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Abstract 

The theme of this paper has its roots in social media and mental health. Many people are using 

social media in their daily life. By doing so they might not question or noticing how it affects one’s 

mental health and wellbeing. As a group of students, we are concerned about the unawareness and 

potential consequences there is regarding social media providing a basis for a bad mental state. 

The intention of this paper is to examine how a social media platform such as Instagram affects 

young people’s self-worth and identity. Furthermore, it is to examine if and how a critical design may 

foster reflections in the individual experiencing this design. The reflections should preferably be 

related to how this individual think about his or her own use of Instagram, and thus how Instagram 

influences the user’s mental wellbeing. This with the intention of creating digital awareness for the 

individual. 
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Indledning 

Gør du brug af sociale medier? Hvis ja, er du ikke den eneste. 77% af alle danske borgere bruger 

Facebook og 50 % bruger Instagram (Johansen, 2019). Brugen af sociale medier har steget voldsomt 

indenfor de sidste 10 år, og sociale medier er efterhånden blevet en etableret del af mange 

menneskers hverdag. På baggrund af dette så gruppen en relevans i at udforske om der var en 

sammenhæng mellem brug af sociale medier og et forværret eller forbedret mentalt helbred. Vi er 

begyndt at stille spørgsmålstegn ved vores egen og jævnaldrendes brug af sociale medier og vi 

mener vi som samfund skal begynde at blive mere kritiske omkring brugen af sociale medier. En 

anden del af vores motivation kommer fra at vi synes problemstillingen i sig selv er spændende, da 

den opleves virkelighedsnær, og eksisterer som en etableret del af vores hverdag. Vi har valgt at 

fokusere på teenagere fordi man i denne alder for alvor begynder at danne sin identitet, og da vi 

vurderer at sociale medier har en større indflydelse på unge menneskers liv kontra ældre (Klastrup, 

2016). På baggrund af dette har vi sat en problemformulering op som følgende: 

Hvordan påvirker Instagram teenageres selvopfattelse og identitetsdannelse, og kan et kritisk 

installationsdesign sætte refleksioner i gang omkring dette? 

 

I denne opgave vil vi derfor undersøge hvilke konsekvenser teenageres brug af det sociale medie 

Instagram har på deres mentale helbred. Derudover ønsker vi at udvikle et design der berører denne 

problematik, fordi vi mener at der eksisterer et behov for at sætte nogle refleksioner i gang omkring 

hvad brug af sociale medier gør ved teenageres selvværd og identitetsdannelse. Vi mener også at 

der i den moderne verden eksisterer et behov for en generel digital dannelse, forstået som en viden 

omkring hvad digital teknologi gør ved individet.  

 

For at kunne svare på problemformuleringen tager gruppen for det første udgangspunkt i Lisbeth 

Klastrups Digitale netværksmedier og hendes redegørelse for Jenkins teori om identitetsdannelse. 

Denne teori bruger gruppen som et udgangspunkt til at forstå og redegøre for hvad identitet, 

identitetsdannelse og selvværd er, samt for at kunne sætte disse begreber i relation til Instagram. 

Derudover har gruppen dykket ned i forskning og studier der undersøger sammenhængen mellem 

brug af Instagram og mentalt helbred. Ydermere, for at udarbejde og kunne lave vores design, har vi 

valgt at forstå vores design som et kritisk design. Gruppen tager udgangspunkt i Dunne & Rabys bog 

Speculative Everything: Design, fiction, and social dreaming og kapitlet om kritisk design til at forstå 

hvad kritisk design er, og for at finde argumenter for hvorfor gruppen ser vores design “Happy Filter” 

som et kritisk design. 
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For at kunne svare på det første led i problemformuleringen, har vi som metode i størst grad brugt 

litteratursøgning. Dette er fordi tidsbegrænsning har gjort at vi ikke har kunnet lavet vores egen 

forskning på området, og at vi i højere grad har valgt at prioritere udviklingen af vores design. 

Udover litteratursøgning, har vi også gennemført et ekspertinterview med Ernst Schraube, som er 

psykologisk socialvidenskabelig teknologiforsker ved Institut for Mennesker og Teknologi, på 

Roskilde Universitet. Dette fordi resultatet af vores problemformulering er svært at måle ved en 

kvantitativ undersøgelse. 

For at udvikle og lave vores design, har vi brugt diverse designmetoder, såsom Colored Cognitive 

Map (CCM), Design storyboard og designrationale. Dette har vi gjort fordi at disse er nogle af 

værktøjerne vi er blevet introduceret til i faget ’Design & Konstruktion’, samt at vi har vurderet dem 

relevant og nødvendige for at kunne udvikle vores design. 

Opgaven består af tre hoveddele. Indledningsvis redegør gruppen for den empiri og teori vi har 

baseret vores opgave og design på. denne empiri og teori bliver løbende diskuteret, analyseret i 

disse afsnit. Derefter kommer metodeafsnittet hvor metodevalg og udførelsen af disse beskrives, 

samt en redegørelse for den empiri vi har fået ud af disse. Efterfølgende beskriver vi vores 

designproces gennem et designrationale. Dette bliver efterfulgt af en beskrivelse af vores endelige 

design: Happy Filter. Derefter samler vi op på løse ender i diskussionsafsnittet, hvor vi diskuterer 

begrebet identitet, vores design, og hvordan vores design hænger sammen med teknologisk 

determinisme. Afslutningsvis vil vi i konklusion vurdere hvordan vores rapport og design har hjulpet 

os med at svare på vores problemformulering. 
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Teori & empiri 

Hvad er identitetsdannelse og selvværd? 

For at kunne forstå begreberne identitet, identitetsdannelse og selvværd, var vi nødt til at finde 

noget litteratur og empiri om emnet. Identitet betyder i mange sammenhænge at der er nogle 

specifikke træk ved et individ, som er med til at gøre vedkommende forskellig og unik fra andre. 

Hertil kan der argumenteres for at begrebet identitet svarer til personlighed og karakter, som bliver 

formet af miljø, oplevelser, osv. (Lund, Køppe, Feldbæk & Østergaard, 2019). 

 

For at få en overordnet forståelse for begreberne identitet og identitetsdannelse, har vi taget 

udgangspunkt os i fire teoretiske synspunkter på dette, dog har vi valgt at basere opgavens kerne på 

en femte teori af Jenkins fordi den var nemmere at sætte i kontekst til sociale medier, i vores 

tilfælde Instagram. De følgende punkter beskriver tre teorier, der hjælper med til at simplificere 

forståelsen for hvad identitet er (Lund, Køppe, Feldbæk & Østergaard, 2019). 

 

• Den første teori blev udviklet af de amerikanske psykologer William James og 

George Herbert Mead i 1900-tallet. Deres teori baserer sig på en socialpsykologisk 

og interaktionistisk tilgang. Dette betyder at der bliver fokuseret på 

kommunikationen mellem mennesker og deres personlighedstræk. Denne teori 

drejer sig om at identiteter bliver formet i sociale relationer (Lund, Køppe, Feldbæk 

& Østergaard 2019). 

 

• Den anden teori tager fat i den fænomenologiske og humanistiske psykologi, hvor 

individet bliver sat i fokus. Dette betyder at de valg der bliver truffet af individet, er 

med til at forme dets identitet. I disse tilfælde ville der oftest lægges vægt på 

oplevelser frem for den livshistoriske udvikling (Lund, Køppe, Feldbæk & Østergaard 

2019). 

 

• Den tredje teori tager fat i psykodynamisk psykologi. Dette går ud på at individet kun 

er delvis bevidst om sin identitet, samt at identitetsdannelsen er en vedvarende 

proces, hvor den opnåede identitet der bliver dannet, baserer sig på aktuelle og 

nuværende oplevelser, der relateres til barndommen (Lund, Køppe, Feldbæk & 

Østergaard 2019). 
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Hvad er selvværd?  

Selvværd bliver som oftest nævnt i sammenhæng med selvtillid. Selvværd handler om hvilken værdi 

individet tillægger sig. Hvis den enkelte person har et godt selvværd, har personen gode tanker 

omkring sig selv, og ser sig selv som en værdifuld person. Selvtillid derimod handler om individets 

ydre, altså om handlingerne individet føler at de mestrer. Kort og præcist kan dette defineres som at 

have tiltro til ens egne evner. Barndom og familieliv spiller en stor rolle i individets udvikling af 

selvværd og selvtillid. Forældre kan bidrage til en positiv udvikling af selvværd og selvtillid ved at 

udtrykke kærlighed, støtte op omkring valg og være med til at sætte realistiske mål for barnet 

(Nolen, J. L, 2009). 

 

Identitetsdannelse 

Identitetsdannelse kan defineres på mange forskellige måder, hvoraf gruppen har valgt at tage 

udgangspunkt i to forskellige teorier. Den første teori bidrager til at danne et overblik over begrebet 

identitetsdannelse, da dette anses for at være et komplekst emne. Den anden teori af Jenkins har 

gruppen valgt at arbejde videre med, da denne teori kan understøtte forståelsen af 

identitetsdannelse i en kontekst med Instagram.  

 

Den første teori vi om identitetsdannelse bliver benyttet af psykoanalytiker Erik. H. Erikson. Eriksons 

teori om identitetsdannelse baserer sig på at identitet dannes på baggrund af tre parametre. Det 

biologiske, psykologiske og sociale.  

 

Det biologiske aspekt drejer sig om at starten på identitetsdannelsen er et kropsbillede. Individet 

sammenligner sin krop med andres kroppe i samfundet, og hvad der gør individets krop speciel og 

unik fra andre (Lund, Køppe, Feldbæk & Østergaard 2019). For bedre at kunne forstå det biologiske 

aspekt af hvordan identitet dannes, tager Erikson først udgangspunkt i et barns dannelse, da Erikson 

mener at dette danner det basale grundlag for et menneskes identitet. Barnet identificerer sig med 

forældrenes kroppe, og ud fra dette dannes starten på jeg-identiteten. Ved at barnet iagttager 

forældrenes kropslige handlinger, dannes kønsidentiteten, det vil sige en seksuel orientering. Et barn 

der starter i folkeskolen, har allerede dannet sig en etableret identitet, som efterfølgende bliver 

udviklet af skolegang, uddannelse, sociale grupper, osv. Det vigtigste biologiske aspekt af identiteten 

bliver, ifølge Erikson, fastlagt i puberteten, hvor barnet/teenageren udvikler sin endelige 

kønsidentitet. (Lund, Køppe, Feldbæk & Østergaard 2019). 
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Dette biologiske aspekt er relevant for vores problemformulering, fordi målgruppen for projektet er 

unge mennesker, som er den største brugergruppe på Instagram 1. Hvis individet har bekymringer 

omkring sit kropsbillede og sammenligner sig selv med andre på Instagram, og i denne sammenhæng 

oplever en følelse af utilstrækkelighed, kan dette føre til negative effekter på det mentale helbred 

(Marengo, Longobardi, Fabris, & Settanni, 2018). Dette uddybes senere i rapporten. 

 

• Indenfor Eriksons teori er et andet aspekt det psykologiske aspekt. Det psykologiske aspekt 

handler om at ens af identitetsdannelse er at det handler om at være sig selv. Begreber der 

tit bliver benyttet til at beskrive oplevelsen af sig selv, er selvrefleksion og selvidentitet, der 

begge har til fælles at de beskriver egenskaber ved individet. Begreberne beskriver også den 

opfattelse vi har af os selv, og vores omgivelser har om os. Man kan altså sige, at vi tænder 

for vores oplevelsescentrum om morgen når vi vågner om morgenen, og at vi slukker for det, 

når vi falder i søvn. Dette medfører altså at måden vi oplever os selv og de forskellige 

omgivelser på, er med til at danne vores forskellige identiteter (Lund, Køppe, Feldbæk & 

Østergaard 2019). 

  

• Det tredje aspekt af identitetsdannelsen, handler om etablering af gruppeidentiteter og 

sociale roller. Dannelse begynder allerede helt tilbage i børnehaven. Vi får nogle sociale 

karaktertræk i børnehaven der medfører en masse forskellige sociale situationer, hvor 

barnet skal træffe nogle vigtige valg omkring hvilke roller individet tager på sig i forskellige 

situationer (Lund, Køppe, Feldbæk & Østergaard 2019).  En stor del af børnehaven handler 

om leg. Leg er med til at inddele børn i forskellige roller, hvorigennem barnet tilegner sig en 

række sociale færdigheder. For at kunne beherske rollen, kræves der en identificering med 

rollemønstret. Der skal understreges at det ikke er alle roller i leg som har indflydelse på 

dannelse af identitet. For at kunne spille rollen som far eller mor, kræves en umiddelbar 

identificering, men menes dog ikke nødvendigvis at de sociale egenskaber indlemmes i 

identiteten. Igennem skolen, opvæksten, sociale relationer, skabes der en række 

egenskaber, der skaber din helt egen identitet (Lund, Køppe, Feldbæk & Østergaard 2019). 

 

 

                                                             
1 Se bilag #1 
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Jenkins teori 

De følgende afsnit handler om teorien gruppen har valgt at gå i dybden med. Denne teori handler 

om at forstå sig selv. For at man kan det, skal det gøres klart hvilket perspektiv der bliver anlagt på 

identiteten. For at kunne forstå sig selv som et enkelt individ, skal der gøres overvejelser omkring, at 

man er værende lig med eller forskellig fra andre individer og grupper. For bedre at kunne forstå 

begrebet om identitet for det enkelte individ, har gruppen valgt at tage udgangspunkt i Lisbeth 

Klastrups bog Sociale netværksmedier. Klastrup tager i denne bog udgangspunkt i sociologen Richard 

Jenkins teori omkring identitet og identitetsdannelse. Ifølge Jenkins kan identiteter deles op i 3 

niveauer (Klastrup, 2016):  

 

• Den personlige Identitet omhandler en psykologisk forståelse, hvilket vil sige hvordan at 

individet forstår sig selv indefra.  

• Den sociale identitet, er en relationel selvforståelse. Hertil handler ens identitet om hvordan 

den spiller sammen med andres identiteter, og udvikler sig i samspil med andre.  

• Den systemiske identitet handler om hvordan samfundet og teknologier har påført individet 

en identitet (Klastrup, 2016). 

 

Disse tre niveauer har tilfælles at identiteten kan forstås som indre behov, oplevelser, indre 

mekanismer og personlighedstræk, som er med til at definere hvem du er, og hvad der resulterer i at 

der bliver handlet på en bestemt måde, i de forskellige situationer der måtte opstå. Den følelse som 

der bliver dannet af din egen identitet, bliver dannet gennem ens relationer til andre mennesker, og 

ens relationer til grupper og fællesskaber. Sidst men ikke mindst er identiteten afhængig af implicitte 

rammer. Dette betyder at samfundet sætter rammer op for udviklingen af hvert enkelt individs 

identitet (Klastrup, 2016). For at få en bedre forståelse for identitet og identitetsdannelse i et digitalt 

aspekt, såsom på Instagram, tager gruppen udgangspunkt i Jenkins tredje niveau der omhandler den 

systematiske identitet. Når der bliver oprettet en ny bruger på Instagram, skal der følges en formular 

for at kunne oprette brugeren. Personens private informationer skal udfyldes, der skal vælges hvilket 

køn, alderen skal udfyldes, og ud fra disse informationer kan Instagram altså definerer essentielle 

områder af individets identitet. 

 

Disse tre niveauer er svært at have stående for sig selv da menneskets selvforståelse er konstant i 

spil, dette betyder at mennesket udvikles og tilpasses sine omgivelser. Menneskets omgivelser spiller 

en rolle i dannelsen, og måden omgivelserne spejler os på påvirker vores selvbillede, samt 
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menneskets indre artefakter og udstråling, alle disse aspekter lagt sammen giver en identitet. Hele 

denne proces sker i en vedblivende og dynamisk proces, derfor kan begrebet 

identifikationsprocesser og identitet sættes i kontekst med en proces som er i konstant udvikling, 

derfor er identitet og identitetsdannelse nogle rigtige svære begreber at definerer. Sociale medier er 

konstant i udvikling, netværksmedierne stopper aldrig med at opdateringer, formidler, og nuancere 

(Klastrup, 2016). Gruppen har valgt at undersøge Instagram som går under kategorien sociale 

medier, derfor kan man sætte denne identifikationsproces på, da Instagram konstant bliver 

opdateret, nuanceret og formidlet for at få appen til at virke på bedst mulig måde. Instagram 

benytter kvaliteten af formidling, når der skal laves en bruger på Instagram. Der bliver stillet 150 

tegn til rådighed, inden for tegnene skal du kunne beskrive dig selv, og hvem du er. Dette betyder at 

Instagram formidler din identitet da 150 tegn ikke er meget til at beskrive hvem man er. Målgruppen 

der er blevet lagt fokus på, er teenageralderen, da teoretikerne peger på at teenagere har det 

største behov for at vurderer og reflekterer over sin egen identitet og andres. Menneskets liv kan 

defineres som en masse forskellige faser, teenager fasen har altså større behov for at udvikle sin 

identitet, frem for voksne mennesker (Klastrup, 2016)   

 

Hvorfor og hvordan benytter mennesker Instagram?  

Hvorfor har menneskeheden brug for at præsenterer dem selv, og deres privatliv for et publikum, 

hvortil der kommenteres på deres opslag? Ifølge Klastrup finder der to former for forummer på 

internettet. Gruppen har valgt at tage fat i den ene form for forum, da det var mest relevant. Dette 

forum handler om fremstillingen af sig selv, hvor afsender søger bekræftelse for andre online 

identiteter (Klastrup, 2016). Instagram handler om at dele sit liv med andre, og dette er helt op til 

hvert enkelte individ hvor stor grad dette fænomen bliver ment. 

 

For at kunne forstå hvorfor og hvem der bruger sociale medier, bliver brugeren delt op i en analytisk 

skelnen (Klastrup, 2016). Den første bruger er en der bruger sociale medier til at skrive og dele ud af 

sig selv fra et indadvendt perspektiv. Den anden bruger er mest relevant for gruppens problemfelt, 

da denne form for bruger benytter sociale medier til at socialiserer med andre, og søger følelsen af 

anerkendelse gennem bekræftelse af sine venner i den analoge verden og den digitale verden. Den 

tredje og sidste bruger benytter sociale medier med en professionel hensigt, altså der bliver ikke delt 

ud af deres private liv, dette er oftest politikker (Klastrup, 2016) 
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Identiteten som en teaterforestilling 

En del af sociale medier handler om interaktion mellem mennesker, derfor kan der benyttes en 

masse perspektiver, dertil har gruppen valgt at benytte sig af sociologien og social identitetsteori 

(Klastrup, 2016). Rolleperspektiv bygger på faget mikrosociologien, dette perspektiv tager fat i 

individet i en specifik situation, hvordan mennesker prøver at spille en rolle som passer i den givne 

situation (Klastrup, 2016). Når børnebørnene er på besøg hjemme hos sin bedstemor, optræder han 

som høflig, glad, smilende, hvorimod når han er sammen med sine venner senere på aften, dertil kan 

personen godt tage sin hårde identitet på. I begge scenarier har den sociale scene en forventning til 

form af adfærd som barnebarnet tilpasser sig efter (Klastrup, 2016). 

 

Hvordan fremstiller mennesket sig selv på sociale medier? 

En af de helt store faktorer på internet som et medie til selvfremstilling er at der en langt større 

mulighed for at lyve om sin personlige optræden, individet som chef over sin egen bruger på hvilket 

som helst socialt medie bestemmer helt selv hvad der skal ligges op på den uden at man bliver 

afsløret af virkeligheden. Efter forskning kan der konkluderes at mennesket er meget omhyggeligt og 

bevidste af sprogbrug når de skal beskrive dem selv online, ens online identitet skal indeholde en 

version af dig, men hvor mange kun beskriver det positive omkring dem, et eksempel kunne være 

hvis en person nu træner meget, er det en af de vigtige ting at have med i en beskrivelse af dig selv, 

fremfor at skrive om at du har spiseforstyrrelser eller lign (Klastrup, 2016). Denne forbedrede 

information som bliver skabt skal dog ikke ses som en falsk identitet, det skal hellere opfattes som 

en social ønskværdig personlighed, som kan skabes da individet har fri mulighed for at manipulerer 

sin fremstilling. Netværkstjenester kan medføre tab af kontrol og selvfremstilling (Klastrup, 2016). 

 

Hvad er Instagram? 

Instagram er et Facebook-ejet socialt medie som hovedsageligt drejer sig om at dele billeder. Man er 

som bruger en del af et digitalt netværk, hvor man har en gruppe af følgere, og selv følger andre 

brugere. Man har et “feed” som man kan “scrolle” igennem, hvor man vil blive præsenteret for de 

billeder brugere man følger uploader. Her forstås at “scrolle” som funktionen hvor man bevæger sig 

nedover i appen, for at blive præsenteret for nyt indhold. Omvendt, vil de brugere der følger en selv 

have et “feed” hvor de blandt andet ville blive præsenteret for de billeder man selv uploader. 

Derudover kan brugeren uploade “stories” som er en måde at vise en video eller billede, som kun er 

synlig for andre brugere i fire-og-tyve timer. Stories viser typisk noget om hvad man laver lige nu. 

Brugere kan “like” og kommentere på hinandens uploadede billeder. Ydermere eksisterer der en 
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“explore” funktion, som ved hjælp af en algoritme viser brugeren materiale han/hende har en stor 

sandsynlighed for at kunne lide. Denne algoritme tager udgangspunkt i éns aktivitet i appen, hvilke 

billeder man synes godt om, hvor lang tid man kigger på diverse billeder og videoer etc. Materialet 

man bliver præsenteret for ved hjælp af denne algoritme i explore-funktionen er typisk materiale fra 

”kendte” brugere, med mange følgere, likes og kommentarer såsom influencers og kendte (Constine, 

2018). 

Sociale medier er designet til at være vanedannende (Morgans, 2017). Måden dette fungerer på er 

ved at de indehaver nogle af de samme dynamikker som gambling-spil. Gambling-spil baserer sig i 

stor grad på at der altid vil eksistere en forventning ved spilleren om at der er en mulighed for at 

vinde en gevinst. Måden dette oversættes til sociale medier på, er ved at man tit har en scrolle-

funktion, hvor at man bliver ved med at scrolle, på grund af forventningen om at der ville komme 

noget spændende længere nede, og frygten for at gå glip af det (Morgans, 2017). En anden måde 

sociale medier er designet til at være vanedannende på, er ved at der er utallige notifikationer der 

bruges til at få brugerens opmærksomhed, og lokke vedkommende ind i appen. Når brugeren først 

er inde i appen, træder de andre dynamikker i kraft. En tredje dynamik der gør Instagram 

vanedannende, er at ens hjerne giver belønninger i form af små dopamin udløsninger når man får et 

like eller en kommentar på ens billede (Andersson, 2018), (Morgans, 2017). “Dopamin regulerer 

lystfølelse, eufori. Dopamin bliver brugt af hjernens belønningssystem. Når vi har gjort noget, vi er 

glade for, stolte af eller har spist et dejligt måltid, er det dopamin der spiller ind.” (Den Danske 

Ordbog, 2019). 

Grunden til at sociale medier og herunder Instagram er programmeret på denne måde, er at det er 

en del af Facebooks markeds taktik, og at de tjener store penge på at holde vores opmærksomhed i 

så lang tid som mulig (Anderson, 2018). Dette er dog et fænomen der fortjener at blive 

problematiseret i en rapport for sig selv, og gruppen vælger i denne opgave at ikke gå dybere ind på 

dette, da det ikke i stor grad er relevant for vores problemformulering. Vi anerkender dog at én af 

grundene til at teenagere bruger Instagram er at appen er designet til at være 

afhængighedsskabende.  

Brugen af sociale medier er stor. Samtlige studier analyserer mediernes funktionalitet, deres 

socioøkonomiske effekter, samt de psykologiske effekter sociale medier kan have på sine brugere 

(Pittman & Reich, 2016), (Marengo, Longobardi, Fabris, & Settanni, 2018). Idéen om at brugen af 

sociale medier kan have en effekt på menneskers mentale helbred, er dog en idé der kun relativt 

nyligt er blevet fokuseret på i forskningsverdenen. Som socialt medie er det Facebook der er blevet 

studeret mest, antageligvis fordi Facebook har haft den største brugerbase. Men der ses tendenser 
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til at brugerbasen på Facebook er i forflytning over til andre sociale medier. Et socialt medie som er i 

stor fremgang, er Instagram2. Af den grund er der derfor lavet samtlige studier der forsker i hvad 

billede baserede platforme, såsom Instagram kan have af effekter på det mentale helbred.  

I de næste afsnit vil gruppen redegøre for hvad et par af disse studier har kommet frem til, samt 

drøfte hvordan man kan kigge på brugen af Instagram som helhed. 

Instagram og ensomhed 

Pitmann og Reich viser i deres studie fra 2016, at brug af billede baserede sociale medier, såsom 

Instagram, kan gøre at brugerne oplever en stærkt nedsat følelse af ensomhed (Pittman & Reich, 

2016). Ved at sammenligne billede baserede sociale medier (Instagram) med tekst baserede sociale 

medier (Twitter), fandt de at tekstbaserede sociale medier kan føre til følelser af ensomhed, mens 

billede baserede det modsatte. Med disse data formoder Pitmann og Reich at billede baserede 

sociale medier giver en nedsat følelse af ensomhed, fordi man i en større grad føler man 

kommunikerer med et faktisk menneske, end man gør igennem tekstbaserede sociale medier. Ved 

at blive eksponeret for billeder og videoer af ens venner, får brugeren en ”falsk” følelse af at ens 

venner er til stede. Selvom vedkommende er bevidst om at han/hun er alene, vil vedkommendes 

hjerne stadigvæk tolke lyd og billeder som mere virkeligt end kun tekst, og reagere derefter (Pittman 

& Reich, 2016). 

Pitmann og Reich fandt også at denne nedsatte ensomhed kan føre til øget mentalt velvære og 

derfor generel livsglæde. Dette kan være fordi at mennesker generelt har brug for at føle sig som en 

del af et fællesskab. Forskning viser at det at føle sig som en del af et fællesskab er noget af det 

sundeste man kan gøre for sit mentale helbred (Seppala, Rossomando, & Doty, 2013). I artiklen 

Social Connection and Compassion: Important Predictors of Health and Well-Being refererer 

forfatterne til forskning der viser hvad fællesskabsfølelsen har at sige for psyken. Der bliver blandt 

andet nævnt at fællesskabsfølelse bidrager til at mennesker har nemmere ved at regulere følelser og 

oplever negative følelser som mindre uoverkommelige (Seppala, Rossomando, & Doty, 2013). 

Instagram som en platform der medierer dårligt selvværd 

Selvom ovennævnte studier viser at Instagram kan bidrage til positive effekter ved menneskers 

mentale helbred, er der i andre studier modsætningsvis fundet, at brug af Instagram kan bidrage til 

en negativ udvikling af det mentale helbred. Dette gælder især for teenagere der bruger platformen 

                                                             
2 Se bilag #2 
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og deres selvværd og selvopfattelse. I et italiensk studie fra 2017 blev der fundet at hvis teenagere 

har bekymringer omkring sit eget kropsbillede, kan en stor brug af Instagram føre til symptomer på 

internalisering, “Internalisering: gøre intern; gøre omverdenens normer og værdier til en del af sin 

personlighed” (Den Danske Ordbog, 2019), som igen kan føre til angst, depression, negativt selvværd 

og andre psykiske lidelser. Dette fordi hvis man i forvejen har bekymringer omkring sit kropsbillede 

kan opleve følelsen af utilstrækkelighed når man sammenligner sig selv med idealiserede billeder på 

Instagram (Marengo, Longobardi, Fabris, & Settanni, 2018). 

Med idealiserede billeder menes tendensen til at de billeder der fluktuerer på sociale medier, især 

Instagram, har en tendens til at kun vise ophavsmandens gode sider. Der eksisterer en kultur for at 

uploade billeder der i de fleste tilfælde er positivt ladede, samt redigerede, for at ophavsmanden 

skal blive præsenteret på en så positiv måde som mulig. Konsekvensen af dette kan være at når man 

scroller gennem Instagram, bliver man præsenteret for en ”perfekt” virkelighed hvor man kun ser de 

bedste sider af andres liv. Hvis man så sammenligner sit eget liv, sin egen krop eller ens andre 

kvaliteter med denne perfekte virkelighed, og på baggrund af dette oplever en følelse af 

utilstrækkelighed, kan det få fatale konsekvenser (Marengo, Longobardi, Fabris, & Settanni, 2018). 

Det er denne effekt der inspirerer vores design.  

Derudover, er der dokumenteret en hel del andre konsekvenser ved en overdrevet brug af 

Instagram. I en britisk rapport lavet af The Royal Society for Public Health UK konkluderes der at ud 

af alle sociale medier er Instagram det sociale medie der har den mest negative virkning på brugeren 

(RSPH, 2017). I denne rapport argumenteres der for at brug af Instagram kan have mange negative 

ting med sig, såsom angst, depression, ensomhed, søvnmangel, forvrænget kropsbillede, mobning 

og FOMO (forstås som frygten for at gå glip af sammenkomster og events som man er bevidst på at 

andre deltager i) (RSPH, 2017).  

Der viser sig at brug af Instagram både kan komme med positive og negative konsekvenser. 

Modsætningsvis finder Pitmann & Reich at Instagram faktisk kan bidrage til en nedsat følelse af 

ensomhed. Forklaringen på disse to modsatte fund, kan være at forskningen er blevet lavet omkring 

forskellige aldersgrupper fra forskellige lande. 
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Kritisk design 

Vores design udspringer fra en idé om at kunne gøre mennesker opmærksomme på deres brug af 

sociale medier, nærmere bestemt Instagram. Den specifikke problemstilling vi har valgt at dykke ned 

i, er Instagrams påvirkning af selvværd og identitetsdannelse og hvordan man ud fra et design kan 

skabe refleksioner omkring egen brug af Instagram. Selvværd og identitetsdannelse er emner der 

fylder meget for den generelle ungdom i den moderne verden og her eksisterer Instagram som en 

ekstra platform for teenagere at skabe et billede af sin egen identitet. Samtidig yder Instagram 

muligheden for at konstruere et billede af sin hverdag, som individet kan nuancere på egen hånd, for 

at etablere et billede af, hvordan individet gerne vil opfattes af andre. At dette muliggøres på sociale 

medier, kan forvrænge andre menneskers opfattelse af sig selv, og kan derved problematisere 

selvudviklingen hos unge mennesker, da Instagram giver muligheden for at skabe en illusion, der 

måske ikke afspejler individets virkelige liv. Dette kan give urealistiske forventninger til, hvordan at 

man skal leve sit liv, opføre sig og se ud. 

Igennem et installationsdesign, vil vi designe et artefakt, hvis formål er at få brugeren til at undre sig 

og reflektere over sin egen brug af Instagram. På den måde kan vi skabe opmærksomhed omkring 

problemet, ved at udfordre menneskets generelle opfattelse af Instagram. Dette gør vi ved at 

illustrere en alternativ udgave af hvordan Instagram fungerer. 

Vores installationsdesign kommer til at tage udgangspunkt i teorien omkring critical design (på 

dansk: kritisk design). Kritisk design er et udtryk, først beskrevet i midten af 90’erne af Anthony 

Dunne og Fiona Raby. Begrebet udspringer fra deres bekymring vedrørende den ukritiske tilgang til 

teknologisk udvikling, og den generelle idé om, at teknologi altid opfattes som værende godt, og er 

med til at løse ethvert problem. Deres definition af kritisk design lyder derfor således “Critical design 

uses speculative design proposals to challenge narrow assumptions, preconceptions, and givens 

about the role products play in everyday life.” (Dunne & Raby 2013). 

Kritisk design er derfor en måde, der udfordrer en generel holdning til en bestemt proces, design, 

eller et bestemt produkt, forstået på den måde, at hensigten er at belyse andre konsekvenser, 

teknologi kan have. Dette gøres ved at oversætte kritiske tanker ved en given teknologi, til et 

materielt design der kan belyse kritikken af teknologien. Denne form for kritik skal dog ikke 

forveksles med at være decideret negativ over for teknologien, men kan derimod være en venlig 

afvisning, en afvigelse fra virkeligheden, et ønske om en anden virkelighed eller en drøm (Dunne & 

Raby 2013). Med andre ord, er kritisk design en mulighed for at udfordre, hvordan teknologier bliver 

en del af vores liv, og derved udfordre teorien om teknologisk determinisme, hvilket beskriver 
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teknologi som værende grundlag for, at et samfunds struktur og værdier ændrer sig. Kritisk design 

udfordrer teknologisk determinisme på den måde, at det opstiller et andet aspekt af en given 

teknologi, som samfundet kan have en generel opfattelse omkring. Dette gøres ved at beskrive en 

intellektuel rejse, baseret på at udfordre og ændre værdier hos mennesket (Dunne & Raby 2013). 

Vi har konstrueret vores design med afsæt i teorien omkring kritisk design. Anthony Dunne og Fiona 

Raby opstiller nogle krav og meninger til, hvad kritisk design skal indeholde i deres bog Speculative 

Everything: Design, fiction, and social dreaming. Vi har udvalgt nogle krav, vi ser som relevante i 

forhold til udfoldelsen af vores design. Disse krav lyder som følgende: 

 

• “Critical design is critical thought translated into materiality” 

• “All good critical design offers an alternative to how things are” 

• “For a critical design to be successful viewers need to make up their own mind” 

  

Tankegangen bag vores design, er at vise en alternativ måde hvorpå at Instagram virker. I stedet for 

at manipulere billeder så individet er tryg ved at vise disse på nettet, viser designet det omvendte 

scenarie, med det formål at beskrive et alternativ til brugen af Instagram. Den alternative virkning 

skal belyse at man ved et enkelt tryk på en knap, kan ændre billedets karakter og udstråling til, hvad 

der menes at være ideelt at uploade på Instagram, hvilket også er beskrevet senere hen i rapporten. 

Det er tanken at skabe et artefakt, der sætter nogle refleksioner i gang omkring hvordan Instagram 

kan have andre konsekvenser end dem, man umiddelbart forbinder Instagram med, såsom for 

eksempel at man kan skabe flere venskaber og få yderligere anerkendelse. Vi vil tage udgangspunkt i 

et mere kritisk synspunkt af appen og derved belyse problematikken med forværret selvværd og 

identitetskrise, hvilket Instagram kan være en platform for at muliggøre. Vi vil derfor oversætte 

kritiske tanker til materialitet, ved at skabe et installationsdesign, der skal give mulighed for 

refleksioner over individets egen brug af Instagram. 

Vores mål med installationen er, som beskrevet i problemformulering, er at få individet til at 

reflektere over egen brug af Instagram, og derved få et bredere perspektiv på, hvordan Instagram 

ellers kan påvirke selvværd og identitet. Hvis personen der ser vores installation, døjer med disse 

problemer, og får et ændret syn på brugen af Instagram ved at have set vores installation, kan vi 
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udlede at have sat gang i en tanke, der kan have indflydelse på personens ændrede tilstand i 

fremtiden.   

At brugere af vores installation danner en refleksion ud fra vores installation, er vores mål med 

designet. Dette mål ser vi løse en udfordring, hvor at unge mennesker ikke har en forståelse for, 

hvad det vil sige, når Instagram påvirker selvværd og identitet. At få mennesker til at reflektere er 

del af en proces om at danne sig sin egen mening og sit eget billede om, hvad det vil sige at bruge 

Instagram. Dette er en måde hvorpå at et kritisk design kan være en succes, som beskrevet af Dunne 

& Raby. 

 

Metode 

Interviewmetode 

En metode, gruppen har valgt at inddrage i forbindelse med undersøgelse af vores 

problemformulering, er et kvalitativt interview. Et interview, er i forbindelse med vores projekt, 

oplagt for at få afklaret og uddybet det empiri, vi har afsøgt fra litteraturens side. Med dette i mente, 

har gruppen valgt at interviewe en person med baggrundsviden omkring begreberne selvværd og 

identitet, for netop at kunne udvide gruppens perspektiv på dette emne, da det er utrolig bredt og 

komplekst at forstå. Da vi i gruppen ønskede at interviewe en person indenfor dette felt, så vi det 

også aktuelt at denne person havde indsigt i sammenhængen mellem digital teknologi, selvværd og 

identitetsdannelse. 

  

Personen vi har valgt at interviewe, hedder Ernst Schraube. Ernst er psykologisk socialvidenskabelig 

teknologiforsker på RUC, samt en af vores kursuskoordinatore på kurset STS (Subjektivitet, Teknologi 

& Samfund). At interviewe Ernst faldt gruppen naturligt fordi han både har baggrundsviden indenfor 

psykologi og sociologi, samt kan sætte disse fag i perspektiv til teknologi såsom for eksempel 

Instagram. Da Ernst er en del af STS-kurset, hvilket er den anden fagdimension, gruppen vælger at 

inddrage i projektet, finder vi det især interessant at interviewe ham. 

 

Forberedelse af interview 

Måden hvorpå at vi har forberedt os på interviewet, er først at diskutere, hvad vi gerne vil blive 

klogere på. Udgangspunktet for valget af interview lå på at afsøge yderligere informationer omkring 

emnerne selvværd og identitet, og derefter få det sat i perspektiv til den digitale verden. Ud fra 

dette har gruppen udtænkt to temaer i interviewet: Selvværd/identitet og digital 
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identitet/Instagram. Disse to tematikker er valgt på baggrund af et ønsket kronologisk forløb i 

interviewet. 

  

Udførsel af forløb 

I forbindelse med udførelse af interviewet, har gruppen valgt at drage på metoder fra forelæsning af 

Mikkel Bille d 14/10/19 i forbindelse med STS-kursus og litteratur fra kapitel 7 i Kvale & Brinkmanns 

bog Interview: Introduktion til et håndværk, 2. udgave. 

Kvale og Brinkmann beskriver forskellige typer af interviews, heriblandt forskningsinterviewet, der 

defineres som en samtale mellem intervieweren og den interviewede omkring et fælles emne, der 

findes interessant. Denne samtale opfordrer til at dele begge parters synspunkter på et fælles 

interesseområde, og gennem samtale skabe ny viden. (Kvale & Brinkmann 2009). 

Forskningsinterviewet er særligt interessant for lige netop dette projekt, da vi ønsker at samle empiri 

fra ”eksperter” på området omkring selvværd og identitet i en digital verden, for bedre at kunne 

forstå hvordan disse forholder sig til hinanden. Gruppens og Ernst Schraubes fælles interesse i feltet 

gjorde udførelsen af interviewet mere til en berigende samtale, hvor der blev vendt og drejet 

forskellige synspunkter.  

En kvalitativ metode såsom et interview, skaber en dybere forståelse af et emne, i modsætning til en 

kvantitativ metode. I forelæsningen ved Mikkel Bille d 14/10/19 fortælles der, at ved et interview er 

der mulighed for at få dybde, mening, betydning og holdning fra en given informant, hvilket var det, 

vi ønskede skulle være en del af projektet som helhed. 

Interviewet i sig selv forløb på den måde, at gruppen enkelte gange drog hen på de spørgsmål, der 

var forberedt før interviewet, men størstedelen bestod af samtale og aktiv lytning, hvilket Bille også 

nævner i forelæsningen fra d 14/10/19. En fælles interesse i emnet skabte samtalen, og ved at 

gruppen stillede uddybende spørgsmål til Ernst, samlede gruppen så meget viden og refleksion ind 

som muligt, hvilket var målet med interviewet. 

  

Resultater 

Det udførte interview er optaget som lydmemo3. Det følgende afsnit indeholder citater fra Ernst 

Schraube og gruppens fortolkning af disse. I diskussionsdelen af denne rapport vil gruppen uddybe 

og sammenligne udtalelserne fra Ernst Schraube med litteratur vi selv har undersøgt. Citater nævnt 

fra interviewet i denne passage er transskriberet løbende, og flere ord/formuleringer er sat på for at 

give en bedre skriftlig kontekst. 

                                                             
3 Schraube, E. (9/12/2019). Personligt interview. URL https://soundcloud.com/jacobfriisstrand/bilag-3-
interview-med-ernst-schraube/s-5qqiC 

https://soundcloud.com/jacobfriisstrand/bilag-3-interview-med-ernst-schraube/s-5qqiC
https://soundcloud.com/jacobfriisstrand/bilag-3-interview-med-ernst-schraube/s-5qqiC


Sociale medier og mentalt helbred 
Hum-Tek, 1. semester Jacob, Sigurd & Marius Gruppe nr.: V1924788416 

18 
 

I starten bliver Ernst præsenteret for de to temaer vi har valgt at introducere ham for, og for at 

starte en indledende samtale spørger gruppen ham, hvilke parametre der er vigtige at nævne, når 

man taler om selvværd og identitetsdannelse, hvortil Ernst svarer, at ”Det er lidt kompliceret. Jeg 

forstår hvorfor i har de to ord, i forhold til det problem der er. Hvem er jeg i et digitalt 

space[kontekst]? Hvem er jeg i et analogt space[kontekst]? Hvordan præsenterer jeg mig? Hvordan 

ser jeg mig selv? På en god måde eller mine begrænsninger…” (E. Schraube, personligt interview, 

9/12/19, 00:05:50). Med denne udtalelse berører Ernst vores problemstilling ved at sætte ord på sin 

opfattelse af begreberne identitetsdannelse og selvværd, da vi nævner dem for ham. Ernst nævner, 

at definitionen og betydningen af selvværd og identitet er meget ”blurry”, hvilket der menes med at 

det kan være svært at forstå og sætte ord på hvad identitet er for det enkelte individ. 

”Vi som mennesker… hvis man tænker hvad betyder teknologi for mig… er det [hvordan] fra mine 

erfaringer og hvordan jeg handler? Måske også hvordan jeg ser mig selv? Og derfor identitet. Jeg 

forstår hvorfor i har de begreber, men i skal kigge på hvor der er en god teori i kan bygge på, for der 

er mange forskellige” (E. Schraube, personligt interview, 9/12/19, 00:07:37) 

En vigtig faktor, Ernst nævner i forbindelse med at han snakker om forholdet mellem teknologi og 

mennesker, er problemstillingen heri. Hvad teknologi betyder for mennesker er et vidt begreb, og 

derfor mener Ernst at det er vigtigt at vi som gruppe finder noget konkret empiri, og beskriver vores 

forståelse af selvværd og identitet, og hvilke traditioner vi bygger på. I den forbindelse vælger vi at 

bruge Jenkins teori fra Lisbeth Klastrups bog Sociale netværksmedier. Ifølge Ernst er det et problem 

at fiksere mennesker, når det kommer til at snakke om identitet. Når man snakker om identitet er 

der meget mere til det, end at sætte folk i båse og definere folk på forskellige måder. Det er meget 

mere nuanceret end bare lige så. ”Dårlige identitetsteorier fikserer mennesker, gode identitetsteorier 

de viser hvordan vi forandrer os” (E. Schraube, personligt interview, 9/12/19, 00:12:25). 

Endnu et synspunkt, Ernst nævner er igen forholdet mellem den analoge verden og den digitale 

verden. Ernst siger, at ”Alligevel er der konstruktioner [i den digitale verden], og man kan præsentere 

sig… og hvilken betydning har det for mig i den analoge verden, fordi vi stadig er menneskelige 

væsner i en analog verden med hinanden… Så jeg vil ikke sige at den [digitale og analoge verden] 

smelter fuldstændig sammen, der er stadigvæk en lille forskel. Jeg er ikke den som er på web 

[internettet], jeg er den her [i den analoge verden]…. Men så snart at den her [digitale identitet] har 

en social betydning i den her [analoge verden] har den lige pludselig en enorm betydning [for 

identiteten]. (E. Schraube, personligt interview, 9/12/19, 00:15:10). 

Forholdet mellem den analoge verden og den digitale verden bliver også berørt i vores 

problemformulering ved at vi spørger hvordan at Instagram påvirker selvværd og identitetsdannelse. 

Noget der også anses af Ernst som værende essentielt for, hvordan Instagram og mennesket spiller 
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sammen, er hvorfor at mennesker anvender Instagram. Ernst stiller et åbent spørgsmål for at starte 

en refleksion over dette. ”Hvad er [en] typisk grund [til at] at være med på Instagram? Det er 

interessant [at nævne det] med [at] alle gør det, derfor skal vi [alle gøre det]. Jeg tror min søn er 

startet med Instagram fordi alle gør det, derfor skal jeg også gøre det, og den anden grund er social 

status. Hvordan kan jeg pushe mine followers, kun at have 5 er pinligt, det skal være millioner!” (E. 

Schraube, personligt interview, 9/12/19, 00:27:47). 

Dette citat er humlen i, hvilken problemstilling vi ser på Instagram, og Ernst sætter ord på det i dette 

citat. Andre grunde til, at mennesker benytter sig af Instagram, er at få en fællesskabsskabsfølelse, 

som Ernst beskriver ved at sige: ”Det skaber måske virkelig også, hvad i har sagt, en forbindelse 

mellem venner. Jeg tror min søn og hans venner har nogle grupper, det skaber noget som en social 

identitet. De føler sig sammen. Fællesskabsfølelse. Måske er der også nogle styrker, det giver 

muligheder.” (E. Schraube, personligt interview, 9/12/19, 00:29:53). Som en afsluttende del af 

interviewet, snakker Ernst også om, at der findes positive sider af Instagram, som gruppen også 

nævner tidligere i rapporten, i teorikapitlet. 

  

Evaluering 

For at opsummere, vil gruppen evaluere på interviewet og hvordan at metoden har virket. 

Interviewet med Ernst Schraube forløb ikke, som vi havde forestillet os. Tværtimod vil vi mene, at 

interviewet var tættere på en intellektuel samtale mellem to parter, der begge har interesse 

indenfor feltet. Givet Ernst Schraubes baggrund og viden indenfor feltet omkring teknologi og 

socialstudier, er hans ekspertise og refleksioner over emnet gode elementer at tage med i 

rapportens helhed. Gruppens forståelse for emnet er også blevet markant forbedret, og Ernst har 

hjulpet med at give stof til eftertanke i forbindelse med videre arbejde af projektet. Vi fik be- og 

afkræftet tanker vi havde gjort os op til interviewet, hvilket har givet os perspektiver til videre 

tænkning. 

Da dette interview var gruppens første formelle interview, er der forbedringer der kan laves til en 

anden gang. Vi havde i gruppen forberedt for mange spørgsmål, der stort set ikke blev gennemgået, 

mest på grund af interviewets karakter. En anden gang kan der nøjes med få, centrale spørgsmål, og 

igen gøre brug af aktiv lytning. 

 

Storyboard 

Storyboard bliver benyttet som en designmetode, som skaber en visuel præsentation af et endelig 

design, og hvordan designet skal benyttes. Et storyboard kan benyttes til alle former for 

multimediedesign, eksempler på dette kunne være lyd, grafik, videoer, osv. Storyboard er altså et 
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værktøj som benyttes indenfor design, og teknikken giver et godt udgangspunkt for at arbejde videre 

med design-idéen, ved at der bliver sat en masse forskellige idéer i spil, som videreføres til noget 

nyt. Viden omkring storyboards har gruppen indsamlet fra basiskurset Design og Konstruktion, i 

forelæsningen ved navn generativ og kreativt design den 17/9/2019 af Jan Pries-Heje. 

 

Gruppen benyttede storyboard til at skitserer det endelig produkt, som der var forestillinger om på 

daværende tidspunkt. Der blev skrevet en læsevejledning, som gav forståelse for produkt og brugen 

af produktet, og hvorfor det var en god idé at konstruere produktet.  

 

Hvad er et moodboard? 

Gruppen benyttede sig af designmetoden moodboard, eller inspirationskort som det også bliver 

kaldt. Moodboard er en metode som oftest bliver benyttet i starten af en designproces. Et 

Moodboard er en collage, med en masse forskellige billeder, som kan kreeres på en teknisk måde, 

altså på en computer, eller fysisk med papir og saks. Meningen med metoden er at hjælpe med at 

illustrere den stemning eller tema som forventes af projektet. Denne metode bliver oftest benyttet 

til udvikling af webdesign, for at sikre overensstemmelse og vision for et projekt. (Taylor, 2017) 

 

Gruppen blev vejledt til at anvende metoden Moodboard, da gruppen manglede overensstemmelse 

og forventninger til projektet. Efter at have anvendt metoden, opnåede vi et større overblik over 

vores idé. Gruppens medlemmer havde forskellige holdninger og forventninger til designets tema og 

stemning, og med brug af denne metode fik gruppen diskuteret sig frem til hvordan stemningen ved 

det endelige produkt skulle være.  

 

Designrationale 

Hvorfor har gruppen brugt designrationale, og var det en god designmetode? 

Designrationale benyttes til at forklare og beskrive valget af de specifikke designbeslutninger, der 

tages i en designproces. En designproces er blandt andet en række af til og fravalg, hvor man tit 

ender op med et produkt der ikke er den samme som den oprindelig idé. I et designrationale er det 

derfor vigtigt at beskrive alle til og fravalg da dette giver den bedste forståelse for hvorfor et produkt 

er blevet til som det er. Designrationalet kunne godt lyde som en metode som kun var teknisk-

rationelt, dette er dog ikke tilfældet, derfor skal begreberne Techne og Fronesis benyttes. De bliver 

defineret længere nede i rapporten.  
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Der findes to typer designrationale. Det første er et procesorienteret designrationale, hvor rationalet 

benyttes som et referat, hvor alle overvejelser, diskussioner og til og fravalg bliver noteret 

undervejs. Den anden metode er et produkt-orienteret designrationale, denne metode bliver 

benyttet efter designet er færdigudviklet, og bruges til at beskrive de foregående iterationer. 

Gruppen blev introduceret til metoden designrationale under forelæsningen Generativt/Kreativt 

Design, den 17/9/2019, af Jan Pries-Heje, Professor i Informatik og Datalogi, Roskilde Universitet. 

Virkede designrationale metoden så?  

 

Gruppen benytter sig af produkt orienteret designrationale, for at beskrive vores designproces, og 

hvad der ligger til grunde for den endelig prototype. 

 

Colored Cognitive Maps 

 

Colored Cognitive Maps (CCM) er en diagramteknik som bruges til at analysere og danne et overblik 

over forskellige konsekvenser og årsager til et valgt problem. I en design sammenhæng, kan denne 

analyse bruges til at konkretisere og give en forståelse for de problemer som designet skal løse. Et 

CCM laves ved at man i en boble definerer et problem man vil analysere. Derefter skriver man 

problemets konsekvenser i tilsvarende bobler over, og problemets årsager i bobler under. Til alle 

problemerne skal der i boblerne inkluderes en modpol. Resultatet er et kort med en række 

problemer, som hvis man vender om, bliver et kort over løsninger. Denne metode blev præsenteret 

for os den 19/10/2019 af Jan Pries-Heje.  

Gruppen brugte designmetoden Colored Cognitive Maps, og metoden gav os et nyt perspektiv på 

vores problem, dets årsager og konsekvenser. Inden havde gruppens medlemmer forskellige 

synspunkter på problemet, men ved hjælp af CCM blev der i fællesskab fundet en løsning som alle 

kunne stå indenfor. Denne metode gav gruppen en bredere forståelse for problemfeltet, og dannede 

grundlaget for videre arbejde med vores projekt.  

 

Designrationalet for gruppens designproces 

Omfanget af designprocessen i dette projekt kan beskrives ved at anvende det designvidenskabelige 

værktøj kaldet for et designrationale. Begrebet blev introduceret i forelæsningen d 17/9/2019 kaldet 

”Generativt / kreativt design” ved Jan Pries-Heje, Roskilde Universitet. Et designrationale har til 

formål at beskrive, hvorfor et artefakt er designet som det er. Dog er der flere aspekter i et 

designrationale, end blot hvorfor et artefakt er tilblevet. Ydermere har designrationalet den funktion 
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at beskrive designprocessen for det tilblevne artefakt, hvilket i dette tilfælde betyder, at der 

inddrages beslutninger, der har ført til den aktuelle prototype, samt til- og fravalg, der har ledt vejen 

for designprocessen. Overordnet set, er designrationalet en måde for gruppen at dokumentere, 

hvilke beslutninger og diskussioner, der har været aktuelle i forbindelse med at finde frem til den 

design idé, der har udformet sig som den første prototype. Designrationalet indeholder redegørelser 

for praktiske design-tilgange, gruppen har overvejet undervejs, samt argumenter for til- og fravalg. 

Designrationalet anvendes generelt som en kronologisk redegørelse for designprocessen i 

forbindelse med det design, projektet forankres i. 

I et designrationale er der to begreber der er essentielle for at give den bedste kontekst. Disse 

begreber er ”techne” og ”fronesis”. Techne henvender sig til den viden, der tilegnes for at kunne 

udføre en aktivitet relateret til artefaktet. Herimod anvendes fronesis til at inddrage den 

moralske/etiske begrundelse for et designet artefakt. Techne og fronesis er altså to begreber, der 

har hver sin funktion, i form at af beskrive hvordan et artefakt fungerer på et praktisk plan, og 

hvorfor det er etisk/moralsk relevant. Viden omkring techne og fronesis er indhentet fra 

forelæsningen d 17/9/2019 af Jan Pries-Heje. 

De følgende afsnit er det forløb, gruppen har været igennem med designet. Der beskrives i 

kronologisk rækkefølge, de beslutninger og idéer, der har været essentielle for at komme frem til 

den foreløbige prototype. Udgangspunktet i den umiddelbare design idé, vi i gruppen har diskuteret, 

udspringer af et konkret samfundsproblem, der har med temaet sociale medier og mentalt helbred 

at gøre. Gruppen har ud fra interessen i dette samfundsproblem, opstillet det første udkast til en 

problemformulering, der lyder på ”Hvordan kan der skabes mere opmærksomhed omkring sociale 

mediers påvirkning af det mentale helbred?”. Denne problemformulering er det første udkast og den 

første formulering af gruppens indfaldsvinkel på problemet. Tanken er, at der mangler en middel der 

kan gøre det enkelte individ mere opmærksom på dennes brug af sociale medier, og hvordan dette 

påvirker individet. Dette anskues som et problem, da sociale mediers rammer kan skabe 

forestillinger for individet om, at han/hun ikke lever op til de idealer, der bliver opstillet gennem 

sociale medier. Ud fra dette, er det essentielt at bemærke, at sociale medier anses som værende en 

platform hvor individet har muligheden for at opstille et billede af sig selv, som individet finder 

passende. Dette kan skabe en ”konstrueret” virkelighed for de mennesker, der benytter sig af sociale 

medier, og dermed muligheden for at der kan opstå en tanke om, at der skal stræbes efter de 

idealer, der opstilles via sociale medier. Da det er op til fri fortolkning, hvordan individet fremstiller 

sig selv på sociale medier, er det oplagt at fremstille sig selv som værende den bedste version af sig 
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selv. Når mennesker herefter sammenligner sig selv med andre, kan forestillingen om ikke at være 

god nok, opstå, og det anser gruppen som værende et samfundsproblem, vi gerne vil belyse. 

Idégenereringsfase 

I første fase af design udarbejdelsen, fokuseres der på brainstorming og idégenerering, der kan 

arbejdes med for at undersøge vores problemformulering. Den oprindelige idé var at designe en 

app, der havde funktionen at usynliggøre antallet af ”likes” og ”followers” for brugeren af et socialt 

medie, og derved formindske incitamentet for at brugeren føler sig mindre værd, i og med brugeren 

sætter sine egne likes og followers op i mod, hvad brugeren ser på de sociale medier, og derved kan 

det mentale helbred påvirkes. Ved denne idé, havde vi i gruppen endnu ikke taget stilling til, hvilket 

socialt medie vi ville arbejde med. Der blev blot fokuseret på at brainstorme idéer, der kunne bruges 

til at udvikle et design. 

En anden ide, der blev lagt fokus på, var idéen om at skabe en form for installationsdesign, der ville 

skabe en oplevelse for brugeren, med den hensigt at påvirke brugerens tanker omkring brugen af 

sociale medier, specielt med henblik på, at få brugeren til at være opmærksom på, hvordan sociale 

medier påvirker dennes mentale helbred. Installationen skulle bære præg af billeder, lyde og 

informationer, der skulle spille på brugerens sanser, for at skabe et mindeværdigt indtryk. Vores 

techne i dette format ville være at diskutere hvordan rammerne skulle sættes for designet. 

Placering, størrelse, opsætningen af lyd/billeder, format osv. er alle faktorer, der determinerer 

hvorledes at designet udfolder sig. Det moralske og etiske aspekt af designet, fronesis, kommer til 

udtryk ved det budskab, vi vil formulere gennem den lyd og de billeder/tekst vi vælger at designet 

skal indeholde. Målet ville være at give brugeren informationer og indtryk nok til at brugeren bliver 

opmærksom på, hvordan sociale medier egentlig påvirker brugeren. 

Ud fra disse to idéer, blev gruppen enige om at gå væk fra idéen med en app, af den simple årsag at 

den ikke ville hjælpe med at svare på den givne problemformulering. Vi ønsker ikke at lave en app, 

der kan løse problemet om sociale medier og mentalt helbred, blot at skabe et rum for at et individ 

kan danne sig tanker omkring kombinationen mellem sociale medier og mentalt helbred, for at gøre 

opmærksom på dette. Af den grund ønskede vi at arbejde videre med idéen om at skabe en 

kunstinstallation, der kunne skabe et indtryk hos brugeren, og få brugeren til at blive opmærksom 

på, om sociale medier påvirker det mentale helbred. 
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Første iteration 

Med henblik på at designet er begyndt at bevæge sig i en bestemt retning, besluttede gruppen sig 

for at researche litteratur omkring, hvordan designet kan konstrueres. Vi besluttede os for at 

undersøge udstillingsdesign for at indhente baggrundsviden for vores design, og hvad det skulle 

kunne. Udstillingsdesign er en måde hvorpå at et budskab formidles ved en multidisciplinær proces, 

der anvender forskellige former for æstetiske virkemidler til at forme en udstilling (Roux 2014).  I 

form af denne formulering tænkte vi at det design, vi ville arbejde med, var relevant, da vi ønsker at 

få folk til at tænke over brugen af sociale medier, ikke nødvendigvis korrigere den. Ved at anvende 

forskellige æstetiske virkemidler forestillede vi os at vi kunne forstærke vores budskab, ved at 

trække på forskellige sanseindtryk, brugeren kunne eksponeres for, i forbindelse med udstillingen. 

Med denne information var grundlaget for designet begyndt at tage form.  

I forbindelse med at design idéen var ved at være fastlagt, ændrede vores syn på 

problemformuleringen sig. For at konkretisere problemet yderligere, samt inddrage det 

designmæssige aspekt, valgte gruppen at ændre problemformuleringen til: 

”Hvordan påvirker Instagram teenageres selvopfattelse og identitetsdannelse, og kan et kritisk 

installationsdesign sætte refleksioner i gang omkring dette?” 

Med denne problemformulering på plads, startede gruppen med at arbejde med designet, og dets 

fysiske udfoldelse. De centrale ændringer i problemformuleringen bestod af en mere præcis 

formulering og et valg af socialt medie i fokus, heraf Instagram. Vi har lavet et storyboard med 

læsevejledning og et problemkort4 (Strand, Schønberg, Petersen & Sehested 2019), hvilket er to 

teknikker også introduceret ved Jan Pries-Hejes forelæsninger om Design & Konstruktion. 

Storyboard og problemkort har begge været med til at danne grundlaget for udarbejdelsen af 

daværende design, og har hjalp til at visualisere designet som færdigt produkt. 

For at kunne gå fra tegnebrættet til udarbejdelse af første prototype, var det for gruppen essentielt 

at vide, hvordan vi skal begynde at konstruere vores design. Vores idé var grundlæggende at finde 

en lokation hvor der kunne laves en lang tunnel. På hver væg ned langs tunnelen skulle der komme 

billeder op fra sociale medier, understøttet af lyde fra sociale medier. Gradvist som man bevægede 

sig længere ned ad tunnelen, blev disse billeder og lyde mere intense. I slutningen af tunnelen ville 

der komme en dør, og bag denne dør ville der komme et nyt rum, i stor kontrast til tunnelen. her vil 

der være en rolig stemning, og rummets funktion er at give brugeren fakta om, hvordan sociale 

                                                             
4 Se bilag #3 & #4 
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medier påvirker det mentale helbred. Pointen i designet var altså at give effekten af at sociale 

medier kan være overvældende, og rummet efter tunnelen, skulle være med til at sætte brugen af 

sociale medier i perspektiv, hvorfra individet kunne danne sig refleksioner omkring sin brug af 

sociale medier. 

Gruppen overvejede, som et alternativ til at gennemføre vores design, at anvende allerede opsatte 

rammer til at føre idéen om billedvisning og lyd i et rum. Til dette overvejede vi muligheden for at 

benytte os af ExperienceLab. ExperienceLab er en etableret del af Roskilde Universitet, hvis funktion 

er at skabe et rum der kan vise billeder/video, kombineret med bevægelsessensorer til at skabe en 

interaktiv oplevelse. Måden hvorpå at ExperienceLab fungerer, er et kælderrum med et lærred 

formet som en cirkel. Der er projektorer til at vise materiale på disse lærreder, samt højttalere til at 

afspille lyd. Ydermere er der koblet bevægelsessensorer til projektorerne, der via en computer styres 

til at skifte billeder/lyd alt efter hvor personen befinder sig i rummet. 

Der var nu to muligheder at lave vores design på. Enten at skabe et rum for oplevelsen på egen 

hånd, eller benytte os af ExperienceLab. Eftersom vi kom længere i processen med selve projektet og 

begyndte at tænke realistisk i forhold til hvad gruppen kunne nå at kreere inden projektaflevering, 

kom vi til enighed om at gå en anden vej med designet. At stille en udstilling op offentligt kræver at 

tage hensyn til mange forhold, såsom placering, tilladelser, opsætning, nedpakning, udstyr mm. 

ExperienceLab tilbød nogle rammer vi kunne anvende, men eftersom at gruppen vurderede at der 

ikke var tid nok til at lave designet på denne måde, besluttede vi os for at gå andre veje og tage 

kontakt til FabLab på Roskilde Universitet (RUC). 
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Anden iteration 

FabLab beskæftiger sig med design og konstruktion af fysiske såvel som digitale artefakter og 

produkter. Gruppen bookede et møde med Schack Lindemann der er ansat i FabLab. Til mødet blev 

de ovennævnte idéer bragt op og diskuteret med Schack. Diskussion gik på vores tidligere 

udfordringer, som var at projektet havde et for stort omfang til at det kunne nå at laves inden 

projektaflevering, samt at det var udfordrende at finde rammerne for, hvor og hvordan projektet 

skulle udformes. Gruppen ønskede idéer til en simplificering af vores design, der skulle udtrykke 

vores problemstilling om, at vi gerne vil have flere mennesker til at reflektere over hvordan 

Instagram påvirker selvopfattelse og 

identitet. 

Måden hvorpå at vores design kunne 

simplificeres, kom fra en kreativ idé der blev 

præsenteret for os til mødet med Schack 

Lindemann. Idéen bestod af, at vores 

umiddelbare tanke om at bruge lyd og billede 

sagtens kunne lade sig gøre, dog i et mindre 

perspektiv. Idéen bestod af, at der er en 

projektor der viser et billede på en væg. 

Dette billede skal forestille at være noget 

uperfekt, altså et billede af man normalvis 

ikke ville have at andre mennesker skulle se 

på de sociale medier. Foran billedet hænger 

der et lasercuttet stykke træ, der skal 

forestille en smartphone, hvis skærm viser 

Instagram-appen, dog er selve billedet der skal vises på Instagram der ikke, det er blot et hul i 

rammen, der giver mulighed for at se billedet der er projekteret på væggen (se figur 1). Idéen var 

yderligere at tilføje en funktion via en knap, et såkaldt ”Happy Filter”, der ved at man trykker på den, 

ændrer billedet ved at gøre det uperfekte til noget, der ville være værd at uploade på Instagram. 

  

Pointen med dette design ligger i teorien bag. Her har gruppen valgt at anvende teorien om kritisk 

design, hvilket i korte træk er design der udfordrer de generelle opfattelser og anvendelser vi har om 

dagligdagens produkter. Instagram er i dag anvendt af mange mennesker på daglig basis, hvilket 

skaber et større grundlag for, at mennesker måler sig selv op imod, hvad de ser på Instagram. Af den 

Figur 1 
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grund vil mange mennesker gerne vise den bedste version af sig selv på Instagram, og derfor 

fokuseres der primært på det gode ved menneskers liv. Men hvad nu hvis, at vi fik det modsatte at 

se og kom ”bag kulisserne”. Vi får et billede at se, der fremstår uperfekt (tøj der flyder, halvspist 

pizza, tomme dåser, en person der ser trist ud), og ved et enkelt tryk forandres menneskets 

angivelige ”uperfekte” verden til et lille udsnit, der fremstår perfekt (pæn kropsholdning, skål med 

frugt og proteinshake). Udsnittet der ændres, er indenfor en ramme der skal repræsentere hvad 

brugeren vælger at vise på Instagram, og hvad brugeren fravælger at vise. Idéen med designet var, 

at en projektor skulle være forbundet til en computer, der havde til formål at vise to billeder. Foran 

projektoren skulle der være et stykke lasercuttet HDF-træ, der forestiller en smartphone der er inde 

på Instagram-appen. HDF-træets udformning kommer af en vektor fil, der er blevet manipuleret i 

tegneprogrammet CorelDRAW, og derefter skåret af en laser-cutter. Det første ”uperfekte” billede 

skulle vises på projektor-lærredet, og ved at trykke på knappen der symboliserer vores ”Happy 

Filter”, skulle billedet skifte til billede nummer 2. Den eneste forskel på billede 1 og billede 2 skulle 

være det, man ser igennem HDF-træet. Dette skulle symbolisere at der udelukkende vælges at 

ændre på et lille område af sin tilværelse for at kunne fremstå på en bestemt måde på Instagram. 

For at dette design kunne blive en realitet var der flere komponenter der skulle arbejde sammen for 

at skabe det rigtige helhedsudtryk. Designet skulle indeholde en projektor, forbundet til en 

Figur 2 
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computer, der via et PowerPoint-slideshow skulle skifte mellem billede 1 og billede 2. Måden hvorpå 

at der skiftes imellem billederne, ville fungere ved en ”paddehatte” knap, der er loddet sammen 

med et micro-USB-kabel og sat til computeren. Herefter er knappen programmeret til at skifte fra 

billede 1 til billede 2, ved at der trykkes på knappen. For at kunne gøre dette er der brugt et Java-

baseret programmeringsprogram ved navn Arduino. Koden er skrevet således at billedet automatisk 

skifter tilbage til billede 1 efter et vist antal sekunder. Den første skitse illustreres ved figur 2. 

Projektoren står ved siden af HDF-udskæringen, da HDF-udskæringen ellers ville blokere for 

projekteringen af billedet. For at dette kunne lade sig gøre, skulle der gøres brug af ”keystoning”. 

Keystoning er en funktion på projektorer, der forskyder pixels, sådan at man ændrer vinklen på det 

projekterede. Da projektoren ikke ville stå lige på der hvor der projekteres, forsøgte gruppen at gøre 

brug af keystoning. Her stødte vi på et problem, der indebar at keystoning udelukkende fungerede 

vertikalt. Siden at projektoren står i en 45 graders vinkel og peger på lærredet, ”forlænges” billedet, 

og kan altså ikke vises indenfor den ramme, vi havde tænkt os. For at kunne opnå den ønskede 

effekt, skulle der altså være en funktion der tillader horisontal keystoning, hvilket der ikke var 

adgang til. På baggrund af denne udfordring, valgte gruppen at fravælge idéen om at anvende en 

projektor. 

Tredje iteration 

I stedet udtænkte vi andre muligheder for at skabe vores design. Med udgangspunkt i den 

oprindelige idé med, at en form for skærm skulle vise billedet, der skulle ændre karakter, blev 

muligheden om at benytte en anden form for skærm undersøgt. For at designet kunne udtrykkes på 

bedst mulig vis, var det essentielt at bruge en skærm, der var stor nok til at kunne efterlad et indtryk 

hos brugeren af designet. Af den grund valgte vi at undersøge om brugen af en projektor var 

optimalt, men grundet førnævnte udfordringer valgte vi at undersøge andre muligheder. 

Problematikken lå nu i at finde en skærm, hvor der kunne kobles en computer til, og stadig være i en 

rimelig størrelse. Gruppen valgte at tage kontakt til Thirdroom på Roskilde Universitet. Thirdroom er 

indehaver af en interaktiv skærm, vi fik mulighed for at låne til at teste vores design. Skærmen kunne 

både fungere som en normal pc-skærm og en interaktiv skærm. I forbindelse med vores design, 

havde vi ikke behov for at benytte os af den interaktive del. En computer blev koblet op til skærmen 

via et HDMI-kabel, med det formål at vise det første ”uperfekte” billede, hvorefter at ”Happy Filter” 

knappen sat til computeren skulle ændre billedet til, hvad der skal forestille at være et scenarie, der 

er ideelt at uploade på Instagram. 

Tredje iteration var altså en forlængelse af anden iteration, dog med en væsentlig ændring i form af, 

hvilken komponent der skulle vise billedet fra computeren til skærmen. Ved at have taget dette valg 
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havde vi nu muligheden for at sætte vores forskellige komponenter sammen til vores første, 

endelige prototype. 

  

Fjerde iteration og første endelige prototype 

 

Efter at have eksperimenteret med, hvilke 

komponenter der vil fungere bedst i form af at 

udarbejde den første, fungerende prototype, 

blev der lagt fokus på at optimere de forskellige 

komponenter. Designet består nu af en stor tv-

skærm, et stykke laser-cuttet HDF-træ der 

forestiller en iPhone på Instagram, to billeder 

der skal vises på skærmen, en paddehatteknap 

og en computer. 

Billederne vi har valgt at illustrere, viser to scenarier af en person, hvor det ene forestiller personen 

på en ”doven og uengageret måde” med rod, pizzabakke, billede der hænger skævt og tomme dåser 

som rekvisitter, samt et kropssprog der signalerer tristhed (figur 3). Det andet billede, der skiftes til 

via ”Happy Filter” knappen5, forestiller personen i et andet scenarie, hvor personen har skiftet til 

træningstøj, drikker en proteinshake og sidder og kigger længselsfuldt efter en tallerken med 

grøntsager (figur 4).  

De to billeder er stort set identiske, bortset fra 

at rekvisitterne i billedet ændrer sig indenfor 

rammen, der illustreres af HDF-træet, der 

hænger foran skærmen. Ved siden af ”Happy 

Filter” knappen ses et skilt hvor der står ”PRESS 

HERE FOR HAPPY FILTER”, der skal hjælpe som 

en brugeranvisning og en måde at lokke 

brugeren til at trykke på knappen, for at se 

designet i sin fulde effekt. Måden hvorpå at 

                                                             
5 Friis Strand, Jacob. (11/12/2019). Demonstration af "Happy Filter" design [Video fil]. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=doXdOau5iBI 

Figur 3 

Figur 4 

https://www.youtube.com/watch?v=doXdOau5iBI
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iPhonen og skiltet er holdt oppe på er ved hjælp af ”magic arms” med klemmer i hver ende, der 

holder fast i henholdsvis skærmen, iPhonen og skiltet. 

Vores endelige design prototype kan beskrives som værende flere forskellige artefakter, sammensat 

til et samlet informativt og kunstnerisk værk, der ved sin interaktive funktion skal kunne give 

brugeren redskaberne til at danne sig sine egne refleksion om, hvordan selvværd og identitet kan 

blive påvirket af Instagram og dets indhold. 

Diskussion 

“Teknologisk determinisme kan blive formuleret som en tankegang, der har hovedpointen at 

teknologi er den helt store forandringskraft i samfundet, dette kan betyde at der bliver skabt 

bestandige ommøbleringer i social praksis. For at der skal formes nye sociale fremskidt, skal der nye 

teknologiske opfindelser til (Dalsgaard, P, 2017).” (Schønberg, M, 2019)  

I kursusgangen Subjektivitet, Teknologi & Samfund er vi blevet introduceret til en model der 

præsenterer et alternativ til teknologisk determinisme. Denne model argumenterer for at teknologi 

ikke har en iboende kraft og morale i sig selv, og at den heller ikke alene er med til at styre 

samfundets udvikling. Mennesker derimod, påvirker teknologiudviklingen og teknologien påvirker 

mennesket. Sammen er disse to parametre med til at forme og styre samfundets udvikling, hvilket 

blev omtalt i forelæsning den 16/9/2019, af Finn Sommer, lektor på Institut for Mennesker og 

Teknologi, Roskilde Universitet (figur 5). 

Gruppen synes at det giver god 

mening at sammenligne denne 

model og STS’ syn på teknologi, 

med måden kritisk design 

forholder sig til teknologi på. 

Kritisk design sætter 

spørgsmålstegn ved den generelle holdning til en bestemt proces, eller et bestemt produkt, 

herunder teknologi(er). Vores design baserer sig på at præsentere en virkelighed hvor Happy Filter 

er en realitet. Intentionen med designet er at sætte spørgsmålstegn ved måden Instagram bruges, 

og hvordan det kan komme til at bruges til i fremtiden. Vores håb er at brugerne af designet selv gør 

sig refleksioner om egen og andres brug af Instagram, og at man ikke nødvendigvis behøver at 

indfinde sig med teknologien og de konsekvenser dette måtte medføre. På denne måde er vores 

design ikke kun et kritisk installationsdesign, men også en kritik af teknologisk determinisme.  

Figur 5 
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Vores syn på identitet og digital dannelse efter interview med Ernst Schraube og gennem 

projektarbejdet har ændret sig. 

Der eksisterer mange teorier omkring identitet og selvværd og vi blev i opgaven nødt til at vælge én 

teori i vores undersøgelse af problemfeltet. Dette fordi vi havde brug for et teoretisk standpunkt i 

vores projekt. Det gav god mening at tage udgangspunkt i Jenkins teori om identitetsdannelse, fordi 

Jenkins teori gav en konkret forståelse for hvad identitet og identitetsdannelse er, samt at den 

kunne bruges som et værktøj til at drage paralleller mellem analog identitet og digital identitet. Til at 

starte med var vi enige med Jenkins teori, men gennem vores projektarbejde, har vi forstået at 

denne teori har en tendens til at konkretisere identiteter, og vi har fået øjnene op for at identitet 

ikke blot kan defineres eller undersøges på en simpel måde. Efter vi har gjort os refleksioner og 

afviklet interview med Ernst Schraube har vi ændret opfattelse af hvad identitet og 

identitetsdannelse er. Nu ser vi disse begreber som mere nuanceret og “blurry”, end hvordan 

Jenkins teori præsenterer dem. 

Vi ser vores sidste iteration som en prototype, og ikke som et færdigt design. Derfor mener vi at det 

er relevant at diskutere hvordan vi forestiller os det endelige design ville fungere og se ud. Vi 

forestiller os at det endelige design ville have nogle æstetiske kvaliteter som vi ikke har haft tid til at 

inkludere i vores prototype. For det første forestiller vi os at have flere billeder som bliver “Happy” 

end kun et. Dette vil bedre illustrere hvordan “Happy Filter” er tænkt til at fungere for brugeren af 

designet. Derudover ville vi bruge tid på at gøre det hele mere æstetisk gennemført, ved at lægge 

mere vægt på udseende, samt funktion af skærm og lasercuttet iPhone. 

Vi har overvejet hvilken kontekst vores design ville være mest effektiv og relevant at placere i. Én 

kontekst kunne være på et museum, men da vi ser vores design som et kritisk design, synes vi at en 

museumskontekst ville for åbenlyst, da vi forstår at budskabet i et kritisk design skal være skjult, 

sådan at brugeren tvivler på designets ægthed. Da vores design primært er rettet mod en yngre 

aldersgruppe, vurderer vi at museum kan være en forhindring for at eksponere designet for den 

tiltænkte målgruppe. Derfor har vi overvejet nogle forskellige lokationer som giver bedre mening for 

vores design at blive placeret i, såsom offentlige rum og uddannelsesinstitutioner, da dette er steder 

hvor der er større chance for vores tiltænkte målgruppe ville afprøve designet. For at fastholde 

princippet bag kritisk design, er vores endelige idé at designet kunne placeres i et offentlig rum, hvor 

“Happy Filter” ville blive præsenteret som noget der kan købes, gennem Instagram. 
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Konklusion 

Vi har haft en formodning om at der er en sammenhæng mellem brug af Instagram og en påvirkning 

af teenageres selvværd og identitetsdannelse. Efter at have undersøgt studier omkring Instagram og 

mentalt helbred, samt teori om selvværd og identitet, har vi fundet ud af at Instagram kan mediere 

både positive og negative effekter på teenageres mentale helbred, nærmere bestemt selvværd og 

identitetsdannelse (Pittman & Reich, 2016), (Marengo, Longobardi, Fabris, & Settanni, 2018). 

Gruppen har indsamlet forskellige former for empiri, som har været med til at svare på vores 

problemformulering. Disse former for empiri er litteratur omkring identitet, selvværd og studier om 

Instagram og unges brug heraf, hvilket har givet et udgangspunkt for gruppens videns dannelse 

omkring emnet. Ved at benytte en anden empirisk metode såsom et interview, har vi opnået 

yderligere viden indenfor det komplekse spørgsmål om identitetsdannelse. Ved at have en dialog 

omkring identitet i forbindelse med den analoge og digitale verden, hvoraf vi har kunnet udlede at 

hvis identitet i den digitale verden kommer til at fylde mere end identitet i den analoge verden, kan 

det påvirke selvværd og den måde, identitet dannes på (Marengo, Longobardi, Fabris, & Settanni, 

2018).  

Derudover kan vi argumentere for at ovenstående fænomen kan illustreres i et kritisk 

installationsdesign. Ved at have studeret teori om kritisk design, har vi i forbindelse med 

konstruktion af vores design, taget udgangspunkt i denne teori. Vi har ikke haft tid til at kunne 

evaluere på vores design, men hvis vi havde haft tid, ville vi have gjort det ved at lave en 

fokusgruppe der afprøver designet, og derefter interviewe forsøgspersonerne. 

Der eksisterer ikke meget forskning der udforsker hvordan digital teknologi, påvirker menneskets 

mentale helbred, hvilket gav motivation til at skrive opgaven til at starte med. Intentionen har aldrig 

været at vores design skulle give anledning til en konkret løsning på problemet og derfor er det 

svært at måle, om et kritisk design har kunnet sætte en refleksion i gang, da der ikke er noget 

definitivt svar på dette. Men da formålet med vores undersøgelse og design ikke var at løse et 

håndfast problem, men at bidrage til en større forståelse for hvad digital teknologi betyder for 

mennesket, ved at sætte refleksioner i gang omkring Instagrams påvirkning af selvværd og 

identitetsdannelse, mener gruppen at vi har løst opgaven på en hensigtsmæssig måde. 
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