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Abstract 
This project investigates young women's relationship to social media, were our target group is the 

16 to 24 year old women. Our main focus is to find out how the social media is used by our target 

group, as well as what impact it can have on their mental health. We will use empirical methods as 

well as theoretical knowledge to get an overall view of the problem, and we will use it to create an 

understanding between our target group and us. We found out that the young women were aware of 

the impact of social media in their everyday life, through our quantitative study and our qualitative 

studies. However the impacts were pushed aside in favor of other factors, that the media gave them. 

The social media affected the young women differently, however depending on their age, 

confidence and self-esteem. Based on this knowledge, our main desire is to reduce the deterioration 

of the mental health of young women, as well as abolish taboos such as loneliness, impaired self-

esteem and exclusion from the fellowship. Our product has been created through an iterative design 

process with the goal of giving young women and healthier relationship to social media, and to 

show them that there is no subject that needs to remain a taboo. 
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Indledning  

Emne  

De sociale medier har længe været et debatteret emne, som er blevet set som værende et stigende 

problem for de unge kvinder i det senmoderne samfund, som med sig har medført forskellige 

former for mentale problemer i takt med det forhøjede brug af de sociale medier. De sociale medier 

visker grænserne ud for, hvad der er den reelle virkelighed og hvad der er den iscenesatte 

virkelighed. De sociale medier viser ikke et reelt billede, idet det for det meste fungerer som en 

platform hvor man kan polere sin identitet, hvilket ofte medfører til at unge spejler sig i hinanden 

eller prøver at efterligne hinanden (Bønnelykke, E., 2017). Flere og flere unge kvinder oplever, at 

de sociale medier er en essentiel og nødvendig del i hverdagen, herunder gælder uafhængigt om de 

er relateret til deres private eller professionelle liv. Denne følelse af nødvendighed, kan resultere i 

en stigende afhængighed af, at det er essentielt at være ‘på’ hele tiden, idet frygten for at gå glip af 

noget er overvældende for de unge kvinder. De sociale medier har ramt stort set alle aspekter af 

hverdagslivet, hvilket dermed automatisk har forstærket aktualiteten af disse. Vores mål for 

projektet er, at skabe en forståelse for de sociale mediers indvirken i de unge kvinders hverdag, 

herunder set ud fra deres synsvinkel vedrørende emnet. Dette mener vi kan gavne den omfattende 

debat om sociale medier, idet man trækker på brugernes synsvinkel.  

 

Motivation  

Vores emne er udvalgt på baggrund af vores interesse inden for de sociale medier, og deres 

påvirkning på det enkelte individ samt de mulige konsekvenser af disse. Som gruppe blev vi hurtigt 

dannet, idet vi begge havde en fælles interesse om det overordnede emne, som efterfølgende blev 

specificeret. Specificeringen skete på baggrund af vores debat om vores interesseområder samt 

vores interne forventningsafstemning vedrørende ambitioner og mål for projektet. Derudover er 

vores valgte målgruppe, en gruppe som vi kan identificere os med, idet vi tilhører den samme, 

herunder Generation Z. Dette giver os muligheden for at trække på egne erfaringer, normer og 

problematikker fra hverdagslivet, som kan benyttes som baggrundsviden. Vi var ikke i tvivl om, at 

de sociale mediers stigende aktualitet i det senmoderne samfund havde skabt nogle negative 

konsekvenser for de unge kvinder. Det er på dét grundlag, at vores overordnede emne og 

efterfølgende specificerede problemformulering blev skabt. Der er skabt mange fordomme omkring 
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brugen af de sociale medier, hvilket vi havde en stor interesse i at undersøge, som dermed kunne 

være en hjælp til at få be- eller afkræftet vores baggrundsviden for projektet. 

 

Problemfelt  

Vi lever i en tid, hvor vi bliver tættere og tættere på hinanden gennem de sociale medier, dog er 

afstanden mellem mennesker blevet markant større i takt med disse samfundsrelaterede ændringer, 

der er sket over de seneste par år. Elementer som ensomhed, dårligt selvværd samt mentale 

problemer ved brugen af de sociale medier er stigende (Rambøll Management Consulting 2019). 

Selvværd, selvtillid samt selvidentitet er begreber der flittigt anvendes i dagens Danmark, men 

spørgsmålet er, hvordan de sociale medier kan have en så stor påvirkning på den unge kvinde samt 

om dette kan minimeres på nogen måde? Vi er opmærksomme på, at de sociale medier ikke er den 

eneste faktor der spiller ind i de unge kvinders opfattelse af dem selv, dog fastholder vi, at det er ét 

af de primære og moderne elementer der er kommet i spil i det senmoderne samfund. Andre årsager 

der kan have en negativ indflydelse på de unge kvinders selvopfattelse og selvidentitet kan blandt 

andet være familierelationer, venskaber, skønhedsidealet, kærlighed og seksualitet, karakteridealet 

og præstationssamfundet samt individuelle bekymringer, som for eksempel trivsel, selvværd og 

selvtillid (Bilag: Interview 1, s. 2 ). Ageren på de sociale medier er en essentiel problematik for især 

de unge kvinder, idet det er dem der er storforbrugerne af de sociale platforme (Bjerre, A. 2018). 

Flere og flere unge kvinder oplever at mange af hverdags aspekter er forbundet til de sociale 

medier, og at man ikke kan undvære disse af praktiske årsager, herunder i forbindelse med 

henholdsvis skole-, arbejds - og sportsrelaterede ting. Det er blevet en essentiel del af hverdagen, 

som kan benyttes til mange praktiske ting, for eksempel informationssøgning, rådgivning og 

bestillinger, dog har de sociale medier ligeledes være en stor del af at alting i dag går meget stærkt, 

og at det er svært at følge med. Der har aldrig været flere valgmuligheder eller bedre chancer for at 

realisere sig selv end der er i dag, men frygten for at vælge forkert, betyder, at mange unge kvinder 

føler sig pressede, hvilket kan føre til mistrivsel i fællesskabet (B., A. Det ved du ikke om din 

teenagedatter). Om man er aktiv eller passiv på de sociale medier er i realiteten irrelevant, idet man 

under alle omstændigheder, bevidst som ubevidst, bliver påvirkede af de elementer man ser på de 

sociale medier, herunder primært på det sociale medie Instagram. Instagram er en platform, hvor 

‘det perfekte’ bliver iscenesat og poleret til en så høj grad, at det bliver svært at skelne mellem den 

reelle virkelighed og den iscenesatte virkelighed. Flere eksperter mener, at de unges brug af de 

sociale medier er blevet forstærket og mere eller mindre er blevet vanedannede. Der forekommer en 
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klar afhængighed af de sociale medier, hvor årsagerne til afhængigheden kan være af forskellige art 

(Hansen, K. 2017). Når unge kvinder benytter de sociale medier, har de en tendens til at 

sammenligne sig selv med andre. I de fleste tilfælde kan dette have en negativ påvirkning på de 

unge, idet der dermed opbygges en søgen efter anerkendelse og bekræftelse, som kan være svær at 

tilfredsstille, idet behovet hele tiden stiger og hungrer efter mere. Som menneske, og især som ung, 

vil man gerne tilhører et fællesskab, og derfor bliver behovet for de sociale medier essentielt, idet 

det er en stor del af at oprette og opretholde dette fællesskab (Levinsen, M., 2017). Typisk ligger 

identitetsdannelsen for de unge kvinder i ungdomsårerne, hvor man er særligt udsat for stærke 

følelser og tvivlsspørgsmål. Når man som ung skal finde sin identitet, er man meget sårbar, som 

ligeledes gør, at man er letpåvirkelig (B., A. Det ved du ikke om din teenagedatter). Selvom de 

sociale medier er med til at forværre den frie udvikling for den unge kvinde, er der alligevel noget 

der gør, at de ikke kan abstrahere fra  brugen af disse. Hver forbruger bruger de sociale medier på 

deres egen individuelle måde, og dermed er det subjektivt, hvad der betegnes som værende 

overforbrug, og hvad der betegnes som værende “regelmæssig” eller “passende” brug af de sociale 

medier. Det afhænger i høj grad af, hvordan man bruger indholdets “goder” samt hvordan disse 

bliver formidlet og modtaget uden for den virtuelle verden. Dette betyder ligeledes, at en fornuftig 

og logisk brug af de sociale medier kan være svær at adskille fra en ufornuftig og ulogisk brug. 

Spørgsmålet er dermed følgende, om hvorvidt de sociale medier er med til at forværre det mentale 

helbred hos de unge kvinder over tid, og i hvor høj grad der er tale om.  

 

Problemformulering  

Hvilken påvirkning har sociale medier for de unge kvinders mentale helbred i alderen 16-24 år og 

hvordan kan vi ved hjælp af en iterativ designproces, designe en løsning, som kan hjælpe 

målgruppen til at blive mere opmærksomme på problemet? 

1. Hvilken sammenhæng er der mellem brugen af de sociale medier og den mentale sundhed 

hos målgruppen? 

2. Hvilke metoder og værktøjer kan benyttes for, at styrke det mentale helbred hos de unge 

kvinder i alderen 16-24 år?   

3. Hvordan kan vi gennem kvalitativ og kvantitativ metode opnå viden og indsigt i 

målgruppens liv? 

4. Hvordan kan vi designe en kampagne, der kan tiltrække målgruppens fokus? 
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Rapportens opbygning  

Rapporten er opbygget af en indledning, et metode - og teoriafsnit, en semesterbinding, en analyse, 

en diskussion samt en konklusion. Indledningen vil give læseren en forståelse af hvad rapporten 

handler om, dette betyder, at læseren bliver indført i emnet og rapportens problemstilling. 

Indledningen vil have til formål at vække læserens interesse og dermed fungerer som en 

“appetitvækker”, der skal give læseren lysten til at læse videre i rapporten. Derefter kommer der et 

metode - og teoriafsnit, som skal forstås som et sammenhængende sæt af antagelser, der forklarer 

vores brugte teorier og metoder på det selvvalgte emne. Metoden vil beskrive hvordan vores 

indsamlede stof er blevet indsamlet samt bearbejdet. Det indsamlede stof bliver efterfølgende 

analyseret i rapportens analysedel. Her vil vores empiri ligeledes forekomme, herunder vores fire 

interviews, vores spørgeskema samt de tekster vi har læst. Dernæst kommer semesterbindingen i 

projektet, der forklarer hvordan vi har inddraget kurserne på første semester. Til dette projekt har vi 

ment, at der var to primære kurser der var relevante i forhold til vores produkt og sammenfattende 

rapport. Kurserne er Design & Konstruktion samt Subjektivitet, teknologi og samfund. Efter 

semesterbindingen vil vi komme ind på analysen, hvor vi vil forsøge at opdele problemet i emner, 

herunder ud fra det materiale som vi har indsamlet. Formålet ved vores analyse er at finde en 

sammenhæng med det indsamlede materialet samt undersøgelsen af årsagsforholdet. Produktfasen 

bliver ligeledes beskrevet kort, hvor vi forklarer hvordan vores visuelle produkt er blevet skabt, og 

hvorfor vi har valgt at gør det på denne måde. Dernæst vil vi komme ind på vores diskussion, hvor 

vi vil præsenterer forskellige synspunkter. Synspunkterne vil blive holdt op imod hinanden, 

hvorefter de vil blive afvejet. Til slut vil vi komme ind på vores konklusion for projektet, som vil 

fungerer som en spejling af indledningen. Den røde tråd er essentiel, idet konklusionen skal være et 

svar på problemformuleringen og dermed passe sammen med indledningen. 

 

Metode - og teoriafsnit 

Begrebsafklaring 

Mental sundhed: Bliver set som værende en tilstand hos det enkelte individ, der kan variere som 

følge af biologiske og sociale faktorer. En negativt mental sundhed omfatter tabubelagte 

problematikker, heriblandt emotionelle problemer, for eksempel depression eller angst. For at have 

en positiv mental sundhed, skal individet føle sig godt tilpas i egen krop samt kunne klare 
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hverdagens udfordringer. Den positive mentale sundhed fremmes gennem deltagelse i aktiviteter, 

sociale fællesskaber samt meningsfulde oplevelser.  

 

Generation Z: Generation Z strækker sig fra 1990’erne til starten af år 2000. Unge der blev født i 

denne tid betegnes som værende ‘de digitalt indfødte’, idet det er den første generation der er vokset 

op med internettet og dets utallige muligheder.  

 

Sociale medier: Kan ligeledes kaldes for sociale netværksmedier, og forkortes SoMe. De sociale 

medier er online medier, der udspiller sig på internettet. Mediet giver mulighed for at dele eget 

indhold med andre personer, herunder hvor der opstår gensidig kontakt og samvær. Kan blandt 

andet være websites, online kommunikationsredskaber samt virtuelle fællesskaber, hvis formål er, 

at forbrugerne kan kommunikere digitalt med hinanden.  

 

Selviscenesættelse: Måden hvorpå individet viser sit image på over for andre. Det kan blandt andet 

blive præsenteret gennem udseende, interesser eller adfærd. Individet opfører sig på en bestemt 

måde, herunder for at skabe opsigt og interesse hos andre mennesker, som det er fascineret af.  

 

Selvtillid: Individets selvtillid svinger fra situation til situation, hvilket betyder, at selvtilliden er 

afhængig af den specifikke situationen individet befinder sig i. Det handler om hvor god man er til 

en given opgave, samt hvor meget tillid individet har til sig selv i den givende situation. 

 

Selvværd: Individets selvværd er en konstant følelse, herunder uden de store sving. Handler om 

hvorvidt individet kan lide sig selv, som den man er samt den mængde kærlighed og accept 

individet kan give sig selv som menneske.  

 

Coachingbølge: Coaching handler om at en uddannet coach prøver på, at få det bedste frem i 

individet. En coach har til opgave at individet skal opnå den bedst mulige præsentation, idet 

individets potentiale bliver frigivet gennem støtte og samarbejde coachen. .  

 

Indledning til teoriafsnit 

Til vores problemstilling har vi en allerede eksisterende viden til vores valgte emne, dog ønsker vi 

nogle besvarelser til vores underen i forhold til visse aspekter af emnet. Besvarelserne vil hjælpe os 
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videre med vores arbejde med projektet, idet vi vil bruge dem til at tolke svar ud fra. Dette betyder, 

at besvarelserne giver os muligheden for at få en forståelse for målgruppens interaktion på de 

sociale medier. Dermed vil vi få en solid grobund for at skrive en objektiv rapport, hvor vores 

subjektive holdninger ikke vil blive inddraget, idet de vil forværre troværdigheden af rapportens 

indhold. Besvarelserne er blevet fundet i det indsamlede empiriske materiale, herunder bøgerne 

Selvet: Sociologiske perspektiver, Religionssociologi – en introduktion, Hvordan bliver vi digitalt 

dannede?, Det du ikke ved om din teenagedatter, Sociale netværksmedier - præcist og klart om 

medier og kommunikation samt Hverdagslivets rollespil. Ligeledes har vi anvendt få artikler samt 

dele af vores kvalitative undersøgelser, som vi mener har relevans for teoriafsnittet. I bogen Selvet: 

Sociologiske perspektiver tages der udgangspunkt i forskellige teoretikere samt deres teorier, hvoraf 

vi har udvalgt to primære der giver mest mening for vores problemstilling, herunder Erving 

Goffman og Anthony Giddens. Ligeledes har vi anvendt bogen Religionssociologi – en introduktion 

for at få en bedre forståelse for Giddens syn på selvet, idet den giver en god forståelse samt 

baggrundsviden for hvordan individet opererer i forskellige situationer, herunder set i forhold til det 

sociale aspekt. I bogen Hvordan bliver vi digitalt dannede bliver der forklaret hvilke udfordringer 

individet står over for når der er tale om de digitale medier, som i højere eller mindre grad, er 

bundet til den nuværende mangel på normer og retningslinjer. Derudover har vi benyttet bogen 

Sociale netværksmedier - præcist og klart om medier og kommunikation til at se hvilke tendenser 

der findes på de sociale medier, idet det vil hjælpe os med at få en forståelse for manglen på 

normerne og retningslinjerne. Til slut har vi anvendt bogen Hverdagslivets rollespil, herunder for at 

få en indsigt omkring Goffmans teori om begreberne frontstage og backstage. 

  

Selvet 

Den canadiske-amerikanske sociolog, Erving Goffman (1922-1982) beskriver i bogen Selvet: 

Sociologiske perspektiver hvordan han ser selvet. Selvet er en social og foranderlig størrelse, der 

udspilles i forhandlinger med selvets besidder og de sociale tilskuere, herunder er der tale om den 

unge kvinde og hendes resterende omgivelser. Ifølge Goffman så er selvet ikke en essentiel eller 

konstant psykologisk kerne hos individet, idet den ikke er i konstant bearbejdelse. Selvet ligger 

naturligt i individets bevidsthed og personlighed, som værende en medfødt ting. Selvet skal forstås 

som værende anti-essentielt, hvilket betyder, at individets adfærd er medfødt, og dermed ikke noget 

vi selv bestemmer. Dette kan ses som værende en dramatisk effekt, der hele tiden vil dukke op i 

interaktion med andre, blandt andet i forhold til de unge kvinders sociale brug på de sociale medier, 
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for eksempel med hensyn til dialoger med venner, bekendte og familiemedlemmer eller 

argumentation i debatter (Petersen, A. 2011). Den engelske sociolog, Anthony Giddens (1938 -) 

læner sig meget op ad Goffmans arbejde, som beskrevet i bogen Religionssociologi – en 

introduktion, hvor han arbejder med begreberne selvet og identitet som værende to forskellige dele 

af individet. Giddens forklarer at selvet kan ses som værende en strategiudvikling, som individet er 

forpligtet til at varetage gennem livet, hvor der inddrages Goffmans metafor, herunder 

spilmetaforen som understøtter strategiudviklingen. Konstruktionen af selvet sker gennem en 

overvejelsesproces, hvor individet internt reflekterer over de ressourcer der er tilgængelige for 

vedkommende, hvorefter individet prøver at finde muligheder for, hvordan disse ressourcer skal 

benyttes i den almene hverdag. Ressourcerne er dermed med til at skabe erkendelse for individets 

forsøg på at restituere sig selv, herunder afhængigt af hvad individet gerne vil opnå. I forhold til 

selvet er identitet en varierende eksistens, der bliver tilegnet individet ved det refleksive brug af de 

tilgængelige ressourcer, det vil sige, omstændighederne har en afgørende rolle i denne 

sammenhæng. Individets forsøg på at restituere sig selv kan være et meget grænseoverskridende og 

svært projekt, idet erkendelsen af sig selv kan medføre både positive og negative følelser, for 

eksempel kan det både skabe en følelse af befrielse samt en følelse af angst. Når individet har 

besluttet hvad det gerne vil opnå, skal vedkommendes efterfølgende handlinger afspejle dette, idet 

de skal stemme overens med den offentlige identitet, som præsenteres overfor andre (Furseth., I. & 

Repstad, P. 2007).  
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Modellen er taget fra følgende rapport Sammen om unge kvinders mentale sundhed – veje til 

forandring, som er skrevet af Center for Forebyggelse i praksis, KL. 

Vi har valgt at inddrage den ovenstående model, idet den viser hvilke faktorer der kan påvirke den 

mentale sundhed hos de unge kvinder, herunder på det individuelle, sociale og strukturelle niveau. 

Påvirkningen forekommer på udviklingen af den mentale sundhed, som følge af sociale, biologiske 

og psykologiske faktorer. Disse faktorer deles op i henholdsvis de beskyttende faktorer samt de 

risikofyldte faktorer. De beskyttende faktorer benyttes til at se hvilke faktorer der kan beskytte 

individet for forværringen af den mentale sundhed, for eksempel hvis den unge kvinde har en 

positiv selvopfattelse, gode kommunikationsevner samt følelsen af et socialt tilhørsforhold. De 

risikofyldte faktorer benyttes som modsætning til at se hvilke risici der kan medføre til en forværret 

mental sundhed, for eksempel hvis den unge kvinde har et lavt selvværd, dårlige familiære 

relationer samt en risikoadfærd. Disse to faktorer kan inddeles i tre overordnede niveauer, herunder 

det individuelle, det sociale samt det strukturelle niveau. Det individuelle niveau beskriver hvordan 

individet bliver påvirket af sig selv, hvilket betyder, at de skal have fokus på dem selv, så det ikke 

medfører konsekvenser. På det sociale niveau sker påvirkningen fra andre, herunder gennem store 

og stabile netværk, for eksempel er der en større chance for at den unge kvinde oplever et sundt 

mentalt helbred, hvis hun har et godt netværk at støtte sig til. Med hensyn til det strukturelle niveau 

handler det om individets baggrund og omgivelser, for eksempel hvilket miljø den unge kvinde er 

opvokset i (Center for Forebyggelse i praksis 2015) 

  

Som gruppe har vi fokuseret på det individuelle niveau, idet det giver en god forståelse for hvilke 

udfordringer de unge kvinder står over for på daglig basis, hvilket de risikofyldte faktorer beskriver. 

De risikofyldte faktorer er ligeledes blevet berørt i vores kvalitative interviews, herunder i form af 

begreber som mistrivsel, mistro samt følelsen af at være utilstrækkelig, hvilket kan beskrives som 

værende nogle af de største årsager til forværringen af den unge kvindes mentale sundhed (Center 

for Forebyggelse i praksis 2015). I Anne Bjerres bog Det du ikke ved om din teenagedatter bliver 

der fortalt, at de unge kvinder særligt er udsatte for stærke følelser og tvivlsspørgsmål i 

ungdomsårene, idet det er første gang, at de prøver på at finde deres identitet og ståsted i verden. I 

disse år begynder man at gå op i sit ydre image, hvilket gør den unge kvinde ekstremt sårbar over 

for andre jævnaldrende, hvilket er afgørende for den unge kvindes selvforståelse og 

identitetsdannelse (Bjerre, A. 2018).  
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Frontstage og backstage 

Goffman er kendt for sin teori vedrørende de fire grundmetaforer, som værende analytiske kneb i 

sociologien. Disse grundmetaforer beskriver hvordan mennesker indgår i møder med hinanden i 

dagligdagen, herunder i offentlige sammenhænge og er følgende: ritualmetaforen, spilmetaforen, 

rammemetaforen samt teatermetaforen. Ritualmetaforen er karakteriseret af de minutiøse teknikker 

og interaktionsritualer i samfundet, som mennesket tager i brug for at interaktionen med andre skal 

foregå så problemfrit som muligt. I metaforen bliver individet fremstillet som værende et rituelt 

individ, der søger omsorg og anerkendelse fra andre. I forlængelse af ritualmetaforen, findes 

spilmetaforen, der beskriver den menneskelige interaktioner som værende sekvenser af et strategisk 

spil. Dette betyder, i sammenhænge hvor det handler om at være bedre end andre. Fokusset ligger 

på at individet positionerer sig selv bedst muligt i interaktionen, herunder for at få den omsorg og 

anerkendelse der søges. Rammemetaforen omhandler hvordan mennesket opfatter de situationer det 

indgår i, herunder gennem bevidstheden. I metaforen er der ikke tale om et specifikt selv, dog er der 

tale om Goffmans refleksion vedrørende selvets selvforståelse i forhold til omverden (Petersen, A. 

2011). Til slut kommer vi ind på teatermetaforen, som er den mest kendte metafor, idet det er den 

måde hvorpå individet kan forstå den menneskelig interaktion på. Hertil har Goffman benyttet 

begreber fra teaterverden for at beskrive sin pointe. I metaforen bliver selvet vist som værende en 

skuespiller, der vil præsentere sig selv så fordelagtigt som muligt over for andre, herunder i den tro, 

at vedkommende vil passe ind i fællesskabet. De tre væsentlige begreber inden for dette er 

optræden, rolle samt scene (Petersen, A. 2011). Begrebet optræden handler om, hvordan individet 

opfører sig, herunder med en tilstedeværelse af en bestemt gruppe iagttagere, der har en indflydelse 

på individets ageren. Dette betyder blandt andet, når den unge kvinde gerne vil være en del af et 

specifikt fællesskab og derfor opfører sig efter de normer hun tænker er gældende. Rollen som den 

unge kvinde påtager sig for at være en del af fællesskabet er endnu ét af begreberne i Goffmans 

teori, idet individet påtager sig en bestemt rolle, der har nogle specifikke karaktertræk og 

egenskaber. Her kan igen nævnes Giddens beskrivelse af strategiudviklingen, idet individet indgår i 

en strategi, der har til formål at få det bedste udfald med sig (Petersen, A. 2011). Dette bliver 

ligeledes nævnt i et af vores interviews, hvor en af respondenterne udtaler ”Tit bruger man jo også 

Instagram, hvis man snakker om en person og den anden man snakker med, ikke ved hvem det er, så 

bruger man Instagram til at vise personen. Derfor tror jeg, at man altid tænker over hvordan man 

ser ud. Jeg tror, at det er en byrde for nogen (Bilag: Interview 4, s. 3). Udsagnet skal forstås som, at 

det i dag er en strategisk beslutning at gå ind på sociale medier og benytte disse til at finde ud af 
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informationer omkring dem. På den måde kan man som individ imødekomme disse informationer, 

herunder ved at påtage sig en rolle for at være en del af fællesskabet. Det sidste begreb scene 

henviser til den sociale kontekst, hvor udfaldet af skuespillerens forestilling foregår, hvilket 

betyder, at de sociale omgivelser ligeledes har en påvirkning på individets optræden og påtagede 

rolle, herunder afhængigt af hvad vedkommende gerne vil præsentere for andre. I relation til scene-

begrebet skelner Goffman mellem begreberne frontstage og backstage (Goffman, E. 2014). 

Begrebet frontstage beskriver når individet har påtaget sig en rolle i samfundet, som vedkommende 

mener er positivt set af andre. Dette kan være et problem, idet der findes mange forskellige roller i 

samfundet, som mere eller mindre overlapper hinanden, for eksempel kan det forringe den unge 

kvindes mentale sundhed hvis vedkommende har påtaget sig for mange roller, idet det dermed kan 

være svært at gennemskue hvilken rolle man har et tilhørsforhold til. Rollerne kan deles op i 

offentlige og i private roller, hvilket kan være svært at splitte fra hinanden. Hertil kommer begrebet 

backstage, der omhandler hvordan individet agerer i det private, dette vil sige, at begrebet er en 

betegnelse for den naturlige og medfødte rolle, som individet falder tilbage til når det er alene. I 

backstage er der ikke behov for en specifik optræden, rolle eller scene, idet der ikke er sociale 

tilskuere tilknyttet. Ifølge Goffman laver individet disse forestillinger om sig selv, for at opretholde 

en enighed omkring de normer og regler der findes i de pågældende omstændigheder (Goffman, E. 

2014).  

  

Bevidsthedsfilosofi 

Giddens anvender begreberne diskursiv bevidsthed samt praktisk bevidsthed under sin 

strukturationsteori, som er et forsøg på at sammentrække forskellige teoretiske traditioner, herunder 

for at skabe en tilstrækkelig dækkende teori der omhandler strukturen og karakteren for individet i 

samfundet (Kaspersen, B. L. 2015). Diskursiv bevidsthed beskriver situationen, når individet kører 

på autopilot og dermed ikke tænker på potentielle konsekvenser ved en handling, for eksempel hvis 

en ung kvinde lægger noget op på de sociale medier, uden tænkning på om det kan støde andre. Det 

kan dermed være svært at begå sig på internettet, idet man ikke kan regne andres holdninger ud, før 

noget er blevet lagt op. Dette vil sige, før det i realiteten er for sent. Begrebet praktisk bevidsthed er 

modsat diskursiv bevidsthed, og beskriver at individet ved hvordan det skal gøre bestemte ting, for 

eksempel ved individet at det er en nødvendighed at benytte det sociale medie Facebook, idet hele 

ens hverdag cirkulere rundt omkring det (Petersen, A. 2011). I det senmoderne samfund er der 

kommet en form for coachingbølge, herunder i forlængelse af at unge kvinder spejler sig i hinanden 
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og dermed har fået et urealistiske forhold til ambitioner og mål. Dog er bølgen kun et fatamorgana, 

idet den er med til at forvirre de unge kvinder, herunder ved at give dem håbet om, at de kan leve op 

til det umulige. Der findes selvfølgelig individer der kan leve op til de urealistiske ambitioner og 

mål og de bliver fortalt som værende en succeshistorie, dog bliver de resterende unge kvinder set 

som værende en fiasko, da de ikke kan følge med. Dette er dog ikke realiteten i den virkelige 

verden, idet man som ung ikke kan styre alt. Der findes et ansvar for sin egen tilværelse, dog kan 

man ikke ændre omgivelserne, herunder den sociale baggrund eller de ressourcer der er 

tilgængelige for det enkelte individ. (Bjerre, A. 2018). Hvilket betyder, at ikke alle individer bliver 

født med de samme tilgængelige muligheder 

 

De sociale medier 

Vi har valgt at lave en selvlavet model, der har til formål at illustrere de forskellige faktorer der kan 

påvirke de unge kvinders mentale sundhed. Faktorerne er meget forskellige, og afhænger af hvad 

der vægter højest i den unge kvindes hverdag (Bjerre, A. 2018).  

 

Modellens faktorer er følgende karakteridealet, venskaber, familierelationer, krops- og 

skønhedsidealet, kærlighed og seksualitet samt individuelle bekymringer som trivsel, selvværd og 

selvtillid, dog har vi fokuseret på de sociale medier, idet vi mener, at det spiller en afgørende rolle i 

den unge kvindes hverdag i det senmoderne samfund. Den digitale kommunikation får større og 
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større betydning for de informationer, relationer og viden man tilegner sig i hverdagen (Mehlsen, C. 

& Hendricks, V., F. 2018). På nuværende tidspunkt findes der ikke nogle konkrete retningslinjer for 

hvordan man skal agere på de sociale medier, hvilket kan føre til konsekvenser for individet der 

benytter medierne. Den største sag i denne sammenhæng er i Danmark Umbrella-sagen, der 

omhandler deling af børneporno, hvor en 15-årig pige blev filmet. Der blev sigtet over 1000 

mennesker i den pågældende sag, herunder for deling og videresendelse af videoen (Maach, M., L. 

2018). Dette tragiske eksempel kan være én af de konsekvenser der kan opstå ved manglende 

normer og retningslinjer. På samme måde opstår der en ansigtsløs kommunikation på de sociale 

medier, hvilket gør, at man kan være anonym. Denne anonymitet kan lede til mobning, ligesom 

eksemplet beskriver, dog kan det ligeledes benyttes i åbne forums på de sociale medier, herunder i 

form af debatindlæg eller kommentarer. I bogen Hvordan bliver vi digital dannede? nævner 

Vincent F. Hendricks ligeledes følgende ”Vi er alle forsøgskaniner i verdens største teknologiske 

eksperiment – et liv med internettet, sociale medier og en megafon til et potentielt globalt 

publikum”, som skal forstås som, at brugerne af de sociale medier ikke kender til konsekvenserne 

der kan opstå ved den moderne teknologi, og at man derfor agere som forsøgskaniner. Her kan vi 

drage parallel til det populære medie Instagram, som i mere eller mindre forstand bliver brugt som 

en reklamesøjle af individet. Her bekræfter en af respondenterne vores teori ”Ja, det er lidt en 

udstillingsside ” (Bilag: Interview 4, s. 3), og ofte ses det, at det er især unge kvinder der stræber 

efter ’det perfekte’. Ifølge bogen Sociale netværksmedier – præcist og klart om medier og 

kommunikation ses der en tendens til, at det især er de unge kvinder der foretrækker de sociale og 

visuelle medier, hvorimod mænd har en tendens til at blive orienterede mod de mere professionelle 

netværks – og interesseorienterede tjenester (Klastrup, L. 2016). Dette siger noget om, hvorfor det 

primært er kvinder der oftest bliver berørt af de sociale medier, herunder idet det er dem der lever 

sig mest ind i det virtuelle liv. Den digitale dannelse skal bygge på en forståelse af det almene 

menneske, hvor der skal arbejdes på følgende normer: empati fremfor udstilling af enkeltpersoner, 

sammenhold af brugerne fremfor polering og iscenesættelse af det enkelte individ samt tillid 

fremfor mistillid (Mehlsen, C. & Hendricks, V. 2018). Kan dette blive en realitet, kan næste trin 

være at lære de unge kvinder hvordan de skal begive sig på de sociale medier, idet der dermed er 

nogle konkrete retningslinjer at tage udgangspunkt i.  
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Målgruppe 

Målgruppen er en essentiel del af opgavens form samt problemformulering, og idet vi gerne vil 

undersøge målgruppens brug af de sociale medier, har vi udarbejdet en kvantitative undersøgelse 

samt fire kvalitative undersøgelser. Vores kvantitative undersøgelse er blevet sendt ud i to 

forskellige pigegrupper på Facebook, som har givet os muligheden for, at få besvarelser fra unge 

kvinder i forskellige lokalområder, med forskellige baggrunde samt med forskellige interesser. Vi 

er endt med at få 74 forskelligartede besvarelser, som vi har draget nytte af i analysen. Derudover 

har vi lavet tre semistrukturerede interviews med enkeltpersoner samt ét fokusgruppeinterview med 

en gruppe på fire kvindelige studerende, som har hjulpet os til at få et indblik i målgruppens 

hverdag. Dette er ligeledes blevet anvendt i analysedelen i rapporten. Påvirkningen af de sociale 

medier forekommer hyppigst i ungdomsårerne, hvor man er mest sårbar, idet man for første gang er 

i gang med at finde sin identitet på et bevidst plan (B., A. Det ved du ikke om din teenagedatter). 

Ligeledes er målgruppen en essentiel del af vores endegyldige produkt, idet vores kampagne er 

rettet mod dem. Idet vi er interesserede i at nå ud til målgruppen, så skal kommunikationen foregå 

på deres præmisser, det vil sige, at vi skal gøre kampagnen så relevant og indbydende for de unge 

kvinder som muligt.  

 

Iterativt metodeafsnit 

Vi har besluttet at vores endegyldige produkt skal være en visuel kampagne, der skal henvise til en i 

forvejen eksisterende rådgivnings hjemmeside. Kampagnen vil blive udsendt på målgruppens 

hyppigst brugte medier på internettet, idet der dermed vil være en større mulighed for, at de unge 

kvinder vil få øje på den. Derudover har vi i gruppen diskuteret, om hvorvidt vores kampagne kan 

benyttes til en af respondenterne forslag, herunder hvis der på diverse folkeskoler blev oprettet en 

’uge digital’. Formålet med vores kampagne er, at målgruppen skal blive mere opmærksomme på 

deres daglige forbrug af de sociale medier samt hvilke konsekvenser det kan føre med sig. Dette vil 

sige, at vi ikke har til hensigt at skabe en problemløsning, idet vi mener at problemet hos de unge 

kvinder er alt for omfattende på nuværende tidspunkt til at der findes en reel løsning på det. Til 

produktet har vi valgt at anvende en iterativ og design videnskabelig fremgangsmåde. Fordelen ved 

at anvende en iterativ metode vil være, at vi dermed vil få muligheden for løbende at teste og 

evaluere produktet blandt vores målgruppe, og på den måde finde ud af hvilke ønsker og 

præferencer de måtte have. 
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Figure 14.3, p. 207 fra Design Research (2010) præsenteret ved forelæsningen Introduktion til 

HumTeks faglighed 1).  

 

Figur 14.3 illustrerer den iterative proces, hvor der vises hvordan den skal benyttes til fremstillingen 

af vores endegyldige produkt. Vores designidé starter i cirkel A, hvor vi har brug for empirisk viden 

som vil blive brugt som baggrundsviden for vores idé. Den empiriske viden vil forekomme i form 

af indsamlet materiale, heriblandt teori, analyse og undersøgelse. Vores idé skal indkredse et 

samfundsrelateret behov, herunder har vi et behov der skaber uønskede symptomer hos 

målgruppen, hvorefter vi skal tænke os frem til en potentiel løsning, der har til formål at dække 

dette behov. Efter vi har udvalgt vores designidé skal vores første prototype designes, hvorefter den 

vil blive udsendt til vores målgruppe i cirkel B, herunder i en samfundsrelateret sammenhæng. 

Evalueringen fra målgruppen foregår gennem prototypen, der bliver udsendt, idet vi dermed får 

indsigt i målgruppens ønsker og præferencer. Evalueringen vil blive benyttet til at skabe en 

forbedret eller ny prototype, som vil være tættere på målgruppens ønsker og præferencer, hvorefter 

den igen vil blive afprøvet i en samfundsrelateret sammenhæng (Heje, P., J., 15.8.2019, egne noter). 

Vores endegyldige produkt vil derfor først forekomme, når det er blevet evalueret som værende 

tilfredsstillende af målgruppen, dette vil sige, når der er sket en forbedring på vores fokusområde.  

  

Vores produkt i rapporten er vores første prototype, der er blevet skabt gennem brugen af den 

iterative metode. Vores vision for den visuelle kampagne er at den skal være overskuelig, 

sammenhængende samt nem at navigere rundt i for den unge kvinde, idet det er disse elementer der 

tiltrækker sig mest opmærksomhed (Heje, P., J., 15.8.2019). Derudover har vores storyboard hjulpet 

os til at spore os ind på vores designidé, idet vi har fået en god øvelse i hvordan vores visuelle 

prototype skal illustreres og fremvises for målgruppen. I den visuelle kampagne vil vi have fokus på 

at frembringe kreativitet, herigennem ved brug af bestemte farver, som vil frembringe bestemte 
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sanser hos de unge kvinder samt gøre dem opmærksomme på den visuelle kampagnes eksistens 

(Heje, P., J., 17.9.2019).  

 

Forskningsinterview 

Som studerende har vi ikke haft mulighed for, at indsamle tilstrækkeligt data, som vil blive 

medregnet som værende pålideligt (validitet) og gyldigt (reliabilitet) for projektet. Vi har indsamlet 

både kvalitative og kvantitative undersøgelser, herunder har vi et fokusgruppeinterview, tre 

semistrukturerede interviews samt har vi udsendt et spørgeskema, som vi har formået at få 74 

besvarelser på.  

 

Begrundelse for valg 

Vi har valgt at benytte den kvalitative tilgang til vores projekt, herunder har vi anvendt tre 

semistrukturerede interviews samt et fokusgruppeinterview. Vores udgangspunkt for tilgangen var, 

at vi dermed vil få muligheden for, at gå i dybden med vores problematik samt at få en dybere 

forståelse for den interviewedes fortælling. Vores interview har til formål, at vi skal lære af 

målgruppen samt deres besvarelser, holdninger og erfaringer. Besvarelser der opstår gennem 

interviewet, er materiale vi vil benytte til at fortolke og analysere på, hvilket betyder, at der ikke er 

besvarelser vi på forhånd søger, men derimod noget som vi vil opnå på baggrund af interviewene og 

senere analysen af disse (Brinkmann. S., & Kvale. S., 2009). 

 

Iscenesættelse af interview  

Vi vil skabe en tryg atmosfære for respondenterne, hvor vedkommende har fri mulighed (“space”) 

til at tale om oplevelser, holdninger og erfaringer. Respondenten skal føle sig tryg, så der ikke tvivl 

om, at interviewet laves frivilligt og som en hjælp til projektgruppen. Det vil være lettere for 

respondenten at svare ærligt og åbent over for intervieweren, hvis denne tryghed allerede opstår 

tidligt i processen. Vi vil lave en kort introduktion omkring vores interview og forklare hvad 

hovedformålet er. Vores hensigt er, at informere respondenten i så høj grad, at interviewet kan 

foregå frit og uden intriger mellem parterne. Vores opgave som interviewere er, at være aktive 

lyttere, idet der kan fremme vigtige detaljer frem i interviewet. På samme måde hjælper aktiv 

lytning til, at man kan stille opfølgende spørgsmål og i vis grad, styre samtalen over til vores 
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interessepunkter vedrørende problemformuleringen. Ligeledes er man som menneske som regel 

mere åben, når man møder accept og interesse fra andre.  

 

Interviewspørgsmål 

Vi har forsøgt at formulere vores interviewspørgsmål, så de er så præcise og tydelige som muligt, 

herunder med den hensigt, at alle dermed kan tolke dem på samme måde. Vores primære hensigt 

med spørgsmålene er, at få en dybere indsigt i respondentens fortælling samt giver det os 

muligheden for, at dykke dybere ned i vores problemformulering. Vores spørgsmål er blevet 

formuleret, så de er i øjenhøjde med vedkommende der bliver interviewet, idet der bliver skabt et 

bedre relationsforhold for respondenten. Vores formulering af spørgsmålene er med til at skabe en 

mere flydende samtale mellem respondenten og intervieweren. Interviewet vil have flere forskellige 

“stadier” det skal igennem (Brinkmann, S. & Kvale. S., 2009). Vi vil starte med at benytte 

indledende spørgsmål, hvis formål vil være, at hjælpe respondenten i gang med sin fortælling. 

Derefter vil vi anvende opfølgende spørgsmål, hvor vi vil spørge mere specifikt ind til 

respondentens fortælling. Det vil hjælpe os med at få mere indsigt og dybde i fortællingen samt få 

uddybet de mest nyttige detaljer. Dernæst vil vi bruge direkte spørgsmål, som vil hjælpe os med, at 

få sporet samtalen ind på nogle specifikke aspekter af fortællingen, som vi mener, vil være nyttigt 

for vores emne. Det kan ligeledes være et godt redskab til, at styre samtalen i højere eller mindre 

grad, så vedkommende ikke kommer ud på et sidespor. Til slut vil vi anvende fortolkende 

spørgsmål, som vil hjælpe os med at sikre, at vi forstår og er afklarede med respondentens 

fortælling. På samme måde, er det altid en god idé, at spørge ind til fortællingen, herunder for at 

være på den sikre side, så begge parter er indforståede med dét der bliver fortalt og ikke misforstår 

hinanden.  

 

Når interviewet er færdigt, vil vi foretage en transskribering af det optagede interview, således at 

hele interviewet kommer på skrift. At interviewet er nedskrevet, giver os en fordel, idet det gør 

vores efterfølgende analytiske arbejde væsentligt nemmere.  

 

Resultat af interviewene 

Ved brug af den kvalitative metode, har vi tilegnet os dybde, forståelse og erfaring ift. vores 

problematik. Selvom det er vigtigt at skabe et overordnet billede af problemformuleringen, så er det 
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ligeledes essentielt at dykke dybere ned i emnet, og få tilegnet sig oplysninger, som ikke var mulige 

med den kvantitative metode. Den kvalitative metode er et godt redskab til, at få personlige 

fortællinger, be- eller afkræftelser samt understøttelse på problemformuleringen.  

 

Semesterbinding  
Vi vil designe en visuel kampagne, der vil blive vist på målgruppens hyppigst brugte medier, og 

som vil henvise til en allerede eksisterende rådgivnings hjemmeside. Derudover har vi taget én af 

respondenternes idéer til os, og idet vi går ind for, at der bliver indført en ‘uge digital’ på diverse 

folkeskoler, vil vi ligeledes gerne kunne omdanne den visuelle kampagne til visuelle plakater til 

brug af dette. Formålet af vores endegyldige produkt er at gøre flere unge kvinder opmærksomme 

på problematikkens eksistens, hvilket betyder, at vi ikke er ude på at løse problemstillingen, idet vi 

mener, at den er for omfattende. Dertil vil vi bruge kurserne “Design & Konstruktion” samt 

“Subjektivitet, teknologi og samfund”. Vi vil arbejde med produktet i “Design & Konstruktion” til 

at skabe vores visuelle kampagne, hvor målgruppen er i fokus i designarbejdet. Hertil vil vi 

inddrage designteori, hvor vi blandt andet vil have fokus på de unge kvinders kreativitet, idet det vil 

bryde med den traditionelle vanetænkning hos dem. Derudover vil vi arbejde med produktet i 

“Subjektivitet, teknologi og samfund”, hvor vi vil have fokus på teknologiens påvirkning af den 

unge kvinde og det tilhørende samfund. Vi vil ligeledes benytte “Subjektivitet, teknologi og 

samfund” til vores analysedel i rapporten, herunder i form af de den kvantitative undersøgelse samt 

de kvalitative undersøgelser. 

Analyse 
Vi har foretaget tre semistrukturerede interviews af unge kvinder i alderen 16-24 år samt ét 

fokusgruppeinterview med fire kvindelige studerende i samme aldersgruppe. Respondenterne har 

forskellige baggrunde, interesser og tanker vedrørende brugen af de sociale medier, hvilket vi finder 

meget relevant for vores projekt, idet det giver os flere brede, forskelligartede og objektive 

besvarelser. I forhold til vores kvantitative undersøgelse, er vi opmærksomme på, at vi ikke har fået 

nok besvarelser, og at den dermed ikke kan blive set som værende gyldig. Vi har dog inddraget den 

i vores analyse, idet den skaber et generelt og objektivt overblik over problemstillingen, som kan 

hjælpe os videre med analysedelen. Ud fra både den kvantitative og de kvalitative undersøgelser, 

har vi måtte konkludere, at der var en fordel i, at vi kun inddragede to primære medier i rapporten, 
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idet det er de hyppigst brugte og de mest udbredte iblandt målgruppen, herunder 

Facebook/Messenger og Instagram.  

 

Vi har interviewet kommunikationsmedarbejder og koordinator for GirlTalks YouTube, Instagram 

samt podcast, Liv Bentzen. Liv har arbejde for GirlTalks frivillige team siden 2017, hvilket har 

givet os muligheden for at få dannet os et overblik over, hvilke problemstillinger de unge kvinder 

står over for og hvordan en rådgivningsside kan hjælpe dem med udfordringerne. Ifølge Liv er 

bekymringer og ængstelse de hyppigste problemer, idet der kommer flest henvendelser omkring 

disse ind til de frivillige medarbejdere i GirlTalk. Vi har dykket ned i, hvordan vi på bedst mulig 

måde kan hjælpe de unge kvinder med deres udfordringer, og her nævner Liv, at den bedste måde er 

at italesætte deres problemer og dermed forsøge at aftabuisere dem. På samme måde er det 

essentielt at gøre de unge kvinder opmærksomme på, at der findes andre med de samme problemer, 

så de er klar over, at de ikke står alene med dem. GirlTalks fokus er at lytte til de unge kvinder og 

hjælpe dem til at udøve selvhjælp, så de ikke føler sig magtesløse overfor problematikkerne. Som 

Liv formulerer det ”Vores fokus er at lytte til pigerne og ”yde hjælp til selvhjælp”, så vi så vidt 

muligt hjælper pigerne til at se, hvad de selv kan gøre og hvem de kan få hjælp fra i deres 

nærmiljø”(Bilag: Interview 1, s. 3). Formår GirlTalk at vise at de unge kvinder bliver hørt, kan det 

give dem modet til at opsøge hjælp, herunder uden at det er nødvendigt at forblive anonyme. 

GirlTalks målgruppe er 12-24-årige kvinder, hvor gennemsnitsalderen ligger på de 18-årige. Vores 

resterende to semistrukturerede interviews samt vores fokusgruppeinterview er blevet besvaret og 

uddybet af fem fuldtidsstuderende fra Københavns Universitet og fra Roskilde Universitet samt har 

vi inddraget synsvinklen hos en fuldtidsmedarbejder i sit lokalområde.  

 

Social påvirkning  

Da vi interviewer Liv om, hvordan hun oplever de unge kvinders relation til de sociale medier, siger 

hun, at mediet Instagram har en meget stærk påvirkning og indflydelse på kvinderne. Det er ment i 

den forstand, at målgruppen bruger meget tid online, så de bliver ubevidst påvirket af andre derinde 

”Jeg ser desværre en tendens til, at der er et insta-fabulous-liv, der har vist sig på Instagram, som 

påvirker målgruppen” (Bilag: Interview 1, s. 3). Da Liv arbejdede som frivillig på GirlTalk 

oplevede hun ofte, at unge kvinder spejlede sig i hinanden og sammenlignede sig med det lille 

udsnit af virkeligheden, som der bliver vist på de sociale medier. Man skal som forbruger af de 

sociale medier passe på med, hvor seriøst man tager det man ser og hører, idet medierne primært 
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bruges til selviscenesættelse og polering af forbrugernes identitet. Dette understøttes af en af 

respondenterne ”Jeg synes at der er kommet meget fokus på det, så det ikke længere er sådan som 

personen ser sig selv, men mere hvordan personen gerne vil ses af andre”(Bilag: Interview 4, s. 3). 

Som ung forbruger af de sociale medier, vil man gerne vise sig fra den bedste side, og siden man er 

offentlig fireogtyve timer i døgnet på de sociale medier, så giver man mere eller mindre alle lov til 

at bedømme én, hvilket konkluderes ud fra følgende citat fra en af respondenterne ”Man bruger 

Instagram for at finde folk, og ud fra deres billeder konkluderer man hvem de er. Det gør folk 

måske også med mig, for eksempel ved at kigge på hvad jeg lægger op. Det føler jeg i hvert fald er 

blevet en ting, som Instagram har udviklet sig til”(Bilag: Interview 4, s. 3). De sociale medier er 

mere eller mindre i gang med at viske linjerne ud mellem den fysiske virkelighed og den virtuelle 

virkelighed. Som ung kvinde kan det være svært at se, hvad der er virkeligheden og hvad der er 

iscenesat, hvilket medfører, at de får et forværret billede af virkeligheden og pådutter sig nogle 

urealistiske mål, som de ikke kan opfylde. At målene ikke kan opfyldes, behøver ikke i sig selv at 

være den store tragedie, men når de unge kvinder går online på de sociale medier og ser at andre har 

opfyldt de selv samme mål, som de ikke kunne, så kan det have en meget negativ konsekvens for de 

unge kvinders selvkritik. Beskrivelsen af den massive påvirkning kommer en af respondenterne ind 

på ”Jeg tror dog, at man bliver mere påvirket nu, fordi man ser ’det perfekte’ alle steder, hvor det 

før kun sås bestemte steder, for eksempel hvis man tændte for fjernsynet. Nu bruger man rigtig 

meget tid på de sociale medier, fordi man hele tiden er på sin telefon og derfor bliver eksponeret 

mere. Man kan for eksempel se det på yngre, som prøver at efterligne mange influencers” (Bilag: 

Interview 3, s. 3).  

 

Det omfattende medie, Facebook, er blevet en integreret del af den unge kvindes hverdag, 

uafhængigt af om det gælder det private, det professionelle eller det praktiske aspekt. Facebook har 

sneget sig ind i alle aspekter af hverdagen, som gør det mere eller mindre umuligt at abstrahere fra 

det. Ifølge respondenterne er det ikke længere et ’frit’ valg om man bruger de sociale medier i 

hverdagen, det er snarere en nødvendighed ”Man ser jo også, at der bliver delt vigtige 

informationer i Facebook-grupper, for eksempel når man har et arbejde. Hvis du ikke havde 

Facebook, så havde du ikke fået den information. Der foregår rigtig meget kommunikation på 

Facebook, hvor man kan misse væsentlige ting, hvis man ikke er en del af det. Altså jeg føler, at det 

er nødvendigt, at man er på de sociale medier. Også med hensyn til uddannelse, hvor vi har en 

HumTek-gruppe, hvor vi får vigtige beskeder, altså det er dér det hele foregår. Man har et problem, 
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hvis man ikke er til stede der” (Bilag: Interview 4, s. 5). Facebook bliver set som værende en samlet 

platform for informationer, begivenheder, opdateringer, venskaber, forhold og generelt daglige 

gøremål, hvilket kan være én af de væsentligste årsager til, at det er enormt svært at slette de sociale 

medier. En anden væsentlig grund til, at det kan være svært at abstrahere fra de sociale medier er, at 

det er dér det moderne fællesskab foregår. Det er dér kontakten til venner foregår, herunder gennem 

daglige samtaler, invitationer til begivenheder, tagging til relaterebare videoer samt ’liking’ af 

andres billeder. Som menneske, og især som ung kvinde, vil man gerne tilhører et fællesskab, hvor 

man føler, at man hører til et sted, hvilket de sociale medier kan give en hjælpende hånd til. Vi 

spurgte en af respondenterne om, hvad hun mente at konsekvensen ville være, hvis man som ung 

kvinde meldte sig ud af den virtuelle verden ”Man vil jo være totalt udenfor, hvis man ikke havde 

det. Man ville ikke være en del af noget som helst, da der jo ikke er nogen der skriver sms’er mere. 

Der er jo dér, hvor man holder kontakten med alle mulige personer, som man ellers ikke ville have 

kontakt til” (Bilag: Interview 3, s. 2). Når man socialiserer sig på de sociale medier, kan man støde 

ind i forskellige former for fællesskaber, nogle kan være relaterebare, hvorimod andre kan virke 

meget fjerne. Under alle omstændigheder er det blevet meget sværere at føle sig ensom, idet det 

virtuelle fællesskab blot er et klik væk.  

 

Social status 

Når man vælger at bruge de sociale medier, vælger man samtidig at være offentligt digitaliseret 

fireogtyve timer i døgnet, herunder over for de resterende forbrugere af medierne. Med den massive 

digitalisering følger der et ønske om anerkendelse og bekræftelse fra andre, hvilket primært 

udspiller sig i ’like-kulturen’ på medierne Instagram og Facebook. En af de studerende har den 

samme erfaring ”Da jeg var yngre, så lagde jeg også kun billeder op af mig selv, fordi det var dét 

der trak likes” (Bilag: Interview 4, s. 4). Hele verden har mulighed for, at vurdere den enkelte 

kvindes præstation, idet de unge kvinder tillægger likes og anerkendelse en stor værdi, hvilket gør 

dem ekstra sårbare, når de træder ind i ungdomsårene, som i sig selv, kan være svære nok at 

håndtere i forvejen. Som ung er man i forvejen usikker på sin identitet, da man ikke har et fast 

ståsted endnu, og derfor eksperimenterer man med forskellige ting i hverdagen. Lægges der et 

billede op med en bestemt stilart, og får 100+ likes frem blot 20 eller 30 likes, så kan man blive 

forblændet af den positive reaktion fra andre og dermed tage stilarten til sig, fordi man har fået den 

bekræftelse som man søgte. Én af årsagerne til, at de unge kvinder søger denne form for 

anerkendelse i den digitale verden, kan være fordi de ikke får den fra deres omgangskreds, her i 
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blandt deres familie, bekendte eller venner. En af respondenterne tilføjer ”Ja, det er lidt en 

udstillingsside, hvor det er lidt købt eller solgt” (Bilag: Interview 4, s. 3). Hvis de unge kvinder 

glemmer at lytte til dem selv, og fortsætter besættelsen efter anerkendelse fra andre, kan det blive et 

problem, for jo mere man kommer ind i mediernes univers, jo hurtigere kommer man ligeledes til at 

sammenligne sig selv med andre, og dét kan tære på den unge kvindes selvtillid og selvkritik. Som 

Liv forklarer følgende ”Hvis det er det lille udsnit af virkeligheden man spejler sig i og 

sammenligner sig med, så kan det være en kamp, der er nærmest umuligt at vinde” (Bilag: 

Interview 1, s.4). Som ung kvinde er man som regel påpasselig med de fleste ting, idet man ikke har 

lyst til at skille sig ud fra mængden, dog bliver denne påpasselighed overdreven når det kommer til 

det sociale medie Instagram, som er blevet de unge kvinders favorit-app til interaktion på de sociale 

medier. På Instagram udvælger man nøje hvilke billeder der skal ses i det offentlige rum, og hvilke 

billeder der skal gemmes væk, fordi de ikke er ’insta-værdige’. Billederne skal repræsentere en 

illusion, hvor den enkelte forbruger viser, at alt er ’perfekt’ og ’fejlfrit’, så andre ikke skal 

mistænke, at der er mangel på noget, herunder hverken kærlighed, penge, oplevelser eller 

bekendtskaber. Kan man som ung kvinde ikke følge med, kan der opstå en hård selvkritik samt et 

brud på selvtilliden, idet man ikke kan leve op til det påsatte ideal. En af respondenterne tilføjer 

”Nu er det ikke bare modeller længere, men helt normale mennesker, som også ligner nogle, der 

har et meget federe liv end en selv. Nogle gange er det ikke kun udseendemæssigt, men også dét, at 

de hele tiden er sammen med venner, er på ferie og har råd til dit og dat. Det er bare et fedt liv, tror 

man. Det er dét der bliver iscenesat, men sådan er det bare ikke nødvendigvis og det er ikke noget 

alle kan sig til sig selv” (Bilag: Interview 4, s. 7). Endnu værre bliver det, hvis den unge kvinde i 

forvejen lider af dårligt selvværd, da illusionen på de sociale medier kun kan forstærke følelsen af 

selvhad hos individet. En af respondenterne er enige i udsagnet ”Jeg tænker at piger der i forvejen 

har et meget dårligt selvværd, ikke kan få noget godt ud af de sociale medier, for eksempel hvis de 

kigger på andre piger. Overhovedet. Som vi snakkede om før, så er Instagram meget opstillet” 

(Bilag: Interview 4, s. 6). Dette bliver suppleret af en af de andre respondenter ”Man er måske ikke 

stærk nok til at sige til sig selv, at alt det man ser på Instagram, ikke kan være rigtig. I hvert fald 

ikke, hvis man har et dårligt selvværd” (Bilag: Interview 4, s. 6). Det skal ikke være tabubelagt, at 

man ikke lever et ’insta-værdigt-liv’. Det skal aftabuisere igen, så man som ung kvinde ikke får en 

klump i maven, når man benytter de sociale medier og kigger på andre kvinders hverdag på 

medierne. Idet vi er meget interesseret i at minimere denne problematik hos de unge kvinder, har vi 

spurgt respondenterne hvad de mener, vil kunne hjælpe på minimeringen af det dårlige selvværd 
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hos vores målgruppe. Til spørgsmålet blev der besvaret to primære ting, som alle respondenterne 

var enige i ”Altså jeg fjernede samtlige bloggere, influencers og instagrammere, for nu gider jeg 

satme ikke mere”(Bilag: Interview 4, s. 4), her supplerer en af de andre respondenter ”Måske 

inddrage et kursus i folkeskolen, der handler om hvorvidt man skal håndtere den digitale verden, og 

prøve at styrke de unge på den måde” (Bilag: Interview 4, s. 4). Da det er i ungdomsårene man 

bliver hyppigst og stærkest ramt, vil det, som respondenterne siger, være en fordel, at man 

inddragede en uge i folkeskolen som omhandlede sociale medier, så man var klædt på til den 

digitale interaktion. Et lignende initiativ er allerede oprettet i folkeskolen, som omhandler et andet 

lærerigt emne for de unge, herunder ’Uge 6’. En af respondenterne tilføjer ”Det er lige præcis den 

alder, lidt yngre end os, der ikke er i stand til, ligesom os, at se hvad der er opstillet og hvad der 

ikke er opstillet. Så hvis man nu havde fokus på det i folkeskolen, kunne man informere de unge 

brugere af de sociale medier omkring det” (Bilag: Interview 4, s. 4). Bliver de unge kvinder 

informeret og klædt ordentligt på til den digitale verden, kan det forebygge selvkritikken, idet man i 

en allerede ung alder, får basale guidelines til hvordan man benytter de sociale medier.  

 

Det sociale pres er ikke blevet skabt med aktualiteten af de sociale mediers brug i det senmoderne 

samfund, da det altid har været der, dog vist i et andet format end i dag, hvilket en af 

respondenterne uddyber ”Jeg tror at det er blevet forstærket af de sociale medier, men jeg vil sige, 

at man også kunne finde det før. Hvis man tænker på for eksempel kropsidealer, så så man også 

virkelig tynde modeller i ugebladene før. Jeg tror at presset fandtes før, men jeg tror også, at det er 

blevet forstærket af sådan noget som Instagram, hvor man ser ’det perfekte’ rigtig mange steder 

efterhånden. Det gør, at man som bruger er mere opmærksom på det” (Bilag: Interview 4, s. 6). 

Idet telefonen er blevet en essentiel del af hverdagen for den unge kvinde, er ’den perfekte verden’ 

blot et klik væk, idet man har telefonen lige ved hånden. Vi spørger en af respondenterne om det er 

blevet nemmere, at sammenligne sig selv med andre i dag end det var før, hvortil hun svarer ”Ja, da 

jeg har telefonen lige ved hånden”(Bilag: Interview 4, s. 7). Forskellen på det daværende og det 

nuværende pres er, at man førhen aktivt skulle søge efter iscenesættelsen efter det ’perfekte liv’ i 

diverse modeblade eller programmer på Tv’et, hvorimod det i dag bliver fremvist hver gang man 

benytter sin telefon.  
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Identitetsdannelse 

Der har aldrig været flere muligheder eller bedre chancer for at realisere sig selv som ung kvinde, 

end der er i det senmoderne samfund. Dog giver de utallige muligheder udfordringer for de unge 

kvinder, idet de ligeledes skaber en frygt for at vælge forkert eller skille sig ud fra mængden. Når 

man som ung kvinde er i gang med at finde sin identitet blandt sin omgangskreds, er man meget 

sårbar, idet man ikke længere kun bliver påvirket af sine jævnaldrende, men ligeledes bloggere, 

influencers og instagrammere. En af respondenterne fortæller følgende ”Nu kan man jo godt se, at 

det på Instagram ikke er ægte, men jeg tror, at det tager tid før man gennemskuer det. Jeg har 

unfollowet de fleste influencers og bloggere, for det hele er jo bare fake og giver et falsk billede af 

virkeligheden. Derfor har jeg unfollowet de fleste, for jeg synes ikke, at man fik det bedre af at se 

hvor ’perfekte’ nogens liv måske var” (Bilag: Interview 4, s. 7). En af de studerende tilføjer 

følgende ”Helt enig. Jeg kan godt fange mig selv i, at kigge på en Instagram og tænke, at det slet 

ikke ligner mig. Jeg tror at man er meget kritisk når man kigger på andre, og derefter på sig selv” 

(Bilag: Interview 4, s. 7). Selvom de to 22-årige studerende kan gennemskue forskellen på realitet 

og iscenesættelse, så er det ikke noget der er kommet som en selvfølge for dem, men noget der er 

blevet lært efter ungdomsårene sluttede og man efterfølgende kunne reflektere over, hvilket en af 

respondenterne ligeledes er enig i ”Det kan jeg også huske fra min egen ungdomstid, dér handlede 

det fandeme om at være populær, perfekt og gå i det rigtige tøj. Hvis man ser alle andre gøre én 

bestemt ting, især på de sociale medier og man ikke selv kan præstere det samme, så tror jeg kun, at 

man kan få det dårligere af det” (Bilag: Interview 4, s. 7). I ungdomsårene er det ydre image en 

essentiel del af den unge kvindes identitet og image, idet det er afgørende for hendes 

identitetsdannelse og selvforståelse. I disse kaotiske år, ses alt på som værende enten sort eller 

hvidt, hvilket betyder, at alle i flokken skal ligne hinanden og skiller man sig ud, så kan den unge 

kvinde opleve ensomheden ved at være anderledes end sine jævnaldrende. Man har ikke den store 

forståelse over for andre, som er anderledes end en selv. Det er noget de på GirlTalk forsøger at 

hjælpe de unge kvinder med, ifølge Liv ”Vores mission er at forebygge mistrivsel blandt unge piger 

og kvinder, styrke deres selvværd og hjælpe dem, der har det svært. Det er vores udgangspunkt for 

alt hvad vi gør. GirlTalks værdier er, at alle piger skal vide, at de er værdifulde og at alle kan have 

brug for nogen at tale med. Hvilket vi forsøger at gøre og på den måde styrke det mentale helbred 

hos de unge piger” (Bilag: Interview 1, s. 5).  De unge kvinder der ikke lever op til disse idealer 

blandt jævnaldrende, bliver set som værende en fiasko, der ikke klarede det. Denne mistrivsel 

blandt unge kvinder, er dét som GirlTalk prøver på at minimere, og i bedste tilfælde, prøver på at 



Projektgruppe	nr.		
V1924788747	

	 	 Side 26 af 36	

udrydde én dag ad gangen. Problemet er at ikke alle unge kvinder har de samme muligheder i livet, 

idet de kommer fra forskellige baggrunde, omstændigheder og livsvilkår. Som ung teenager tænker 

man ikke over dette, da man selv kæmper en kamp for at passe ind og hele tiden følge trop med sin 

omgangskreds. Derfor kan en rådgivnings hjemmeside, som GirlTalk, være meget behjælpelig for 

de unge kvinder, der i en tidlig alder kommer ud for tabubelagte emner som ensomhed, mistrivsel 

eller dårligt selvværd. 

 

Underholdningsfaktor 

Som før nævnt, er de sociale medier blevet inddraget i mange forskellige aspekter af hverdagslivet, 

hvilket har fået den unge kvinde til at bruge mere og mere af sin tid på medierne, herunder er der 

primært tale om medierne Instagram og Facebook. Man kan spørge sig selv, hvorfor de unge 

kvinder vælger at bruge disse medier, hvis der forekommer negative tanker ved brug af disse, og 

man på samme måde kunne bruge tiden mere fornuftigt. En af respondenternes er enige og udtaler 

”Også når man ser influencers på Instagram, hvor alt og alle er ’perfekte’, så kan man godt blive 

misundelig og ønske at det var én selv” (Bilag: Interview 3, 2). Men den væsentlige pointe som 

mange glemmer er, at de sociale medier er et godt underholdnings redskab til forbrugerne, idet det 

hjælper dem med at slå tiden ihjel og dermed ikke kede sig i praktiske forbindelser. Her fortæller en 

af respondenterne ”Jeg tror bare, at selvom man ikke gider sin telefon længere, så kigger man op 

og har det sådan lidt akavet med, at stå og kigge op i luften, og så åbner man sin telefon igen, bare 

for at have noget at lave. Jeg tror bare, at det er en ting” (Bilag: Interview 4, s. 2). Det er blevet en 

tendens, at blive opslugt af de sociale medier, idet unge konstant søger efter behovet for stimulering 

i hverdagen. På samme måde kan underholdningsfaktoren være ekstremt behjælpelig med, hvis man 

som ung kvinde har nogle problemer man tumler med i hverdagen, idet de sociale medier kan lede 

tankerne på andre spor. På den måde, behøver man ikke forholde sig til problemerne lige her og nu, 

da de blot kan udsættes for en kort stund med blot et klik. En af de studerende forklarer følgende 

”På samme måde, er der en ret stor underholdningsfaktor på Facebook, da jeg godt kan lide at se 

videoer med hundehvalpe eller et eller andet. Det giver da også mig et eller andet vildt godt, som 

man ellers aldrig vil kunne se, hvis det ikke var for de sociale medier. Man glemmer lidt 

omgivelserne på en eller anden måde” (Bilag: Interview 4, s. 8). Et af problemerne kan være, at den 

unge kvinde lider af ensomhed i sin hverdag, idet hun føler at hendes omgangskreds er betydeligt 

mindre end andres eller at hun ikke har nogen at henvende sig til. Her kan underholdningsfaktoren 

være behjælpelig, idet man kan finde et fællesskab på de sociale medier, der kan minimere følelsen 
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af isolation fra andre jævnaldrende. En af respondenterne drager egne erfaringer ind i konteksten 

”Det er et samlingspunkt på en eller anden måde, for eksempel så samler vi os en halv time inden vi 

skal sove og ser på katte-videoer på mit kollegie. For vi har bare brug for, at grine eller smile lidt” 

(Bilag: Interview 4, s. 8). De sociale medier er en nem måde at blive underholdt på, idet det har 

gjort det nemmere at dyrke sine interesser samt er de også behjælpelige med hensyn til at finde 

interesser ud over dem man i forvejen har, idet man hele tiden bliver præsenteret for nye ting på 

medierne. På samme måde styrker medierne den unge kvindes interesse i forhold til inspiration, 

som primært foregår på Instagram. En af respondenterne udtaler følgende ”Jeg bruger også 

Instagram som inspiration, for eksempel hjælper det mig til at danse og træne mere, fordi jeg ser, at 

alle mulige andre laver noget fedt på de sociale medier (Bilag: Interview 3, s. 4). Individet når ud 

til mange flere mennesker rundt omkring i verden, fremfor hvis det blot var den lokale 

omgangskreds der blev interageret med, hvilket ligeledes kan afhjælpe på den unge kvindes 

ensomhed ”Der er rigtig mange dage, hvor jeg ikke er udenfor, men bare sidder derhjemme og når 

jeg så skriver med folk på Facebook, føler jeg, at jeg alligevel har snakket med mennesker den dag. 

Jeg føler, at jeg bliver opdateret på deres liv” (Bilag: Interview 3, s. 4). Med telefonen har den 

unge kvinde i princippet hele verden i hånden og et utal af muligheder.  

 

Brugen af de sociale medier 

De sociale medier kan bruges på to følgende måder; aktivt og passivt. Er man aktiv på de sociale 

medier, vælger man bevidst at lægge opslag, billeder eller videoer ud, som er tilgængelige for de 

resterende forbrugere af medierne. Vælger man at agere passivt på de sociale medier, betyder det, at 

man sjældent eller aldrig lægger opslag ud, billeder eller videoer, hvilket betyder, at de resterende 

forbrugere ikke har det samme indblik i ens privatliv, som hvis de havde valgt at være aktiv. Det 

kan være ufatteligt nervepirrende at lægge noget op på for eksempel Instagram, idet man dermed 

skal afvente andres bedømmelser af det der er blevet lagt op. En af respondenterne uddyber ”Jeg 

har ikke særlig mange billeder af mig selv derinde, fordi jeg synes, at det virker lidt 

grænseoverskridende, da jeg ved, at der bliver set på det billede” (Bilag: Interview 4, s. 3). Som 

ung kvinde kan man miste troen på sig selv, ved at blive negativt dømt af andre. Man vil være 

ligesom alle andre unge kvinder, og når man ikke formår at opnå det samme, kommer selvtillid i 

fare. Faren forstærkes, idet man blot er et klik væk fra de resterende ’perfekte’ profiler på de sociale 

medier. Denne påstand bliver bekræftet af en af respondenterne ”Jeg havde en periode, hvor jeg 

fulgte med hos mange forskellige profiler inden for fitness og sundhed, men jeg endte faktisk med, 
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at få det ret stramt over hele tiden, at blive konfronteret med min egen ’utilstrækkelighed’ med 

hensyn til kost og motion. Jeg blev derfor nødt til at stoppe med at følge samtlige profiler, for ikke 

at få selvtillid kørt fuldstændig over hver gang jeg åbnede Instagram” (Bilag: Interview 2, s. 2). 

Instagrams aktualitet med hensyn til iscenesættelsen af det enkelte individ har påvirket de unge 

kvinders syn på kropsidealer, mærkevarer brands samt den visuelle præsentation af billedet der 

lægges op. Alt skal være ’perfekt’ og ’fejlfrit’, for ellers kan man risikere at andre kommenterer på 

manglerne. Dette kan være en af årsagerne til, at unge kvinder, ligesom vores respondenter, vælger 

at boykotte det polerede skønhedsideal eller blot vælger at være passive forbrugere. En af vores 

respondenter supplerer ”Jeg tror at det for nogle er en byrde, da man skal vise, at man har det godt. 

Jeg tror at på grund af det, så har jeg taget et bevidst valg om, at være mindre porcelænsagtig på 

Instagram, og så i stedet for vise, hvad jeg selv synes er sjovt” (Bilag: Interview 4, s. 3). Brugen af 

medierne kan være en sjov måde at få tiden til at gå med, hvis man sidder derhjemme, i toget eller i 

køen og ikke har andet at tage sig til, idet det som udgangspunkt er spændende at få indblik i andres 

hverdag. Dog er det essentielt, at man finder en ordentlig måde at agere på når man bruger de 

sociale medier. Dette kan være svært nok i sig selv, herunder hvis man ikke får en hjælpende hånd, 

der kan guide én igennem det. Den passive brug af medierne gør det dog muligt, at de unge kvinder 

kan holde sig opdateret blandt familie, bekendte og venner, som til en vis grad kan udelukke 

følelsen af ensomhed. Tager vi udgangspunkt i vores kvantitative undersøgelse, har vi formuleret et 

spørgsmål der lyder således ”Hvad bruger du de sociale medier til?”, hvor størstedelen af 

respondenterne har uddybet, at de bruger medierne som en måde, hvorpå de kan være en del af 

fællesskabet på. Derudover viser den kvantitative undersøgelse at størstedelen af respondenterne 

ligeledes mener, at de sociale medier hjælper til at følge med i deres venners liv, holde kontakten 

samt er det en essentiel underholdningsfaktor. Selvom mediet Facebook er populært for 

opretholdelsen af kontakten, så hører der også en stressfaktor med. Mediet kan ses som værende 

den digitale sladrehank, der fortæller andre, hvornår man sidst har været aktiv, om beskeden er 

blevet set eller om man har vist aktivitet på en anden måde. Får man ikke besvaret sin besked inden 

for nogle timer, melder underen sig. Som forbruger af de sociale medier har man en påtaget 

forpligtelse om, at der skal besvares beskeder ligeså snart de er set, for ellers kan der opstå 

bekymringer, eller i værste fald, konflikter blandt parterne. En af de studerende er enige med vores 

beskrivelse og uddyber ”Der er lidt en stressfaktor over det der med, at det ikke længere er muligt 

at ignorere beskeder fra folk. Der er en sladrehank, der viser hvornår man har været aktiv og om 

man har set beskeden eller ej. Så nogle gange holder man sig bevidst væk, fordi man ikke lige 
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orker” (Bilag: Interview 4, s. 4).  En anden af respondenterne supplerer ”Dér har jeg det sådan, at 

hvis man ikke svarer på Messenger, så gider man ikke folk. Hvis man ikke har været aktiv, så viser 

det andre, at de ikke lige er vigtige nok i nuet”(Bilag: Interview 4, s. 4). Ud fra respondenternes 

udtalelser kan vi konkludere, at mediet kan blive set som værende en form for blid digital 

overvågning, hvor brugeren ubevidst har påtaget sig et ansvar, der handler om, at man skal være 

tilgængelig fireogtyve timer i døgnet. I forlængelse af dette, kan man tilføje at man skal være 

tilgængelig fireogtyve timer i døgnet for fællesskabet, idet fællesskabet ikke venter på nogen. Ifølge 

Livs optik kan man ikke kategorisere de sociale medier som værende ’gode’ eller ’dårlige’, idet det 

i bund og grund handler om hvordan forbrugerne bruger dem og hvilken værdi de tillægger 

medierne. Liv fortæller følgende ”Sociale medier kan faciliteter fællesskab og socialt samvær, og 

der er statistisk set ikke nogen sammenhæng mellem hvor meget man bruger det og hvor ensom 

man føler sig. Der er til gengæld en sammenhæng mellem hvordan man bruger dem og hvor ensom 

man føler sig. Dette gælder både for aktiv socialisering og passiv” (Bilag: Interview 1, s. 4). 

Overordnet set kan de sociale medier både være en behjælpelig håndsrækning til de unge kvinder, 

men samtidig også være en stressfaktor, der giver følelsen af, at man ikke er ligeså god som de 

andre.  

 

Tidsforbrug 

Vi spurgte vores respondenter om, hvor meget tid de bruger på de sociale medier om dagen, og det 

viste sig, at der ikke var den markante forskel i tidsforbruget. En af respondenterne fortæller 

følgende ”Jeg bruger cirka 3 timer om dagen på de sociale medier, ifølge min telefon. Den viser, at 

jeg mest bruger Instagram og Messenger” (Bilag: , 3, s. 1). En af de studerende havde den samme 

erfaring ”Jeg bruger faktisk rigtig meget tid på de sociale medier, ifølge min telefon. Den siger, at 

jeg bruger 3 timer om dagen. Jeg synes egentlig, at man bruger den overraskende meget” (Bilag: , 

4, s. 1). Udfaldet af tidsforbruget er markant ens, idet det er de samme medier der bliver brugt mest 

tid på. Derfor spurgte vi de to studerende, hvilket medie de brugte mest tid på og hvilket medie der 

har den største indflydelse på dem. Fra den første studerende blev der svaret ”Ja, Instagram har helt 

sikkert den største indflydelse” (Bilag: Interview 3, s. 1), hvorefter den anden studerende 

supplerede kort og kontant ”Instagram” (Bilag: Interviews 4, s. 4). Selvom disse to studerende har 

bidraget med fortællinger og holdninger om, hvorvidt polerede medier som Instagram er med til at 

give unge kvinder et negativt syn på dem selv og forstærke selvkritikken, så er det alligevel meget 

svært, at abstrahere fra at bruge tiden derinde. Kigger vi på vores kvantitative undersøgelse, har vi 
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stillet et spørgsmål der lyder følgende ”Hvor mange timer om dagen bruger du på de digitale 

medier?”, hvor den højeste svarrate lå på 56%, med respondenternes svar om, at de brugte 3-4 

timer om dagen på de sociale medier. For at finde ud af hvad de unge kvinder bruger medierne til, 

har vi stillet et opfølgende spørgsmål, der lyder således ”Hvad bruger du de digitale medier til?”, 

hvor den højeste svarrate lå på 95%, med respondenternes svar om, at de bruger mest tid på 

medierne Instagram og Facebook. Behovet for brugen af mediet Instagram kan opstå, når der ikke 

er andet at tage sig til, hvor vi spurgte om det var dér de sociale medier var aktuelle, hvor der til det 

blev besvaret ”Ja, sådan når der ikke er noget at lave, for eksempel når man sidder i toget og 

sådan” (Bilag: Interview 4, s. 2). En anden af respondenterne havde en supplerende holdning 

”Faktisk ikke så meget Facebook, men mest Instagram. Instagram er bare meget mere appen, hvor 

man kan sidde og scrolle igennem” (Bilag: Interview 4, s. 2). De sociale medier kan være 

behjælpelige til at slå tiden ihjel, så man føler sig underholdt i selv de kedeligste 

hverdagssituationer, hvor en af respondenterne enigt fortæller ”Så man ikke bare står i sine egne 

tanker. Det er ligesom en rastløshed, at man bruger det” (Bilag: Interview 4, s. 2). Ved et for højt 

tidsforbrug, skabes der et overforbrug af de sociale medier, hvilket kan føre visse konsekvenser 

med sig, herunder mangel på søvn, mangel på overskud, forsømmelse af pligter og forringet mental 

velvære. Disse konsekvenser er afhængige af hinanden samt påvirker de hinanden i det lange løb. 

Har man mangel på søvn i hverdagen, kan det medføre at man får manglen på overskud, som kan 

være grunden til, at man forsømmer sine daglige pligter, hvilket kan skabe et forringet mentalt 

velvære hos den unge kvinde. Som ung forbruger skal man finde den rette balance for forbruget, 

hvilket kan være nærmest umuligt at definere. Liv forklarer i interview 1, at både unge og forældre 

kan have svært ved at vurdere hvad der er passende brug af de sociale medier og hvad der er 

overforbrug. I Livs optik er overforbrug af de sociale medier følgende ”I forlængelse af det 

ovenover, så vil jeg mene, at overforbrug af de sociale medier er, når det begynder at få negative 

konsekvenser i form af tid, overskud, pligter og mental velvære” (Bilag: Interview 1, s. 4). Til Livs 

beskrivelse af hvad overforbrug er, har vi spurgt en af de studerende om, hvorvidt man ikke bare 

kan slette sin profil for de sociale medier, hvis man mærker at det tager overhånd. Til det svarer hun 

følgende ”Altså jo, det kan man jo i princippet godt, men man kommer til at gå glip af rigtig meget 

og kommer nok også til at ryge ud af fællesskabet” (Bilag: Interview 3, s. 3). Vi spurgte den 

studerende om hun kunne overveje at slette sin egen profil, hvor hun dertil svarede ”Nej! Det har 

jeg ikke lyst til, da jeg synes, at det er fedt at have. Jeg synes ikke, at det påvirker mig så negativt, 

så det rigtig går ud over noget. Dér synes jeg, at det positive vejer meget tungere end det negative 
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ved det” (Bilag: Interview 3, s. 4). At være en del af fællesskabet, kan i de fleste tilfælde 

forblændet, eller i værste tilfælde, overskygge de negative aspekter af de sociale medier, hvor man 

kan føle, at man har styr på sit forbrug, men hvor realiteten i virkeligheden er en anden.  

 

Idet respondenterne i vores fire kvalitative undersøgelser og vores ene kvantitative undersøgelse har 

haft forskellige baggrunde, interesser og tanker vedrørende brugen af de sociale medier, har det 

givet os muligheden for at skabe en nuanceret og objektiv analysedel. Ydermere har det givet os 

muligheden for, at specificere vores endegyldige produkt endnu mere i retning af vores målgruppe, 

idet vi har fået et klart og tydeligt indblik i målgruppens hverdagsliv, problematikker samt 

præferencer.  

 

Diskussion  
I det følgende afsnit vil vi diskutere hvordan de sociale medier har en påvirkning af de unge kvinder 

i form af deres søgen efter anerkendelse og bekræftelse, Instagrams indflydelse på det ‘perfekte liv’ 

samt hvordan de unge kvinder spejler sig i andre online-profiler på de sociale medier. 

 

Ifølge respondenterne fra vores interviews er Instagram og Messenger de mest indflydelsesrige 

medier der anvendes i hverdagen, det er ligeledes de to medier der høres mest om, når man taler om 

mentale problemer i forhold til de sociale medier. Instagram er dog et frit medie til at finde og 

opretholde interesser, idet mediet har gjort det ekstremt nemt at finde personer med samme 

interesser. I interview 3 udtaler en af respondenterne følgende ”Jeg bruger også Instagram som 

inspiration, for eksempel hjælper det mig til, at danse og træne mere, fordi jeg ser, at alle mulige 

andre laver noget fedt på de sociale medier. På samme måde, kan man følge med i hele verden, og 

ikke kun en lille og lokal omgangskreds, for eksempel kan man se en danser fra Los Angeles eller 

sådan noget” (Bilag: Interview 3, s. 4). Det er dermed en måde, hvorpå vedkommende kan følge 

med i sine interesser på et globalt plan, fremfor blot et lokalt. Det er en god måde, at få en bredere 

viden om sine interesser på. Dog kan være svært at begå sig på Instagram uden at blive bombarderet 

af diverse reklamer og useriøse influencers, respondenten fra interview 2 nævner: “det kan være 

super overfladisk eller være en betalt reklame. (…) hvis man kan undgå alt for mange reklamer og 

useriøse influencers.”(Bilag: Interview 2, s. 2) hun tilføjer “Useriøse influencers er folk der kun 

poster et ”insta-værdigt-liv”, hvor alt er poleret og fejlfrit. Det er ikke noget jeg kan tage seriøst, 
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da jeg godt ved, at virkeligheden ikke hænger sådan sammen. Samtidig kan useriøse influencers 

være dem, der kun bruger Instagram når de skal tjene penge, for eksempel hvis man laver mange 

forskellige reklamer.” (Bilag: Interview 2, s. 3). 

Både Instagram og Facebook bliver ligeledes brugt til at holde sig opdateret i forhold til venners 

eller bekendtes liv, hvilket gør, at nysgerrigheden altid kan tilfredsstilles ved blot et enkelt klik. 

Dette kan både være både en positiv og en negativ ting, da der dermed oftere og oftere bliver 

fravalgt kommunikationen ‘face to face’ med andre. Graden af folk der bruger de sociale medier 

som en form for socialisering er stigende, hvilket er et negativt aspekt af de sociale mediers brug, 

idet de minimerer den fysiske socialisation. På de sociale medier kan individet selv vælge hvilke 

billeder andre skal se af én, hvilket kan føle at vedkommende har styr på sin identitet, dog er der en 

negativ aspekt af dette, herunder, at man iscenesætter sit liv til en grad, så det ikke kan kendes af 

individet længere. Dette er med til at skabe en mistillid og misforståelse for individet selv, i form af 

hvem vedkommende i realiteten er som person. Mange unge kvinder tror de skal leve op til det 

ideal, som de ser på de sociale medier, men hvad de nogle gange glemmer er, at det kun er en 

brøkdel af den polerede virkelighed, som de får lov til at se. Dog er der stadig mange unge kvinder 

der spejler sig i de influencers de ser på det sociale medie Instagram, fordi det er sådan de tror, at de 

skal være, og da de forskellige influencers har mange følgere på de diverse sociale medier, leder det 

til, at de oftere får flere likes på deres billeder. Hvis den unge kvinde lægger et billede ud, kan det 

gå i to retninger. Den ene retning er, at den unge kvinde bliver positivt anerkendt i form af mange 

likes, men det kan på samme måde gå i en anden retning, herunder, at den unge kvinde ikke får 

mange likes og dermed føler sig utilstrækkelig. Her er det spørgsmålet, hvorfor de unge kvinder 

ikke bare vælger at slette de sociale medier, hvis det bringer negative følelser frem i dem? Og svaret 

er simpelt; det er ikke bare ligetil, idet hele ens hverdag ligger på medierne. Den unge kvinde kan 

helt sikkert få et bedre forhold til sig selv, hvis hun valgte at slette de sociale medier, men på den 

anden side, kan hun på samme måde ende med at ryge ud af fællesskabet, da hun på den måde 

skiller sig ud fra sine jævnaldrende.  

  

Facebook bliver brugt som den platform, hvor man hurtigt kan komme i kontakt med sine venner, 

bekendte og familiemedlemmer på, herunder i form af forskellige Facebook-grupper eller over 

Messenger. I et af vores ,s udtaler en af respondenterne: “Jeg kan også huske, at på mit gamle 

arbejde i detailbranchen, så gav vi også informationer ud på Facebook, for eksempel om nogle 

kampagner. Var der nogen der ikke kendte til informationerne, så fik man den der ”Har du ikke 
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læst på Facebook?” eller ”Husk at kigge på Facebook”. Det er dér det foregår, det er dér man 

kommunikerer ud til hinanden” (Bilag: Interview 4, s. 6).  

 

Man kommer til at gå glip af rigtig meget, som kan være vigtigt, i ens hverdag, hvis man fravælge 

de sociale medier. I interview 3 nævner respondenten: “Det gælder også med hensyn til events på 

Panum, da man ikke rigtig kan få det andre steder. I forhold til sport, så er der også en masse 

events og kommunikation at finde, hvor kommunikationen foregår gennem Facebook-

grupper.”(Bilag: Interview 3, s. 2). Noget der ligeledes fylder meget i de sociale medier er 

underholdningsfaktoren, da det kan være en god måde at få tiden til at gå med eller glemme sine 

problemer for en stund, dette er en af vores respondenter enige i “Så man ikke bare står i sine egne 

tanker. Det er ligesom en rastløshed, at man bruger det.”(Bilag: interview 4, s. 2) Har individet en 

følelse af ensomhed, kan mediernes utallige dialoger med andre mennesker give en følelse af 

fællesskab. Dog kan dette ligeledes give en negativ effekt for individet, som kan bruge for mange 

timer inde på de sociale medier, hvoraf tiden bliver split på ufornuftige ting. Her kunne tiden blive 

brugt til noget mere fornuftigt respondenten fra interview 3 er enig med udsagnet: “Hmm ja. Altså 

jeg bruger alt for meget tid på det, hvor jeg godt kunne bruge tiden mere fornuftigt.”(Bilag: 

Interview 3 s. 4) De sociale medier bliver brugt som en overspringshandling, herunder i mange 

forbindelser, for eksempel hvis man skal skrive en ansøgning og ikke har motivationen til det, så 

kan det være en del nemmere og sjovere at gå på Facebook og se, hvad ens venner laver. Som 

bruger af de sociale medier, kan man nemt komme til at miste tidsfornemmelsen og overblikket 

over hvor længe man reelt har brugt de sociale medier. En af respondenterne fra interview 4 

fortæller: “Jeg føler, at de tager meget af min tid. Unødvendig tid, men tit bruger jeg det, når jeg 

ikke rigtig laver noget andet, for eksempel ventetider med toget og sådan. Jeg kan godt blive lidt 

ærgerlig over, hvor meget tid jeg bruger på det, for man spilder faktisk lidt sin tid der.” hvor der 

bliver tilføjet af en af de andre respondenter: “Ja, pludselig er der gået en time, hvor du ikke har 

udrettet noget som helst.” (Bilag: Interview 4,  s. 2). Det er svært at sige om de unge kvinder er klar 

over hvor mange timer om dagen de bruger på de sociale medier, og idet vi selv er forbrugere af de 

sociale medier kan vi relatere til deres udfordringer, dog mener vi, at skal de unge kvinder have 

hjælp med brugen af deres sociale medier, skal de selv have en vilje til at stoppe, idet vores produkt 

kun skal bruges som værende en påmindelse om at de sociale medier ikke er den hele virkelighed.  

De sociale kan overordnet set både være en hjælpende håndsrækning til de unge kvinder, men det 

kan også være en stressfaktor, som kan give følelsen af, at man ikke er ligeså god som de andre. 
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Konklusion 
Vi kan konkludere at de sociale medier er en nødvendighed for de unge kvinder i hverdagen, idet 

det er en stor del af fællesskabet i det senmoderne samfund. Det er uafhængigt om de sociale 

medier står i relation til det private eller det professionelle, idet medierne har overtaget stort set alle 

aspekter af den unge kvindes hverdag. Det er dog ingen konkret definition på hvad overforbrug og 

passende forbrug er, hvilket den unge kvinde selv må afgøre, idet det er subjektivt afhængigt af 

tidsforbruget og ageren på de sociale medier. Ligeledes kan vi nikke godkende til at de sociale 

medier har en stor påvirkning på den unge kvinde, idet medierne udvisker linjerne mellem den 

reelle virkelighed og den iscenesatte virkelighed. Som ung kvinde kan det være svært at forholde 

sig kritisk til det der bliver vist på de sociale medier, hvilket kan give følelsen af at andre er bedre 

end en selv. Specielt når du som ung prøver på at finde din identitet, og er på jagt efter anerkendelse 

og bekræftelse fra andre samt er det blevet langt nemmere at sammenligne sig med andre, idet 

andres sociale profiler er let tilgængelige på medierne. Med internettets utallige muligheder skabes 

der en kaotisk tilstand i den unge kvindes hoved, idet der forekommer en frygt for at vælge forkert 

og dermed skille sig ud fra mængden. Individet er letpåvirkeligt, hvilket kan resultere i en følelse af 

at være utilstrækkelig. Dog behøver den unge kvinde ikke lide af et forværret mentalt helbred ved 

brugen af de sociale medier, hvis det kan bruges på en ordentlig og moderat måde. Hvis den unge 

kvinde husker at forholde sig kritisk til de aktiviteter der bliver vist på de sociale medier, kan der 

passende skabes en positiv relation til medierne, idet man dermed i fulde drag kan udnytte de 

positive aspekter af dem. Der findes en række fordele ved brugen af de sociale medier, heriblandt 

underholdningsfaktoren samt den sociale anerkendelse af individet. Med vores kampagne vil vi 

gerne gøre målgruppen opmærksomme på deres brug af de sociale medier og konsekvenserne heraf, 

dog vil det kun blive brugt som en påmindelse, idet vi har fokus på, at de unge kvinder ikke skal 

føle at det er en tvang, der bliver pålagt dem. Vores kampagne har til formål at vise, at der er hjælp 

at hente hvis individet tumler med nogle problemer, og ikke føler sig tryg ved at henvende sig til 

andre. Vi vil gerne aftabuisere emner, som for eksempel ensomhed, lav selvtillid eller følelsen af at 

være utilstrækkelig, herunder har vores storyboard ligeledes fokus på dette aspekt.  
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Bilag  
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Bilag 1 - Semistruktureret interview 1 

Vi har interviewet Liv, der er kommunikationsmedarbejder og koordinator for GirlTalks Instagram, 

YouTube og podcast. Interviewet blev foretaget d. 28/11 – 2019 af Una Dojcinovic (UD) og 

Lisbeth Collin (LC). 

UD: Vi kommer fra Roskilde Universitet og er i gang med at skrive vores semesterprojekt 

vedrørende unge kvinders relation til de sociale medier, hvor vores fokus ligger på de 16-24-

årige. Vores hovedformål med projektet er at undersøge de psykiske lidelser der kan 

fremkomme, når man benytter disse medier. Dertil vil vi gerne stille nogle spørgsmål 

vedrørende emnet, dog er det dig der bliver ordstyrer i vores samtale, idet vi er meget 

interesseret i at høre om dine tanker og erfaringer med det pågældende emne. 

  

Liv: Det lyder som et spændende emne og noget som jeg håber, at jeg kan være behjælpelig med.  

UD: Det er vi rigtig glade for at høre. Vi kunne rigtig godt tænke os, at vide noget om dig og 

dit erhverv. Kan du fortælle os lidt om dig selv? 

  

Liv: Jeg har arbejdet som kommunikationsmedarbejder hos GirlTalk siden september 2018, og jeg 

var frivillig i kommunikationsteamet i et år inden da.  

UD: Hvorfor har du valgt at arbejde med lige præcis denne rådgivningsside – hvor kommer 

passionen fra? 

  

Liv: Jeg faldt lidt tilfældigt over GirlTalk og muligheden for at være frivillig, men GirlTalk 

resonerede i mig og det gav bare mening, at det var her at jeg skulle lægge min energi. Jeg syntes 

selv, at det var svært at være en ung pige mellem 12-24 år og derfor vil jeg gerne være med til at 

forebygge mistrivsel hos dem, som også er GirlTalks mission.  

LC: Hvordan fungerer henvendelsesprocessen hos GirlTalk?  
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Liv: GirlTalk udbyder online chatrådgivning på vores hjemmeside og SMS-rådgivning. Derudover 

tilbyder vi også psykologforløb og samtaleforløb. 

LC: Hvorfor lige disse tjenester og hvilke fordele ser I i dem?  

  

Liv: Da GirlTalk startede for 15 år siden, udbød vi både online chatrådgivning og 

telefonrådgivning, men da sidstnævnte ikke blev brugt, så overgik GirlTalk til rent skriftlig 

rådgivning. Fordelen ved det skriftlige medie er at det er i overensstemmelse med vores 

anonymitetsløfte, så brugerne kan være helt sikre på, at de er anonyme.  

UD: Hvor får I jeres viden fra vedrørende de unge pigers problematikker?  

 

Liv: Vi gør meget for at holde os opdateret i forhold til rapporter og bøger på området, for 

eksempel benytter vi Skolebørnsundersøgelsen og Ensomhedsrapporten. Derudover samarbejder og 

vidensdeler vi på kryds og tværs med lignende organisationer, blandt andet 

RådgivningsDanmark.  Ydermere trækker vi også selv på statistikker på vores brugere i forhold til 

alder og emne for henvendelse, hvilket skaber et billede af hvad der rør sig blandt målgruppen. 

Sidst men ikke mindst, så har vi tre psykologer i sekretariatet, der alle har psykologforløb med de 

12-24-årige piger der henvender sig til os. 

LC: Selvom målgruppen, som du lige har nævnt, er en lille smule bred, vil vi gerne vide 

hvilken målgruppe der henvender sig hyppigst til jer? 

  

Liv: Vores målgruppe er 12-24-årige, dog kan brugerne både være ældre og yngre. Lige pt. er 

gennemsnittet for henvendelser på rådgivning cirka 18 år.  

LC: Hvilke henvendelser får i hyppigst fra de unge piger? 

  

Liv: Qua den data som vi samler på brugerne, så kan vi se at top-5 emner for henvendelser er de 

samme ting, der rangerer lidt forskelligt. Pt. ser vores top-5 sådan her ud:  
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1.    Bekymringer eller ængstelse  

2.     Kæresteproblemer  

3.     Forelskelse  

4.     Konflikter med venner eller familie 

5.     Selvmord eller selvmordstanker 

  

UD: Hvordan hjælper i pigerne med disse udfordringer? 

Liv: Vores fokus er at lytte til pigerne og ’yde hjælp til selvhjælp’, så vi så vidt muligt hjælper 

pigerne til at se hvad de selv kan gøre og hvem de kan få hjælp fra i deres nærmiljø. Vigtigst af alt, 

så vil vi gerne skabe et rum, hvor pigerne kan komme og føle at de bliver hørt.   

UD: Hvor mange medarbejdere og frivillige har I i GirlTalk, der kan hjælpe pigerne med 

disse udfordringer? 

Liv: Vi har pt. 11 medarbejdere i sekretariatet og cirka 200 frivillige fordelt på mange forskellige 

teams indenfor rådgivning, EmpowR, kommunikation – og markedsføring, grafik, sociale medier, 

forældrerådgivning og foredragsteam.  

LC: Hvilke kompetencer og egenskaber skal medarbejderne og de frivillige have for at være 

en del af jeres team? 

Liv: Vi har ikke som sådan nogle specifikke krav til vores frivillige og medarbejdere, dog er der 

nogle essentielle elementer vi prioriterer. Vi vil gerne have nogle ind i vores team som er stabile, 

pligtopfyldende, gode til at lytte, selvtænkende og som har lyst til at gøre en forskel. Derudover 

uddanner vi vores frivillige med kurser og supervision, her særligt i rådgivningen, så de er klædt på 

til opgaven og føler sig trygge i det.  

UD: Hvilke sociale medier tror du har den største indflydelse på de unge piger og hvorfor? 

Liv: Jeg kunne forestille mig at et socialt medie som Instagram er et meget indflydelsesrigt medie, 

da det er stort i målgruppen og folk bruger meget tid derinde. Jeg ser desværre en tendens til at der 

er et ”Insta-fabulous”-liv der har vist sig på Instagram, som påvirker målgruppen. Brugerne har 

svært ved at huske at det kun er et udsnit af virkeligheden, og dét som folk gerne vil have at andre 

skal se. Det er ikke den hele virkelighed, men kun et lille udsnit. 
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LC: Oplever du at der er mange der spejler sig i hinanden på de sociale medier, her primært 

på Instagram? 

Liv: Ja, det tror jeg desværre der er en tendens til. Hvis det er det lille udsnit af virkeligheden man 

spejler sig i og sammenligner sig selv med, så kan det være en kamp der er nærmest umulig at 

vinde. Det vil sige, at på den måde, kan man nemt føle sig forkert og ikke føle sig god nok. 

UD: Hvad mener du er de positive og de negative aspekter af de sociale medier og hvorfor? 

Liv: På GirlTalk arbejder vi ud fra at de sociale medier er en platform og et redskab, der i sig selv 

hverken er godt eller dårligt. Hvorvidt de sociale medier bliver ‘gode eller dårlige’ handler i min 

optik om, hvordan vi bruger dem og hvilken værdi vi tillægger det. Sociale medier kan faciliteter 

fællesskab og socialt samvær, og der er statistisk set ikke nogen sammenhæng mellem hvor meget 

man bruger det og hvor ensom man føler sig. Der er til gengæld en sammenhæng mellem hvordan 

man bruger dem og hvor ensom man føler sig. Dette gælder for både aktiv socialisering og passiv. 

Hvis man aktivt socialisere sig på de sociale medier, kan man blandt andet finde forskellige typer af 

fællesskaber og på den måde supplere ens sociale sfære og finde forståelse og anerkendelse 

derigennem.  

LC: Så hvad vil du betegne som værende overforbrug af de sociale medier? 

Liv: I forlængelse af det ovenover, så vil jeg mene at overforbrug af de sociale medier er når det 

begynder at få negative konsekvenser i form af tid, overskud, pligter og mental velvære.  

LC: Tror du det vil hjælpe på problematikken, hvis der blev lavet nogle 

retningslinjer/guidelines for anvendelse og brugen af de sociale medier? 

Liv: Jeg tror at mange både unge og forældre har svært ved at vurdere hvad god brug af de sociale 

medier og konsekvensen af de sociale medier er, og i den forstand vil generelle retningslinjer kunne 

være behjælpelige til at guide. Jeg vil dog mene at det er meget på individ basis, hvordan og 

hvorledes brugen af de sociale medier er konstruktive fremfor destruktive, men et fælles 

udgangspunkt kan være et godt sted at starte dialogen. 

UD: Hvilke metoder og værktøjer kan benyttes for at styrke det mentale helbred hos de unge 

piger, og hvilke udbyder I? 
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Liv: Vores mission er at forebygge mistrivsel blandt unge piger og kvinder, styrke deres selvværd 

og hjælpe dem, der har det svært. Det er vores udgangspunkt for alt hvad vi gør. GirlTalks værdier 

er at alle piger skal vide at de er værdifulde, og at alle kan have brug for nogen at tale med. Hvilket 

vi forsøger at gøre, og på den måde styrke det mentale helbred hos de unge piger. Derudover 

forsøger vi at efterleve de værdier på de sociale medier og faciliteter det seje og stærke 

pigefællesskab, hvor vi kan dele både udfordringer og succeser. Vi udbyder to slags chatrådgivning 

samt samtalegrupper, psykologforløb og foredrag. 

LC: Hvordan mener du, at vi som privatpersoner kan hjælpe de unge piger med at få et 

nuanceret forbrug af de sociale medier? 

Liv: Jeg tror at det er vigtigt at have en åben dialog om de sociale medier, det vil sige hvad de er og 

hvad de ikke er med de unge. Det vil sige, at finde ud af hvor virkeligheden ligger i forhold til det, 

man ofte ser på Instagram. Hvis vi kan være med til at fremme en mere virkelighedstro forståelse 

eller tilgang til det, kan man forhåbentlig nuancere pigernes forbrug og forståelse af de sociale 

medier. 

UD: Jeg tror at vi er kommet i mål med vores spørgsmål, og vi vil gerne sige mange tak for 

din tid og din gode hjælp. Vi er glade for at vi kunne få noget ekspertviden ind over vores 

projekt. 

Liv: Selv tak. Jeg håber jeres projekt bliver som I ønsker det.  
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Bilag 2 - Semistruktureret interview 2 

Vi har interviewet en 23-årig ung kvinde, der arbejder fuldtid i bageren i Meny. Interviewet blev 

foretaget d. 30/11 – 2019 af Una Dojcinovic (UD) og Lisbeth Collin (LC).  

LC: Vi kommer fra Roskilde Universitet og er i gang med at skrive vores semesterprojekt 

vedrørende unge kvinders relation til de sociale medier, hvor vores fokus ligger på de 16-24-

årige. Vores hovedformål med projektet er at undersøge de psykiske lidelser der kan 

fremkomme, når man benytter disse medier. Dertil vil vi gerne stille nogle spørgsmål 

vedrørende emnet.  

  

Fuldtidsmedarbejder: Yes.  

LC: Jeg tænker bare at vi starter nu. Er det i orden med dig? 

  

Fuldtidsmedarbejder: Yes. Helt fint.  

LC: Perfekt. Kan du fortælle os lidt om dig selv?  

  

Fuldtidsmedarbejder: Ja, jeg er 23 år, og jeg arbejder i bageren i min lokale Meny i Ordrup.  

UD: Hvad laver du i din fritid? 

  

Fuldtidsmedarbejder: Jeg er sammen med mine venner og min familie. Jeg bruger også en del tid 

på Netflix, musik og en god bog.  

UD: Hvad er dit forhold til de sociale medier? 

  

Fuldtidsmedarbejder: Jeg er ikke super aktiv på de sociale medier i forhold til at lægge billeder op 

eller poste nye opslag. Dog er jeg på de sociale medier dagligt, da jeg synes det er hyggeligt og en 

god måde at holde sig opdateret på sine interesser og mennesker man følger.  

  

LC: Vil du så sige, at du bruger de sociale medier på en passiv måde? 
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Fuldtidsmedarbejder: Ja jeg er relativ passiv, da jeg sjældent poster noget selv. Det bliver maks til 

et billede på Instagram en gang hver 2-3 måned eller sådan noget. Jeg har ikke det mest ”insta-

værdige-liv”, og jeg er heller ikke interesseret i at udstille mig selv på nogen måde, men samtidig 

nyder jeg godt af at andre gør det! 

LC: Føler du dig påvirket af de sociale medier i dagligdagen og hvordan? 

  

Fuldtidsmedarbejder: Jeg tror ikke at jeg decideret føler mig påvirket af de sociale medier, men 

jeg finder da til tider inspiration i de sociale medier, som jeg kan finde på at gøre brug af i min 

hverdag. Om det er mode, mad, indretning eller noget fjerde er irrelevant.  

UD: Hvilket medie har den største indflydelse på dig? 

  

Fuldtidsmedarbejder: Jeg tror at Instagram har den største indflydelse i og med, at jeg følger med 

hos mange forskellige personligheder. Jeg havde en periode hvor jeg fulgte med hos mange 

forskellige profiler inden for fitness og sundhed, men jeg endte faktisk med at få det ret stramt over 

hele tiden at bliver konfronteret med min egen ”utilstrækkelighed” med hensyn til kost og motion. 

Jeg blev derfor nødt til at stoppe med at følge samtlige profiler, for ikke at få selvtilliden kørt 

fuldstændig over hver gang jeg åbnede Instagram. Det handler om at lytte til sig selv. 

LC: Kan du uddybe dine tanker omkring de sociale medier?  

  

Fuldtidsmedarbejder: Jeg mener helt sikkert at man skal passe på med hvor seriøst man tager det 

man ser og hører på de sociale medier, da det kan være super overfladisk eller være en betalt 

reklame. Lige meget hvilke sociale medier man bruger, så skal man tage alting med et gran salt. Jeg 

tror ofte at særligt unge piger ikke helt er indforstået med det, og derfor ender med at få et lidt 

forvrænget billede af virkeligheden som de spejler sig i, for eksempel på Instagram. Når det så er 

sagt, så er det altså også mega hyggeligt at være på de sociale medier, hvis man kan undgå alt for 

mange reklamer og useriøse influencers.  

UD: Hvad mener du er useriøse influencers? 

  

Fuldtidsmedarbejder: Useriøse influencers er folk der kun poster et ”insta-værdigt-liv”, hvor alt er 

poleret og fejlfrit. Det er ikke noget jeg kan tage seriøst, da jeg godt ved at virkeligheden ikke 
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hænger sådan sammen. Samtidig kan useriøse influencers være dem, der kun bruger Instagram når 

de skal tjene penge, for eksempel hvis man laver mange forskellige reklamer.  

LC: Føler du dig nødsaget til at bruge de sociale medier for at være en del af et fællesskab?  

  

Fuldtidsmedarbejder: Hmm, altså jeg har følt mig nødsaget til det tidligere, men det synes jeg 

ærlig talt er gået lidt i sig selv de sidste par år. Jeg ved ikke om det er fordi man bliver ældre eller 

hvad grunden kan være.  

UD: Så din omgangskreds har ikke som sådan indflydelse på din brug af de sociale medier? 

  

Fuldtidsmedarbejder: Nej det synes jeg ikke. Jeg bruger primært de sociale medier for min egen 

interesses skyld. Jeg synes dog godt, at jeg enkelte gange kan blive påvirket af min omgangskreds.  

UD: Hvilke gange er det? 

Fuldtidsmedarbejder: Hvis jeg skal svare på en vigtig besked, se et event på Facebook eller hvis 

der er blevet sendt et link af noget jeg skal se.  

  

LC: Vil du mene, at de sociale medier er en essentiel del af hverdagen og hvordan? 

Fuldtidsmedarbejder: Jeg er lidt i tvivl. For jeg skulle lige til at sige at jeg sagtens vil kunne 

undvære dem helt, så på den måde kan de jo ikke være så vigtige, men på den anden side, så har jeg 

ikke lyst til at droppe dem. Det er måske mere en afhængighed end en essentiel del af hverdagen. 

LC: Hvad er dine tanker omkring de sociale mediers indflydelse på ideal – og 

præstationssamfundet? 

Fuldtidsmedarbejder: Det fylder måske lige lovligt meget efterhånden. Altså jeg er med på at vi 

er et moderne samfund i rivende udvikling hele tiden, men jeg synes, særligt med hensyn til unge 

mennesker, at man nemt bliver påvirket. De unge står som regel sårbare og lidt for skud i forhold til 

presset fra de sociale medier, hvor der kun vises perfekte og overskudsagtige profiler. Som sagt 

tidligere, så skal man sgu tage det man hører og ser med et gran salt, for det er jo kun overfladen du 

får at se på de sociale medier. 
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UD: Synes du at der eksisterede et så stort pres med hensyn til ideal – og 

præstationssamfundet før de sociale medier blev aktuelle eller er det et tilhørende element 

dertil? 

Fuldtidsmedarbejder: Det har vel altid været der, på en eller anden måde. Det er jo menneskeligt 

at skulle måle sig med andre, og sammenligne sig selv med hinanden. Da jeg var lille, var det blade 

som Se og hør og forskellige modeblade, der fik unge piger til at tro at de skulle se ud og opføre sig 

på en bestemt måde. Jeg tror at de sociale medier har ført den samme mentalitet videre, dog med 

langt flere muligheder, for eksempel kan man i dag spejle sig i langt flere mennesker på et globalt 

plan.  

LC: Mener du at der kan forekomme psykiske konsekvenser ved brugen af de sociale medier? 

Fuldtidsmedarbejder: Det har man jo hørt om, men jeg har ikke selv den helt store erfaring med 

det selv. Det er mest selvtilliden og ens billede af sig selv der står for skud, synes jeg.  

UD: Hvilke lidelser tror du at der forekommer ved brugen af disse? 

Fuldtidsmedarbejder: Jeg tænker at særligt piger får lidt problemer med selvværdet, hvis de ikke 

føler sig ligeså gode som dem de ser på de sociale medier, for eksempel hvis man ikke er lige så 

”fit” som andre, kan løbe et maraton som andre eller ikke kan finde ud af, at sætte sit hår, som de 

har set en jævnaldrende gøre i en Youtube-video. Man kan nemt komme til at føle sig 

utilstrækkelig.  

LC: Hvis man som individ bliver påvirket af dette, kan man så ikke bare slukke for de sociale 

medier? 

Fuldtidsmedarbejder: Jo i teorien, men i dag er det nok taget som en selvfølge at være på de 

sociale medier, i forhold til ikke at være det. Og ærlig talt, så er det pisse svært at undgå dem, for de 

er jo alle vegne. 

UD: Vil du mene at de sociale medier hjælper den enkelte med at være en del af et 

fællesskab? 
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Fuldtidsmedarbejder: Ja, det kan det da godt, da man jo aldrig er helt alene på de sociale medier. 

Dog kan også være med til at skabe en distance fra de mennesker, der fysisk og mentalt er tættest på 

dig i virkeligheden. Man skal ikke glemme, at få øjnene væk fra skærmen en gang imellem.  

LC: Har du oplevet at de sociale medier har haft en negativ påvirkning på dig? 

Fuldtidsmedarbejder: Mest da jeg var yngre. De sociale medier kunne nemt gøre mig usikker på 

mig selv, da selvtilliden jo var under udvikling og man som ung pige prøver at finde sin plads i 

verden. Det kan være meget svært, når de sociale medier skaber ét billede af verden, som 

overhovedet ikke passer ind i din. 

UD: Har du oplevet at de sociale medier har haft en positiv påvirkning på dig? 

Fuldtidsmedarbejder: Det er god underholdning og jeg føler mig da tit inspireret til at gøre noget 

godt for mig selv, for eksempel at opleve nogle flere ting, så der ikke går for meget hverdag i 

tilværelsen. 

UD: Kunne du overveje at slette de sociale medier? 

Fuldtidsmedarbejder: Hvis det gik hen og udelukkende var en negativ oplevelse, så ville jeg da 

uden tvivl slette det, for man skal huske at passe på sig selv. På nuværende tidspunkt kunne jeg 

ikke. 

LC: Hvad synes du om andre, der har fravalgt de sociale medier? 

Fuldtidsmedarbejder: Hvis det er det rigtige at gøre for dig, så støtter jeg det 100% og det 

forventer jeg også at andre vil gøre med mig. Alt andet er ikke okay. Der står ikke skrevet nogle 

steder at man skal være på de sociale medier, og jeg går meget ind for at det er et valg alle selv 

burde tage, uden at føle pres andre steder fra. 

UD: Synes du det er en norm i samfundet, at alle bruger de sociale medier? 

Fuldtidsmedarbejder: Det er mere normalt end unormalt efterhånden, men jeg må indrømme, at 

jeg personligt selv trækker grænsen, når mit arbejde kommer i relation til de sociale medier. For 

mig hører de sociale medier hjemme i ens fritid, og der skal arbejdet overhovedet ikke blandes ind i 

det. 
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LC: Jeg tror at vi har fået svar på de spørgsmål vil gerne ville stille. Så tusind tak for din tid 

og hjælp. 

Fuldtidsmedarbejder: Selvtak.  
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Bilag 3 - Semistruktureret interview 3 

Vi har interviewet en 22-årig fuldtidsstuderende, der læser medicin på Københavns Universitet. 

Interviewet blev foretaget d. 8/12 – 2019 af Una Dojcinovic (UD) og Lisbeth Collin (LC). 

UD: Vi kommer fra Roskilde Universitet, og er i gang med at skrive vores semesterprojekt 

vedrørende unge kvinders relation til de sociale medier, hvor vores fokus ligger på de 16-24-

årige. Vores hovedformål med projektet er, at undersøge de psykiske lidelser der kan 

fremkomme, når man benytter disse medier. Dertil vil vi gerne stille nogle spørgsmål 

vedrørende emnet, er det i orden med dig? 

  

Fuldtidsstuderende: Yes. 

  

UD: Perfekt. Kan du fortælle os lidt om dig selv? 

 

Fuldtidsstuderende: Jeg er 22 år, studerer medicin på Københavns Universitet, og så danser jeg 

rigtig meget i min fritid. Det kan jeg rigtig godt lide. 

 

UD: Hvad er dit forhold til de sociale medier? 

 

Fuldtidsstuderende: Jeg synes egentlig, at det er ret vigtigt, da det er dér, hvor man holder 

kontakten med alle andre mennesker. Også i forhold til events, hvor man kan blive inviteret over 

Facebook. Jeg bruger cirka 3 timer om dagen på de sociale medier, ifølge min telefon. Den viser, at 

jeg mest bruger Instagram og Messenger. 

  

UD: Så det er de to medier, der har mest indflydelse på dig? 

 

Fuldtidsstuderende: Ja, Instagram har helt sikkert, men jeg synes, at Facebook er det vigtigste i 

dagligdagen til praktiske ting. 

 

LC: Føler du dig påvirket af de sociale medier i hverdagen og hvordan? 
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Fuldtidsstuderende: Det tænker jeg da. På Instagram bliver jeg meget inspireret, og nok også 

rigtig misundelig på alt det jeg ser, så det er nok Instagram, hvor jeg bliver påvirket mest. 

 

UD: Hvad med ting som der er skole-, arbejds – eller sportsrelateret? 

 

Fuldtidsstuderende: I forhold til skole, så er der altid Facebook-grupper, da det er dén måde, 

hvorpå man kommunikerer på. Det er den nemmeste måde, hvor alle kan se ting, for eksempel hvis 

man har noter man deler eller sælger bøger. Det er rigtig vigtigt. Det gælder også med hensyn til 

events på Panum, da man ikke rigtig kan få det andre steder. I forhold til sport, så er der også en 

masse events og kommunikation at finde, hvor kommunikationen foregår gennem Facebook-

grupper. Generelt fylder de sociale medier rigtig meget. 

 

LC: Hvordan bruger du de sociale medier, hhv. aktivt eller passivt og hvorfor? 

 

Fuldtidsstuderende: Det er nok en mellemting. Altså jeg lægger ikke super meget op, men jeg 

lægger dog stories op en gang imellem. Det er ikke nogen specifikt grund til det, jeg føler bare ikke, 

at jeg har noget spændende at poste. Hvis jeg havde, så havde jeg også postet det, tror jeg. 

 

LC: Føler du dig nødsaget til at bruge de sociale medier for at være en del af et fællesskab? 

 

Fuldtidsstuderende: Ja! Man vil jo være totalt udenfor, hvis man ikke havde det. Man ville ikke 

være en del af noget som helst, da der jo ikke er nogen der skriver sms’er mere. Det er jo dér, hvor 

man holder kontakten med alle mulige personer, som man ellers ikke ville have kontakt til. 

  

UD: Så vil du sige at sms er mere ”privat” end Messenger? 

 

Fuldtidsstuderende: Ja, det kan man godt sige. Jeg skriver kun sms’er med min familie. 
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LC: Hvad er dine tanker omkring de sociale mediers indflydelse på ideal – og 

præstationssamfundet? Synes du, at der eksisterede et så stort pres med hensyn til ideal – og 

præstationssamfundet før de sociale medier blev aktuelle, eller er det et tilhørende element 

dertil? 

  

Fuldtidsstuderende: Det har jo altid været der, for der har været andre medier før de sociale 

medier, for eksempel Tv’et. Jeg tror dog, at man bliver mere påvirket nu, fordi man ser ”det 

perfekte” alle steder, hvor det før kun sås bestemte steder, for eksempel hvis man tændte for 

fjernsynet. Nu bruger man rigtig meget tid på de sociale medier, fordi man hele tiden er på sin 

telefon, og derfor bliver eksponeret mere. Man kan for eksempel se det på yngre, som prøver at 

efterligne mange influencers. Det gjorde man ikke, da jeg var yngre, for der så vi jo stadigvæk 

børne-tv i forhold til børn i dag, der hele tiden ser ”voksne” ting på de sociale medier. 

 

LC: Mener du at der kan forekomme psykiske konsekvenser ved brug af de sociale medier? 

 

Fuldtidsstuderende: Ja, helt sikkert. Dét som folk poster på de sociale medier, er jo ”det perfekte” 

af de enkelte øjeblikke, som ikke afspejler virkeligheden. Det kommer man dog hurtigt til at tro. Jeg 

tror, at der er rigtig mange der bliver deprimerede, og måske endda psykisk påvirket af de sociale 

medier. 

 

UD: Kan du nævne nogle psykiske lidelser, som du tror, at der kan forekomme? 

 

Fuldtidsstuderende: Ja, det kan jeg godt. Depression, dårligt selvværd selvfølgelig og angst, som 

jeg faktisk tror, at rigtig mange får. 

 

UD: Hvis man som individ bliver påvirket af de sociale medier, kan man så ikke bare vælge at 

slukke for de sociale medier? 

 

Fuldtidsstuderende: Altså jo, det kan man jo i princippet godt, men man kommer til at gå glip af 

rigtig meget, og kommer nok også til at ryge ud af fællesskabet. Man kan godt leve uden Instagram 

og Snapchat, men Facebook kan man ikke leve uden, for det er jo dér man holder kontakten med 

alle venner, skriver med folk og bliver inviteret til events. 
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LC: Kan du kort fortælle om de negative aspekter der er forekommet for dig ved brugen af 

disse? 

 

Fuldtidsstuderende: Hmm ja. Altså jeg bruger alt for meget tid på det, hvor jeg godt kunne bruge 

tiden mere fornuftigt. Også når man ser influencers på Instagram, hvor alt og alle er ”perfekte”, så 

kan man godt blive misundelig og ønske, at det var én selv. 

  

UD: Kan du kort fortælle om de positive aspekter der er forekommet for dig ved brugen af 

disse? 

 

Fuldtidsstuderende: Jeg bliver faktisk rigtig glad af at have det. Der er rigtig mange dage, hvor jeg 

ikke er udenfor, men bare sidder derhjemme og når jeg så skriver med folk på Facebook, føler jeg, 

at jeg alligevel har snakket med mennesker den dag. Jeg føler, at jeg bliver opdateret på deres liv. 

Også hvis man ikke har haft en super god dag, så kan en tagging på de sociale medier hjælpe én til 

at blive lidt gladere. Jeg bruger også Instagram som inspiration, for eksempel hjælper det mig til, at 

danse og træne mere, fordi jeg ser, at alle mulige andre laver noget fedt på de sociale medier. På 

samme måde, kan man følge med i hele verden, og ikke kun en lille og lokal omgangskreds, for 

eksempel kan man se en danser fra Los Angeles eller sådan noget. 

  

LC: Kunne du overveje at slette de sociale medier? 

 

Fuldtidsstuderende: Nej! Det har jeg ikke lyst til, da jeg synes, at det er fedt at have. Jeg synes 

ikke, at det påvirker mig så negativt, at det rigtig går ud over noget. Dér synes jeg, at det positive 

vejer meget tungere end det negative der er ved det. 

  

UD: Hvad synes du om andre, der har fravalgt de sociale medier? 

 

Fuldtidsstuderende: Jeg synes egentlig, at det er meget sejt, at de kan, men jeg synes også, at det 

er ærgerligt på en måde. Jeg har en veninde, der lige har slettet sin Instagram-profil, som jeg dog 

tror, at hun kommer til at fortryde big time … 
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UD: Hvorfor tror du, at hun kommer til at fortryde det? 

 

Fuldtidsstuderende: Fordi hun bruger for meget tid på det og det er en essentielt ting i hendes 

hverdag, for eksempel kan der gå flere timer, hvor hun bestemmer sig for, hvad hun skal skrive af 

tekst til et billede hun lægger op. Dét tror jeg, kan være rigtig svært at vænne sig af med. Jeg ved 

ikke om det har påvirket hende negativt, men jeg kunne godt forestille mig, at det i højere eller 

mindre grad har påvirket hendes selvværd, og at det er derfor hun har valgt at slette det. 

  

UD: Perfekt … jeg tror, at vi har fået besvaret de spørgsmål, som vi havde brug for. Tak for 

din tid! 

 

Fuldtidsstuderende: Selvtak! 
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Bilag 4 - Semistruktureret interview 4 

Vi har interviewet en studiegruppe fra Roskilde Universitet, der er i gang med at afslutte deres 

første semester. Gruppen består af fire kvindelige studerende, der alle sammen aldersmæssigt, 

tilhører vores valgte målgruppe. Interviewet blev foretaget d. 6/12 – 2019 af Una Dojcinovic (UD) 

og Lisbeth Collin (LC).  

UD: Vi er i gang med at skrive et projekt omkring unge kvinders relation til de sociale 

medier, hvor vi gerne vil undersøge hvordan det påvirker dem og i hvor høj grad, det kan 

skabe psykiske lidelser hos de unge kvinder. Dertil har vi nogle spørgsmål, vi gerne vil stille 

jer. Til at starte med, kan I så fortælle lidt om jer selv?  

Studerende 1:Jeg er 22 år, studerer Humtek på første semester, og i min fritid arbejder jeg.   

Studerende 2: Jeg er også 22 år, går også på Humtek på første semester, og i min fritid er jeg i 

RUC-bar.  

Studerende 3: Jeg er 23 år, går også på første semester på RUC, og ellers arbejder jeg. Der bliver 

brugt mest tid på skole og arbejde. 

Studerende 4: Jeg er 23 år, jeg studerer også på første semester på Humtek på Roskilde 

Universitet. Jeg har ikke noget arbejde, men jeg dyrker en masse sport og spiller håndbold i min 

fritid i København, hvor jeg bor. Og ellers så tror jeg, at det er et helt normalt ungdomsliv med 

venner og familie. 

 

LC: Hvad er jeres forhold til de sociale medier? 

Studerende 1: Jeg bruger faktisk rigtig meget tid på de sociale medier, ifølge min telefon. Den 

siger at jeg bruger 3 timer om dagen. Jeg synes egentlig, at man bruger den overraskende meget.  

Studerende 4: Jeg synes også, at jeg bruger det helt vildt meget. Også for meget, og især i forhold 

til hvad jeg egentlig bruger det til, fordi det er sjældent at jeg ligger ting op. Det er mere bare 

tidsfordriv, da man bare sidder og scroller. Nogle gange kan jeg tage mig selv i at sidde i en time i 

streg eller sådan noget, uden egentlig at have lavet noget.  

Studerende 3: Jeg har det på samme måde, men jeg har det også meget med, at jeg shopper på min 

telefon, igennem de der apps. Jeg fanger også tit mig selv i at scrolle gennem Instagram, hvor man 

kigger på andres billeder. 

 

UD: Så I bruger lidt de sociale medier når I keder jer? 
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Studerende 4: Ja, sådan når der ikke er noget at lave, for eksempel når man sidder i toget og sådan. 

Studerende 3: Faktisk ikke så meget Facebook, men mest Instagram. Instagram er bare meget mere 

appen, hvor man kan sidde og scrolle igennem.  

Studerende 2: Jeg er enig med jer begge to. Jeg tror bare at selvom man ikke gider sin telefon 

længere, så kigger man op og har det sådan lidt akavet med at stå og kigge op i luften, og så åbner 

man sin telefon igen, bare for at have noget at lave. Jeg tror bare at det er en ting. 

Studerende 4: Så man ikke bare står i sine egne tanker. Det er ligesom en rastløshed, at man bruger 

det. 

Studerende 1: Det er faktisk ikke altid rart, at man skal gøre det. 

UD: I er allerede kommet lidt ind på det, men har I yderligere kommentarer til om I bliver 

påvirkede af de sociale medier i dagligdagen og hvordan? 

Studerende 4: Jeg føler at de tager meget af min tid. Unødvendig tid, men tit bruger jeg det når jeg 

ikke rigtig laver noget andet, for eksempel ventetider med toget og sådan. Jeg kan godt blive lidt 

ærgerlig over hvor meget tid jeg bruger på det, for man spilder faktisk lidt sin tid der.  

Studerende 2: Man ved, at man burde lave noget andet. 

Studerende 1: Dét er næsten det værste.  

Studerende 2: Ja, pludselig er der gået en time, hvor du ikke har udrettet noget som helst. 

LC: Hvordan bruger I de sociale medier, henholdsvis aktivt eller passivt? 

Studerende 4: Jeg er helt sikkert den passive. 

Studerende 1: Ja, jeg er også den passive. Jeg synes at det har ændret sig meget siden jeg fik en 

kæreste, så bruger jeg det sgu ikke særlig meget længere. Jeg ser mest folks stories på Instagram. 

Før havde jeg et sygeligt forhold til Instagram, men nu er det bare lidt hurtigere og nemmere at 

kigge igennem stories for at blive opdateret.  

UD: Så du føler at du er opdateret, men føler ikke at du har et sygeligt forhold til Instagram? 
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Studerende 1: Ja lige præcis, men jeg lægger ikke så meget op selv.  

Studerende 3: Jeg har ikke lagt noget op siden 2015, men overraskende nok så bruger jeg sindssygt 

lang tid på at kigge på folks billeder og læse om nyheder på Instagram. Så jeg er den passive, men 

ikke passive med hensyn til at kigge.  

Studerende 4: Jeg lægger også noget op en gang imellem, og stories også, men jeg synes Instagram 

er blevet til et sted hvor man iscenesætter sig selv til hvordan man gerne vil ses udefra. Man bruger 

Instagram for at finde folk, og ud fra deres billeder konkluderer man hvem de er. Det gør folk 

måske også med mig, for eksempel ved at kigge på hvad jeg lægger op. Det føler jeg i hvert fald er 

blevet en ting, som Instagram har udviklet sig til. 

Studerende 1: Ja det er lidt en udstillingsside, hvor det er lidt købt eller solgt. 

Studerende 2: Jeg tænkte overhovedet ikke over hvordan det så ud udadtil, da jeg startede med at 

bruge det. Jeg prøver også at lade være med at tænke på det, men jeg går også ind og kigger på folk 

og tænker om det er sådan, de ser sig selv. Jeg synes at der er kommet meget fokus på det, så det 

ikke længere er sådan som personen ser sig selv, men mere hvordan personen gerne vil ses af andre. 

 

UD: Synes I at det er en byrde at have Instagram eller andre sociale medier? 

Studerende 4: Jeg tror at det for nogle er en byrde, da man skal vise at man har det godt. Jeg tror at 

på grund af det, så har jeg taget et bevidst valg om at være mindre porcelænsagtig på Instagram, og 

så i stedet for vise hvad jeg selv synes er sjovt. Jeg synes generelt det er sjovt at følge folk, da alle 

iscenesætter sig selv på forskellige måder, men jeg synes ikke at det er en byrde for mig.  

Studerende 2: Det tror jeg faktisk lidt, at jeg synes det er. Jeg har ikke særlig mange billeder af mig 

selv derinde, fordi jeg synes at det virker lidt grænseoverskridende, da jeg ved at der bliver set på 

det billede. Jeg vil gerne være virkelighedstro, men jeg har svært ved at være det, må jeg erkende. 

Studerende 3: Tit bruger man jo også Instagram hvis man snakker om en person og den anden man 

snakker med, ikke ved hvem det er, så bruger man Instagram til at vise personen. Derfor tror jeg at 

man altid tænker over, hvordan man ser ud. Jeg tror, at det er en byrde for nogen. 



	 	 Side 4 af 10	

Studerende 1: Jeg tror heller ikke at jeg synes at det er en byrde generelt, men jeg tror at jeg er 

mere påvirket end hvad jeg selv synes, at jeg er. Altså når jeg endelig lægger noget op, så går jeg da 

op i at det er pænt, selvom det egentlig er sådan lidt ”fuck nu det”-agtigt. Da jeg var yngre så lagde 

jeg også kun billeder op af mig selv, fordi det var dét der trak likes. Nu synes jeg tværtimod at det 

er hyggeligt at lægge ting op med mit hjem, men det er jo stadigvæk iscenesættelse, for jeg går sygt 

meget op i at det ligner et hyggeligt hjem. 

LC: Hvilke metoder tænker I kan benyttes for, at styrke helbredet hos de unge brugere af de 

sociale medier? Hvad er jeres bedste råd? 

Studerende 1: Altså jeg fjernede samtlige bloggere, influencers og instagrammere, for nu gider jeg 

satme ikke mere. Det var i hvert fald hvad jeg gjorde, men jeg ved ikke hvad man decideret skulle 

gøre. Jeg har hørt at nogle har talt om, at man skal have sociale medier som fag i folkeskolen, for at 

prøve at forebygge det derfra. Det tænker jeg er en god idé. 

Studerende 3: For at vide, hvordan man skal begå sig derinde. 

Studerende 4: Det er lige præcis den alder, lidt yngre end os, der ikke er i stand til, ligesom os, at 

se hvad der er opstillet og hvad der ikke er opstillet. Så hvis man nu havde fokus på det i 

folkeskolen, kunne man informere de unge brugere af de sociale medier omkring det.  

Studerende 3: Måske inddrage et kursus i folkeskolen, der handler om hvordan man skal håndtere 

den digital verden og prøve at styrke de unge på den måde. 

Studerende 1: Dét tror jeg vil være en god idé. 

Studerende 3: Det tror jeg vil kunne hjælpe nogen, men jeg tror ikke at det vil kunne hjælpe alle. 

Jeg tror dog at det vil være en god idé, at prøve at indføre i folkeskolen. 

LC: Hvilket medie har det største indflydelse på jer? 

Studerende 1: Instagram.  

Studerende 4: Klart Instagram.  

Studerende 3: Ja. 
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Studerende 4: Ja, og ellers Messenger, hvis man kan tage det. Jeg tror at Messenger påvirker mig 

mest. 

Studerende 1: Dér har jeg det sådan, at hvis man ikke svarer på Messenger så gider man ikke folk. 

Hvis man ikke har været aktiv, så viser det andre at de ikke lige er vigtige nok i nuet.  

Studerende 4: Der er lidt en stressfaktor over det der med, at det ikke længere er muligt at ignorere 

beskeder fra folk. Der er en sladrehank, der viser hvornår man har været aktiv og om man har set 

beskeden eller ej. Så nogle gange holder man sig bevidst væk, fordi man ikke lige orker. 

Studerende 2: Ja, ellers så kan de jo se at man har kommenteret et opslag eller tagget en eller 

anden. 

Studerende 4: Eller man tolker hvis nogen ikke har været aktiv i noget tid, for eksempel om der så 

er sket noget. 

Studerende 3: Sådan kan jeg have det med Filip, min kæreste. 

UD: Så det er også noget I selv kommer til at tænke på? 

Studerende 4: Ja. 

Studerende 1: Jeg tror at når det er mine veninder det handler om, så er det sgu fint nok. Vi har alle 

sammen travlt, da mange studerer og har meget at tage sig til, men når det kommer til Nicklas, min 

kæreste, så har jeg det sådan, at han skal svare mig når han har set at jeg har skrevet. 

Studerende 4: Man kan heller ikke lade være med at tolke på hvis man ikke bliver svaret med det 

samme, for nu til dags så har alle deres telefoner på sig hele tiden. 

Studerende 1: Man kan virkelig tolke mange ting … eller det kører i hvert fald rundt i hovedet. 

UD: Føler I jer nødsaget til at bruge de sociale medier for at være en del af fællesskabet? 

Studerende 4: Altså jeg føler mig nødsaget til at bruge Messenger, ellers ved jeg ikke hvordan jeg 

skal komme i kontakt med folk.  

Studerende 2: Messenger er nok dét, der bliver brugt allermest nu. 
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Studerende 1: Ja. 

Studerende 4: Man ser jo også at der bliver delt vigtige informationer i Facebook-grupper, for 

eksempel når man har et arbejde. Hvis du ikke havde Facebook, så havde du ikke fået den 

information. Der foregår rigtig meget kommunikation på Facebook, hvor man kan misse væsentlige 

ting, hvis man ikke er en del af det. Altså jeg føler at det er nødvendigt, at man er på de sociale 

medier. Også med hensyn til uddannelse, hvor vi har en Humtek-gruppe, hvor vi får vigtige 

beskeder, altså det er dér det hele foregår. Man har et problem, hvis man ikke er til stede der. 

Studerende 3: Lige præcis.  

UD: Mener I dermed, at mange hverdagsaspekter er forbundet til de sociale medier? 

Studerende 4: Ja, det er rigtig mange ting. 

Studerende 2: Der er mange ting, som man skal tjekke i løbet af en dag. Man tjekker RUC-mail, så 

tjekker man sin Facebook for at se om der er noget i gruppen og så tjekker man sin Messenger, 

fordi der er ting fra projektarbejdet eller fra kollegiet.  

Studerende 4: Jeg kan også huske at på mit gamle arbejde i detailbranchen, så gav vi også 

informationer ud på Facebook, for eksempel om nogle kampagner. Var der nogen der ikke kendte 

til informationerne, så fik man den der ”Har du ikke læst på Facebook?” eller ”Husk at kigge på 

Facebook”. Det er dér det foregår, det er dér man kommunikerer ud til hinanden. 

LC: Hvad er jeres tanker omkring de sociale mediers indflydelse på ideal – og 

præstationssamfundet? Mener I at det er blevet forstærket af de sociale mediers aktualitet 

eller er det et tilhørende element dertil? 

Studerende 4: Jeg tror at det er blevet forstærket af de sociale medier, men jeg vil sige, at man også 

kunne finde det før. Hvis man tænker på for eksempel kropsidealer, så så man også virkelig tynde 

modeller i ugebladene før. Jeg tror at presset fandtes før, men jeg tror også at det er blevet 

forstærket af sådan noget som Instagram, hvor man ser ‘det perfekte’ rigtig mange steder 

efterhånden. Det gør, at man som bruger er mere opmærksom på det.  
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Studerende 1: Jeg tror at du har ret, da der er mere fokus på det. I stedet for at man er som man er, 

og bare står ved det. Der er mange ting hvor jeg tænker, at det har en negativ indflydelse, fordi man 

sammenligner sig selv med andre. Man bliver bare nemmere usikker på nogle punkter. 

LC: Mener I at der kan forekomme psykiske konsekvenser ved brugen af de sociale medier? 

Studerende 3: Jeg tænker at piger der i forvejen har et meget dårligt selvværd, ikke kan få noget 

godt ud af de sociale medier, for eksempel hvis de kigger på andre piger. Overhovedet. Som vi 

snakkede om før, så er Instagram meget opstillet. 

Studerende 4: Det er man måske ikke i stand til at se, hvis man er ung.  

Studerende 3: Man er måske ikke stærk nok til at sige til sig selv, at alt det man ser på Instagram, 

ikke kan være rigtig. I hvert fald ikke, hvis man har et dårligt selvværd. 

Studerende 2: Nu kan man jo godt se at det på Instagram ikke er ægte, men jeg tror at det tager tid 

før man gennemskuer det. Jeg har unfollowet de fleste influencers og bloggere, for det hele er jo 

bare fake og giver et falsk billede af virkeligheden. Derfor har jeg bare unfollowet de fleste, for jeg 

synes ikke at man fik det bedre af at se, hvor ‘perfekt’ nogens liv måske var.  

Studerende 4: Nogle gange føles det måske også lidt ligegyldigt at følge folk, som man ikke 

kender og bare fordi de er influencers. Jeg tænker ikke at man kan sige, at de sociale medier er 

direkte årsag til at folk bliver syge psykisk, men jeg tror helt klart at det kan have en forstærkende 

effekt, hvis man i forvejen har et dårligt selvværd, som mange unge piger kan have. Det kan jeg 

også huske fra min egen ungdomstid, dér handlede det fandeme om at være populær, perfekt og gå i 

det rigtige tøj. Hvis man ser alle andre gøre én bestemt ting, især på de sociale medier og man ikke 

selv kan præstere det samme, så tror jeg kun at man kan få det dårligere af det. 

Studerende 2: Helt enig. Jeg kan godt fange mig selv i at kigge på en på Instagram og tænke, at det 

slet ikke ligner mig. Jeg tror at man er meget kritisk når man kigger på andre, og derefter på sig 

selv. 

UD: Så det er blevet nemmere at sammenligne sig selv med andre? 

Studerende 2: Ja, da jeg har telefonen lige ved hånden. 
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Studerende 4: Nu er det ikke bare modeller længere, men helt normale mennesker, som også ligner 

nogle der har et meget federe liv end en selv. Nogle gange er det ikke kun udseendemæssigt, men 

også dét at de hele tiden er sammen med venner, er på ferie og har råd til dit og dat. Det er bare et 

fedt liv, tror man. Det er dét der bliver iscenesat, men sådan er det bare ikke nødvendigvis og det er 

ikke noget alle kan sige til sig selv. 

Studerende 2: Man lægger jo kun højdepunkter op. Min veninder tager billeder og videoer af 

Madklubben, hvor hun poserer lidt med sine veninder, også selvom hun bag facaden er i gang med 

eksamen, mega udkørt og lige har været syg. Dét man lægger ud er højdepunkter, og så er der dét 

man ikke viser som er ens for alle.  

UD: Hvilke positive aspekter er der kommet ud af de sociale medier? 

Studerende 4: Altså jeg ved ikke rigtig om det er godt, men jeg startede med at date folk gennem 

de sociale medier og det vil jeg da ikke sige er negativt. Jeg har da hørt om folk der møder hinanden 

på de sociale medier, hvor der godt kan komme noget positivt ud af det. 

Studerende 1: Det er også sjældent at folk går hen på gaden, og spørger efter ens nummer. 

Studerende 4: Nej det kan være en god ”icebreaker” på en eller anden måde. Man tør noget på de 

sociale medier, som man ikke tør i virkeligheden. Tør man ikke gå over og sige hej, så kan man 

sende en besked til personen.  

Studerende 1: Altså jeg tror aldrig, at jeg er blevet spurgt om mit nummer ‘face to face’. Det 

startede altid som et follow på Instagram, som så blev til Snapchat, hvorefter det udviklede sig til 

Facebook, hvor det blev mere seriøst. 

Studerende 3: Det er godt på den måde, at det har gjort tingene lettere i forhold til at tage kontakt 

til hinanden. Hvis man kigger på dét perspektiv, så har de sociale medier gjort tingene en del 

nemmere, men det er ikke fordi jeg generelt tænker at livet er blevet bedre af de sociale medier.  

Studerende 4: Det har hjulpet, da man har tingene samlet på én platform, for eksempel har man 

grupper med arbejdsrelaterede ting, grupper med skolerelaterede ting og grupper med 

sportsrelaterede ting. Du kan finde det hele det samme sted, og det er da selvfølgelig nemmere end 

hvis man skulle ind på forskellige platforme for at finde informationerne. På samme måde, er der en 

ret stor underholdningsfaktor på Facebook, da jeg godt kan lide at se videoer med hundehvalpe eller 
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et eller andet. Det giver da også mig et eller andet vildt godt, som man ellers aldrig vil kunne se 

hvis det ikke var for de sociale medier. Man glemmer lidt omgivelserne på en eller anden måde.  

Studerende 2: Det er et samlingspunkt på en eller anden måde, for eksempel så samler vi os en 

halv time inden vi skal sove og ser på katte-videoer på mit kollegie. For vi har bare brug for at grine 

og smile lidt.  

Studerende 4: Den der tagging-kultur er også meget grinern, hvis man har en eller anden veninde 

der kan relatere til en video eller lignende, så tagger man personen. 

UD: Kunne I overveje at slette de sociale medier på et tidspunkt? 

Studerende 4: Så tror jeg, at det er fordi der er et eller andet der har erstattet det.  

Studerende 1: Nogle gange vil jeg gerne prøve at slette det i et par dage og så se, hvad livet så lige 

pludselig er. Jeg gad egentlig godt prøve det, og så se om man havde tid til så meget mere. 

Studerende 4: Jeg har også en veninde, der har slettet Facebook og Snapchat og ikke rigtig bruger 

Instagram. Jeg ved ikke rigtig hvordan hun håndterer det …  

Studerende 1: Hun har det jo meget godt sikkert … 

Studerende 4: Det virker sådan.  

Studerende 2: Jeg tror også at det handler om, hvordan ens omgangskreds bruger det. Jeg har 

virkelig overvejet at slette Snapchat, men så bruger mit kollegie det helt vildt og så vil jeg ikke gå 

glip af noget der. 

Studerende 3: Jeg har den der følelse af at jeg så ikke vil være opdateret, hvis jeg ikke har de 

sociale medier. Jeg tror at det er dén måde, at jeg er afhængig af det. Så jeg tror ikke, at jeg vil 

komme til at slette det. 

UD: Tror I at I kunne vende jer af med at bruge de sociale medier? 

Studerende 2: Det tror jeg godt, at jeg kan.  

Studerende 3: Ja. 
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Studerende 1: Ja, enig. 

Studerende 4: Ja. 

UD og LC: Så tror vi, at vi har fået de besvarelser vi søgte. Tak for jeres tid!  
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Bilag 5 - Storyboard  
 

 
Slide 1: Viktoria er lige kommet hjem fra skole, og scroller igennem sin Instagram.  
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Slide 2: Viktoria ser at mange af dem hun følger, er ude at rejse eller morer sig. Hun bliver lidt 
nede over det hun ser og vil ønske, at hun var ligesom pigerne på Instagram.  
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Slide 3: Vores kampagne kommer op på Viktorias feed på Instagram. Kampagnen kommer op 
blandt de resterende opslag, og er markeret som værende sponsoreret.  
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Slide 4: Viktoria vælger at trykke på den sponsorerede kampagne, da den fanger hendes 
opmærksomhed. Hun bliver ført videre til den tilhørende hjemmeside.  
 



	 	 Side 5 af 7	

 
Slide 5: Hjemmesiden viser nogle redskaber, der har til formål at hjælpe Viktoria. Viktoria vælger 
at trykke på rubrikken “Brevkasse” inde på hjemmesiden. Her ser hun, at mange har skrevet ind 
med spørgsmål, undren og historier.  
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Slide 6: Viktoria kan relatere til mange af historierne, og fordyber sig i dem i flere timer. Viktoria 
kommer først ud af sin trance, da hende mor kalder på hende for at sige, at aftensmaden er klar. 
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Slide 7: Viktoria er kommet i et rigtig godt humør, efter at hun har opdaget hjemmesiden. Nu ser 
hun, at andre har det på samme måde som hende selv og at hun ikke står alene med noget.  
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Bilag 6 - Produkt 
 

 
	


