelser på Instagram. 

Kvantitativ metode 

I vores projekt, gjorde vi også brug af ”SurveyXact”, der er en hjemmeside, hvor man kan 

oprette spørgeskemaer. Spørgeskemaet sendte vi ud på Facebook, få at nå ud til så mange 

respondenter, som muligt. Et spørgeskema kan bruges, til at undersøge hypoteser man 

allerede har. Dette brugte vi også svarene i vores spørgeskema til. Det er en fordel at bruge 

denne form for metode, da man får mange svar, på de samme spørgsmål, fra flere forskellige 

respondenter, med forskellige holdninger. En ulempe kan være, at mængden af respondenter 

er meget lille. Derfor gælder resultatet ikke for alle, men kun for den mindre gruppe 

mennesker, der har besvaret spørgeskemaet. Derudover, er det ikke sikkert, at alle 

respondenter kommer med seriøse svar. 

I vores projekt, var spørgeskemaet et oplagt valg af metode, da vi havde med en relativt 

tilgængelig målgruppe at gøre. Vi delte spørgeskemaet på en gruppe på Facebook kaldet 

’Queens Lounge’, hvor en masse unge piger er medlem – dermed var det lettere at nå ud til en 

specifik målgruppe, samt få en hel del svar, vi kunne bruge i vores videre analyse, af 

spørgeskemaet. (Aarhus Universitet, n.d)  

 

Trin model 

TRIN-modellen er udarbejdet på Roskilde Universitet og bruges som en metode på den 

Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse. TRIN står for Teknologi og Radikalt og 

Inkrementelt design i Netværk og modellen har, med sine seks trin, til formål at analysere og 

beskrive en given teknologi (Jørgensen, 2018). 
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De seks trin bliver beskrevet således: 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Her skal der beskrives, hvilke forskellige principper og processer, der er med til at udgøre 

formålet for en given teknologi. 

  

Trin 2: Teknologiers artefakter 

På dette trin skal der redegøres for hvilke teknologiske artefakter, teknologien indeholder. 

  

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Dette trin beskriver hvilke udfordringer, der kan være ved en given teknologi. De ses som 

negative effekter ved teknologien og kan kategoriseres som en vedvarende effekt eller risiko 

effekt. Den vedvarende effekt er en konstant negativ effekt ved teknologien – det kan for 

eksempel være larm. Risiko effekt er effekter der kun har øjeblikkelig negativ effekt, 

eksempelvis hvis teknologien går i stykker grundet vejr eller lignende.  

  

Trin 4: Teknologiers systemer 

På dette trin er der fokus på sammenhængen mellem de teknologiske elementer. Det skal her 

beskrives, hvilke elementer af teknologien, der er med til at udgøre hele systemet. 

  

Trin 5: Modeller af teknologier 

Der er visuelle, numeriske og fysiske modeller. Den visuelle model beskriver et design eller 

en teknologi. Den numeriske model, bygger på tal og data, og den fysiske model, der 

visualiserer den givne teknologi ved at lave en fysisk model af den. 

 

Trin 6: Drivkræfter og barriere for udbredelse af teknologien 

Dette trin lægger op til en uddybning af formålet og barrierer for teknologien. Dette kan 

knyttes til trin 1 og trin 3 om de indre mekanismer og de utilsigtede effekter. 
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Spørgeskema 

Vi valgte at lave et spørgeskema, som vi sendte ud på egne facebook profiler, samt i en                 

gruppe for unge piger på Facebook.  

Spørgeskemaet blev besvaret af ca. 130 respondenter - hvilket ikke giver os et indblik i alle                

unges holdninger og gøren på Instagram, men kun en mindre gruppes. Spørgeskemaet er             

lavet for at bekræfte/afkræfte forskellige hypoteser, vi har stillet op omkring flere af             

spørgsmålene. Vi har brugt spørgeskemaet som en mindre komponent, i opgavens helhed.  

 

“Køn?” 

I dette spørgsmål, kunne man vælge mellem mulighederne:  

Dreng/pige. 

Dette spørgsmål havde vi med, for at undersøge både piger og drenges brug af sociale medier                

og redigeringsværktøjer. Vi inddrog også dette spørgsmål, for at få svar på en hypotese vi               

havde, om at drenge, lige så vel som piger, gjorde sig tanker om hvilke billeder de delte, om                  

redigering af billeder etc.  

Da vi i forbindelse med resultaterne af undersøgelsen, samt læsning af teori og andre              

undersøgelser etc. blev klar over, at flere piger end drenge er påvirkede, indskrænkede vi              

projektet til kun at handle om unge piger. Dette virkede også interessant, vores tese viste sig                

ikke at være sand, da pigerne havde en langt større tendens til at redigere og tænke over de                  

billeder, som de poster. 79% af pigerne redigerede deres billeder, hvorimod kun 32% af              

drengene redigerede deres billeder.  

 

“Alder?” 

I dette spørgsmål, kunne man vælge mellem svarmulighederne:  

15-16/17-18/19-20/21-22. 

Vi valgte, at lave et aldersspænd på 15-22 år, da de i en anden undersøgelse, netop havde                 

opereret med denne aldersgruppe.  

Vi havde på forhånd en hypotese om, at man især i gymnasiealderen (ca. 15-20 år),               

redigerede sine billeder og gik op i, hvilke billeder man deler/hvad andre tænker om ens               

billeder.  
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“Hvad laver du til dagligt?” 

I dette spørgsmål, kunne man vælge mellem svarmulighederne:  

Arbejde/gymnasial uddannelse/erhvervsuddannelse/videregående uddannelse/andet.  

Vi spurgte om dette, for at få en idé om, hvorvidt der var forskel på ens brug af sociale                   

medier, afhængig af, hvilke institution man kom fra.  

Da vi dog kom videre i processen med at finde litteratur og undersøge emnet, gik vi det dog                  

op for os, at denne hypotese var irrelevant for rapporten og ikke ville have indflydelse på                

problemstilling og valgte at inddrage dette spørgsmål i analysen.  

 

“Hvad er dit foretrukne sociale medie?” 

I dette spørgsmål, kunne man vælge mellem svarmulighederne:        

Facebook/Snapchat/Instagram/TikTok/Twitter/andet. 

Vi havde dette spørgsmål med, for at bekræfte/afkræfte vores hypotese om, at Instagram var              

det mest brugte sociale medie, i den valgte aldersgruppe. Dette blev bekræftet, da 70% af               

pigerne svarede Instagram til dette spørgsmål. 

 

“Hvor ofte lægger du et opslag på Instagram?” 

I dette spørgsmål, kunne man vælge mellem svarmulighederne:  

Hver dag/flere gange om ugen/et par gange om måneden/sjældent/aldrig/jeg bruger ikke           

Instagram. 

Dette spørgsmål stillede vi, da vi ville undersøge pigernes adfærd på Instagram og for at               

kunne afgøre, om de var aktive bruger af mediet, så vi senere kunne analysere deres adfærd                

herpå. Vi havde en hypotese om, at de fleste piger var aktive bruger af mediet og postede                 

billeder, hvilket viste sig at være sandt. 

 

“Hvor ofte bruger du ‘Stories’ på Instagram?” 

I dette spørgsmål, kunne man vælge mellem svarmulighederne:  

Hver dag/flere gange om dagen/en gang imellem/sjældent/aldrig/jeg bruger ikke Instagram. 

Dette spørgsmål var, ligesom ovenstående, med i spørgeskemaet for at få et overblik over,              

hvordan pigernes adfærd på Instagram. Her havde vi også en hypotese om, at størstedelen af               

pigerne være brugere af denne funktion, hvilket viste sig at være sandt. 

 

side 14 



Gruppenummer: V1924807644 

 

“Hvad følger du på Instagram?” 

I dette spørgsmål, kunne man vælge mellem svarmulighederne:        

Influencere/underholdning/realitystjerner/kunst og natur/jeg bruger ikke Instagram. 

Vi inddrog dette spørgsmål, da vi ville se, om der var en forskel på brugen af Instagram,                 

afhængig af, hvad man fulgte på appen. Dette valgte vi dog at undlade i vores analyse, da det                  

ikke var relevant for vores problemformulering, som vi lavede om flere gange og derfor ikke               

ville fokusere på dette. 

 

“Hvilke slags influencere følger du?” 

I dette spørgsmål, kunne man vælge mellem svarmulighederne:  

Mode og skønhed/fitness og livsstil/mad og sundhed/bolig og indretning/jeg følger ingen           

influencere/jeg bruger ikke Instagram. 

Dette spørgsmål, stillede vi primært for at finde ud af, om respondenter, der eksempelvis              

fulgte mode og skønheds influencere, havde større tendens til at redigere billeder - da vi               

havde en hypotese om, at unge piger, der følger kvindelige influencere, med flot tøj, perfekte               

kroppe etc. ville være mere udsatte for negativ påvirkning, på deres mentale sundhed.  

I starten var det meningen, at rapporten skulle have influencere som omdrejningspunkt i             

problemformulering, hvilket vi helt gik væk fra, da vi kom længere i forløbet. Derfor blev               

dette spørgeskema også undladt i analysen, da det ikke var relevant. 

 

“Hvad bruger du primært Instagram til?” 

I dette spørgsmål, kunne man vælge mellem svarmulighederne:  

Chat funktionen/stories/poste billeder/kigge på billeder/Instagram tv/jeg bruger ikke        

Instagram. 

Vi valgte at stille dette spørgsmål, for at kunne se sammenhængen med andre spørgsmål. Vi               

havde en hypotese om, at respondenterne primært ville bruge Instagram til at poste billeder.              

Denne teste holdte dog ikke stik, da de primært brugte Instagram til at kigge på andres                

billeder, hvilket skabte grundlag til en analyse, der også kunne beskæftige sig med, hvorfor at               

pigerne synes at andres billeder er interessante. Dog postede de dog alle billeder, det var bare                

ikke deres primære brug af appen. 
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“Kunne du finde på at købe noget en influencer har reklameret for?” 

I dette spørgsmål, kunne man vælge mellem svarmulighederne:  

Ja/nej.  

Dette spørgsmål, kunne vi bruge til flere forskellige ting. Først og fremmest, havde vi en               

hypotese om, at de der fulgte mode og skønheds influencere, i højest grad ville svare ja til, at                  

de havde købt noget en influencer havde reklameret for, da det i høj grad er de influencere,                 

der rekalmerer for ting, især tøj, makeup etc. - som de fleste unge piger benytter sig af.                 

Derudover, var det et spørgsmål, vi kunne bruge til at bekræfte forretningsmodellen på             

Instagram yderligere.  

Dette spørgsmål valgte vi også at undlade, da vores problemformulering ikke længere            

omhandlede influencers og derfor ikke havde relevans. 

 

“Hvilke tanker gør du dig, inden du poster et billede på Instagram?” 

I dette spørgsmål, kunne man vælge mellem svarmulighederne:  

Om andre kan lide billedet/om billedet er “Instaworthy”/om billedet passer i mit            

feed/billedteksten/om andre kan se mine usikkerheder/om andre kan se, at jeg har redigeret             

mine billeder.  

Vi valgte dette spørgsmål, for at kunne få et indblik i, hvilke tanker unge mennesker/vores               

respondenter gør sig, inden de lægger et billede på Instagram. Svarmulighederne, kom vi             

frem til i fællesskab. Det gjorde vi, på baggrund af tanker vi selv har haft, tanker vi kunne                  

forestille os andre har eller tanker vi vidste, at andre havde haft/har. Det var muligt, at vælge                 

flere svarmuligheder, da vi ikke mente det var nok, kun at kunne vælge en. Dette spørgsmål,                

gav også et mere detaljeret billede af respondenternes dybere tanker bag deres indhold på              

Instagram. Vi havde en hypotese om, at mange der havde valgt “om andre kan se mine                

usikkerheder”-muligheden, redigerede deres billeder i højere grad end andre. Dette viste sig            

at være sandt og gjorde det muligt i en analyse, at se sammenhængen mellem disse to. 

 

“Redigerer du dine billeder på Instagram, eller på andre sociale medier?”  

I dette spørgsmål, kunne man vælge mellem svarmulighederne:  

Ja/nej. 
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Vi valgte at inddrage dette spørgsmål, da vi havde en hypotese om, at pigerne ville gøre dette                 

og synes det ville være interessant at undersøge dette. Denne hypotese var sand og gav også                

anledning til at kunne arbejde med dette spørgsmål i analysen. 

 

“Hvordan redigerer du dine billeder?” 

I dette spørgsmål, kunne man vælge mellem svarmulighederne:  

Ændrer lysstyrke(/skarphed/kontrast/toner/farver)/tilføjer objekter/redigerer min krop eller      

ansigt/filtre/jeg redigerer ikke mine billeder. 

Dette spørgsmål valgte vi, da vi i første omgang havde meget fokus på redigering af billeder.                

Men spørgsmålet, har stadig stor relevans for opgaven. Svarmuligheden “redigerer min krop            

eller ansigt”, siger en hel del om de usikkerheder, mange unge piger kan have. Vi havde en                 

tese om, at respondenter, der valgte ovennævnte svarmulighed, havde flere usikkerheder og            

gjorde sig flere tanker, inden de delte et billede på Instagram. I dette spørgsmål, kunne man                

også vælge flere svarmuligheder. Dog er vi gået lidt væk fra denne problemstilling og              

fokusere blot på, om de redigerer deres billeder eller ej. 

 

“Hvilke apps bruger du til at redigere billeder?” 

I dette spørgsmål, kunne man vælge mellem svarmulighederne:  

PicsArt/VSCO/Lightroom/Facetune/Quickshot/Instagram/andet/jeg redigerer ikke mine    

billeder.  

For at finde svarmuligheder til dette spørgsmål, undersøgte vi hvilke apps influencere gør             

brug af. Derudover, kendte vi godt nogle af de ovennævnte redigering apps i forvejen. Vi               

valgte at stille dette spørgsmål, for at finde ud af, hvor mange redigering apps respondenterne               

bruger, samt om de havde flere af dem, enkelte eller ingen. Dette spørgsmål har også               

sammenhæng med flere andre af spørgsmålene. Dette spørgsmål har vi dog også valgt at              

undlade i en analyse, da dette også er irrelevant for problemformuleringen. 

 

“Hvorfor redigerer du dine billeder på Instagram?” 

I dette spørgsmål, havde vi lavet et tekstfelt, hvori man selv kunne skrive, hvorfor man valgte                

at redigere sine billeder (eller ikke gjorde det). 
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Vi valgte at stille dette spørgsmål, da vi tænkte, der nok ville komme mere personlige og                

uddybende svar ud af det. Vores spørgeskema var anonymt, derfor regnede vi med, at              

respondenterne ville komme med ærlige svar, der kunne give os et indblik i, hvorfor de               

redigerede deres billeder, samt hvad der lå bag idéen om, at redigeringen var nødvendig.              

Dette spørgsmål ville være særligt interessant at kæde sammen med deres adfærd, der ville              

kunne bruges i en analyse, hvilket også er gjort. 

 

“Må vi kontakte dig for uddybende svar?” 

I dette spørgsmål, havde vi lavet et tekstfelt, hvori man kunne skrive et telefonnummer eller               

en mailadresse, hvis man ønskede at blive kontaktet af os.  

 

Vi tog dette spørgsmål med, da vi gerne ville interviewe en eller flere respondenter, for at få                 

nogle flere kvalitative svar, vi kunne bruge til at koble på teori etc. vi i forvejen havde fundet. 

  

Videnskabsteori 

Aktør netværks teori 

Aktør netværks teori, også kaldet ANT, er oprindeligt udviklet af Michael Callon, Bruno             

Latour og John Law (Sismondo, 2010). 

ANT udspringer af socialkonstruktivismen, som er en teori der bestræber sig på, at             

teknologien ændres og påvirkes af samfundet. ANT mener derimod også, at teknologien er             

med til at påvirke samfundet, da det hele hænger sammen i et heterogent netværk. Dette vil                

sige, at fysiske genstande fungerer i et samspil med mennesker, og kaldes et netværk. Alle               

aktører i et netværk fungerer på lige fod med hinanden, hvilket gør at mennesker og               

ikke-menneskelige genstande fungerer sammen i et netværk uanset (Sismondo, 2010). 

 

side 18 



Gruppenummer: V1924807644 

Aktør 

ANT betegner en aktør (også kaldet aktant) som værende en handling. Her kan             

ikke-menneskelige genstande og artefakter, som for eksempel et bord eller en stol være en              

aktør, lige så vel som et menneske kan. 

En aktør bliver bestemt i forhold til dets forbindelse og tilknytning til andre aktører i               

netværket, og kan altså ikke stå selvstændigt. For eksempel er et lyskryds ikke noget uden en                

bil eller en fodgænger. Altså et lyskryds kan ikke være en aktør i et netværk alene, så er det                   

ikke et netværk 

Netværk 

Et netværk i ANT, består af både mennesker og ikke-menneskelige artefakter, hvilket gør, at              

det forstås som et heterogent netværk. Netværket skal også forstås som en form for samling               

af samfundet. Som nævnt ovenfor bestræber ANT sig på, at teknologien påvirkes af             

samfundet, men også at samfundet påvirkes af teknologien (Sismondo, 2010). 

  

Translation 

Translation, også kaldet oversættelsesbegreb, beskriver en række led i en proces, som ender             

ud i, at en aktant kan træde i spidsen for andre aktanter. Det handler i bund og grund om,                   

hvordan en aktant opnår styrke. Det opnår den ved at interagere med andre aktanter. Aktanten               

skal altså på en måde formå at have en placering i netværket, hvor den kan tale på vegne af                   

andre. Hvis vi for eksempel ser det i forhold til Instagram, er der en masse regne arbejde bag                  

produktionen af appen og algoritmen, og først når det er færdigt, kan Instagram stå frem som                

et effektfuldt og færdigt produkt af en lang række translationer (Jensen, 2003). 

  

Eget projekt 

Et netværk er bestemt af alle tre begreber ovenfor, og det er derfor vigtigt at forstå dem i                  

forlængelse af, at kunne bruge det i et projekt. 

I vores projekt beskæftiger vi os med det sociale medie Instagram og alle dets dertilhørende               

aktører. Instagram er bundet i et netværk bestående af en telefon, appen Instagram,             
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internettet, algoritmer og brugerne af Instagram. Vi har i sinde, at analysere hvilke             

teknologier, der ligger til grund for platformen og om brugen af Instagram kan være med til                

at skade unges mentale sundhed, afhængigt af hvordan- og hvor meget de bruger mediet. Vi               

har en forestilling om, at denne tilgang til en analyse af Instagram og brugernes mentale               

sundhed, vil give os en bredere forståelse for netværket, som helhed, og bredere viden              

indenfor emnet, da alle elementer af Instagram bliver taget i betragtning. 

 

Teori 
Vi har i dette projekt valgt at tage udgangspunkt i de fire teoretikere Thomas Ziehe, Vincent 

F. Hendricks, Erving Goffman og Joshua Meyrowitz. Derudover en undersøgelse lavet af 

Søren Østergaard og Thomas Willer.  

Vi benytter Thomas Ziehes synspunkt på unges kultur i samfundet, og finder det interessant i 

forhold til vores undersøgelser om unges (kultur)adfærd på Instagram. I forlængelse af det, er 

det også interessant at tage fat i Vincent F. Hendricks teori, der er baseret på digital dannelse.  

Derudover har vi Erving Goffmans og Joshua Meyrowitz teorier om frontstage, backstage og 

middlestage identitet, med, for at undersøge hvordan unges identitet bliver påvirket af 

omgivelserne og de mennesker man omgås. 

Thomas Ziehe 

Thomas Ziehe (1947-nu) er en tysk sociolog og professor i pædagogik, der har undersøgt              

kulturen blandt unge mennesker i det senmoderne samfund. Han beskæftiger sig med            

forskellige begreber, som han bruger til at beskrive de grundlæggende betingelser i det             

senmoderne samfund. Hele afsnittet er bygget på Beyer, Frederiksen & Kureer (2012, id:             

p676). 

 

Kulturel frisættelse og formbarhed: 

Ziehe er af den overbevisning, at individet ikke længere er bundet til at leve efter tidligere                

traditioner. Det vil sige, at unge i højere grad lever livet ud fra deres eget liv og drømme, og                   

ikke ud fra familietraditioner, familieværdier eller religion. 
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Unge har i dag fået flere muligheder, og har derfor flere forskellige veje at vælge imellem,                

end deres forfædre havde. For det enkelte individ handler det i højere grad om, at skabe og                 

forme sin egen identitet i samfundet. 

Subjektivisering, ontologisering og potensering 

Udover den kulturelle frisættelse og formbarheden, mener Ziehe, at unge i dag har tre              

forskellige reaktionsmønstre, som han kalder subjektivering, ontologisering og potensering 

Subjektivisering 

En måde at reagere på, ifølge Ziehe, er ved at give udtryk for en subjektivisering. Med det                 

mener han, at mange unge har en tendens til at være afhængige af andre folks meninger og                 

stræbe efter opmærksomhed. Det kan for eksempel være ved at få positiv respons på opslag               

på nettet – fx mange likes og bekræftende kommentarer. De interesserer sig kun for, om               

andre følger med i deres liv, og de opnår kun succes og anerkendelse ved at andre mennesker                 

lægger mærke til deres liv og deres beslutninger. 

Ontologisering 

En anden måde at reagere på, kalder Ziehe for ontologisering. Her søger de unge efter               

”meningen med livet” og bruger sociale sammenhænge og fællesskaber til at finde en plads i               

samfundet. De søger et trygt liv med en sikker tilværelse, der giver mening for dem og den                 

vej de er ved at skabe, for at lære sig selv at kende. Det kan for eksempel være gymnasiet,                   

som giver adgang til gode uddannelser og jobmuligheder eller det kan være religiøse             

overbevisninger, som sætter et regelsæt for hvordan man lever livet. 

Potensering 

En tredje måde at reagere på, kalder Ziehe for potensering. Her gælder det om at have fart på                  

og kunne mærke at man lever. Aktiviteterne driver de unge, og de bruger aktiviteterne til at                

håndtere sig selv og deres krop, og prøver at undgå kedsomhed ved hele tiden at jage stærke                 

øjeblikke og oplevelser. Det kan for eksempel være vilde drukture, køre ræs og             

faldskærmsudspring. 
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Like af Vincent F. Hendricks 

Vi har valgt at bruge dele af Vincents bog, ”LIKE”, for at belyse hvordan unge brugere af                 

sociale medier bliver digitalt dannet. Dermed bliver der brugt begreber som vi har valgt at               

tage med i vores projekt til at forklare de forskellige fænomener.  

 

Vincent om social påvirkning:  

- Ifølge Vincent lader vi os påvirke af dem vi omgås og deres beslutninger. Omvendt              

påvirker vi også andre ved vores handlinger/beslutninger hvilket kan have både en positiv og              

negativ effekt. En positiv effekt kan eksempelvis være at man har venner der sender              

instastories af, at de er aktive i fitnesscentret og dermed bliver inspireret til selv at tage i                 

fitness. Hvor en negativ effekt kan være, at man eksempelvis opdager at alle ens venner er                

inviteret til en fødselsdagsfest undtagen en selv og dermed kan få følelse af at man bliver                

holdt ud eller føler sig ensom.  

- Dermed snakker han om sociale pejlinger, som handler om ubevidst gruppepres.           

Ubevidst gruppepres kommer af, at man lader sig påvirke af, hvad man tror, de andre man                

omgås med, mener eller gør. Det kan være, at man tænker at de andre vil acceptere en hvis                  

man går i samme tøjstil ligesom dem man omgås.  

- I teksten bliver der skelnet mellem to former for social påvirkning af det der kaldes               

for normativ social påvirkning og informativ social påvirkning. Ved normativ social           

påvirkning, handler det om en persons adfærdsændring efter at handle på en måde personen              

tænker/tror at det er hvad de andre gerne vil se eller hvad de finder interessant. Den                

informative form handler om at en persons overbevisning bliver påvirket af informationer,            

som han eller hun konkludere på baggrund af andres handlinger ved observation. (Hendricks             

& Mehlsen, 2019, s. 20-25) 

 

Erving Goffman -  frontstage-og backstage-identitet 

Erving Goffman er en kendt sociolog fra Canada. Han lavede en teori om udviklingen af 

identitet. Den handlede om, hvordan mennesker konstant skifter sociale roller, i selskab med 

andre mennesker. Sociale roller, der ikke nødvendigvis er opdigtede, men bare styrker 

forskellige sider af os selv, vi gerne vil vise omverdenen. Opfattelsen andre mennesker får af 
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os, samt de forventninger de har til os, vil vi gerne selv styre - og det gør vi, ved at spille de 

forskellige roller, ifølge Erving Goffman. 

Teorien Erving Goffman udviklede, kaldte man “frontstage/backstage identitetsteorien”. 

Begreberne frontstage og backstage, tog han fra teaterverdenen, idet frontstage-identiteten er 

personligheden man er “på scenen” og backstage-identiteten er den man er bagved scenen.  

Frontstage-identiteten er, ifølge Erving Goffman, den vi viser frem i offentligheden og på 

sociale medier. Det er her vi bliver bedømt af andre mennesker, og her vi kan styre deres 

opfattelse af os. F.eks. ved at agere på specifikke måder (spille sociale roller), eller på sociale 

medier, dele billeder og skriverier, hvor vi kan vise det vi ønsker folk skal se, og skjule det vi 

ikke ønsker, at de skal se. 

Backstage-teorien er, ifølge Erving Goffman, den identitet vi slapper af og er os selv i. I 

bacstage-identiteten, kan vi være os selv, og det er begrænset hvem der får lov til at se os i 

denne tilstand. 

På sociale medier, har man mulighed for at benytte begge identiteter. Alt der lægges ud 

offentligt, er ofte præget af frontstage-identitet. Vi vil gerne vise alle de gode ting og sider 

i/af vores liv. Likes, kommentarer osv. fra familie og venner booster vores selvbillede, og 

bekræfter/udvikler derved vores identitet. (Beyer, Frederiksen, & Kureer, 2012, id: p640) 

 

Joshua Meyrowitz - Middlestage-identitet 

Ifølge en anden teoretiker, Joshua Meyrowitz, findes der et stadie mellem frontstage og             

backstage. Et stadie han kalder ‘middlestage’. Stadiet, Meyrowitz har tilføjet til Goffmans            

teori, mener han er opstået, i forbindelse med at tv og sociale medier er kommet til. 

Middlestage er et stadie, der for eksempel ses i reality tv. I denne form for tv, oplever man                  

folk midt i mellem frontstage og backstage stadiet. På den ene side, ønsker deltagerne at               

fremstå på en flatterende eller specifik måde, på den anden side, er det svært at tilbageholde                

ægte følelser, private forhold etc. - når man er med i et program, hvor man er tvunget til at                   

være sig selv, i mere eller mindre høj grad.  

På sociale medier, gør det samme sig gældende. Ifølge Meyrowitz, kan man ikke opretholde              

en frontstage facade, når man benytter sig af sociale medier. Man deler private ting på sociale                

medier, men man har mulighed for at vælge, hvad man har lyst til, samt hvad man ikke har                  

lyst til at dele. Derfor er man ifølge Meyrowitz, et sted mellem frontstage og backstage, i den                 
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forbindelse. Når man poster et billede på Instagram, har man mulighed for, at styre folks               

opfattelse af, hvordan man har det, og hvilket liv man lever. 

Det er også i middlestage stadiet, at ens mentale tilstand risikerer, at blive påvirket. Denne               

risiko er der, fordi man deler så meget af sig selv, og giver folk muligheden for at dømme en,                   

i form af kommentarer, likes og andre reaktioner på de ting man deler. (Henriksen, 2019) 

En undersøgelse lavet af Søren Østergaard og Thomas Willer 

I studiet ”det er vigtigt at være en succes.. men det er bare ikke altid, det lykkes!” lavet af                   

Thomas Willer og Søren Østergaard, er der fokus på gymnasieelevers fem f’er. Nemlig             

gymnasieelevers fritidsaktiviteter, fester, ”Friends”, forældre og fremtidsforventninger.       

Undersøgelsen er bygget på spørgeskemaer hos 2030 elever fra 1. til 3. g, samt 48 interviews                

lavet i 2016-2017. Hovedpunkterne i undersøgelsen er blandt andet hvordan gymnasieelever           

håndterer kravene om at præstere, hvordan det er at have ansvar og være individualist i               

kollektive sammenhænge og især udviklingen i vennerelationer findes interessant. 

  

I undersøgelsen ses der blandt andet hvor stor en rolle sociale medier spiller i forhold til                

unges vennerelationer. I interviews med forskellige gymnasieelever fremhæves der blandt          

andet vigtigheden i, at være tilgængelig på de sociale medier. Dette er den markante ændring               

i unges vennerelationer, for nu skal man ikke bare være til stede med sine venner, man skal                 

være ”tiltide” (Willer & Østergaard, 2017, side 32). Det betyder altså, at ved hjælp af sociale                

medier, behøver man ikke at være i samme rum for at pleje venskaber og relationer.  

  

Der er en signifikant forskel på hvor ofte drenge og piger er sammen og har fysisk nærvær. 

Drenge er nemlig mere sammen med deres venner i løbet af hverdagen end piger. Dette kan                

blive begrundet med at drenge oftest mødes om fællesaktiviteter, såsom en sport, men også              

fordi drenge generelt bruger mindre tid på skole og arbejde, og derfor har mere tid til at være                  

sammen med deres venner i hverdagen. Pigers relationer derimod kan godt plejes hjemmefra,             

via sociale medier. Flertallet af alle gymnasieelever er dog hovedsageligt sammen med            

hinanden i weekenden. I weekenden er der mere tid og mindre fokus på skole, og               

gymnasieelever samles derfor omkring festen i weekenden (Willer & Østergaard, 2017, side            

8). 
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Udover at præstere i gymnasiet, skal unge også præstere på de sociale medier, for at blive                

accepteret af andre unge. 

I et interview lavet med en dreng fra 1.g, bliver der lagt vægt på, at han godt kunne finde på                    

at droppe en pige, hvis hun ikke er ”socialt accepteret”. Med dette menes der, at hvis ens                 

sociale profil på eksempelvis Instagram, ikke har nok følgere eller likes, vil man blive              

fravalgt i den virkelige verden. For så er vedkommende ikke socialt accepteret (Willer &              

Østergaard, 2017, side 12). 

Kildekritik  

Elementær dokumentanalyse 

I dette projekt bliver der primært benyttet af artikler, spørgeskemaer og interviews til 

indsamling af empiri som grundlag for vores analyse af det valgte problem. Af denne grund 

bør der blive taget et kritisk kildesyn i forhold til de dokumenter vi vælger at referere til.  

Dokumenter har et indeholde som bør analyseres før det bruges til at give svar på problemet 

der forsøges at blive løst. Altså er dokumentets værdi som kilde afgjort af det spørgsmål, man 

stiller til det. Det er vigtigt at de dokumenter der tages med som materiale til besvarelse af 

problemformulering er praktiske og dette kan vi kun finde ud af ved at forholde os 

kildekritiske.  

Derfor har vi valgt at tage den elementære dokumentanalyse i brug som en metode for at 

tydeliggøre vores valg af kilder. Dokumentanalysen vil vi bruge til at være kildekritiske men 

også for at se hvordan vores kilder kan være med til at svare på vores problemformulering. 

Hermed vil vi finde ud af hvordan det tilsammen har/vil bidrage til at finde svar på vores 

problemformulering. Målet i den elementær dokumentanalyse er kun forholde sig kritiske 

overfor de dokumenter man vælger at tage i brug med udgangspunkt for at vurdere om det 

har relevans i forhold til det problem, man ønsker at løse.  

Når der analyseres ved denne metode handler det om, at vurdere ud fra de fire kriterier som er 

Autenticitet, troværdighed, repræsentativ og betydning i forhold til problemstillingen.  
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Hvad er Autencitet  

Kriteriet autenticitet handler om kildens lødighed i forhold til problemformuleringen man 

gerne vil løse (Dokumentanalyse). En kilde kan dog først opnå lødighed hvis den er original 

eller en sand kopi, da tekster kan manipuleres ved afskrift eller dårlig fotokopiering. Kilde er 

ikke kun tekster, men også dokumenter fra internettet, billeder, bøger, interviews osv. Her 

kigger man på kildens indhold, for at vurdere om den er manipuleret ved redigering eller 

lignende.  

Hvad er troværdighed? 

Når der kigges på troværdighed af en kilde, handler det om kildens grundlæggende sociale 

produkter der bliver konstrueret med en særlig hensigt for modtageren (Duedahl og Jacobsen, 

2010). Troværdigheden af en kilde vurderes ud fra deres oprigtighed og akkuratesse, da 

dokumenter indgår i sociale sammenhæng og deres virkning af dokumentet afhænger af 

hvordan den er blevet udformet af afsenderen, men også hvordan den er læst og anvendt af 

modtageren.  

Hvad er repræsentativitet?  

Her kigger man på dokumentets udsagnskraft som er at undersøge om dokumentet rester er 

repræsentativt nok til at skildre hvad det i sammenhæng omhandler. Som følge deraf gælder 

det om at fastslå om den del af et dokument der enten er forsvundet eller gemt væk er lige så 

repræsentative som det “forsvundne” materiale eller det undladte eller det materiale vi ikke 

har adgang til.  

Betydning  

Som der allerede bliver hentydet til ved denne kriterier handler det her om få en forståelse af 

dokument indholdets betydning, ved det man har tænkt sig at anvende. Betydning er her 

defineret som forståeligheden af teksten, altså om teksten er forståelig. Det kan være at 

skriften ikke er helt til at forstå på grund af at det er fremstillet utydeligt eller at materialet 

kan være svært at forstå på grund af, brug af fremmedord. Dog skal der også her ses på om 

dokumentet har en betydning i forhold til det man er i gang med at undersøge eller få svar på 

i forhold til ens problemstilling.  
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Kildekritisk analyse  

I dette afsnit undersøger vi ved hjælp af den elementære dokumentanalysen, hvor troværdige 

vores udvalgte kilder er. Dermed, vil vi ved brug af de fire kriterier; autencitet, troværdighed, 

repræsentativitet og betydning, finde ud af, om kildernes indhold har relevans for besvarelsen 

af vores problemstilling.  

Thomas Ziehe 

For at kunne sætte os ind i hvad der grundlæggende foregår i de unges liv har vi valgt at 

bruge Thomas Ziehe, og hans begreb om kulturel frisættelse og formbarhed. Men hvorledes 

forholder hans tekster om begrebet kulturel frisættelser og forbarmhed sig til vores problem. 

Som der står i ovenstående tekst, så mener Thomas Ziehe, at unge ikke længere forholder sig 

til de tidligere traditioner, da det ingen betydning har for dem. Det vil altså sige at de unge 

selv står for at skabe deres egen identitet, ud fra deres egne ønsker og drømme, ligesom 

beskrevet i teoriafsnittet. Dette synes vi er vigtigt at tage udgangspunkt i, når vi skal prøve at 

forsvare vores problemformulering, eftersom vi har med unge mennesker og 

identitetsdannelse at gøre. Thomas Ziehe’s begreber om kulturel frisættelse, er opstået efter at 

have undersøgt, hvad der kendetegner ungdomskulturen i det senmoderne samfund. Ligesom 

nævnt før, er Thomas Ziehe sociolog og professor inden for pædagogik, og allerede der gør 

det meget for troværdigheden, ved brug af hans begreb kulturel frisættelse. På baggrund af 

hans stilling som kendt professor, kan Ziehe tilegne os relevant viden via hans undersøgelse, 

og dermed kvalitetssikre den viden han kommer med. Dog kommer selve kilden om Thomas 

Ziehe’s begreber ikke direkte fra ham selv, det er noget vi har fundet på Systime, som er et 

dansk forlag der udgiver undervisningsmidler til folkeskolen og ungdomsuddannelserne. 

Derfor opnår dette dokument ikke, at blive så autentisk, som hvis det var en tekst, hvor 

Thomas Ziehe selv havde skrevet om hans begreb; kulturel frisættelse.  

Vincent Hendricks  

Modsat dokumentet med Thomas Ziehes teori om kulturel frisættelse og formbarhed, er 

bogen “Like”, som Vincent Hendricks selv har været med til at skrive, mere pålidelig. Den 

opfylder autenticitets kriteriet, da bogen i høj grad er lødig. Det er den, da bogen er en sand 

kopi af Hendricks egne tekster. Dermed kan man kigge på kriteriet troværdighed, også her 
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kan man sige, at bogen opfylder endnu et kriterium. Målet med Vincent Hendricks bog om 

“Like” er, at give unge mennesker kendskab til de udfordringer, som informationstidsalderen 

fremkalder, på et teoretisk forskningsbaseret grundlag. Da Vincent har en høj profil indenfor 

den akademiske verden, som ikke kun professor i formel filosofi, men også leder af Center 

for Information og Boblestudier, må der antages, at alt hvad han skriver i sin tekst kommer 

fra nogle undersøgelser han selv har lavet. Ud fra Hendricks profil, vinder han en stor tillid 

hos læseren, da han må vide en masse inden for emnet digital dannelse, som bogen “Like” 

handler om. Dermed er betydningen i Hendricks bog også meget tydelig, da han har sørget 

for at definere begreber som “Normativ social påvirkning”, så der er klar forståelse for hvad 

det er begrebet handler om.  

(Hendricks, n.d)  

Spørgeskema 

I vores projekt har vi valgt at udarbejde et spørgeskema til unge mennesker i aldersgruppen 

15-22 år. Vores hensigt med spørgeskemaet var, at finde ud af hvad vores målgruppe bruger 

Instagram til. Vore kilder er derfor, i denne sammenhæng, vores respondenter i denne 

målgruppe, hvilket både kan være en fordel og/eller ulempe. Dette kan have betydning for 

kvaliteten af, hvad vi kan få udledt af vores spørgeskema. Vi har ca. 130 der har responderet 

til vores spørgeskema, hvilket er det, der kan være en fordel ved at benytte spørgeskemaer. Jo 

flere respondenter der er til at besvare spørgeskemaet, jo mere vil man kunne få ud af et 

spørgeskema.  

 

Dog er der også ulemper ved at benytte sig af spørgeskema, da man kan ikke altid oplever, at 

opnå stor troværdighed eller god kvalitet af kildernes svar. Her vil der kunne siges, at der er 

mangel på repræsentativitet, da vi får nogle svar fra vores kilder, men på grund af formen på 

spørgeskemaundersøgelsen, er vores kilders svar meget kortfattede. Det er sådan med 

spørgeskemaer, at respondenter kun har mulighed for at svare på svarmuligheder, og derefter 

kan nogle svar uddybes, hvis det er muligt i de enkelte spørgsmål, eller ønskes. Derfor har vi 

ikke mulighed for, at få en dybere forståelse af deres svar i spørgeskemaet. Derudover, er 

vores spørgeskema sendt ud og delt på Facebook, hvilket også har en stor betydning for 

antallet af svar. 
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Ekspertinterview med Astrid Haug  

Udover et spørgeskema, har vi også lavet et ekspertinterview med Astrid Haug, der er ekspert 

inden for sociale medier, for at indsamle empiri om sociale medier og instagrams funktioner. 

I forhold til vores projekt, var det oplagt at inddrage hende, da hun er ekspert inden for 

sociale medier. Med hende som kilde, er der stor chance for, at få nogle kvalitetssikre svar, da 

hun kan uddybe sine svar modsat spørgeskema-respondenterne. Udover det, så har hun 

ekspertise på det område, vi gerne ville undersøge, hvilket gør vi kan få meget ud af hendes 

svar og dermed bliver vores empiri autentisk. Dog har vi ikke selv været ude og interviewe 

Astrid Haug, vi har blot sendt hende de spørgsmål vi vil have svar på. Det vil derfor betyde, 

at vi ikke kan spørge om uddybning af de svar, hun ville give os, hvis interviewet havde 

foregået i face-to-face forhold. Det vil også betyde, at Haug ikke vil have mulighed for, at 

stille spørgsmålstegn ved det, der står uklart for hende, og dermed kan interviewet måske tage 

en anden drejning, end forventet, da hun kan komme til at styre interviewet, ud fra hendes 

egen tolkning af spørgsmålene.  

Således kan betydningen i forhold til problemstillingen svækkes, hvilket kan være en ulempe 

for hvad vi gerne vil have haft ud af interviewet.  

 

Søren Østergaards Og Thomas Willers undersøgelse   

Ligesom beskrevet i teoriafsnittet om Willers og Østergaard undersøgelse, handler noget af 

undersøgelsens om, hvilken rolle de sociale medier spiller i forhold til gymnasieelevernes 

vennerelationer. Dokumentet fra Østergaard og Willer, indeholder en undersøgelse, som de 

selv har været med til at lave, og som beskrevet i teoriafsnittet, så er den bygget på 48 

interviews og 2030 gymnasieelevers respons på et spørgeskema, som de selv har udarbejdet. 

Af denne grund, fremtræder deres dokument  autentisk, da det også er en kopi af deres eget 

værk. Troværdigt vil dokumentet også kunne siges at være, da både Østergaard og Willer har 

en relevant uddannelse, dette kan være et belæg for, at de argumentationer de kommer med 

om unges adfærd, når de bruger sociale medier, må være plausibel. Willer er uddannet 

sociolog og præst (Aalborg Vineyard, 2017), og Østergaard er uddannet ungdomsforsker, 

hvilket må betyde, at han må have en akademisk viden om ungdommen og deres gøren. 

(Østergaard, n.d) Betydning er også her meget klar og forståeligt og da det handler om unges 
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adfærd ved brug af sociale medier vil det bidrage til besvarelse af vores arbejdsspørgsmål tre 

som er: Hvordan bruger unge piger Instagram?  

 

Redegørelse 

Instagram som forretningsmodel 

Instagram er ejet af Facebook, og alle annoncer på Instagram kommer fra Facebooks             

annoncesystem. 

Mange brugere på Instagram benytter mediet til at følge forskellige influencers og bloggere.             

Gennem reklamer og annoncer, kan brugerne finde inspiration eller motivation til for            

eksempel ny mode, sport, fitness eller madlavning. 

Reklamer og annoncer kan opstå i både Instagram stories og på dit start feed, og det kan være                  

essentielt for virksomheder, at lægge dem på Instagram for at nå ud til deres primære               

målgruppe (Bengtson, 2019). 

Hvad er mental sundhed? 
At være mental sund betyder, at man trives og fungerer i hverdagen, og har derfor betydning 

for vores livskvalitet:  

 

”At have det godt, trives og fungere i hverdagen –kort sagt at være mentalt sund – er mindst 

lige så vigtigt som at være fysisk sund, da det fremmer livskvaliteten og fx modvirker 

depression og angst. Psykiske lidelser udgør en af de største sygdomsbyrder på verdensplan 

(4-6), og den seneste sundhedsprofil viser en markant forringelse af danskernes mentale 

sundhed fra 2010 til 2017. Især blandt unge er udviklingen bekymrende” (Koushede, 2018, s. 

13).  

 

Ovenstående fremlægges en forståelse af mental sundhed som værende et fænomen, 

samfundet skal fokusere på, da danskernes mentale sundhed er bekymrende. Hvis man ikke 

er mentalt sund har man altså øget risiko for at udvikle psykiske lidelser som depression og 

angst.  
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ABC hævder, at der ingen opskrifter på, hvordan alle individer opnår mental sundhed, men 

de har valgt at beskæftige sig med 3 nøglebegreber, der ifølge forskningen har afgørende 

betydning for vores mentale sundhed. De påpeger nemlig, at vi skal gøre noget aktivt, noget 

sammen og noget meningsfuldt. Denne rapport vil mest beskæftige sig med at gøre noget 

sammen og noget meningsfuldt, da dette er hvad Instagram giver mulighed for, som vil blive 

forklaret i næste afsnit, og det fysiske vil være undladt. At gøre noget sammen har ABC en 

bred forståelse af. Dette kan både være med familie, venner eller grupper man er socialt 

sammen med i et netværk og hævder, at det en af de vigtigste faktorer til mental sundhed. At 

gøre noget meningsfuldt beskriver ABC som ikke nødvendigvis behøver at være 

meningsfuldt i sig selv, men vi føler, at det giver livet mening og det ofte er noget vi kan gøre 

i takt med, at vi også gør noget sammen - altså gøre noget meningsfuldt i de sociale netværk 

vi er en del af og igennem disse fællesskaber skaber mening med livet. 

 

Hertil knytter ABC forståelsen  af forskellige kapitalformer, heriblandt social kapital, der 

beskæftiger sig med hvor vigtigt det er, at indgå i et socialt fællesskab, hvor man har sin egen 

rolle og kan identificere sig selv i dette fællesskab. Ovenstående samt denne kapitalform vil 

være rapportens forståelse af mental sundhed og vil være gennemgående i rapporten. Dog er 

det, som ABC også nævner, umuligt at kende alle årsager til at være mentalt syg, men 

nedenstående kapitalform finder rapporten relevant for Instagram:  

 

” Den centrale pointe er, at sociale relationer er en væsentlig sundhedsressource. Interaktion 

mellem mennesker gør det muligt at skabe fællesskaber, engagere sig og forpligte sig over for 

hinanden samt skabe social grobund. En følelse af at høre til samt konkrete oplevelser med 

støttende sociale netværk (og de tillidsforhold og den tolerance, der kan være involveret) er 

afgørende for menneskers sundhed og trivsel” (Koushede, 2018, s. 36).  

 

Analyse 

I dette afsnit vil vi analysere vigtige pointer ved Instagram som teknologi, og benytte vores 

valgte teori, som er beskrevet længere oppe i opgaven. Vi vil derudover benytte os af 

TRIN-modellen til at analysere Instagram som teknologi og forretningsmodel. 
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TRIN-modellen 

Som beskrevet tidligere, er TRIN-modellen vigtig i forhold til at definere og forstå en              

teknologi og dens formål. Alle trin er beskrevet i metodeafsnittet ovenfor, og vi vil gøre brug                

af de første fire trin af TRIN-modellen. Vi har valgt at udelukke trin fem og seks, da de ikke                   

har nogen betydning for det videre projekt. 

Vi fokuserer på Instagram som teknologi og forretningsmodel.  

Trin 1: Instagrams indre mekanismer og funktioner 

Instragram er et sociale medie lanceret i 2010 (Wikipedia, 2019) og opkøbt af Facebook i               

2012. Instagram kendetegnes ved de kvadratiske billeder, og hvordan der ikke postes opslag             

hvor teksten er i fokus, men selve billedet er.  

Instagram har en masse mekanismer, der beskriver teknologiens mulige funktion(er). Disse           

mekanismer vil blive uddybet i dette afsnit, ved en gennemgang af de vigtigste funktioner              

Instagram har. 

Dette afsnit er udarbejdet ved at observere appen Instagram fra en telefon, og med hjælp fra                

https://help.instagram.com/ (2019)  

 

Feeds 

Der findes forskellige former for “feeds” på Instagram. Det første feed er startsiden/nyheder.             

Ikonet dertil er et billede af et hus og er til at finde nederst i venstre hjørne på telefonen. Det                    

er her instagram-brugeren kan se alle de opslag, som dem man følger, poster. Feedet er               

afhængigt af, hvem man følger og af en bestemt algoritme. Derfor vil alles feed også se                

anderledes ud.  

Instagrams algoritme går i korte træk ud på, at de opslag, som instagram mener brugeren vil                

finde relevante og interessante, skal være øverst i feedet. Algoritmen undersøger om et givent              

opslag vil findes interessant af brugeren, ved at sammenligne det nye opslag med andre              

opslag og profiler, som instagram-profilen tidligere har interageret med. Derudover bliver det            

også målt på ens relation, til den som har postet opslaget. Hvis begge profiler ofte interagerer                

med hinanden, ved eksempelvis at like hinandens opslag, er de nye opslag fra den andens               
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profil tilbøjelig til at være længere oppe i feedet. Derudover vil det være de nyeste opslag der                 

er øverst i feedet, og de ældste opslag der er nederst i feedet (Olsen, 2018). 

Derudover fungerer feedet også således, at man scroller ned af, for at at kunne se flere opslag                 

og man kan kun se et opslag af gangen. Opslagene kan både være billeder og videoer, og man                  

kan poste op til 10 videoer og/eller billeder pr. opslag. Nedenunder billedet/videoen er der              

også en billedtekst, som den som har postet billedet, har valgt.  

Det personlige feed, er instagram-brugerens profil. Det er her alle de opslag man har postet,               

er samlet. Man kan vælge, også at gemme sine Instastories under profilen, så andre kan se                

dem udover de 24-timer. I det personlige feed, kan man også øverst se antallet af opslag,                

antallet af dem som følger én, og antallet af hvor mange man selv følger. Det ser altså således                  

ud:  

 

Det runde billede øverst til venstre er       

Instagram-brugerens selvvalgte profilbillede. Hvis    

Instagram-brugeren inden for de sidste 24-timer har       

postet en instastory, kan man klikke på billedet og se          

disse. 

 

Derudover kan man på selve instagram brugerens       

profil, også se de billeder brugeren er tagget på. Men          

kun hvis den som har tagget instagram-brugeren, har        

en offentlig profil. Disse billeder ses ved at trykke på          

-ikonet.  

 

Man kan også skrive en lille biografi på sin instagram          

profil. Den ville stå der, hvor der på billedet står          

“Gemte instastories”. 

 

På Instagram kan man gå ind på alle instagrams-brugeres profil, men det er kun på offentlige,                

eller på dem som man følger, hvor man kan se de gemte instastories, det personlige feed, og                 
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de billeder personen er tagget på. På private profiler, ville man kun kunne se antallet af                

opslag, følgere og følger, samt biografien og profilbilledet. Alt andet vil være skjult.  

 

Privat vs offentlig  

På Instagram kan man vælge at have sin profil offentlig eller privat, og man kan faktisk også                 

vælge om den offentlige profil skal være en virksomhed, personlig blog eller vælge anden              

kategori. 

Når instagram-brugerens profil er privat, er det kun dem der følger profilen, som kan se de                

opslag brugeren poster. Det gælder både opslag på brugerens personlige feed, samt nye og              

gemte Instastory. Ved en privat profil, kan alle hellere ikke bare følge profilen. Der skal               

instagram-brugeren ind og acceptere eller afvise følgeanmodningen.  

Ved en offentlig profil på instagram, kan alle se ens opslag og instastories. Derudover har den                

offentlige profil flere muligheder for, at få et indblik i sin brug af instagram. Den offentlige                

profil kan nemlig vælge at se rækkevidden af et opslag, se hvor mange der har sendt billedet                 

videre, og se hvor mange profilbesøg opslaget har ført til. Derudover kan man betale sig til, at                 

få et opslag promoveret, så flere instagram-brugere kan se opslaget. 

 

Redigere billeder 

En funktion, som Instagram var hurtigt fremme med, var redigering af billeder direkte i              

appen. Når der skal postes et billede på instagram, er den første mulighed, efter man har valgt                 

billedet, redigering af billedet. Det vil altså sige, at hver gang man skal poste et billede, skal                 

Instagram-brugeren forholde sig til hvorvidt billedet skal redigeres inden det bliver postet.            

Instagrams redigering funktion til billeder, fungerer således, at man kan vælge et filter og              

ændre på lysstyrke/kontrast/varme/farvemætning/skarphed etc. Men man kan ikke “retouche”         

og ændre på eksempelvis hvidheden af ens tænder eller størrelsen på ens krop.  
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Likes, kommentare, visninger og følgere 

Ligesom på mange andre sociale medier, kan man “like” og kommentere andres opslag, og              

følge andre personer på Instagram. Ved at like et opslag, trykkes der på -ikonet og for at                 

kommentere trykkes der på -ikonet.  

 

Man kan på instagram se hvor mange likes og kommentare, et billede har, ved hvert opslag                

på ens feed.  

Eksempelvis kan der ses på     

billedet til venstre, at opslaget     

fra ‘tv2echo’ har 152 “synes     

godt om” [likes] og fået 3      

kommentare.  

 

Hvis der trykkes på antallet af likes, kommer der en liste frem, med alle de profiler som har                  

likes opslaget. Dem man selv følger kommer øverst, alle andre kommer nedenunder. Hvis der              

trykkes på “vis alle -- kommentare” ville man kunne læse de kommentare der til opslaget, og                

evt. selv kommentere på opslaget eller svare på nogle af de kommentare der allerede er til                

opslaget.  

Ved video-opslag, kan man ikke se antallet af likes i første omgang. Derimod kan man se                

antallet af visninger. Altså hvor mange der har set videoen. Hvis der trykkes på antallet af                

visninger, kan man derefter se antallet af likes, og hvem der har liket, på samme måde som                 

ved billedopslag.  

Når man liker et opslag kommer det altså frem på listen med synes godt om og. man bliver                  

talt med i det samlet antal likes. Derudover kan andre kan se man har liket opslaget og                 

antallet af likes på det enkelte opslag.  

Udover likes på instagram, kan man interagerer med andre instagram-brugere ved at følge             

hinanden. Når man følger en instagram-bruger er den umiddelbare funktion, at           

vedkommendes opslag kan ses i sit startside/nyheder feed. Derudover vil vedkommendes nye            

instastories også komme frem i instastory funktionen øverst på startside feedet. Alt i alt              

betyder det, at man følger med i instagram-brugerens opslag.  
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Instastory 

En “Instastory” er en funktion på Instagram, hvor man poster et billede/video der kun kan ses                

i 24-timer. Når man skal tage et instastory billede/video trykkes der på -ikonet som ses               

øverst venstre side, på startside/nyheder feedet. Når man tager et billede/video som en             

Instastory, kan man vælge at have et filter på. Eksempelvis kan man have et filter på der får                  

én til at ligne en kat, eller at man får større læber og fregner. Når man poster en instastory                   

med et filter på, vil navnet på selve filteret stå øverst i instastorien, så andre kan hvilket filter                  

der er brugt. Derudover kan man efter man har taget billedet, tilføje tekst i farver, tegne på                 

billedet/videoen og tilføje et nyt filter der ændrer lidt i farverne. Derudover kan man tilføje               

sin lokation, GIF’s, tiden og baggrundsmusik til billedet/videoen. Som en nyere ting på             

Instagram, kan man også lave meningsmålinger, stille spørgsmål og lave quizzer på sin             

Instastory. På denne måde kan man interagerer med sine følgere (og hvis profilen er offentlig,               

så også andre der ser instastorien). Man kan se alle dem man følgers Instastory, øverst i                

nyheder/startside feedet. Så ses Instastoriesne når der trykkes de runde cirkler, og automatisk             

vises den næste Instagram-profil Instastories efterfølgende.  

 

 

 

 

 

 

 

Tagge, dele og Instagram Direct 

En funktion instagram også har er, at man kan sende privat beskeder til hinanden. Dette gøres                

ved at bruge Instagram Direct, og trykker på -ikonet, som ses øverst i højre side af                

startside/nyheder feedet. Heri kan man sende almindelige privat beskeder, men også sende            

opslag som er offentlige, eller som begge profiler følger. For at sende opslag, skal man på                

selve opslaget trykke på , også vælge hvem opslaget skal sendes til. Man kan også sende                

private Instastories, over Instagram Direct. Disse kan kun ses en gang, og sendes kun til dem,                
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som Instagram-brugeren vil sende Instastorien til. På Instagram kan man også tagge hinanden             

i opslag. For at gøre det skal man skrive @instagrambrugerensprofilnavn. Man kan tagge             

andre instagram-profiler på andres opslag, ved at tagge i kommentarfeltet. Så bliver            

vedkommende man tagger opmærksom på opslaget.  

Derudover kan man også tagge andre profiler på sine egne opslag, altså i selve billed/video               

teksten eller på selve billedet/videoen. Dette gælder både opslag man poster i sit feed, og               

Instastories. Hvis man tagger en person, kan andre trykke på tagget, og komme ind på               

vedkommendes profil. Samtidig kan vedkommende der bliver tagget, dele præcis det samme            

opslag på sin egen Instagram story.  

Der sker altså en form for ping-pong, hvor eksponeringen af andres instagram-brugeres            

opslag og profiler, bliver udvidet, ved at dele og tagge andre instagram-brugere på hinandens              

opslag og stories. 

 

Notifikationer/aktivitet  

På Instagram får instagram-brugeren notifikationer, når der er én der liker eller kommentere             

ens billede. Disse notifikationer ses under “aktivitet”, som er markeret nederst på instagram             

med et hjerte. Derudover får man også pop-up notifikationer, hvis man eksempelvis er på              

startside/nyheder feedet. Herudover kan man også under aktivitet, se hvis man får nye             

følgere. Hvis ens profil er offentlig, kan alle følge én, men man får stadig en notifikation.                

Hvis ens profil er privat, får man en følge anmodning som skal accepteres eller afvises under                

aktiviteter. 

 

Som der kan ses i ovenstående afsnit, har Instagram en del funktioner. Rapporten er ikke               

kommet ind på alle Instagrams funktioner, men de mest væsentlige. 

Trin 2: Teknologiers artefakter 

Ved brug af Instagram skal følgende artefakter indgå: en smartphone, tablet eller computer.             

Appen Instagram skal være downloadet, og man skal være koblet til internettet. 
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Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Følelsen af anerkendelse og bekræftelse kan de fleste vel nikke genkendende til. Instagram             

fungerer som et led i den sociale ungdoms verden. Og som både Erving Goffman og Thomas                

Ziehe påpeger, er det, for unge vigtigt at passe ind og have en gruppe at forholde sig til og                   

blive anerkendt af. Dette kan have stor indflydelse på den mentale sundhed, og især for unge                

piger. Det kan være svært at leve op til supermodellers flotte kroppe og lange ben, og det kan                  

måske også være svært at hamle op med alle de likes hende den pæne fra parallelklassen får                 

på alle sine billeder. De unges hungren efter anerkendelse – mental såvel som kropslig – kan                

være hårdt, og Instagram kan altså have en vedvarende effekt på unge pigers mentale              

sundhed. 

Yderligere kan der være en risiko for at blive hacket på Instagram. Instagram fungerer ikke               

uden internettet, og ens billeder og delt information kan blive misbrugt. 

Trin 4: Teknologiers systemer 

I dette trin, vil vi gerne beskrive et af de systemer, der er en del af Instagram. Systemet vi har                    

valgt at tage udgangspunkt i, er forretningsmodellen, der er en stor del af måden, både               

Instagrams bagland og influencere tjener penge på, ved brug af diverse reklamer, annoncer             

etc. på appen.  

Instagram blev i 2012 opkøbt af Facebook. Derfor er annonceringen man ser på Facebook,              

altså i store træk den samme, som den man oplever på Instagram. Instagram er en app, med et                  

voksende publikum. For annoncører, er det interessant at være til stede blandt influencere og              

andre profiler, der inspirerer og sælger ting til folk. Instagrams design er mere enkelt end               

Facebooks, der er langt mere forvirrende, og ifølge rapporter, er det nemmere at sælge via               

annoncer på Instagram, end via Facebook. Når man skal oprette en annonce på Instagram, gør               

man det gennem Facebook. 

I gennem annoncering på Instagram, er det nemmere at opnå et større publikum og visninger.               

Men udover det, åbner annonceringsmuligheden også op for andre muligheder. Man kan som             

annoncør vælge nogle målsætninger, der er med til at gøre sådan, at annoncen bliver vist til                

den målgruppe, hvor sandsynligheden for trafik til annoncøren er størst. For at få mest ud af                

sin annoncering, er det vigtigt, at man vælger de rigtige målsætninger. 
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Annoncer kan være placeret to steder på Instagram. I brugerens newsfeed eller i blandt              

brugernes stories. Det er svært for brugeren, at undgå at se dem - annoncer er cirka hvert                 

fjerde opslag i newsfeedet. I stories, er det hurtigere, at springe annoncen over, man lægger               

mest mærke til dem i newsfeedet.  

Når man som annoncør skal rette sin annonce på Instagram mod en specifik målgruppe, er det                

muligt, at kunne vælge mellem tre forskellige målgruppeværktøjer via Facebook. Gemte           

målgrupper, der er baseret på brugeres alder, interesser etc. - informationer Facebook har             

hentet fra brugerens adfærd på Facebook, samt andre steder på nettet. Brugerdefinerede            

målgrupper, der baserer sig på tidligere data, annoncøren selv har på brugeren. Det kan være               

alt fra kontaktoplysninger til tidligere interaktion på hjemmesiden, der annonceres for.           

Kopimålgrupper, der er en gruppe, der kan oprettes på baggrund af en annoncørs             

nyhedsbrevsliste eller eksisterende kundegruppe. Ud fra den eksisterende gruppe, findes der           

en ny gruppe, der har samme/lignende interesser og adfærd, som den eksisterende - og så               

sendes annoncen ud til den nye gruppe.  

Når man som annoncør køber en annonce på Instagram, betaler man for visninger. Jo flere               

visninger der skal til, før nogen klikker på ens annonce, jo dyrere bliver det for annoncøren.  

(Bengtson, 2019) 

Hvordan bliver unge udfordret mentalt på Instagram? 
I dette afsnit vil vi på baggrund af de foregående redegørende afsnit belyse, hvordan unge               

piger bliver presset og udfordret mentalt i deres omgang med Instagram. Dette vil blive gjort               

ved at undersøge, hvorfor de har denne adfærd, som de har, og med definitionen af mental                

sundhed i baghovedet. Til at understøtte hvorfor, at unge muligvis bliver påvirket vil             

teoretikere som Vincent Hendricks, Erving Goffman, Joshua Meyrowitz og Thomas Ziehe           

være inddraget. 

  

Ziehe nævner, som sagt, at unge mennesker i det senmoderne samfund i en højere grad er                

løsrevet fra familietraditioner og selv skal skabe deres identitet i deres eget netværk. I              

forlængelse af dette har ABC samme forståelse men påpeger dog også, hvor vigtigt det er at                

man kan identificere sig med den rolle man har i ens netværk, hvis man skal være mental                 

sund. Instagram kan ses som en platform hvor ovenstående netop udspiller sig. Unge piger              

færdes i et netværk bestående af deres følgere, og dem de følger på Instagram, hvor de skal                 
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blandt alle disse aktører skal finde deres egen rolle og plads i netværket, hvilket de gør i form                  

af at poste forskellige ting. Som nævnt i problemformuleringen, har mange firmaer investeret             

i influencers, da de kan påvirke folks i deres netværk, men hvordan bliver unge pigers               

mentale sundhed påvirket af andre i deres netværk på platformen Instagram? 

  

Som nævnt beskæftiger Ziehe sig med forskellige reaktionsmønstre. En af          

reaktionsmønstrene kalder han for subjektivisering, der beskæftiger sig med individets søgen           

efter accept og bekræftelse. I redegørelsen af unge pigers adfærd på Instagram, tegnede der              

sig et billede af at unge piger gik meget op i, hvad andre tænkte om de billeder de poster, da                    

størstedelen redigerede deres billeder i håb om, at andre syntes de så godt ud. Dette kan ses                 

som Ziehes subjektivisering, og kan også kædes sammen med ABC forståelse af mental             

sundhed. Det er ikke længere faste traditioner i familien, der udelukkende former individers             

karakter men i søgen efter accept og bekræftelse, danner de også en identitet i sociale               

netværker. Hvis de unge piger udelukkende poster billeder for at få accept og bekræftelse i               

form af kun at tænke på, om andre kan lide deres billeder og ikke længere kan identificere sig                  

med, hvad de poster, kan det have negativ konsekvenser for deres mentale sundhed. ABC              

nævnte nemlig, at det ikke kun gælder om at have en rolle i et netværk, men man skal også                   

kunne identificere sig med den rolle, som man har påtaget sig. Derved opstår der et ”gap”,                

mellem den rolle man har påtaget sig, og den person man er i virkeligheden, og når dette                 

”gap” bliver for stort, kan det påvirke pigernes mentale sundhed. 

Et andet reaktionsmønstre der kan true, det at kunne identificere sig med sin rolle i netværket,                

kalder Ziehe for potensering. Som nævnt arbejder ABC primært ud fra tre præmisser, der skal               

kunne skabe mental sundhed - at gøre noget aktiv, noget sammen og noget meningsfuldt. Ved               

potensering forstår Ziehe, at unge stræber efter at blive accepteret og skabe mening med livet               

ved at udføre ekstreme handlinger, der kan fører til, at de bliver lukket ind i et socialt                 

fællesskab eller få bekræftelse fra ønskede personer. Ydermere kan dette også have            

forklaringskraft på, at ”gapet” mellem ens personlighed og den rolle, man påtager sig nogen              

gange bliver for stort, da man kan føle sig presset til at poste ekstreme billeder eller videoer                 

på instagram, så billederne får den ønskede opmærksomhed i form af likes og kommentarer. I               

forbindelse med spørgeskemaet kunne dette reaktionsmønstre meget vel optræde på          

Instagram, da det lader til, at der er stor konkurrence på Instagram, da næsten alle af pigerne                 

var aktive brugere og brugte stor tid på at kigge på, hvad andre postede. Dette betyder at                 
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konkurrencen om opmærksomheden på platformen er så høj, at de måske bliver nødt til at               

skille sig ud fra mængden for at få den ønskede accept.  

Hvorfor påvirkes pigerne på denne måde? 

Modsat Thomas Ziehes generelle teori om reaktionsmønstre, er bogen ”LIKE” af Vincent            

Hendricks skrevet med udgangspunkt i den digitale dannelse. Dermed er Vincent Hendricks            

lige så relevant, hvis ikke mere, når rapporten skal belyse, hvordan unge pigers mentale              

sundhed bliver påvirket af Instagram. 

  

Hvorvidt pigernes adfærd på Instagram har negativ effekt på deres mentale sundhed kan             

belyses ud fra Vincents synspunkter om social påvirkning. Vincent Hendrick påpeger, at            

pigernes handlinger og beslutninger på Instagram er påvirket af, hvad de følger og ser, og               

samtidig påvirker de også andre, der ser hvad de poster. Derved kan det ske, at der skabes en                  

form for kultur på instagram, hvor det er de samme ting/situationer, der bliver postet billeder               

af, da pigerne påvirker hinandens beslutninger og valg, hvilket virker til at have en              

forklaringskraft, hvis man kigger på resultatet af spørgeskemaet. Her gik pigerne nemlig            

utroligt meget op i, hvad andre tænkte om deres billeder, når de poster dem. Hendricks               

påpeger, at denne påvirkning både kan have negativ og positiv effekt. Dette kan ses i               

forlængelse af Thomas Ziehe, der nævner at vi som subjekter søger en bekræftelse og accept.               

Hvis vi opnår en tilstrækkelig mængde anerkendelse og accept, kan påvirkning derfor ses             

som havende en positiv effekt, men lige så snart ”gapet” mellem vores identitet i              

virkeligheden og på nettet bliver for stor, vil det have en negativ effekt. 

  

Hertil knytter Hendricks et meget interessant fænomen, han kalder for ubevidst gruppepres.            

Dette kan også være med til at forklare, hvorfor pigerne bliver påvirket som de gør, men også                 

hvorfor de har den adfærd, som de har. Som nævnt opstår det ubevidste gruppepres, når man                

tror, at man ved, hvordan det fællesskab man er en del af handler. Dette fænomen, kædet                

sammen med ovenstående, virker til at kunne have store konsekvenser for pigernes mentale             

sundhed på Instagram. I takt med pigerne ”konkurrere” om at få accept og bekræftelse på               

Instagram, og måske ikke længere kan identificere sit sande jeg med den påtaget rolle, skaber               

de et pres på dem, der måske stadig kan identificere sit sande jeg med den påtaget rolle. Disse                  

piger vil se denne adfærd som værende normal på Instagram og vil stræbe efter den i takt                 
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med det truer deres mentale sundhed, og der kan opstå en kultur på Instagram, hvor flere og                 

flere hopper med på bølgen om at iscenesætte virkeligheden så godt som muligt, for at få                

mest muligt anerkendelse. Hvis størstedelen af pigerne på Instagram, som det tyder på i              

spørgeskemaet, agerer på denne måde, virker Vincents gruppepres til at kunne have stor             

betydning for pigernes mentale sundhed. 

  

Hendricks skelner ydermere mellem to typer af påvirkning - nemlig normativ- og informativ             

påvirkning. Disse former for påvirkning er begge måder, som vores adfærd bliver påvirket på,              

og de kan virke bekymrende hvis ovenstående er sandt. Det normative begreb kan ses som               

værende pigernes forestilling om, hvad Instagram er, når de opretter en profil. En tro på at                

Instagram er et sted, hvor man fremstiller sin hverdag og sig selv i sit ægte jeg. Derimod kan                  

den informative påvirkning derefter træde i kræft, som også nævnt ovenstående, hvor de rent              

faktisk finder ud af, hvad der giver anerkendelse og bekræftelse på platformen, og derefter              

tilpasser deres adfærd efter, hvad der er socialt accepteret på Instagram kulturen. Derimod             

hvis de er klar over denne iscenesættelse på Instagram og kan skelne mellem den virkelige               

verdenen og instagram, virker det ikke til at være et problem, men lige så snart de ikke kan                  

identificere sig med den påtaget rolle på Instagram vil det ifølge ABC have negativ effekt på                

deres mentale sundhed. 

 

Interview  

I dette afsnit vil interviewet med den 18 årige instagram-bruger blive inddraget, og sættes i               

sammenhæng med Ziehes perspektiv på kulturen blandt unge i det senmoderne samfund og             

Instagram. Derudover vil der indrages Erving Goffman teori om frontstage/backstage og           

Joshua Meyrowitz teori om Middlestage, for at beskrive hvordan Instagram har en effekt på              

unges identitetsdannelse.  

 

I interviewet med den 18 årige instagram-bruger beskriver pigen hvordan der på Instagram er              

nogle uskrevne regler på mediet. Pigen siger i interviewet ”...på min Instastory kan jeg poste               

flere gange om dagen, hvorimod det ville være underligt at poste flere gange dagligt på min                

insta [instagram], mine venner ville nok synes det var lidt underligt” (Bilag 2, Interview,              

2019) Altså er der en kultur på Instagram, hvor det ville være “underligt” hvis man poster                
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opslag på sit feed flere gange om dagen. Derimod er det anset som normalt at poste opslag                 

flere gange om dagen på sin Instastory.  

Pigen siger også, “...jeg kunne aldrig finde på at poste et billede i mit feed af at jeg var i                    

byen...” (Bilag 2, Interview, 2019) dette sættes ikke i kontekst med pigens liv uden for               

Instagram, men fortæller igen noget om hvordan man begår sig på Instagram. Hvordan det              

anses for ikke at være okay at poste alting på Instagram, og at det kan være situationsbestemt                 

hvornår det det anses for at være okay. Dette beskriver igen hvordan der er nogle uskrevne                

regler på Instagram og hvorfor  Instagram er en del af unges kultur.  

Dette bekræfter Ziehe i sin teori om ontologisering, hvor unge søger et fællesskab, hvor der               

er nogle regelsæt for hvordan man begår sig - i dette tilfælde, hvordan man begår sig på                 

Instagram. Pigens venner ville tænke hun var underlig, og derfor uden for fællesskabet, hvis              

hun ikke fulgte de (uskrevne) regler om hvordan man begår sig på Instagram. For at               

bibeholde trygheden i pigen sociale fællesskab,  følger hun disse regler.  

 

En anden ting pigen i interviewet kommer ind på, er, hvordan hun føler hendes Instagram               

skal være perfekt. På trods af, at hun godt ved hun ikke er det i virkeligheden (virkeligheden,                 

som i livet uden for Instagram). Hun siger nemlig: “...jeg kan godt lide at tingene skal være                 

lidt mere perfekte på min instagram, også fordi jeg har muligheden for det. Jeg ved da godt                 

at jeg ikke er perfekt i virkeligheden, men jeg kan da godt lide at fremstå sådan på                 

Instagram.” (Bilag 2, Interview, 2019). Dette beskrive meget godt Goffmans teori om            

hvordan vi gerne selv vil styre vores roller. Pigen i interviewet vil gerne fremstå perfekt på                

Instagram, især på hendes feed. Hun kan selv kontrollere hvilke opslag hun vil lægge op på                

sin Instagram og derved selv kontrollere sin frontstage-identitet. På den anden side, fortæller             

hun også hvordan hun ikke tænker så meget over hvad hun poster på sin Insta Story. Her får                  

pigens følgere lov til, at se mere af pigens backstage-identitet. Ifølge Joshua Meyrowitz, giver              

det god mening. For som Meyrowitz redegører for, kan det være svært at opretholde ens               

frontstage-identitet på Instagram [sociale medier]. Her deler man jo sine private og personlige             

ting, og i dette tilfælde på en “perfekt” og redigeret måde. Derfor bruger hun Instastory til at                 

vise sine mere “uperfekte” sider frem.  

En af årsagerne til hvorfor pigen føler større tendens til at vise flere personlige og uperfekte                

ting frem på hendes Insta Story, og ikke i hendes feed, kan muligvis være på grund af at en                   
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Insta Story kun kan ses i 24-timer. Man er ikke på samme bundet til opslaget. Derudover er                 

der en kultur på Instagram, hvor det ikke anses for at være okay, at poste alting i sit feed. 

 

Astrid Haug interview 

Ifølge Astrid Haug, handler de sociale medier, for unge, primært om at holde kontakten og               

”connecte” med de mennesker der er omkring dig i din hverdag. Hun nævner derimod også,               

at like-knappen og det at kunne kommenterer på hinandens opslag er med til at give feedback                

og bekræftelse fra vennerne: 

  

”Det vi ser unge primært bruger sociale medier til, det er faktisk til at connecte med de folk, 

som de kender i den fysiske verden. […] […] Samtidig så er de sociale medier jo også bygget 

op med likes-knapper, dele-knapper, kommentarer og så videre – så man har også mulighed 

for at få den der feedback fra andre, hvis man lægger noget op. Så på den måde, bliver 

sociale medier også en del af unges identitetsskabelse, hvor man hele tiden prøver af: ”Hvis 

jeg nu gør det her, hvad siger mine venner og omverdenen så til det. Hvis jeg nu gør det her, 

hvad er så deres reaktion?”.” (Haug, 2019, bilag 1) 

  

De sociale medier er bygget op, så det er muligt at have kontakt til omverden, uden at skulle                  

rejse sig fra sofaen. Og det er blevet meget lettere for unge at have konstant kontakt over                 

telefonen, om det så er i form af kommentarer, likes eller beskeder. 

Ligeledes med Astrid Haugs antagelser, mener Thomas Ziehe også, at unge har en tendens til               

at være afhængige af hvad andre tænker om dem. Det er ideelt for unge hele tiden at spejle                  

sig i hinanden og skabe sin egen identitet ud fra det. Og det er ligeledes ideelt for unge, at                   

søge bekræftelse og opmærksomhed blandt andre unge omkring dem. Det kan være svært at              

vide, om man passer ind, hvis ikke der er nogen omkring en, der anerkender det du gør, siger                  

eller det du ligger op på de sociale medier. 

  

”[…] men for de fleste, så er det jo for at tage sig lidt bedre ud, end man måske gør i 

virkeligheden. Og det er jo en af de lidt mere kedelige ting ved Instagram, synes jeg. Det 

bliver meget poleret og alt er i sådan noget stærkt, klart lys – der er faktisk nogen, der har 

omtalt Instagram som stedet, hvor solen altid skinner.” (Haug, 2019, bilag 1) 
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I citatet ovenfor beskriver Astrid Haug, hvordan unge benytter Instagram til at sende et mere               

poleret billede af hvordan ens hverdag egentlig ser ud. De fleste har en tendens til at udvælge                 

de pæne billeder frem for de dårlige, når der ligges noget på Instagram. Fordi hvad tænker                

ens venner, hvis man ligger et billede op, hvor man har dobbelthage, eller hvis man har en                 

hobby, som vennerne eller familien ville synes var mærkelig, får man så ingen likes på sit                

billede? 

Som Erving Goffmans frontstage-teori påpeger, så bruger vi de sociale medier til at skjule,              

det vi ikke have nogen skal se, og kan på en måde styre, hvordan vi gerne vil have andre                   

mennesker ser og opfatter os. 

  

Astrid Haug nævner også, at Instagram er et sted hvor solen altid skinner, da det meste                

indhold er blevet redigeret og perfektioneret. Hun nævner for eksempel, at Influencere            

primært redigerer deres billeder så deres sponsorerede firmaaftaler kan få solgt nogle flere             

produkter. 

  

”Men den store tendens er, influencere redigerer deres billeder for at få flere likes og 

kommentarer, og på den måde gør dem selv mere populære, så de kan sælge flere produkter, 

for dem som de er sponsoreret af.” (Haug, 2019, bilag 1) 

  

Der er dog også en mere positiv side af de sociale medier. Astrid Haug mener også at de                  

sociale medier kan have en positiv effekt, da man har større mulighed for at være tæt på sine                  

venner, uden rent faktisk at være i samme rum som dem. Hun nævner for eksempel, at man                 

stadig kan have kontakt til sin omverden derhjemme, selvom man måske er på ferie langt               

væk: 

  

”Der kan sociale medier virke positivt, på den måde, at man netop kan være tæt på sine 

venner, og følge med, også hvis man f.eks. er på ferie eller bare er derhjemme. Men det kan 

også betyde, at man kan bruge enormt meget tid på at spejle sig i omverdenen, og man så 

ikke bruger så meget tid på, at dyrke det man rent faktisk interesserer sig for eller har lyst 

til.” (Haug, 2019, bilag 1) 
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Diskussion 
 
Hvorvidt er Instagram årsagen til stigningen af mental syge unge piger i det danske              

samfund?  

Den tidligere inddraget teoretikere Thomas Ziehe beskæftigede sig med, hvordan det           

senmoderne samfund udfordrer individets ageren og kultur. Derved opstår der nogle           

reaktionsmønstre. Dette er tanker han har gjort sig om det senmoderne samfund. Vincent             

Hendrick beskæftiger sig også med det senmoderne samfund men primært med sociale            

medier som omdrejningspunkt og hvordan unge påvirkes heraf. Man kan derfor stille            

spørgsmålet, er det Instagram eller er det det senmoderne samfund, der presser de unge pigers               

mentale sundhed? Ovenstående vil være en interessant diskussion, da det tydeligt ses på             

analysen, de inddragede statistikker og figurer, at mentale lidelser blandt unge piger er et              

stigende problem i det danske samfund. 

  

Som vist i analysen kan Instagram være en af årsagerne til stress og angst, når man                

undersøger udviklingen af unge pigers mentale sundhed. Men hvis man skal tro artiklen ”De              

unge er ved at kvæles under stress og pres”, virker det som om, at det i højere grad er                   

samfundet og den senmoderne kulturs krav til de unge mennesker: ” Alt for mange unge har                

ondt i livet. De bliver presset af politikere, lærere og forældre til at skynde sig at ”blive til                  

noget” og bidrage til samfundet som skattebetalende borgere”(Sandfield, 2017). At de bliver            

presset igennem systemet kan ses i forlængelse af Thomas Ziehes teori, om at der i det                

senmoderne samfund er mange flere muligheder for de unge individer, og der derfor også er               

højere chance for at træffe forkerte valg. Hvis unge individer oven i alle disse valgmuligheder               

bliver presset i form af tid, kan man forestille sig, at det presser dem yderligere. Derfor vil de                  

unge ifølge ABC’s forståelse af mental sundhed, som nævnt ovenstående er “...at trives og              

fungere i hverdagen”, blive udfordret. Man kan ikke blive presset til noget, og begå forkerte               

valg, samtidig med at man skal trives og fungere i hverdagen.  

 

Som nævnt kan Instagram både have negative og positive effekter på individet. Hvis unge              

mennesker træffer forkerte valg i forhold til uddannelse, og ikke føler de vil identificeres med               

den rolle de har påtaget sig, kan man forestille sig, at de på Instagram agerer ud fra Vincent                  
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Hendricks forståelse af normativ påvirkning. De handler altså ud fra hvad andre gerne vil se,               

for at skabe en ny/anden identitet end den de i virkeligheden har. Dette skyldes de måske er                 

utilfredse med deres backstage-identitet. Det forkerte valg som samfundet presser dem til            

muligvis at tage, kan også ses ud fra den normative påvirkning. Unge kan have en forståelse                

af, at samfundet ønsker at se dem i den rolle eller at samfundet ønsker at se dem skynde sig                   

igennem de forskellige stadier af livet, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet. Derved kan               

Hendricks mere digitale teori altså også anvendes i den virkelige verden, og omvendt kan              

Ziehes teori også udspille sig på Instagram. Det virker til, at det senmoderne samfund presser               

individet til hurtigt at finde ud af, hvad de vil, og hvem de er, og stræben efter at finde ud af                     

hvem man er virker også til at udspille sig på instagram. 

 

Samfundet i dag er præget af teknologi og de fleste mennesker går ikke ud, uden en telefon                 

ved hånden. De primære fund i analysen tyder på at Instagram kan have en negativ effekt på                 

unge pigers mentale sundhed. Dog er det også interessant at se på den positive side, som                

Instagram også kan have på unges mentale sundhed. af det Sociale medie ekspert Astrid              

Haug (bilag 1) pointerer, at Instagram og sociale medier generelt godt kan have en positiv               

side i og med, at mennesker kan holde kontakten til hinanden, uden at skulle sidde i det                 

samme rum. Dette mener Søren Østergaard  

Et spørgsmål der kan rejses ved denne problemstilling, kan være om mennesker bliver mere              

ensomme, ved at føre kontakt og samtaler over telefonen og på sociale medier, i stedet for at                 

være til stede sammen.  

Vores forståelse af mental sundhed har været, at Instagram kan være med til at give psykiske                

lidelser i form af depression og angst. Vi har også haft en forståelse for, at det primært                 

rammer unge piger. Dette kan have noget at gøre med måden Instagram bliver brugt på den                

dag i dag. Det er ideelt at se på hvordan unge piger benytter de sociale medier og især                  

Instagram. Instagram er et billede medie, som bliver brugt til at belyse sin egen hverdag. I en                 

artikel fra Jyllands Posten (Raabæk, 2018), nævner Søren Østergaard, at det ikke ville undrer              

ham, hvis sociale medier, kan være skadelige for den mentale sundhed. Han nævner også at               

det typisk er det polerede billede af hverdagen, der bliver delt på Instagram, og ikke billeder                

med pletter på tøjet. Det er et vigtigt synspunkt at tage stilling til, fordi unge piger kan få en                   

opfattelse af, at den “perfekte” verden er virkeligheden. 
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Ifølge en artikel fra TV2 (Nielsen, 2019), er  instagrammeren Melissa Bentsen blevet mere 

opmærksom på, hvordan hun bruger Instagram, hvad hun lægger ud og hvordan det påvirker 

hendes følgere. Hun redigerer dog stadig sine billeder, dog med det budskab, at folk skal 

vide, at det ikke er virkeligheden. 

En anden pointe der kan være spændende at diskutere er, at der generelt er flere piger, der får 

psykiske lidelser i forhold til drenge. Man ser oftest at piger redigerer deres billeder på 

Instagram, og spørgsmålet er om det kan have betydning for om de af den grund har en større 

tendens til psykiske lidelser. Er det fordi piger bruger mere tid på Instagram? Eller er det 

fordi piger er hurtigere udviklet? 

Derudover er der ifølge undersøgelsen, lavet af Søren Østergaard og Thomas Willer,            

fremvist, at blandt unge gymnasieelever, kan ens følgere og likes, betyde mere end ens              

fremtræden i det virkelige liv. Dette kan være en fordel for de unge, som ikke har den største                  

sociale kapital i virkeligheden, og opnår den på Instagram. På denne måde vil de skabe               

mening i deres liv, ved at finde et fællesskab på Instagram. 

Konklusion 
 

Alt i alt kan vi konkludere, at mental sundhed er et stigende problem blandt unge kvinder i 

Danmark. Instagram er et sted, hvor disse unge kvinde begår sig aktivt i form af at poste 

billeder og stories. På Instagram går pigerne med op i at fremstille sig selv i sådan en grad, at 

de får anerkendelse for andre, og i stræben efter denne, kan det påvirke deres mentale 

sundhed negativt. Instagram lader dog også til at kunne have positive effekter i form af, at 

Instagram gør det muligt, at opretholde et socialt netværk. Men lige så snart, at de ikke kan 

identificere sig med den rolle, som de har påtaget sig på Instagram, virker det til at kunne 

have negativt effekt. Hvorvidt det er Instagram der presser de unge piger til at fremstå på en 

bestemt måde, kan der stilles spørgsmålstegn ved. Det senmoderne samfund virker også til at 

være en aktør, der påvirker de unge pigers mentale sundhed, og hvorvidt det er Instagram 

alene, der er skyld i det øget pres på pigerne eller det senmoderne samfund som helhed kan 

diskuteres. 
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Perspektivering 

Historisk perspektiv på unges mentale sundhed: 
Hvis man ser bort fra det stress og pres, Instagram påfører de unge mennesker i dag, og 

kigger på, hvad der pressede de unge, før alle former for sociale medier kom til i verdenen, 

ville listen ikke være lige så lang, som den er i dag, men alligevel differere.  

 

Før de sociale medier kom til, følte de unge en lidt anden form for press, dog ikke i så høj 

grad, som de gør i dag. I en artikel udgivet af DR i 2017 skrevet af Ahrens, Hansen og 

Jonasdottir viser det sig, at unge i alderen 16 til 24 år der føler, at de har stress, er steget 

gevaldigt på bare 26 år. I artiklen er der indsat en tabel, der illustrerer en graf, hvor man kan 

se opdelingen af, hvem der i højest grad føler, at de har stress, af unge mænd og kvinder. Her 

er det tydeligt at se, at det er de unge kvinder, der altid har følt sig mere stressede, i forhold til 

drengene, dog er det også tydeligt, at se den voldsomme stigning af unge der føler sig 

stressede. Hvad der tidligere har været årsagen til, at de unge generelt har følt sig presset, kan 

skyldes det press der har været, omkring at unge skulle præstere bedre i 

uddannelsesinstitutionerne, og forventninger om, at flere unge skulle have en gymnasial 

uddannelse. Ifølge Per Schultz Jørgensen, som bliver inddraget i DR’s artikel, kom denne 

form for pres først til udtryk tilbage i 1970’erne og 1980’erne, og denne er vokset, siden da. 

Per Schultz Jørgensen er en professor i socialpsykologi, som udtaler sig om de unges liv i 

artiklen.  Jørgensen argumenterer for, at forventningen om at de unge skulle have en 

gymnasial uddannelse først startede, efterfulgt af at Danmark på daværende tidspunkt for 

alvor blev til et informationssamfund, samtidig med, at globalisering blev sat igennem og 

dette har haft stor betydning for ungdommen lige siden. Jørgensen påpeger faktisk også, at 

ungdommen altid har været en hård tid at skulle komme igennem, alligevel er der en 

signifikant forskel på hvilken form for pres, de unge føler sig presset af. Ifølge ham, har det 

været forskellige begivenheder, der har forårsaget udviklingen i de unge menneskers 

stressede og pressede følelser i diverse situationer. I 70’erne og 80’erne, skete globaliseringen 

og et alvorligt skift til et informationssamfund. Et årti senere er individualisering årsagen til, 

at presset bliver større hos de unge, da det betød, at der nu blev sat fokus på de enkelte 

individer og deres ydeevne. Det betød også, at man begyndte at sammenligne, måle og veje 
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de enkelte individer mere, end hvad der var blevet gjort tidligere, påpeger Jørgensen i 

artiklen. Derfor giver det mening, at de unge har følt og stadig føler sig mere og mere 

pressede. Følelsen af at blive sammenlignet med andre, som er bedre end én selv, kan påføre 

en negativ følelse af, at man ikke er god nok og dermed kan det påvirke ens mentale sundhed 

på en negativ måde. Det kender man måske selv, at man enten bliver sammenlignet med 

ældre søskende, som opfører sig eksemplarisk, eller mønster eleverne, der altid får gode 

karakterer. Det er her presset kan opstå for de unge, som bliver sammenlignet og det kan 

hænge sammen med at ingen mennesker er ens, hvorfor skulle unge så være det?  

Den sidste begivenhed, der er skyld i at unge i dag føler sig mere pressede end nogensinde, 

skyldes internettet og sociale medier, som langsomt begyndte at overtage de unges 

hverdagsliv omkring årtusindeskiftet. Per Schultz udtrykker, at især sociale medier er en 

faktor, der har forstærket presset hos de unge individer, og hvis man tager et kig på bilag 3, 

figur 4, kan man også se, at der fra årtusindeskiftet er sket en bekymrende stigning hos de 

unge der føler sig pressede, også her kan man se, at det primært er kvinder der føler det pres. 

Dermed kan man så sige, at grunden til, at de unge føler sig mere pressede i dag, er en 

blanding af de forskellige begivenheder, der har været årsag til, at de unge har udviklet 

mentale sygdomme. 

Refleksion over egen gruppeindsats 
I gruppen var vi hurtige om at finde ud af, hvilket synspunkt vi ville gå ud fra. Vi startede                   

vores proces ud med, at fokusere på influencere og hvordan- og hvorfor de redigerer og               

bruger filtre på deres billeder. Vi havde en formodning om, at influencere påvirker unge til               

også at redigere deres billeder, for at vise alle de bedste sider af livet. Vi var hurtige om at                   

sende mails ud til forskellige influencere og sociale medie eksperter, og vi fik også sendt et                

spørgeskema ud til vores målgruppe. Desværre fik vi intet svar fra influencerne og ud af de                

fire sociale medieeksperter vi spurgte, var der kun en der svarede. Det har været ærgerligt for                

vores projekt, fordi det kunne have været spændende at få viden fra en influencer selv og                

måske få flere forskellige synspunkter fra andre eksperter. Dog kom vi – efter et par               

succesfulde vejledermøder og midtvejsevaluering – heldigvis op på hesten igen og ændrede            

vores udgangspunkt til unge pigers mentale sundhed, i stedet for redigering og brug af filter               

på Instagram. Dette har haltet vores arbejdsproces en smule, men vores gode og stærke              

gruppedynamik har sendt os i mål med projektet. 
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