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1.0 | Abstract 

The world we live in now is digitized and the distance between people gets smaller and 

smaller. Now our access to each other has become easier than ever. Late modernity means 

that we have developed more technologies and that means that we are able to do more 

things without moving. Our identity is influenced by the aforementioned, as we are now 

independent of the traditional ways of life. The name of our project is “self-representation on 

Instagram”, and the goal of this project is to understand the development and formation of 

identity of young girls in late modern society. Our focus will be how social media such as 

Instagram can do that. But also, how it can affect the young girls’ psychological processes 

and the way they act on social media and why they have the need to do so. Our assumption 

of this subject is that social media such as Instagram inhibits identity formation and 

development of young girls between 16-18 years old, based on the beauty standards and 

ideals found on Instagram. Furthermore, we would like to understand how beauty ideals are 

created on Instagram and how it impacts the identity of the late modern individual. 
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1.0 | En note om terminologi 

Vi er erfarne inden for mediet og derfor er  nogle af nedenstående terminologiske begreber 

defineret ud fra egne erfaringer 

Audience: Låneord fra engelsk. Et andet ord for følgere eller et publikum. 

Bio: En kort biografi vist på en social media brugers profil, for at fortælle kort om brugeren. 

Caption: Beskrivelse af et billede.  

DM: Forkortelse for “Direct Message”, oversat til “Direkte Besked” er en måde at 

kommunikere privat mellem brugere på Instagram.

Emoji: “Sprog”, som primært findes på smart-enheder og herunder smartphones. Ikonerne 

kan bruges til at skabe større international forståelse, men også til at beskrive en følelse eller 

handlinger (Unicode, 2019). 

Fashion, fashionist, fashionista: En aktør med større interesse for tøj og mode. 

Feed: På instagram er et feed, den serie billeder der bliver fremvist brugeren, disse billeder 

kommer fra de andre brugere, som brugeren selv følger (Systrom 2, 2013) 

Filter: et filter, i sammenhæng med billeder, er en måde hurtigt at manipulere billedet på. 

Dette er som regelt simple effekter, som små ændringer i hvordan farverne står frem 

(Instagram 2, 2012), men kan være så avanceret som at ændre på ansigtet, Instagram kalder 

disse mere avanceret filtre “Face Filters” (Instagram 3, 2017). 

Flaw, Flaws: Små fejl og mangler på en given person. Eksempler inkludere en bums. 

Follower, followers: Er en funktionalitet man ser i mange sociale media. Hvis man follower 

en person, eller på dansk følger, betyder det at brugeren gerne vil have dem de følgers 

opslag på deres feed. Antallet af følgere bliver som oftest vist på ens profil. 

Gina Tricot, Nakd og MovesFashion: Alle tre er brands og/eller firmaer. 

Influencer: Som navnet antyder har influencers til konkret fordel, at de kan influere andre 

mennesker. Denne type mennesker kan har i modstrid til øvrige mennesker gjort sig mere 

indflydelsesrige end andre, idet de har opnået social anderkendelse og bekræftelse (Weber, 

2017).  
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Instagram: er en platform til at dele billeder, Instagram blev kort tid efter lancering købt af 

Facebook (Systrom, 2011).  

Like, Likes, Liker: Et like, likes eller at like, betyder i korte træk at indikere man kan lide et 

opslag.  

Liquify: Et værktøj i Photoshop der tillader at “trække” i subjektet i det komponeret billede. 

Markedsføring, sponsorer: Når et brand kontakter en influencer for at reklamere for deres 

produkt. 

ML og ML Modeller: Machine Learning er ofte forkortet til ML, er en undergenre af kunstig 

intelligens hvor maskinen er lavet til at lærer af sine fejl.  

My story: Instagram offentliggjorde i 2016 en funktionalitet, hvor brugeren kan dele billeder 

og videoer der vil forsvinde efter 24 timer. Instagram har kaldt denne funktionalitet for 

“Stories”, “My Story” er en forlængelse af dette, og er brugerens egen “story” (Instagram, 

2016). 

Outfit: Sammensætningen af tøj.  

Photoshop: Er et program til billedmanipulation, udviklet og udgivet af Adobe (Adobe, 

2019). At photoshoppe er siden hen også blevet til et verbum som betyder at manipulere et 

billede (Merriam-Webster, 2019). 

Post: Det engelske ord for “opslag”, og i tilfælde med Instagram, er det et eller en række af 

billeder man ligger op. 

Selfie: Er definerede som værende et selvportræt, ofte med andre mennesker, taget på med 

digitalt kamera (Merriam-Webster 2, ret 2019). 

Sponsor: Er en person eller firma, der giver økonomisk støtte(Redaktionen, 1999). I 

sammenhæng med Instagram, betyder det at influenceren benytter sponsorens tydeligt i 

deres billeder. 

Swipe: En fysisk handling, hvor man stryger sin finger over skærmen for at udløse en 

bestemt handling. 

Q&A: Forkortelse for “Questions and answers”. Nogle Influencers holder nogle gange en 

“Q&A” session, hvor følgerne kan spørge spørgsmål som influenceren kan svare.
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1.1 | Indledning 

Verden er blevet digitaliseret og vores smartphones, personlige computere og internet fylder 

mere og mere i vores hverdag. En stor del af vores digitaliserede verden består i de softwares 

i form af apps og programmer til vores personlige computere og smartphones. Nogle 

programmer og apps har gennem tiden gjort sig mere populære end andre og de apps som 

har opnået mest popularitet blandt brugere, har selvfølgelig også haft mulighed for at 

influere brugeren mest.  

Instagram er et af verdens mest anvendte apps (Price, 2018). Softwaren skiller sig ud fra 

andre sociale medier, idét Instagram anvender et andet primært kommunikationsmodul end 

øvrige sociale medier som eksempelvis Twitter, Facebook og WhatsApp. Gennem 

kommunikation gennem fotografier, kan Instagram være med til at opridse den hverdag vi 

lever og dermed kan det være fristende at pynte på hverdagen, således omverdenen kan få 

en ide om at man lever et andet- og måske mere interessant liv, end som virkeligheden 

egentlig ser ud. 

Vi er fristet til at manipulere vores verden til fordel for et mere interessant image. Børn og 

unge bliver inspireret og fristet fra højre og venstre af såkaldte influencers til at skabe en 

hverdag som kan sammenlignes med deres. Men hvem er det der har bestemt hvilken 

hverdag der værd at efterstræbe, og måske endnu vigtigere - Hvem har bestemt at der er en 

rigtig og forkert måde at se ud på? 
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1.2 | Problemfelt 

Sociale medier og herunder Facebook, Instagram og Snapchat er alle medier som har en 

stigende betydning for den udsatte brugers identitet (Andersen, A., 2015). Medierne 

fungerer som medium for brugeren, således at det materiale som offentliggøres på mediet, 

afspejler hvem der har lagt det op. Det materiale som udgives af den individuelle bruger, er 

de informationer, som andre på mediet har, at tolke personen som har lagt billedet op ud fra. 

Derfor kan det være fristende at dele billeder som er manipuleret, eller generelt afspejler en 

helt anden hverdag end den, man virkelig lever. 

Sociale medier foregår på en digital brugerflade, hvilket betyder at brugere kommunikerer 

og agerer på tværs af personlige computere og smartphones. Medierne skaber ubesværet 

adgang til mange muligheder og herunder en gavebod af identiteter. Medierne foregår som 

sagt bag kolde facetter og hardwares, hvilket betyder at man i teorien kan udgive sig for at 

være hvem som helst uden at blive opdaget i det. Derfor kan det for nogen være fristende at 

manipulere sine billeder eller “låne” billeder fra Google Photos, for at skabe en identitet som 

man er helt tilfreds med. På sociale medier er det muligt at udgive sig for at være hvem og 

hvad som helst og grundet smartere systemer og softwares bliver adgangen til identitets 

manipulation mere tilgængelig end før. 

Sociale medier er større end nogensinde, og siden så mange omgås disse medier, findes der 

folk som har gjort sig mere populære end andre. “Influencers” har gjort sig kendte på 

udvalgte medier og derfor er det svært at undgå at de som navnet antyder, influere andre 

mennesker, godt på ondt.  

Mange influencers deler livsstilsbilleder og “selfies”, som bidrager til korte narrativer, som kan 

beskrive hvem og hvordan de er som personer. Ligesom så mange andre, kan det være 

fristende at udgive sig selv for at være den bedste udgave af sig selv. Dog er det ikke altid 

disse influencers som tegner den egentlige virkelighed gennem deres billeder og 

statusopdateringer. Det kan for deres følgere være fristende at efterstræbe sløret af deres 

fejlfrie univers, selvom det er en umulig opgave, da netop deres profiler og indhold i mange 

tilfælde er ganske uærligt.  

I jagten på det fejlfrie univers er der på et mere jordnært niveau individer som gennemgår en 

identitetsdannelse. Identiteten er på dette tidspunkt formbar og kan derfor blive påvirket af 

mange faktorer. Grundet det senmoderne samfund, er vores identitets formbarhed påvirket 
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af nye teknologiske tilgængeligheder og når teknologiens mange muligheder og alt hvad 

det indebærer samt det unge individs identitet følges ad, kan der være mange konsekvenser. 

I forlængelse med det, er vi kommet frem til følgende problemformulering. 

1.3 | Problemformulering 

Hvordan konstrueres skønhedsidealer på Instagram og hvilken påvirkning har det på unge 

pigers identitetsdannelse i det senmoderne samfund? 

1.4 | Semesterbinding 

Dette års semester er forankret i den humanistiske dimension subjektivitet, teknologi og 

samfund (STS). Derudover skal vi inkorporere én eller flere dimensioner indenfor de 

humanistisk teknologiske hovedfag, herunder det designbaserede fakultet, design og 

konstruktion (D&K) eller det teknologibaserede fakultet, teknologiske systemer og artefakter 

(TSA). Udover de humanistisk teknologiske dimensioner, skal vi desuden inddrage 3. 

semesters læring om videnskabsteori. 

Herunder har vi valgt at tage udgangspunkt i dimensionen teknologiske systemer & 

artefakter, da vi ønsker at arbejde med digitale medier. Vi ønsker at arbejde med sociale 

medier og TSA bidrager til, at vi kan dykke ned i mediets overflader og fordybe os i hvordan 

mediet rent teknisk er styret og skabt.      

Kurset STS har skabt ekspertise indenfor humanvidenskab med bindinger indenfor de 

teknologiske, humanistiske og samfundsmæssige fakulteter. Da STS er essentiel for det 

humanistiske perspektiv inden for den Humanistiske Teknologiske uddannelse, er vi blevet 

introduceret til metoder der kan give os data ud fra personlige empiri gennem feltarbejde. 

Flere af de metoder vi ønsker at benytte os af, tilhører den etnografiske metode. Metoden 

specialiserer sig indenfor adfærd og personlig empiri, hvilket typisk vil sige gennem 

observationer og interviews. Indenfor undervisningen har vi lært observations hovedmål, og 

hvilke retningslinjer, som præciserer resultatet. Inden for interviews har vi tillært os 
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kommunikationen vigtighed, og hvordan man skal tilrettelægge et fuld interview i forhold til 

interviewspørgsmål, distraktioner og vigtig information. 

Eftersom 3. semester er forankret i STS, vil vi vurdere projektemnet indenfor bestemte 

retningslinjer, henholdsvis Subjektivitet, Teknologi & Samfundsperspektiv. Hver kategori 

indenfor emnet beskrives således:   

Indenfor et Subjektivt perspektiv undersøger vi, hvordan målgruppen har fået dannede en 

bevidsthed om hverdags brugen på mediet Instagram. Herved undersøger vi de forskellige 

tilstande mediet har på brugeren, og hvilken effekt det har for brugeren. Denne 

undersøgelse vil ske gennem metoderne, som beskrives foroven. 

Indenfor et Samfundsmæssigt perspektiv ser vi overordnet på hvilket effekt unge pigers 

tendenser på Instagram har i større omfang eksempelvis dens påvirkning på 

uddannelsessystemet, familierelationer eller personlige forhold osv. Gennem det 

samfundsmæssige perspektiv vil vi også blive afklaret i problematikkens størrelse, som vil 

tydeliggøre relevansen for undersøgelsen. 

Når vi kigger på projektet gennem Teknologi, så vælger vi at undersøge hvordan 

teknologien fremkommer ved brugen af mediet Instagram, derudover vil mediets brug af 

Big-data inddrages, hvor dens medvirken på målgruppen vil blive forklaret. Brugen af 

teknologien har også været grundlag for den supplerende humanistisk teknologiske 

dimension TSA. 

Teknologiske systemer og artefakter (TSA) har givet os en essentiel viden om teknologien, og 

dens teknologiske forhold til mennesket. Kurset har givet os værktøjer og basisviden således, 

at vi kan analysere en teknologi indenfor flere perspektiver såsom systemer, risici, modeller 

og artefakter. Dette vil vi tage udgangspunkt i, når beskæftiger os med det sociale medie 

Instagram. De problemstillinger vi ønsker at tage fat om sker på mediet, hvilket er grundlag 

for vi benytter den teknologiske analysemodel TRIN-modellen. 

TRIN-modellen benyttes når vi skal lave en analyse af Instagram som et socialt medie, her 

undersøger vi dens påvirkning på individet, dens komponenter som teknologisk model og 

dens innovation.   

TRIN-modellen består af 6 trin og lyder således: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer 

2. Teknologiers artefakter 
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3. Teknologiers utilsigtede effekter 

4. Teknologiske systemer 

5. Modeller af teknologi 

6. Teknologier som innovation 

Vi vælger selv at udpege trin, der bringer mest gavn til projektet. De trin vi benytter, vil blive 

grundigt forklaret i forhold til dens nødvendighed, som kan læses i analysen. 

3. semester kurset består af grundviden om videnskabsteori, derfor er denne nydannede 

viden essentiel i semesterprojektet. Videnskabsteori har givet mange forståelser indenfor den 

generelle viden. Eksempelvis hvor stammer den centrale viden fra? Hvad er videnskabeligt 

korrekt? Og hvordan ved man, hvad eller hvem, der skaber gavn for ens målsætninger. Disse 

spørgsmål vil klargøres ud fra de valg, som bliver truffet i rapporten. Dette kan forekomme 

når vi diskuterer den viden, der bliver frembragt af teoretiker, metoder eller litteratur. Heraf 

vil den pågældende viden fremhæves og klargøres i forhold til dens nødvendighed for 

emnet. Derudover er vi blevet introduceret for flere videnskabelige metoder, som vil berige 

måden vi tilrettelægger den grundlæggende vidensforståelse.  

At inddrage videnskabsteori i opgaven vil i nogen grad medvirke til, at validiteten i projektets 

resultater bliver forøget, eftersom der nu bliver videnskabeligt taget hånd om teori og 

metodevalget, så man gennem viden kan skabe et korrekt afkom af resultater. Brugen af 

videnskabsteori vil desuden medvirke til at gøre projektet mere relevant og endegyldigt, 

eftersom man vil diskutere ud fra videnskabelig basis, som vil forøge indholdets niveau. 
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2.0 | Teori 
2.1 | Identitet  

Identitet er et bredt begreb, varierende efter, hvad man ønsker undersøgt. Man kan ofte 

udtale sig med bindende ord, som man hurtigt beskriver en, såsom alder, bopæl, arbejde, 

uddannelse, men identitet er langt mere end det. Begrebet identitet beskriver forholdende, 

som karakteriser det, at være et levende menneske i samfundet blandt andre. Altså betyder 

det viden om, hvem man egentlig er, hvad man står indenfor, hvor man er tilpasset eller om 

man er del af et større fællesskab eller kultur. Heraf er de ting man foretager sig med til at 

beskrive en, hvor man kan få en opfattelse, af hvem man egentlig er, altså sin egen 

opfattelse. Derudover kan ens foretagelse bedømmes af andre, som også kan beskrive ens 

identitet. Selve begrebet stammer fra det latinske og betyder ”det samme”, det kan være i 

forhold til når man har en identitet, at man så tænker eller handler indenfor bestemte 

situationer ens eller det samme grundet identiteten (Nielsen, 2019). Heraf er der forskellige 

teoretikere der har beskæftiget sig med emnet, ud fra det har vi udvalgt 2 større teoretikere, 

med viden indenfor identitetsdannelse i det senmoderne samfund.

I forlængelse med førnævnte vil vi nu gøre rede for Anthony Giddens teori om identitet og 

identitetsdannelse i det senmoderne samfund. 

2.2 | Anthony Giddens og identitet  

Anthony Giddens (herunder Giddens) er britisk sociolog og er én af de mest indflydelsesrige 

sociologier. Han har beskæftiget sig med sociologiske analyser i forbindelse med det 

senmoderne samfund, samt udvikling af samfundsteori over 35 værker og ikke mindst et 

væld af artikler (Kaspersen, 2017). 

Side  af 12 68  



3. semester | HumTek 4.1 Bastian Inuk Christensen, 
 Camilla Jensen, 

 Johannes Nira Uch  
& Michelle Rasmussen 

2.2.1 | Det traditionelle, det moderne og det 
senmoderne samfund 

Giddens beskriver tre tidsperioder, hvor samfundet har ændret sig drastisk. Her er der tale 

om det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund. I det traditionelle samfund 

var socialisering meget afhængig af at man var i samme rum på samme tid, før man kunne 

interagere på ordentlig vis. I det moderne samfund, hvor vi har udviklet små 

kommunikationsmoduler, er det muligt at interagere med hinanden, hvis man befinder sig i 

samme tid og rum. Dette samfund er delvist afhængig af tid og rum, forstået på den måde, 

at ting der foregår andre steder, kan beskrives efter den tid det tager at rejse derhen. 

Giddens beskriver til sidst det senmoderne samfund, som mere eller mindre kan beskrives 

som vores tid, nutiden. Det senmoderne samfund er karakteriseret ud fra et samfund, hvor vi 

er fuldstændig adskilt fra tid og rum. Dette kan forstås på den måde, at vi kan følge med i 

hele verdens begivenheder uden at forlade det rum vi befinder os i. Teknologien har udviklet 

sig i så stor grad, at vi nu er i stand til at kommunikere på tværs af planeten, uden at tage så 

meget som ét skridt (Giddens, 1991). 

Giddens forskning og sammenligning mellem det traditionelle og moderne samfund har stor 

relevans for dette projekt, idet den mest gennembrydende forandring der er sket fra den ene 

tid til en anden, er at vi er gået fra et informations fattigt samfund til et moderne og rigt på 

teknologi.

STS omhandler samfundet eller individets samspil med teknologien og herunder hvordan 

teknologien spiller en rolle hos den enkelte individ. Derfor giver det god mening at anbringe 

det senmoderne samfund og dimensionen STS i tæt forbindelse til hinanden, hvilket 

desuden er grundlag for, at vi b.la. Vil fokusere på Giddens i dette semesterprojekt, da han 

teori kan give et god indbilk i hvordan vi agerer. 

Siden det traditionelle samfund har vores identitet og opfattelsen samt udviklingen af denne 

ændret sig markant. I det moderne samfund, som vi lever i nu, har vi mere eller mindre frie 

tøjler til at modellere vores identitet, som vi ønsker (Giddens, 1991) Altså har individet siden 

det traditionelle samfund fået større indflydelse på resultatet af egen identitet. 

Til dét stiller Giddens fem tendenser som bidrager til at påvirke identiteten i det senmoderne 

samfund. 
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2.3.2 Adskillelse af tid og rum 

I det traditionelle samfund blev tid og sted ofte, hvis ikke altid set i relation til hinanden. 

Dette vil sige at man i denne tid var nødt til at befinde sig i samme rum - på samme tid, for 

at kunne interagere på tværs af hinanden. I det senmoderne samfund derimod, har vi al 

mulighed for at kunne interagere med hinanden fuldstændig uafhængigt af tid og rum. 

Dette påvirker vores identitetsdannelse, idet vi har så rig mulighed for at komme i kontakt til 

andre. Dermed har vi også let adgang til de relationer som ikke nødvendigvis er et 

familiemedlem eller en nær ven. Dette står i modsætning til det traditionelle samfund, hvor 

vores omgangskreds primært blot bestod af familie og nære venner, dermed påvirker den 

lette tilgængelighed til interaktion den tid vi “plejede” at bruge på vores nærmeste (Giddens, 

1991). Altså påvirkes vores identitet fra dengang til nu, da vi omgås mennesker på en helt ny 

måde og vi kommunikerer ofte gennem teknologier og herunder medier, frem for ansigt til 

ansigts interaktioner. 

2.3.3 | Udlejring af sociale relationer 

Udlejring af sociale relationer betegner vores afhængighed af såkaldte abstrakte systemer. Et 

abstrakt system betegnes ifølge Giddens som symbolske tegn og ekspertsystemer. 

Eksempelvis er børn gået fra et hjem, hvor al opdragelse, læring og opvækst foregår til en 

tid, hvor spædbørn bliver indleveret til dagsinstitutioner, børn går i folkeskole, teenagere i 

gymnasiet osv. Altså bliver sociale relationer løsrevet til fordele for abstrakte systemer, idet 

børn bliver afleveret til en pædagog, som er professionel i sit arbejde (Giddens, 1991). Vi 

stoler mere og mere på de abstrakte systemer og vi overlader vores bil hos mekanikere og vi 

afleverer vores krop til læger og sygeplejesker, når der er behov for det.  

På den måde vælger vi at overlade en del af opdragelsen og barnets identitet til en anden 

“ekspert” og vi overlader vores krop til læger, frem for at blive plejet af familien. Altså 

fravælger vi den traditionelle og sociale tilgang frem for daginstitutioner, sygehuse og 

mekanikere og derfor vores identitetsdannelse. Det senmoderne samfund er altså præget af 

udlejring af familieopdragelse og omsorg. 
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2.3.4 | Øget refleksivitet 

Giddens argumenterer desuden for at vi i det senmoderne samfund har udviklet en øget 

refleksivitet. Refleksivitet betyder at vi tænker og overvejer vores valg og beslutninger, hvilket 

i forvejen er en helt naturlig del af at være menneske. Heraf indsamler vi viden gennem vores 

refleksioner, som vi kan bruge i fremtidige beslutninger og overvejelser.

Den øgede refleksivitet i det senmoderne samfund betyder at reflektioner er øget, hvilket vil 

sige at vi tænker mere over vores valg og beslutninger end vi plejede i det traditionelle 

samfund. Vores muligheder er blevet meget større og derfor bruger vi også længere tid på at 

reflektere over hvilken løsning der er bedst. 

I det traditionelle samfund fulgte børn deres forældres fodspor uden overvejelse, hvor vi 

idag kan vælge om vi eksempelvis vil have vores forældre som rollemodeller, eller såkaldte 

instagram influencers. Vi står over for et utal af valg, som skal træffes - og dette tvinger os 

ud i refleksive processer, hvor der skal tages stilling til de mange forskellige muligheder.

Sagt med andre ord er vi selv herre i flere og flere overvejelser og derfor er vi siden det 

traditionelle samfund blevet herre over vores egen identitetsdannelse, og vi kan mere eller 

mindre forme den som vi vil (Giddens 1991). 

2.3.5 | Aftraditionalisering og individualisering 

Traditioner har altid fyldt meget i et samfund. Det er de normer og regler som fortæller 

hvordan hverdagen altid har hængt sammen. En tradition kan eksempelvis være juleaften 

med flæskesteg og and, eller en påske med påskeæg og chokolade. 

Informationssamfundet har dog sat dit præg på det nutidige samfund og konflikter med de 

traditioner og normer samfundet ellers var præget af. Der er kommet langt flere muligheder 

og derfor kan det være fristende at ændre på normer og traditioner til fordel for noget som 

er bedre. Eksempelvis er der kogebøger som giver forslag til hvordan julemaden kan 

forbedres eller opdragelse guides, som inspirerer til at ændre på den måde som børn ellers 

altid er blevet opdraget på. 

Giddens argumenterer desuden for, at mennesket gennemgår en proces, hvor man går fra 

kollektivt individ til et selvstændigt individ, som i højere grad, bliver tvunget til at skabe sit 
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eget liv og omgivelser. På den måde har familie, traditioner, normer og social baggrund fået 

mindre betydning for hvordan individet lever og planlægger sit liv (Giddens, 1991). 

Giddens forstår identitet som en sammenhængende historie, som varer hele livet. Individet 

holder fortællingen igang ved at tage beslutninger og valg. På den måde bliver identiteten 

formet ud fra de beslutninger der bliver truffet gennem livet. Der er mange faktorer, som 

spiller en stor rolle i identitetsdannelse. Giddens stillede fem faktorer, som alle bidrager til 

den fuldendte identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Herunder kriterier som 

opvækst og opdragelse. Da vores muligheder siden det traditionelle samfund har taget en 

drejning, har det betydning for den måde vi udvikler vores identitet (Giddens, 1991).  

Opdragelse og udvikling af identitet sker oftest tidligt i livet og bliver mere og mere fast, jo 

ældre individet bliver. Ved 12-18 årsalderen begynder individet at være selvstændigt og 

træffe egne beslutninger (Cherry, 2019). 

Lige siden det traditionelle samfund, baseret på fysisk interaktion og frit for digitale medier. 

Det senmoderne samfund er baseret på teknologier og derfor er interaktion mere 

tilgængeligt end nogensinde før.  

Vi som lever i det senmoderne samfund anvender teknologier dagligt og kommunikerer på 

tværs af kloden, uden at tænke over hvordan samfundet har været engang. Vi har tilegnet os 

de senmoderne koncepter og vi lever og former identiteter, præcis som Giddens beskriver. 

Giddens er dog ikke den eneste teoretiker, som beskriver det senmoderne individ som 

synder af den såkaldte aftraditionalisering og ikke mindst individualisering. I følgende afsnit 

vil der blive redegjort for Ziehe og hans teori om kulturel frisættelse og reaktionsmønstre, 

som kan ske i forbindelse med identitetsdannelsen i det senmoderne samfund. 

2.4 | Thomas Ziehe 

Det som Giddens tidligere beskrev som aftraditionalisering, betegner Thomas Ziehe 

(herunder Ziehe), som kulturel frisættelse. Derudover beskriver Ziehe begrebet formbarhed. 

Disse termer er begge årsag til individualisering, som Giddens beskrev tidligere. 

Thomas Ziehe er tysk professor i pædagogik og beskæftiger sig ligeledes Giddens med 

senmodernitet og individet.
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Mange begreber og teorier har Giddens og Ziehe tilfælles. Det der adskiller de to teoretikere 

er Ziehes fokus på reaktionsmønstre. Hans fokus ligger altså på det senmoderne individ og 

herunder hvordan individet forsøger at skabe mening og spænding i livet (Ziehe, 2008).  

Giddens beskriver hvordan det senmoderne samfund har ændret individet, dog mangler 

Giddens i hans forskning at beskrive hvordan det senmoderne individ reagerer i forsøget på 

at skabe mening i livet. I dette tilfælde giver det rigtig god mening at anbringe de to 

teoretiker i samspil med hinanden, da Ziehes forskning mere eller mindre er en fortsættelse 

af Giddens teori.

Ziehe beskæftiger sig med ungdomskulturen, hvilket er vores målgruppe i dette projekt - 

derfor kan Ziehes forskning samt resultater anvendes i vores analyse. 

2.4.1 | Kulturel frisættelse 

Den kulturelle frisættelse kan mere eller mindre sættes lig med Giddens aftraditionalisering. 

Kulturel frisættelse betyder, at individet frigøres fra normer og traditioner, i en proces hvor 

individet bliver mere selvstændig og fri fra alt det som hedder regler. 

Under kulturel frisættelse introducerer Ziehe til tre begreber: Subjektivisering, ontologisering 

og potensering. Disse tre begrebet påpeger Ziehe er de tre reaktioner, som unge mennesker 

potentielt vil udløse (Ziehe, 2008). 

2.4.2 | Ziehes teori om reaktionsmønstre 

Subjektivisering betegner en vis afhængighed, trang eller lyst til at få bekræftelse, eller 

andres holdning til sig selv. Dette kan eksempelvis ses på Instagram, da unge mennesker 

deler billeder af dem selv, som de så kan håbe på bliver kvitteret med et ‘like’ eller en sød 

kommentar. Instagram er som nævnt, et medie som kommunikerer gennem billedmateriale. 

Derfor kan det i denne mediekultur, være let at associere likes og søde kommentarer som 

bekræftelse og en måde at realisere sig selv på.

Dernæst beskriver Ziehe ontologisering, som betegner “den sande mening med livet”. 

Herunder ligger der et behov for faste rammer og traditioner. Nu mennesket er senmoderne 
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og lever under anderledes identitets vilkår, kan det unge individ reagere på, at der ikke er 

nogle traditioner, normer eller regler at følge. Denne reaktion kan blive tilfredsstillet, ved at 

være en del af en gruppe eller social forsamling, hvis fremgangsmåde er struktureret fast og 

gennem traditioner og regler. Eksempelvis militæret eller en religiøs bevægelse/sekt (Ziehe, 

2008).

Den tredje og sidste reaktion er potensering. Denne reaktion består i at individet 

efterstræber spænding eller “adrenalinkicks”. Livet lever på kanten og der skal ske noget 

vildt. Denne reaktion og søgen kan realiseres ved ekstremsport som eksempelvis skydiving, 

stofmisbrug eller trainsurfing (Ziehe, 2008).

Ziehes teori om reaktionsmønstre er relevant i vores projekt, idet vores målgruppe består af 

unge piger i alderen 16-18 år. I denne alder ligger identiteten ikke endnu fast, hvilket ifølge 

Ziehe udløser en reaktion, ud af de tre han beskriver, i forsøget på at skabe dybere mening i 

livet (Cherry, 2019). Særligt for subjektivisering og ontologisering har informationssamfundet 

og det senmoderne samfund gjort det lettere at realisere behovet for anerkendelse og blive 

en del af et fællesskab, hvilket muligvis gør teorien mere relevant. 

I det senmoderne samfund gør vi mere brug af teknologien end nogensinde før, det er ikke 

nok med tekst, og tendens ved at kommunikere gennem billeder er stigende gennem flere 

medier og herunder Instagram.  

2.5 | Fra tekstbaseret til billedbåret 

Fra overgangen det traditionelle samfund til det senmoderne samfund, er der sket en 

markant ændring. I ældre tider var den mest effektive måde at kommunikere på tværs 

gennem tekstsprog og det blev brugt i utallige sammenhænge. Dengang blev tekster i social 

sammenhæng eksempelvis brugt i forbindelse med kærestebreve, håndskrevne hilsner, digte, 

rim og remser. I dag bruger vi digitale medier til at udføre nøjagtigt samme ærinder, men på 

vidt forskellige måder. Lange følelsesladet tekster og korte “Hvad laver du?” tekster er idag 

blevet skiftet ud, til fordel for et langt mere visuelt og muligvis hurtigere 

kommunikationsmodul. Instagram, eksempelvis tillader at man ved to klik og et enkelt 

“swipe” kan dele hvad man laver gennem et øjebliksbillede (Kofoed & Larsen, 2016). Denne 

mulighed for at fotografere og dele billeder på tværs af sociale systemer er blevet en meget 

central del af mediekulturen, især siden smartphonens gennembrud. Forskere påpeger, at 

fotografering i dag er blevet mere netværksorienteret end nogensinde, forstået på den 
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måde, at billeder som tages, ofte ender op på et socialt medie, som eksempelvis Instagram 

og Snapchat (Johansen & Larsen, 2019: s. 36-27). 

Grundet denne betydningsfulde udvikling fra tekstsprog til billedekommunikation, er det 

selvfølgelig blevet langt mere tilgængeligt at udfolde sig selv og udforske sin egen identitet. 

Af den grund eksperimenterer mange unge med at dele billeder af sig selv til fordel for 

anerkendelse. 

Idet vi bruger billeder som kommunikationsmodul, kan vi spejle os i andre. Når vi gør det, er 

vi langt mere tilbøjelige til at sammenligne os selv med andre. Dog sammenligner vi oftest 

kun os selv med andre, når vi ønsker at være noget vi ikke er. I følgende afsnit vil der blive 

gjort rede for skønhedsidealer på instagram og hvordan de karakteriseres. 

2.6 | Skønhedsidealer 

Skønhed er i sig selv en meget relativ værdi og derfor kan det være svært at sætte ord på 

hvornår nogen eller noget er betegnet smukt. På mediet Instagram er der et tydeligt mønster 

og retningslinjer for hvornår et individ er smukt at kigge på. 

Der er blevet foretaget nogle undersøgelser, som fortæller om hvad de mest indflydelsesrige 

instagram influencers har til fælles.

I undersøgelsen er der blevet taget udgangspunkt i de 100 mest indflydelsesrige kvindelige 

brugere, med de flest følgere. Her er der blevet opstillet 22 attributter, som alle er med til at 

karakterisere et individs ydre (Ho, 2019).

Disse attributter lyder b.la. læbe størrelse, bryststørrelse, ansigtsform, kropsform, omkreds 

ved taljen, hudfarve, størrelse på bagdel mm.

Alle disse faktorer er svære at manipulere med, da vi alle er skabt forskelligt. Resultaterne 

viste b.la:

• 79% af de 100 kvindelige influencers har en flad mave, hvor kun 11% har runde og 

fyldige maver. 

• Kun 29% har små læber. På top 10 falder denne karakteristika til 10%. 

• Det repræsentative kvindeideal har lys hud, hvor kun 8% af de 100 er sorte. 
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• 89% af top 100 bruger b-kop eller større i BH størrelse. 

• 93% har en lille næse 

• De fleste har en timeglasfigur, med stor bryst og hoftevidde, men smal talje. 

• Mere end 72% har en lang slank hals (Ho, 2019) 

Dette peger altså i retning af, at der er fællesnævnere for, hvordan et skønhedsideal kan se 

ud, idet mange af top 100 kvindelige influencers ser ud på en bestemt måde. 

Disse attributter er ikke lette at opnå, samt med digitaliseringen størrelse på det senmoderne 

samfund bruger flere tid på det visuelle udtryk gennem billeder, som medfører at flere unge 

bruger tid på udseendet, i så høj grad at de forsøger at leve op til standarden. Derfor er det 

ikke længere unormalt at gå så meget op i sit udseende i senmoderniteten. I følgende afsnit 

vil der blive kortlagt begrebet narcissisme og hvilken betydningen begrebet har for 

ungdommens identitetsdannelse. 

2.7 | Den narcissistiske ungdom

Ziehe argumenterer for ”Hvordan kan det være, at jeg hele tiden behøver relationer (til 

andre) for at kunne opleve mig selv?” (Ziehe i Bjerg og Elle, 1982: s. 21).

Citater siger, at individet har brug for andre relationer for at kunne opleve sig selv. Ziehe 

påpeger narcissismebegrebet som værende en forstyrrelse. Han forklarer desuden det at 

være offensivt narcissistisk vil sige, at man udelukkende anvender sig muligheder til en jeg-

tilfredsstillelse. Kort sagt er det hvordan individet formår at realisere ønsker og behov, 

således at det tilfredsstiller individet på bedste vis.(Ziehe og Stubenrauch, 1982: s. 63-64). 

Allerede i 1980’erne begyndte man at diskutere ungdommens narcissisme. Der blev her 

understreget at ungdommen nu, i det senmoderne samfund er blevet langt mere 

narcissistisk, grundet vores muligheder og teknologiske tilgængeligheder. Forskerne 

forklarer, at de unge er blevet langt mere selvoptagelse og har et markant større behov for 

anerkendelse, sammenlignet med tiden før den informationsteknologiske revolution (Larsen, 

2017). 

Narcissisme har eksisteret siden myten om Narcissos, som beundrede sit eget spejlbillede. 

Siden har Freud omdiskuteret begrebet og beskriver nu en sindslidelse, hvor individet veksler 
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med ekstreme storhedsforestillinger af sig selv, eller kritiske mindreværdsfornemmelser, som 

kun kan “kureres” gennem social anerkendelse og bekræftelse. Disse problemer er kun 

velkendt i nutiden, altså det senmoderne samfund. Derfor kan man sige, at der er tale om en 

nynarcissistisk ungdom. Nutidens mange medier og teknologier tillader unge at dyrke deres 

selvbillede gennem sociale medier, som Facebook og Instagram. På disse medier er det 

nemlig muligt at promovere sig selv og dele billeder og videoer, som er blevet udvalgt, 

specielt til lejligheden (Larsen, 2017). 

På mediet Instagram bestemmer man selv hvilket billede man vil dele med andre. På den 

måde former indholdet af de billeder og videoer man deler brugerens identitet. Siden den 

kulturelle frisættelse, har det unge individ fri lejlighed til at udvælge en identitet, som var det 

et buffetbord. Vi bestemmer selv, hvilke andre brugere vi vil følge eller om vi vil dele et 

nøgenbillede - der er uendeligt mange muligheder. 

Narcissismen betegner en stræben efter både social anerkendelse, men også personlig 

bekræftelse. Først når førnævnte lykkes, vil individet opleve mening og eksistensberettigelse, 

men hvis ikke det lykkes, vil tomheden true og selvkritikken vil oppuste sig (Larsen, 2017). 

Narcissisme er relevant i dette projekt, idet senmodernitet også betyder et samfund præget 

af teknologier og hvad det indebærer. Instagram er et medie som mange unge har installeret 

på deres smartphones. På dette medie er det muligt at realisere denne anerkendelse som 

alle søger i vis grad (Thorlacius, 2019).  

Narcissismen er relevant at inddrage i denne sammenhæng, eftersom tegn på narcissismen 

er langt mere velkendt i det senmoderne samfund, sammenlignet med det traditionelle 

samfund. I forhold til identitetsdannelsen, fylder narcissismen mere hos ungdommen, 

eftersom udseende er essentielt i deres fremtræden. Ziehe argumenterer desuden for, at 

behovet for andres holdninger er større nu, end det nogensinde har været.  

Narcissisme på Instagram går ofte hånd i hånd med det stadie Goffman kalder for 

‘frontstage’. I følgende afsnit vil individet blive set i forhold til Goffman og Meyrowitz’ teori 

om frontstage og backstage. 
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2.8 | Goffman og Meyrowitz’ stageteori 

Det sociale liv er en scene. Sådan beskriver Erving Goffman (herunder Goffman) I hvert 

hverdagens sociale fremgangsmåder. Goffman er en af nutidens mest interessante sociologer 

og er kendt for hans måde at anskue verden på (Hansen, 2015).

Goffman var selvfølgelig ikke den første til at anskue verden som et teater - det var 

selvfølgelig shakespeare. Dog var Goffman den første til at dyrke virkelighedsopfattelsen 

analytisk og systematisk. 

Tilgangen er velkendt. Når vi sidder på en restaurant, er der typiske indtryk som gæst, at 

tjeneren er imødekommende og gæstfri, høflig og professionel. Dog hvad der foregår inde i 

køkkenet, hvor der ikke befinder sig nogle gæster er ofte en helt anden historie. Her kan 

tjeneren frigøre sig fra sin rolle som tjener, og være en såkaldt “backstage” identitet. Denne 

teori er desuden tydelig i øvrige forretninger og butikker, hvor overflade facaden skal 

fremtræde perfekt (Goffman, 1959).

Denne identitet står i modsætning til alt det som foregår bag personale døren. Her sker der 

ting, som i mange tilfælde kan chokere kunden. Når en medarbejder går fra butik til lager 

sker der desuden en overgang fra frontstage indentitet til backstage identitet (Goffman, 

1959). 

Goffman beskrev sin teori om frontstage og backstage tilbage i 1959 og siden har 

virkeligheden og overflade facetter taget en drejning. Joshua Meyrowitz (herunder 

Meyrowitz) er mediesociolog og opdaterede Goffmans værk i 1985. Meyrowitz argumenterer 

for at vores frontstage- og backstage identitet ikke længere blot er en dualistisk betegnelse. 

Nu hvor informationsteknologi er udviklet kan vi praktisk talt bringe hele verden ind i vores 

dagligstue. Sociale medier tillader at annullere privathed, hemmelige zoner og sceneskift - 

alt det, som tidligere var beskrevet tabubelagt og samtaleemner, som oftest holdes indenfor 

nærmeste venne- og familiekreds. Nu, i det senmoderne samfund, kan vi følge med i andre 

menneskers sure opstød, dårlige hår-dage og intime øjeblikke direkte fra vores fjernsyn. 

Dette betyder altså, at det som førhen beskrives som forside facetter, nu smeltes sammen 

med alt det som foregår i personalerummet (Meyrowitz, 1985).

Meyrowitz beskriver denne sammensmeltning som et mellemstadie eller en “mellem region”. 

Denne tanke kan desuden følges på Instagram, da man her kommunikerer gennem billeder. 

Da man på mediet anvender billedmateriale som hoved kommunikationsmodul, vil 
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selvfølgelig være fristende at skabe en profil så tæt på perfektion, som mediet og 

nærliggende redskaber eller hjælpemidler tillader. 

På sociale medier har vi rig mulighed for at være hvem vi har lyst til. Derfor er det meget 

relevant at være opmærksom på, at individet i det senmoderne samfund kan beskrives i 

dualistisk sammenhæng - altså frontstage- og backstage identitet. 

Vi har sat vores fokus på Instagram og siden det primære kommunikationsmodul består af 

billedmateriale er det vigtigt at være opmærksom på, at det meste som foregår på mediet er 

ekstraheret fra det virkelige liv.

Det kan være usundt, at tro på alt hvad man ser på Instagram, derfor vil vi anvende Goffman 

og Meyrowitz stageteori, til at understrege hvordan realiteten virkelig ser ud. 

Der er nu blevet præsenteret en række teorier og teoretikere. I følgende afsnit vil der blive 

kortlagt de grundlæggende menneskelige behov, som skal opfyldes, før individet kan trives. 

fig 1: Egen visualisering af Maslows behovspyramide 

2.9 | Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide er blevet skabt af Abraham H. Maslow (herunder Maslow) i 1943. 

Han skabte pyramiden til formål for at visualisere gennem en model, hvad der får mennesket 

til at handle. Hans grundteori gik primært ud på, at de grundlæggende behov og herunder 
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mad, vand og varme skal opfyldes, før nogle andre behov kan blive realiseret (Buskbjerg, 

2019).

Han visualiserede behovene ved at opstille dem hierarkisk i en pyramideform. 

Maslow forklarede at man skal have opfyldt alle underliggende behov, før man kan have 

mangel på overliggende. Eksempelvis vil et individ ifølge Maslow ikke føle mangel på 

socialisering, før individet har fået tilfredsstillet sine fysiske behov og herunder mad og vand. 

De fysiske behov indebærer de helt grundlæggende behov mennesket har, for at kunne 

overleve - dette indebærer mad, tøj, vand og varme. Det næste trin i pyramiden er manglen 

på tryghed. Dette betegner sikkerhed, tryghed, stabilitet og frihed. Disse behov er 

nødvendige for at individet kan have fast levestandard. Fysisk behov kan derfor også 

betegne et fast arbejde, en opsparing eller forsikringer (Buskbjerg, 2019). 

Sociale behov er behovet for social kontakt. Dette behov er vigtigt for at individet kan 

udfolde sig og trives på ordentlig vis. Hvis ikke dette behov bliver opfyldt, vil individet føle 

sig tilsidesat og overset (Buskbjerg, 2019).

Når de tre førnævnte behov er opfyldt kan der opstå behov for ego. Dette betyder at 

individet har behov for at få ros og følelsen af at være noget. Egobehovet kan også være 

behov for at føle sig overlegen og bedre end andre i en gruppe (Buskbjerg, 2019).

Selvrealisering er det ultimative behov, i den forstand at individet ikke længere har behov for 

noget, men så mangler der alligevel noget. Når et individ har opfyldt alle behov, vil de 

alligevel føle sig mangelfulde og et behov for at realisere sig selv. Dette kan opfyldes ved at 

bygge et drivhus, starte til yoga, eller hvad behovet nu peger i retning af (Buskbjerg, 2019). 

Maslows behovspyramide har ændret betydning siden dens oprindelse. Vi har siden dens 

oprindelse i 1943, udviklet vores samfund, så nogle af behovene er blevet lettere at realisere. 

Behovspyramiden har desuden forskellige repræsentative resultater afhængigt af individets 

social klasse, samt hvilken nation og vilkår der er tale om. 

I Danmark er vi eksempelvis ikke kendt for at have hungersnød, mangel på vand eller tag 

over hovedet. 

Vi har dog alligevel valgt at bruge pyramiden, da den kan bidrage til at sige noget om 

hvordan informationssamfundet har udviklet sig, og hvad individet (og herunder målgruppe 

og influencer) gør i deres individuelle kamp mod toppen af pyramiden.
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Modellen har relevans i dette projekt, da modellen kan fortælle noget om hvilke behov 

individet opfylder, når de agerer på Instagram. 

I følgende afsnit vil der blive blive redegjort for Laswells kommunikationsmodel.

2.10 | Laswells kommunikationsmodel 

Harold D. Laswell var amerikansk statsviter og kommunikationsteoretiker. Hans interesse lå i 

at få fastlagt hvem, der siger hvad, til hvem, gennem hvilket medium og med hvilken effekt. 

Fig. 2: Egen visualisering af Laswells kommunikationsmodel

Modellen er til formål at konkretisere hvem der er afsender, modtager og hvad budskabet er. 

Modellen bruges desuden til at finde ud af om modtageren handler på den måde, som 

afsender har ønsket. Laswells kommunikationsmodel bliver i nogle sammenhænge kaldt 

‘kanylemodellen’, i den forstand, at afsenderen “sprøjter” en meddelelse ind i modtager, så 

vedkommende optager kanylens indhold (Petersen, 2018). 

På baggrund af al førnævnte teori kan vi nu beskrive den målgruppe, denne rapport vil 

kredse omkring.  

2.11 | Målgruppe 

Sociale medier er efterhånden blevet en obligatorisk del af vores hverdag. Medier som 

Facebook, Instagram og Snapchat er alle applikationer, som ofte er genkendelige i enhvers 

smartphone. I denne opgave ønsker vi at arbejde med den del af befolkningen, som er mest 
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udsat indenfor identitetspåvirkning og mest tilbøjelig for regulering af selvfremstilling på 

mediet Instagram. 

Statistikker fortæller at 38% af alle danske mænd bruger Instagram dagligt, hvor 57% af alle 

danske kvinder bruger mediet dagligt. Da der er en overvægt af kvindelig deltagelse 

indenfor mediet, vil vi derfor indsnævre målgruppen til kvinder (Slots- og Kulturstyrelsen, 

2017).

Derudover er der blevet foretaget undersøgelser, som beviser, at den aldersgruppe som 

beskæftiger sig med Instagram mest er 16-24 år. Statistikken fortæller, at 75% af 16-24 årige 

har benyttet sig af mediet (Slots- og Kulturstyrelsen, 2017). 

Ved 16-18 års-alderen begynder det unge individ at forme sin egen identitet uafhængigt af 

deres forældres indblanden, men i stedet påvirket af øvrige omgivelser, egne beslutninger og 

selvfølgelig venner og øvrige relationer. Derfor er dette en alder, som både står overfor 

identitetsdannelse, men også en aldersgruppe som er synder for de højeste statistikker 

indenfor mediebrug på Instagram (Cherry, 2019). 

Endvidere er vi i gruppen selv brugere af mediet Instagram, derfor har vi desuden en 

stereotyp opfattelse af at kvinder muligvis er det mest udsatte køn, når det kommer til 

identitetsdannelse og beauty standards på Instagram. 

Førnævnte er grundlag for vores valg af målgruppe; Kvindelige Instagram brugere, i alderen 

16-18 år. 

2.12 | Forholdet mellem målgruppe og influencer 

Det som typisk karakteriserer en influencer, er deres antal af følgere. Dem som vælger at 

følge en influencer kan være følger grundet en personlig identifikation med brugeren, men 

også være grundet fælles interesse eller begejstring. Ved at influenceren har en større 

audience, har det derfor mulighed for at få et budskab ud til en større målgruppe. Dette 

betyder at promovering af produkter og kampagner eksempelvis, har større effekt. Dette står 

i kontrast til den enkelte bruger, som ikke opnår lige så markant effekt ved deling af 

bestemte billeder. En influencer kan derfor b.la. identificeres ud fra deres sponsorerede posts, 

idet en virksomhed ønsker at udnytte deres brede målgruppe. En influencer kan desuden 

også identificeres ud fra hvor stor mængde anerkendelse og opmærksomhed de opnår 

gennem likes og kommentarer. 
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3.0 | Metode 
3.1 | Socialkonstruktivisme og videnskabsteori

På baggrund af vores forundersøgelse og problemfelt vil der i følgende afsnit blive overvejet 

hvilke videnskabsteoretiske metoder som vil gavne projektet på bedste vis. Under overvejelse 

af metode har vi undersøgt hvilken videnskabsteoretisk tilgang som bedst kan besvare vores 

problemformulering. 

Socialkonstruktivisme betegner det faktum, at alt det der eksisterer omkring os har ingen 

reel værdi eller betydning i sig selv. Heraf er det mennesker, altså det sociale som i fællesskab 

tildeler alt en betydning eller værdi (Pinch, T., & Bijker, W. (2012 [1984]).

Instagram er altså som alt andet en socialt konstrueret teknologi, som gennem social 

“enighed” har fået en betydning og værdi.  

Den socialkonstruktivistiske tilgang vil i dette tilfælde kunne besvare vores 

problemformulering på bedste vis. Vi vil anvende analyser af Instagrams brugere, hvilket 

berører deres individuelle oplevelse på mediet og herunder hvordan de interagerer og 

reproducerer sig selv. 

Ved analyse af flere influencers vil vi få indblik i hver af deres besyv på mediet og hvordan de 

bruger mediet af forskellige formål. På denne måde opnår vi ikke én endegyldig sandhed om 

mediet, men skaber den gennem de undersøgelser vi foretager ved analyse af aktører inden 

for mediet (Pinch, T., & Bijker, W. (2012 [1984]).

Ved analyse af influencers vil vi desuden få indblik i det budskab de ønsker at oplyse deres 

målgruppe kontra hvilket budskab målgruppen faktisk tager indenbords. I forlængelse med 

det, vil vi arbejde med Laswells kommunikationsmodel, for at konkretisere hvad der egentlig 

bliver sagt, og hvilken effekt det har. Der er mange måder at tolke ting på og derfor vil dele 

af influencers målgruppe opnå andre intentioner ved et budskab end andre. På den måde 

spiller socialkonstruktivismen en stor rolle i denne model.

Ydermere har vi valgt at arbejde med Goffman og Meyrowitz stageteori både som 

centralelement i vores analyse, men også i forlængelse med den videnskabsteoretiske 

tilgang; socialkontruktivismen. Goffman og Meyrowitz beskæftiger sig netop med individets 

facetter på sociale medier. Vi har flere facader og vi fremgår som vores “bedste jeg”, når vi 

poster billede og videoer af os selv, selvom det står i dyb kontrast til hvad der egentlig 
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foregår bag skærmen. Sociale medier gør det muligt at skabe en virkelighed som ellers er 

fjern fra realitet, derfor kan oplevelsen af identitet og virkelighed i denne sammenhæng ikke 

gå op i én enestående sandhed, men en virkelighed skabt af sociale konstruktioner (Pinch, T., 

& Bijker, W. (2012 [1984]). 

I dette kapitel vil vi gå i dybden med de udvalgte metoder vi benytter i projektet, hver 

metode vil redegøres, samt uddybes i forhold til benyttelsen af metoden i praksis. 

Metoderne er udvalgt efter videnskabsteorien socialkontruktivismen, da teorien forholder sig 

til, at gennem dataindsamling danner vi ny viden. Dataindsamlingen er i denne 

sammenhæng gennem metoderne fra den etnografiske metode, som bliver beskrevet i 

følgende afsnit.  

3.2 | Etnografisk metode 

Den overordnede metode vi vil benytte os af, er den etnografiske metode. Dette forklares 

idet metoden giver os muligheden for at arbejde ud i felten og lave empiriske forstudier, der 

vil tilegne personlig data, der vil være essentielt i analysen. Under metoden undersøger 

forskeren individets adfærdsmønstre, fænomener og personlige forhold, som kan foregå 

kvantitativt eller kvalitativt. (Vallgårda, Nielsen & Hansen, 2011).

Indenfor analysen af de etnografiske metoder er der flere elementer, som man skal tage 

højde for, heraf kropssprog, mundtlig kommunikation og fysiske tegn, eftersom hvert 

element kan danne forskellige forståelser for bestemte handlinger. Derfor er det essentielt 

for metoden, at man argumenterer for de forskellige resultater, samt inddrager 

dokumentation, eftersom det vil styrke validiteten i de endelige resultater. Metoden er nyttig, 

hvis man arbejder indenfor afgrænsede tidsrammer, så vil metoden danne forståelse og 

indtryk på bestemte fænomener, miljøer eller målgrupper. (Vallgårda, Nielsen & Hansen, 

2011). 

3.3 | Kvalitativ metode 

Indenfor den etnografiske metoder, ønsker vi at inddrage metoderne netnografisk metode 

og  interviewet, selve metoderne er en gren fra det etnografiske og hører under den 
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kvalitative metode. Den kvalitative metode fokuserer på hverdagslivet og samfundsmæssige 

problematikker gennem menneskets syn. Her indsamler forskeren sin information gennem 

kommunikationen, som er centralt, eftersom kommunikationen danner en sammenhæng 

mellem forskeren og aktøren. (Vallgårda, Nielsen & Hansen, 2011). Den kvalitative metode 

anvendes, når der ønskes en fordybelse indenfor et bestemt emne. Metoden skaber 

mulighed for at danne sin egen detaljeret og gennemarbejdet analyse, der beriger eller 

afdækker sit problemfelt. Metoden er særlig god, da man skaber en interaktion mellem aktør 

og forskeren, hvor der mulighed for uddybelse og grundige svar, som man ikke kan læse sig 

til. Derudover giver metoden adgang til at undersøge ny viden, som der ikke allerede er 

skrevet litteratur på. (Kvale og Brinkmann, 2015).

Forskerens rolle er central for metodens afkom, eftersom analysen tolkes og kommunikeres 

ud fra hans synspunkt, da empirien kan formuleres forskelligt. Som eksempel kan den 

mundtlige kommunikation fortolkes på flere forskellige måder, eftersom forskeren kan have 

flere iagttagelser af aktørernes udsagn. Det kan være kropssprog, sprogligformulering, 

aktørens overvejelser eller talesprog. Alle disse komponenter kan have en rolle på 

fortolkningen, som forskeren skal tage hensyn til. Eftersom flere af ovennævnte elementer 

udtrykker flere vinkler af aktøren. I sidste ende skal forskeren selv udvælge de egentlige 

bemærkninger fra interviewet, der har essentielt nytte for analysen, så der skabes en 

sammenhæng med empirien (Vallgårda, Nielsen & Hansen, 2011). 

3.4 | Netnografisk metode 

En af de kvalitative metoder er den netnografiske metode, som er en metode indenfor 

observations genren. Det kan være en smule komplekst at indsamle data fra vores aktører, da 

det medie vi arbejder med, er Instagram. Vi har trods alt en formodning om, at den enkeltes 

identitet varierer alt efter om vi er på internettet eller om vi er i det ‘virkelige liv’.

Netnografisk metode hører også under den kvalitative metode, eftersom metoden beriger 

forskeren med at indsamle empirisk data. Metoden går ud på at observere tendenser og 

fænomener online. Det kan være at undersøge forskellige sammenhænge eller fællestræk 

der går ens på websider. Metoden hører under observationsmetoden hvor forskeren har den 

rolle, at efterforske og formidle relevante træk som forskeren oplever.

Som et bredere eksempel kan man bruge metoden til at undersøge, hvordan ens søgte 

algoritme fremkommer på flere af brugerens sider, her kan man undersøge antallet tilfældet 
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kommer frem, tiden det tager at se fænomenet komme frem igen eller undersøge på hvilke 

sider algoritmen kommer frem. Denne observationsmetode kræver ikke interaktion med 

målgruppen eller frekvenser, der kan påvirke undersøgelsen, men blot et fokus og godt 

overblik over den ønskede undersøgelse. (Wilmun, 2017) 

3.5 | Interviewet 

En anden metode under det kvalitative metode er interviewet, interviewet har til formål at 

berige os med den viden, som vi tilegner os igennem feltarbejdet når vi erfarer os og 

interagerer med aktører med relevans for vores emne. Den viden er ikke til at finde på nettet, 

eftersom viden typisk er personlig. Den indsamlede empiri vil afgrænse vores problemfelt, 

samt demømme vores formodning om problemstillingen. Metoden skal altså berige den 

viden til en manglende forståelse indenfor et bestemt problemfelt, som forskeren nu kan 

have. Dette sker gennem kommunikationen mellem en interviewer og den interviewede, 

hvor muligheden for at dele sin personlige synsvinkel er essentielt. Interviewets 

kommunikation kan foregå på flere måder, hvor ikke en essentiel måde er korrekt, så længe 

det indhenter den ønskede empiri. Kommunikationen indeholder interviewspørgsmål, som 

foregår mellem aktøren og forskeren. Spørgsmålene er relevant for det samlede resultat 

interviewet kan have, derfor er det vigtigt at spørgsmålene er godt overvejet, formuleret og 

opsat gennem metoden i praksis. Forskerens job ligger i at skabe overblik over den bredere 

forståelse indenfor den personlige bestemte problemstilling. Forskeren skal kunne lave et 

perspektivskift, for selv at kunne forstå de individuelle eller samfundsmæssige forhold, som 

forskeren udforsker. Som sagt er der flere roller og faktorer der relevant for interviewet, 

derfor kræver det også dels planlægning for at danne en struktur, der vil være nødvendig for 

forskerens resultat. Derfor er det vigtigt for forskeren at sætte nogle målsætninger op, der er 

relevant for analysen. Målsætningerne vil hjælpe at holde interviewet indenfor en bestemt 

retning, så man når det ønsket mål. Derudover er der flere individuelle faktorer som 

tilpashed, kropssprog, formuleringer forskeren skal være opmærksom på.    

For mere at holde styr på de nævnte faktorer, kan man inddele interviewet i forskellige typer, 

der diskuteres af Steinar Kvale og Svend Brinkmann. Disse metoder opdeles alt efter 

forberedelse og forventning på det pågældende interview. Det første interview som Kvale og 

Brinkmann beskriver er det uformelle interview. Som navnet er tildelt, er denne 

interviewform ikke meget forberedt. Man kan beskrive interviewet som en almindelig 

samtale, eftersom interviewet ikke følger en fast struktur, samt forskeren har ikke har lagt 
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noget form for planlægningen. Interviewet foregår direkte, hvor den interviewede ingen 

information eller introduktion har fået på forhånd. Som krav for forskeren er den gode 

hukommelse, eftersom interviewet er så uformelt at ingen notater eller lydfiler er brugt, og 

forskeren selv skal huske den gyldige information. Denne interviewform bruges oftest i 

starten af feltundersøgelser, da metoden kan være nu for den pågældende. (Kvale og 

Brinkmann, 2015).

Derudover beskriver Kvale og Brinkmann også det ustruktureret interview, hvilket kan virke 

ens med den ovenstående interviewform. Forskellen ligger her i, at interviewet er dyrket 

mere formelt. Her har forskeren en bestemt problemformulering at udspørge fra, samt 

klargjort nogle mindre formelle spørgsmål til intervieweren. Interviewet er stadig ikke helt 

struktureret, eftersom forskeren ikke er blevet undervist i, at fører interviewet på rette vej, 

efter de manglende målsætninger. (Kvale og Brinkmann, 2015).

Den tredje interviewform beskrives som den semistrukturerede interview, igen en mere 

struktureret form for interview end den førnævnte. Forskeren bruger en interviewguide når 

han er ude i felten. Herved har han altså forberedt spørgsmål, som er tilpasset hans 

forventninger til interviewet, samt har intervieweren været forberedt på strukturen og 

forbeholdende på interview rutinen. Denne interviewform er ganske genkendelig og mest 

brugt blandt forskere. (Kvale og Brinkmann, 2015).

Den fjerde interviewform som Kvale og Brinkmann beskriver er den strukturerede interview. 

Denne interviewform er den sidste i kategorien under det kvalitative interview. I og med det 

den sidste interviewform beskrevet, er formen også den mest strukturerende af alle 

eksempler. Interviewet er struktureret gennem en survey, som beriger den argumentation 

eller dybere refleksion til emnet til forskerens fordel. Spørgsmålene er nøje udvalgt og 

specifikke med udgangspunkt i viden. I denne interviewform har forskeren fuld kontrol over 

interviewet, for resultatet hyppigst stemmer overens med forskerens målsætninger. (Kvale og 

Brinkmann, 2015). 

3.5.1 | Fokusgruppeinterviewet 

En anden interviewform Kvale og Brinkmann beskriver, som vi tænker er relevant for 

projektet er Fokusgruppeinterviewet. Interviewet skiller sig ud, eftersom det flere udvalgte 

personer, med relevans eller viden for emnet der stilles op til et interview samtidigt. De 4 

førnævnte interviewformer kan også tilpasses denne interviewform i forhold til forberedelse 
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forskeren ligger i det. Dog skal forskeren kunne interagere med de interviewede, og sørger 

for alle de deltagende får formuleret sig, og holdt i gang. Interviewformen er en kvalitativt, 

da den indsamler empiriske informationer. Ekspertinterviewet anvendes hyppigt når der 

arbejdes med ubevidste motiver, bestemte forhold eller hypoteser. Interviewformen skaber 

større mulighed for empati og forståelse, end det kvantitative spørgeskema, eftersom 

interviewmetoden fokuserer på vigtige forhold, som der er mulighed for uddybelse af. 

Interviewet består ofte af 4 til 10 personer med relevans indenfor målgruppen, så de kan 

bidrage til emnet. Baggrund og deltagerens viden kan variere indenfor projektemnet. I og 

med, der er flere deltagende i interviewet er der mulighed for refleksioner, supplering og 

diskussion blandt deltagernes svar. Kvale og Brinkmann nævner som en god start, kan det 

være relevant at nævne interviewmetoden overfor deltagerne, så det ikke blot er spørgsmål 

og derefter svar, men at deltagerne selv medvirker til temaet og styrer interviewformen gang. 

(Kvale og Brinkmann, 2015). 

3.5.2 | Ekspertinterviewet 

Den sidste interviewform, som bliver beskrevet af Kvale og Brinkmann er ekspertinterviewet, 

der også har relevans i projektet. Ekspertinterviewet er forskelligt fra den kvalitative 

interview, eftersom informanten har mere viden indenfor emnet og højere status end 

forskeren. Formålet med denne interviewform er at underbygge og forstå informantens 

forklaring og præsentation, der vil være nødvendig i den forklarende del af analysen. 

Ekspertinterviewet er i veltalende betydning et essentielt element i baggrunden på en 

påstand, som informantens vinkel giver udtryk for. Indenfor interviewformen kræver det også 

inden interviewet, at eksperten indenfor emnet har forud forståelses for emnets indhold, 

som kan være relevant læsestof, eftersom det kan legitimere for informanten. (Kvale og 

Brinkmann, 2015).

Vi vælger at lave disse tre interviewformer med tre parter indenfor Instagrams miljø, heraf et 

fokusgruppe interview med unge kvinder med konto på instagram, der på overfladen bruger 

mediet som underholdning, inspiration eller opdateringer. Derefter har vi lavet to kvalitative 

interviews med to influencerer, der også har konti på mediet, men bruger mediet som 

reklamation, belønning eller virksomhed, gennem deres høje antal følgere, som har givet 

dem flere muligheder på mediet. Til sidst har vi et ekspertinterview indenfor kommunikation 

og indhold på mediet Instagram, som med større viden for mediet sammenfatter begge 

persekter af Instagram og vurderer deres medvirkning i forhold til enkeltes identitet. Vi 
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vurderer, at vi har en gennemgangene cirkel i forhold til Instagrams miljø. Hvordan Instagram 

som medie hænger sammen med influencers, der kommunikerer af udvalgt indhold som har 

en effekt på brugernes identitet gennem Instagram. 

Vores første fokus lå på brugerne af mediet, hvilket vi fik empiri fra gennem 

fokusgruppeinterviewet, der var holdt med 6 piger indenfor aldersgruppen d. 3. november 

2019 på Roskilde Universitet i tidsrummet 14-16. Interviewet blev startet med en kort 

introduktion af os selv, og selve projektet. Vi informerede dem om strukturen og 

anonymiteten af indholdet, eftersom emnet kan for visse personer være privat og personligt. 

Vi havde sat snacks på bordet, samt en lydoptager hvilket alle fandt acceptabelt. Vi havde 

klargjort nogle interviewspørgsmål på forhånd, samt uddelt hver af gruppemedlemmernes 

roller. Interviewet foregik med Simone, Mathilde, Josefine, Laura, Caroline og Amalie der alle 

er mellem 16 til 18 år, vi havde sørget for alle fik mulighed for at tale, samt kommentere på 

hinandens refleksioner, samt stille os spørgsmål, hvis noget stod uklart. Deres navne i 

interviewet er skrevet ud fra deres forbogstav. Interviewet er senere hen blevet renskrevet og 

kan læses i bilag.

En anden part indenfor Instagram var influencers, hvilket var grundlag for vi foretog to 

kvalitative interviews. Heraf havde vi et Interview med influenceren Natasja Amalie Kiel, som 

var aftalt gennem mediet Instagrams messenger system, hvor vi havde skrevet privat til 

hende. Her havde vi skrevet en kort introduktion om os, og selve projektemnet. Efter kort tid 

fik vi respons og aftalte allerede et mødetidspunkt og lokation for interviewet dagen efter. 

Interviewet foregik d. 22. oktober 2019 på Københavns bibliotek i tidsrummet 14-14:30. Det 

kvalitative interview foregik med to af gruppens medlemmer eftersom vi ikke ønskede 

overmande eller gøre Natasja utryg på nogen som helst måder, da flere mennesker kan virke 

intimiderende. De 2 interviewer havde på forhånd undersøgt Natasjas instagram og fundet 

viden der kunne inddrages til interviewet, derudover var interviewformen også planlagt 

foruden. Vi brugte det strukturerede interview som Kvale og Brinkmann forklarer, vi havde 

specifik udvalgt nogle interviewspørgsmål, der skulle spørgsmålene guide os igennem 

interviewet. Interviewet blev lydoptaget og er senere hen blevet renskrevet. I starten af 

interviewet forklarer vi formålet med projektet, og derfor spørger om tilladelse om, at 

empirien må benyttes og deles i offentligt på længer sigt. Hele interviewet kan læses i bilag.

Vores anden kvalitative interview foregik med influencer Julia Matyjasek, hvilket var i 

nogenlunde samme struktur. Vi havde kontaktet hende i forhold til det ønskede interview, 

med kort beskrivelse af os og projektet. Interviewet foregik d. 3. november 2019 over 

telefonen grundet distancen mellem Danmark og Holland, i tidsrummet 11-12. De samme 

interviewer foretog interviewet af samme grund for ikke at intimidere intervieweren med 
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flere stemmer, samt deres erfaring ved første interview. I dette interview tog vi brug af det 

semistrukturerede interview med de samme interviewspørgsmål, dog med få ændringer 

grundet intervieweren. Dette interview blev også lydoptaget og senere renskrevet, samme 

regler gælder også for dette interview angående private oplysninger, hvilket vi fik tilladelse 

til. Selve interviewet kan læses i bilag.  

Som overordnet overblik over Instagrams system, foretog vi d. 13. november 2019. et 

ekspertinterview med Lisbeth Thorlacius. Lisbeth er lektor indenfor kommunikation, Medier 

og Visuel Kultur på Roskilde universitet. I februar 2018 udgav hun bogen ”Visuel 

kommunikation på digitale medier”, bogen indeholder flere analysemodeller til visuel 

kommunikation indenfor hjemmesider og medier såsom Facebook og Instagram. Derudover 

bliver hensigten med billedredigering, skrift og filter stærkt diskuteret i forhold til virkning. 

Lisbeth har altså stor viden indenfor visuel kommunikation på sociale medier, og endte med 

at medvirke til et interview, efter vi fik sendt vores projektbeskrivelse til hende. Interviewet 

beskrives indenfor det semistrukturerede interview, eftersom vi havde klargjort 

interviewspørgsmål ud fra vores teori og Lisbeth egne værker. Her havde vi altså dannede en 

guide gennem interviewet, der sørger for vi altid var indenfor interviewets rammer i forhold 

til nødvendig empiri. Interviewet foregik med 2 af gruppens medlemmer, da vi ikke ønskede 

at virke intimiderende og vi var i rolige omgivelser inde på hendes kontor. Interviewet blev 

lydoptaget, hvoraf vi havde klargjort empiriens brug, og fået tilladelse til at publicere 

indholdet. Interviewet er renskrevet og kan læses i bilag.

Derudover benyttede vi også den netnografisk metode, hvilket vi bruger i analysen når vi 

forklarer influencernes opslag indenfor begreberne frontstage, middlestage & backstage, 

samt gennem Laswells kommunikations model. Her vil vi udpege flere opslag som vores 

udvalgte influencers har uddelt på deres Instagram konto. Metoden hjælper i dette tilfælde 

at analysere deres aktivitet og indhold på mediet. Selve analysen gennem den netnografiske 

metode, kan læses i analyseafsnittet. 

Netonografisk metode vil foregå på mediet Instagram, for at få et større overblik over mediet 

og skabe kendskab til de forskellige enheder mediet indeholder Heraf har vi analyseret 

Instagram gennem TRIN-modellen, som vil kortlægges i følgende afsnit.  
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3.6 | TRIN-modellen, Teknologiske Systemer og 
Artefakter

Eftersom semesterprojektet er forankret i Subjektivitet, Teknologi og Samfund, er det krav at 

vi arbejder indenfor en teknologi. Heraf ønsker vi at analysere teknologien hvilket vil foregå 

gennem TRIN-modellen fra HumTek retningslinje Teknologiske Systemer & Artefakter, der 

har været den essentielle viden fra kurset. Modellen er opbygget af 6 trin, med hver et 

berigelsesemne indenfor analysering. De følgende trin lyder således:

1. Første trin omhandler teknologien indre mekanismer og processer. Under dette trin 

skal teknologien beskrives, heraf teknologiens materialer of hvilken rolle det har for 

dens system indenfor styrefunktionen. Indenfor trinnet vil teknologien altså forklares, 

samt hvilket sammenspil teknologien indeholder. (Jørgensen, 2015).

2. Indenfor andet trin der omhandler teknologiers artefakter. Med begrebet artefakt 

menes de bindinger, således teknologien har en funktion. Selve artefaktet er skabt af 

mennesket, og er anderledes i forhold til de naturlige processer. For man taler om et 

teknologisk artefakt, skal funktionen have et teknologisk element over sig (Jørgensen, 

2015).  

3. Tredje trin er indenfor de effekter teknologien kan frembringe. Det kan eksempelvis 

være problemstillinger i teknologien der ikke er udregnet på forhånd, eller nogen der 

er forventet minimale. Tilfældige problemstillinger kaldes i dette tilfælde utilsigtede 

effekter og vurderes indenfor risici, økonomi og designfejl. Ved at undersøge 

effekterne vil man kunne finde opstanden af problemet, og udregne løsninger derfra. 

(Jørgensen, 2015).  

4. Fjerde trin omhandler teknologiens systemer. Heraf indgår de systemer der opstår 

gennem teknologiens artefakter. Hvert artefakt har en bestemt funktion indenfor 

menneskets behov, samt i systemer, hvilket vil forklares indenfor trinet. Teknologiske 

systemer Et teknologisk system består af sammensatte teknologiske artefakter, der 

består af bestemte funktioner med indflydelse på menneskets behov. (Jørgensen, 

2015).  

5. Trin fem er det modeller indenfor teknologien, der er i fokus. Indenfor modeller af 

teknologier er der flere forskellige måder den kan opstilles på, alt efter den 
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information, budskab og læring man ønsker at udfylde. Opdelingen er gennem den 

tekniske, visuelle eller fysiske præsentation, der beskriver en handling eller fænomen. 

Modellen bruges når der gengives eller forklare gennem en visuel handling. 

(Jørgensen, 2015).  

6. Det sidste trin omhandler udbredelsen indenfor teknologien, altså dens innovation 

indenfor udviklingen af teknologien, hvilket både kan være funktionen eller æstetikken. 

Det vigtig at have kendetegn til teknologiens udvikling, så man kan skabe overblik 

over hvilke problemstillinger man allerede førhen har taget hånd over, samt hvor ens 

eget fokus på optimering skal lægges. (Jørgensen, 2015)  

Selve modellen for analysering af teknologier har for os, hjulpet os til at tydeliggøre 

teknologien Instagram, som er teknologien vi forholder os til. Derudover beriger metoden 

også til at undersøge de forskellige effekter teknologien kan have som påvirkning på 

samfundsniveau og ikke mindst individet. Vi har udvalgt nogle specifikke trin at arbejde med, 

eftersom vi ikke mener lige alle trin har samme relevans eller betydning på projektet. Trinene 

er henholdsvis trin 1, 3, 4 og 6, eftersom vi mener disse trin vil skabe mest gavn i forhold til 

analysen af medie Instagram.  

Indenfor første trin undersøger vi selve mediet Instagram, hvornår blev mediet opbygget og 

til hvilket formål. Hvilke indhold er der i appen rent funktionelt, og hvordan integrerer 

individet sig. Heraf går vi i dybden med mediets mekanismer, og undersøger hvilken 

sammenhæng den har med styrefunktionen.  

Det tredje trin kommer vi ind på hvilke problemstiller eller effekter mediet har på individet og 

samfundet. Vi undersøger hvordan effekterne er frembragt på vores målgruppe, og hvordan 

man kan undgå de utilsigtede effekter mediet indeholder.  

Indenfor trin 4 undersøger vi Instagrams systemer, heraf hvordan mediet fungerer gennem 

algoritmer og big data, med fokus på hvordan bestemte opslag kommer frem til brugernes 

profiler. Dette trin læner sig dels op af trin 3, eftersom systemerne kan have en påvirkning 

eller utilsigtede effekt.  

I trin 6, ser vi Instagram som en innovation. Vi undersøger mediets udvikling gennem årene, 

og lige hvordan og hvorfor visse egenskaber bliver ændret. Ved at vi undersøger Instagram 

innovationen, kan vi sammenligne om nogle af ændringerne kan være grundet 

problemstillingerne vi ser i mediet.  
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4.0 | Empirisk undersøgelse 
Ud fra ovennævnte teori har vi fremstillet interviewspørgsmål, som vi vil bruge til at belyse 

vores viden indenfor emnet. Vi har heraf foretaget tre interviewformer med tre parter 

indenfor Instagram som medie. 

Vi foretog et fokusgruppeinterview, hvor interviewspørgsmålene indenfor dette interview er 

bestemt på, at vi ønskede viden om deres brugervaner rent overfladisk i det senmoderne 

samfund, når de er på mediet. Heraf er der interviewspørgsmål om deres indhold, inspiration 

og formål med mediet, med fokus på sammenhængen med idealer og narcissisme. Heraf 

spurgte vi ind til hvilke tendenser de var opmærksom på, der foregik på Instagram, om de 

kunne gennemskue hvilke tendenser der foregår på Instagram, der påvirker dem. 

Nedenstående resultater er blot opsummeringer fra de egentlige undersøgelser. Alle 

undersøgelser i fuld format kan findes i bilag. 

4.1 | Resultater og refleksion: 
fokusgruppeinterviewet

Ud fra vores fokusgruppeinterview er vi blevet klogere på tendenserne på instagram på et 

mere jordnært niveau. Ud fra de seks interview korrespondenter har der været nogle 

fællesnævnere. Ud fra interviewet blev vi afklaret med, at mange bruger Instagram som 

inspirationskilde. Interviewet peger desuden i retning af at mange brugere på Instagram 

følger influencers, hvilket derfor kan pege i retning af at influencers fungerer som en stor 

rolle til inspirationsfaktoren. Endvidere var der også relativ enighed i hvordan pigerne 

ønskede at fremstå på Instagram. De ville alle gerne fremstå godt, eller i bedste udgave af 

dem selv, hvilket kan være resultat af de beauty-standarder, som stiller interview-personerne 

i en udsat position. Holdningen til billedmanipulation er blandet, dog var der relativ enighed 

i at overmanipulation er skidt.  

Herefter foretog vi to kvalitative interview med to influencers, der spillede ind med 

brugernes indhold. interviewspørgsmålene er udvalgt efter måden influencers bruger mediet 

på i det senmoderne samfund, samt hvordan de bruger mediet gennem frontstage som 

virksomhed, og hvordan de hænger sammen med backstage identiteten, altså gennem det 

personlige indhold. Indenfor interviewede undersøgte vi, hvor meget tid de brugte på 
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mediet, samt hvor tydeligt deres virkelighed blev kommunikeret til brugerne gennem 

redigering, som bliver stillet af skønhedsidealerne. Derudover spurgte vi ind til, om de var 

bevidst på deres indflydelse, og i så fald hvordan de ønskede de skulle fremstå overfor deres 

følgere. 

4.2 | Valg af interviewpersoner 

Vi har valgt at arbejde med influencers Natasja Amalie Kiel og Julia Matyjasek, idet de begge 

har en stor følge audience på Instagram. Begge kvinder er unge influencers der har opnået 

indflydelse på hvad danske piger følger, hvilket opfylder vores kriterier for, at kunne komme 

tættere på vores målgruppe. Ydermere finder vi begge influencers i kontrast med hinanden 

indholdsmæssigt, hvilket man selv som ung, ofte kan relatere til. Natasja Kiel er på mange 

måder fremmede i forhold til de opslag hun deler. Eksempelvis kan hun dele billeder, hvor 

hun er lettere påklædt, byturs billeder - hvor alkohol er i fokus, samt billeder fra fine events. 

Natasja er desuden samarbejdspartnere med Sinful Aps, som er en virksomhed for erotisk 

indhold. Alt dette bygger i retning af, at hun har en vild hverdag, som unge både kan 

identificere sig med eller efterstræbe.  

Som kontrast har vi influencer Julia Matyjasek, hvis indhold primært er bestående af 

outfitbilleder, natur eller kærestebilleder. Indholdsmæssigt virker det til at udstråle et mere 

jordnært, forsigtigt og fint billede, sammenlignet med Kiel. Denne identitet Matyjasek 

udstråler, er desuden også en identitet man kan forestille sig, unge kan identificere sig med, 

eller søge efter. Vi tror ved at undersøge sådan nogle forskelligheder i forhold til personlig 

indhold, vil der være større sandsynlighed for repræsentative svar og resultater, der vil gøre 

opgaven mere omfattende. 

4.3 | Resultat og refleksion: Kiel

Ud fra vores interview med Kiel er vi blevet klogere på en influencers perspektiv på 

Instagrams effekt på dets brugere. Kiel virker meget opmærksom på hvordan Instagram kan 

beskadige den enkelte, idet hun fortæller “... størstedelen af folk på Instagram manipulerer 

med deres billeder” (Kiel, 2019). Hun forklarer desuden at hun selv redigerer sine billeder, 

hvis det er til formål at fjerne en mindre detalje, som en bums. Hun forklarer dog også at 
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ingen er perfekte, hvilket kan være modsigende, idet en bums for mange er en “flaw”. Idet 

Kiel er opmærksom på at ingen er perfekte, forsøger hun altså stadig at gøre sig selv mere 

perfekt. Hun er endvidere opmærksom på at Instagram og virkeligheden nærmest anses som 

dualistisk afstand fra hinanden, eller “... Lidt Hannah Monatana agtigt” (Kiel, 2019). Idet 

Instagram ofte skitserer en helt anden virkelighed, end der egentlig er tale om.

4.4 | Resultat og refleksion: Matyjasek 

Ud fra vores interview med Julia Matyjasek er vi blevet klogere på influencers samarbejde 

med virksomheder, og hvordan det kan tiltrække følgere. Noget der skilte sig ud fra 

interviewet, var at flere af de ting, vi bad Julia at reflektere om, havde hun ikke tænkt over 

førhen. Det kunne eksempelvis være omkring de 2 virkeligheder i hendes liv, som der forskel 

på. Hun kunne godt tænke sig, at sætte mere personligt inhold op, men frygter sine følgeres 

syn på det og det ikke lever op til hendes Instagram vaner. En anden kommentar, som var 

iøjnefaldende var måden hun havde opfattet billedmanipulation virkning på følgerne fra den 

pågældende influencer. At en følger kan manipulere sin krop eller ansigt, eftersom 

influenceren de ser op til eller følger ligefrem tillader det.

Til sidst foretog vi et ekspertinterview med Lisbeth Thorlacius for at få hendes perspektiv på 

mediet, samt få hendes holdning til relationen mellem influencers og brugerne. Vi spurgte 

specifik ind til influencernes identitet i forhold til Goffman stageteori, og hvilken virkning 

influencers har gennem Laswells kommunikationsmodel, der påvirker målgruppen. Heraf 

spurgte vi ind til brugernes behov, i forhold til Ziehes reaktionsmønstre og Maslows 

behovpyramide, samt lagde spørgsmål, der gav Thorlacius refleksioner om påvirkningen af 

unge pigers identitetsdannelse gennem mediet.  

4.5 | Resultater og refleksion: Thorlacius 

 Lisbeth Thorlacius personlige holdning til mediet, er at det hurtigt kan blive overfladisk, 

altså på måden mediet bruges nu. Brugerne på mediet har fået en tendens til at prale over 

diverse ting og muligheder. At mediet kommunikere gennem det visuelle mener Lisbeth er 

fremragende, visuelle kommunikation kan tolkes og symboliseres på flere måder, at et billede 
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kan skabe så meget sanseligt, og det vil blot medvirke til at brugerne går mere op i 

kvaliteten og på indhold, at det nærmest kan blive en hobby for dem.  

Men ved at gå ekstra meget op i indholdet kan det hurtigt blive en afhængighed, at man 

bliver styret af folks holdninger, antallet likes og positive kommentarer, som man ikke kan se 

bort fra. At medvirke til den aktivitet skaber ifølge Lisbeth et fællesskab, hvor man 

komplimentere hinanden og liker hinandens opslag. Selve fællesskabet Instagram danner er 

et element som er søgende for individet, ens er bekræftelsen og anerkendelsen mediet også 

skaber, når man ryger ind i fællesskabet. I forhold til influencere på Instagram mener Lisbeth, 

at de har en større rolle inde i systemet. For desto yngre deres følger er, jo mere påvirkes de, 

af hvad de oplever. Hun nævner selv influenceren Fie Laursen kan have haft dårlig påvirkning 

på unge, efter de valg hun har foretaget. Man har en tendens til at afspejle ens eget liv med 

influencers og dermed stræbe efter deres livsstil, hvilket også kan være gennem 

billedmanipulation, at deres idol gør det acceptabelt eller normalt. Derfor mener Lisbeth at 

der skal stilles krav til influencerne, så de kan kommunikerer virkeligheden noget bedre. Man 

skal kunne integrere med dem både online og offline, således man danner et personligt 

forhold til dem. Deres indhold skal være troværdigt, ægte og autentisk. Et eksempel hun selv 

nævner der mangler er, privatlivet såsom et billede taget om morgen af en selv, hvilket hun 

mener blot stråler medmenneskelighed.
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5.0 | Analyse 
5.1 | Giddens, Ziehe & det senmoderne samfund
 

Vi valgte at anvende både Thomas Ziehe og Anthony Giddens’ teorier i vores projekt, idet vi 

mener at de to teoretikere komplementerer hinanden godt, idet de begge arbejder med de 

samfundsvidenskabelige aspekter indenfor senmodernitet og individet, samt mange af deres 

teorier og begreber minder om hinanden. 

Vi har valgt at anvende Ziehe og Giddens teorier, da begge teoretikeres teorier er rettet imod 

senmodernitet og individet. Da de begge er meget omtalte teoretiker, kan de med større 

sikkerhed give os brugbar teori til at styrke vores analyse. Ydermere overlapper de to 

analyser hinanden, hvilket styrker teoriernes duelighed, idet de er to teoretikere, som 

beskæftiger sig med samme emne. Derudover medvirker begge teorier desuden også med 

et perspektiv på konsekvenserne der ligger i udviklingen af det senmoderne samfund. Vi 

mener selv, at deres teorier kan sættes ind i den danske ungdomskultur, eftersom både Ziehe 

og Giddens skriver om samfundskulturen fra deres bosted heraf Ziehe, der fra Tyskland og 

Giddens, der skriver ud fra den britiske samfund. Begge teoretiker er fra lande i nærheden af 

Danmark, hvilket vi vurdere er acceptabelt at inddrage over det danske samfund.

Endvidere beskæftiger Giddens sig med den mere objektive forskel der ligger mellem det 

traditionelle og senmoderne samfund, hvor Ziehe primært beskæftiger sig med de 

reaktioner, individet kan udløse, i forbindelse med identitetsdannelsen, i forsøget på at skabe 

mening.  

Dermed har vi ved at anvende Ziehe og Giddens teorier sammen, kunne opnå større og 

bedre forståelse for vores målgruppes reaktioner og vaner i forbindelse med 

identitetsdannelsen. I efterfølgende afsnit vil vi redegøre for identitetsdannelse i det 

senmoderne samfund.

5.2 | Senmodernitet og identitetsdannelse 

Den første tendens i Giddens teori om identitetsdannelse omhandler adskillelse af tid og 

sted.
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Begge influencers sig, som alle andre i det senmoderne samfund. Den primære forskel på en 

influencer og en almen bruger i denne sammenhæng er, at influencers som udgangspunkt 

bruger en større mængde tid på Instagram, idet det for mange er et arbejde. Derfor kan en 

større andel af influencers være mere påvirket af denne tendens end gennemsnitsbrugeren. 

Både Natasja Kiel og Julia Matyjasek har sponsorer og laver reklamer på deres profiler og 

derfor forventes det, at de bruger mere tid på mediet. Derudover har de en større 

”publikum”, end gennemsnitsbrugeren, hvilket selvfølgelig frister til at manipulere sig til en 

pletfri virkelighed, hvilket desuden kan være tidskrævende. Hovedpointen er, at influencers 

adskillelse af tid og rum har en større indvirkning på deres identitet end 

gennemsnitsbrugeren. Når både influencers arbejdsliv og socialisering foregår på Instagram 

er vedkommende endnu mere uafhængig af tid/rum, idet vedkommende altid er til at træffe 

gennem DM, frem for fysisk interaktion. På den måde kan influencer interagere med 

omverden fra deres hule hånd, uanset deres geografiske placering – i kraft af, at de benytter 

sig at mediet i så store mængder.

Dog skal der selvfølgelig ikke lægges skjul på, at denne fatale adskillelse mellem tid og rum 

er gældende for alle individer i det senmoderne samfund- og herunder influencer og såvel 

vores målgruppe.

Den næste tendens Giddens stiller er udlejning af sociale relationer. Brugere, bruger som 

sagt meget tid på sociale medier og de gør derfor af gode grunde også brug af de tjenester 

en smartphone tilbyder. Derfor kan influencers og vores målgruppe, som har mange være 

synder i udlejring af sociale relationer, idet mange af de aftaler og samtaler de indgår i 

foregår over telefon, frem for ansigt til ansigt interaktioner. Denne måde at handle på gør 

den enkelte bruger mere og mere teknologisk afhængig og gør dem desuden være til at 

begå sig i det virkelige liv. 

Den tredje tendens Giddens beskriver omhandler øget refleksivitet. Influencers består 

egentlig en af almindelig identitet, som har udviklet sig og blevet mere kendt. På den måde 

kan influencers grundet deres omtale og store omgangskreds være et forbillede for mange. 

Dette er nyt sammenlignet med det traditionelle samfund, hvor de eneste forbilleder man 

kunne ”vælge” mellem var ens forældre, søskende eller naboer, idet de var de eneste folk i 

deres omgangskreds. Influenceren kan desuden selv vælge hvem de vil inspirere deres 

identitet af, såvel den ”almindelige bruger”. Dog har de fleste influencers tendens til at 

efterstræbe de samme skønhedstræk, hvilket tyder på at der er en fællesnævner ift. deres 

egne forbilleder, idet mange af de træk influencers har smelter sammen (Ho, 2019).
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Både influencers og vores målgruppe går op i deres fremtoning på Instagram, hvilket b.la. er 

kommet til udtryk i vores empiriske undersøgelse. Dette giver frie tøjler til at manipulere 

verden i den retning, som brugeren ønsker, ved at pynte på virkeligheden samt undladelse af 

dårlige dage og dårlige vinkler.

De to sidste tendenser er aftraditionalisering og individualisering. Vores flexible måde at 

vælge forbilleder på, skaber et bredt udvalg af identiteter. Alt dette i samspil med vores 

opvækst og tidlige adgang til et bredt netværk bidrager til individualisering. Derfor kan det 

både for influencers og vores målgruppe være let at skabe en identitet påvirket af mange 

faktorer. Derudover har vi grundet informationssamfundet fået rig mulighed for at afvige fra 

normer og regler. Der er flere beviser på hvordan aftraditionalisering b.la. spiller en rolle for 

influencers. Ét af disse kunne være deres afvigelse fra deres familie og de traditioner der har 

været i spil i generationer, som i den senmoderne generation brydes. Influencers ”bryder” 

også ”regelsættet” indenfor det traditionelle arbejdsmarked, idet de tjener penge på at begå 

sig på Instagram, frem for de arbejdsformer som var gennemtrædende i det traditionelle 

samfund.

Ud fra Giddens teori om individualisering i den senmoderne tid, skulle der være flere 

individualiteter i samfundet, eftersom mulighederne samfundet skulle være bredere. Dette 

modsiger vores resultater, eftersom flere unge piger i det senmoderne samfund stræber sig 

efter de skønhedsidealer og identiteter Instagrams influencers udstråler. Herved bliver 

identiteten for unge piger mere entydig, da de alle efterligner samme identitet. Dette gør at i 

dette tilfælde bliver individualisering skærpet, da flere drages til samme identitet.  

Særligt for vores målgruppe, er de i en alder, hvor identitet ikke lægger fuldstændigt fast, 

hvilket betyder, at de skaber deres egen identitet på de sociale medier afhængigt af den 

fremtoning de vælger at have. De unge spejler sig meget i hinanden og derfor kan deres 

profiler opleves meget ens. Havde dette været i det traditionelle samfund havde de unge 

mere sandsynligt spejlet sig selv i, hvad deres forældre gjorde, idet hverken smartphones 

eller SoMe, var en integreret del af hverdag endnu. 

Vi har under vores empiriske undersøgelse foretaget et interview af to influencers, hhv. 

Natasja Kiel og Julia Matyjasek. Inden der bliver foretaget en analyse i lyset af Giddens, Ziehe 

og Maslow vil der blive foretaget et netnografisk metode, som kan bidrage til at fortælle 

noget om de to influencers og hvad de udtrykker gennem deres Instagramprofil.

Ser vi først på Kiels profil, er det tydeligt hvilken type indhold som er gennemtrængende. 

Selfies, mad, fashion og makeup er alle hovedelementer i Kiels Instagramprofil. Alle disse 

elementer udgør i samspil med hinanden et narcissistisk billede af en kvinde, som vil dele 

Side  af 43 68  



3. semester | HumTek 4.1 Bastian Inuk Christensen, 
 Camilla Jensen, 

 Johannes Nira Uch  
& Michelle Rasmussen 

stunder af sit liv med omverdenen. Hendes profil er desuden offentlig, hvilket gør det muligt 

for hvem som helst at få et indblik i hvad der foregår i hendes liv. Endvidere bliver der delt 

mange billeder, hvor hun er lettere påklædt og viser sig selv posere foran kameraet kun iført 

undertøj. En anden fællesnævner som gentager sig på Kiels profil, omhandler luksus i alle 

varianter- alt fra dyr mad til louis vuitton, rejser og luksusbiler. Dog fortæller hun i en af 

hendes “Q & A’s” (Kiel, 2019), at hun arbejder som elev i InterSport, hvilket i sin essens ikke 

bør give en råd til regelmæssig luksus i den forstand som udtrykkes på profilen. 

Dog når der deles billeder på sociale medier, behøver det i sin forstand ikke at være 

efterfulgt af forklaringer eller retfærdiggørelse af materialet. Derfor har Kiel rig mulighed for 

at forme sin identitet ud fra indholdet på hendes profil - også selvom det ikke nødvendigvis 

er hende der er ejer af alt som billederne viser. 

Julia Matyjasek er også influencer og deler ligeledes sit liv gennem billeder, primært 

bestående af selfies, fashion og ferier. Dog er der på hendes profil en overvægt af mode og 

outfit billeder. På samme måde som Kiel deler Matyjasek ligeledes billeder af luksusvarer, 

som på samme måde udtrykker et image af velhavenhed og succes. Stort set alle 967 af 

Matyjaseks billeder er selvportrætter, hvilket betyder at hun gerne vil vise sig selv frem, 

hvilket kan være symbol for et narcissistisk selv. Matyjasek deler ydermere også letpåklædte 

billeder, hvilket kan være tegn på at hun er meget tilfreds med sit ydre og derfor gerne vil 

vise sig frem.  

Begge profiler fungerer som en repræsentativ influencer, som er synder for et narcissistisk 

selv. Narcissismen går ofte hånd i hånd med den perfekte selvfremstilling.  I forlængelse med 

Ziehes reaktionsmønstre kan det øgede behov for anerkendelse, fornemmelsen, af at være 

en del af et fællesskab og behovet for at der skal ske noget vildt  desuden gennemskues i 

Maslows behovspyramide. I næste afsnit vil vi analysere Maslows behovspyramide i lyset af 

Ziehe, vores influencers og ikke mindst vores målgruppe.

5.3 | Et udviklet behov 

Ser vi på behovspyramiden, kan det i et land som Danmark være lettere at opfylde de behov 

som bliver beskrevet ud fra behovspyramiden. Eksempelvis har langt de fleste danskere 

allerede en seng at sove i og et tag over hovedet.
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Det næste trin i pyramiden er det sociale behov som kan realiseres ved at have en stabil 

omgangskreds bestående af venner og familie. Behovet sikrer at individet ikke føler sig 

ensom, idet vedkommende har nogen af snakke med og socialisere sig med. I dette trin er 

det dog vigtigt at påpege at informationssamfundet har muliggjort at være i social kontakt 

med  hinanden, trods distancer og udfordringer. Giddens argumenterer for, at det 

senmoderne samfund har gjort os mere uafhængige af tid og rum og dette kan tydeligt 

bemærkes idet vi i dag har muligheder som Skype og FaceTime. Dette trin kan også 

sammenlignes med Ziehes ontologisering, idet et socialt behov kan betyde et behov for at 

være en del af et fællesskab eller vennegruppe. 

Det næste trin i pyramiden er også det andet øverste trin. Her har individet et ego-behov, 

hvilket betegner et behov for social anerkendelse og bekræftelse. Dette behov fremstår b.la. 

tydeligt på Kiels Instagram profil, idet hun udelukkende deler livsstilsbilleder og selfies, i 

formodningen om at blive kvitteret med et like eller sød kommentar. Derudover poster Kiel 

mange billeder af luksus-varer og dyre biler i millionklassen, til at fremstå mere velhavende, 

typisk også til fordel af tilfredsstillelse af eget ego – selvom de dyre biler ikke tilhører hende 

selv (Kiel, 2019). Thorlacius argumenterer for at egoet er et vigtigt behov at få opfyldt. Hun 

påpegede i vores interview, at mængden for behovet for anerkendelse varierer fra person til 

person, men det er et behov som alle har (Thorlacius, 2019). Både Kiel og Matyjasek deler 

billeder af deres livsstil og af dem selv, hvilket ifl. Thorlacius kan være grundet et øget behov 

for social anerkendelse eller bekræftelse. Dette behov kan desuden direkte oversættes til 

Ziehes reaktion om subjektivisering, idet individet søger anerkendelse og bekræftelse i 

forsøget på at skabe mening med livet. 

Det sidste behov i Maslows behovspyramide er det øverste. Selvrealisering er et behov som 

opstår, når anerkendelse fra andre ikke er godt nok. Selvrealisering kan opfyldes, når et 

individ har opfyldt alle førnævnte behov. En måde at realisere sig selv kan være at hjælpe 

andre, male et billede eller bygge et drivhus, gerninger som udviser overskud. En tredje 

måde at realisere sig selv på kunne være at samle sine bedste billeder i et portfolio, hvilket 

Instagram i sig selv tilbyder.

Derfor kan mange af disse behov med lethed opfyldes grundet det senmoderne samfund og 

de mange muligheder herunder. Både Kiel og Matyjasek udviser begge generøsitet, idet de 

begge laver ”give-aways”, hvor de direkte donerer genstande til en tilfældig vinder. Dette kan 

vel være en måde at realisere sig selv på, idet det udviser overskud og gavner andre 

mennesker. Selvrealisering kan være flere ting, og ses ofte i sammenhæng med “de sidste 

detaljer”, som mangler før at et menneskes behov er fuldendt. Behovet kan argumenteres til 
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at være Ziehes potensering, idet individet hér søger noget vildt eller et adrenalinkick, i 

forsøget på at skabe mening i livet.  

Måden individet i forlængelse med identitetsdannelsen forsøger at skabe mening i livet, kan 

altså indsættes i Maslows behovspyramide, idet reaktionsmønstrene også er behov for 

menneskets livskvalitet. De tre reaktioner kan realiseres, dog er reaktionerne ikke lige lette at 

opnå, idet trinene i behovspyramiden er sværere at opnå, jo højere op man kommer. 

I forlængelse med den individets behov for livskvalitet beskæftiger Ziehe sig med hvordan 

individet frisætter sig kultur. Her stiller Ziehe tre reaktioner, som individet kan udløse i 

forbindelse med kulturel frisættelse, i håbet om at skabe dybere mening i livet. 

5.4 | Reaktioner i forbindelse med 
identitetsdannelsen 

Den første reaktion Ziehe beskriver er subjektivisering, hvilket betegner behovet eller 

trangen til anerkendelse. Det er et menneskeligt behov at blive anerkendt og få ros 

(Thorlacius, 2019), dette kan ses ift. de influencers denne analyse tager afsæt i. Både Kiel og 

Matyjasek deler ofte billeder af dem selv, og bliver i alle tilfælde kvitteret med hundredvis af 

likes og søde kommentare. Dog selvom de deler billeder ofte og dermed får bekræftelse fra 

andre, går der ikke længe, før de deler et nyt billede. Begge influencers deler billeder af dem 

selv eller deres livsstil, således at den ros de får typisk er direkte rettet mod dem selv og 

deres gerninger. Endvidere blev vi i vores empiriske undersøgelse klogere på, at vores 

målgruppe ligeledes til enhver tid ville blive glad for et like eller positiv kommentar på deres 

posts. 

Denne måde at reagere på er gennemtrængende og meget essentiel i det senmoderne 

samfund. Denne reaktion er lettere realiseret grundet informationssamfundet og vores lette 

adgang til Instagram og derfor er anerkendelse og bekræftelse nemt at finde – især hvis man 

allerede har gjort sig kendt på mediet.

Man kan selvfølgelig også nikke genkendelse til Ziehes anden reaktion, som omhandler 

ontologisering. Her søger individet en gruppe eller slægt, som de kan være en del af til 

fordel for fornemmelsen af at være en del af noget større. Instagram er i sig selv et 

fællesskab, hvor venner, bekendte og kendte kan begå sig. Dog er mediet for influencers ikke 

nødvendigvis til gavn for deres sociale behov, men nærmere deres ego. I et fællesskab kan 
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den enkelte bruger føle sig en del af noget og derfor også accepteret. Denne måde at 

reagere på er blevet lettere at realisere grundet det senmoderne samfund, idet man kan i 

realiteten kan blive en del af Instagrams fællesskab nærmest blot, ved et enkelt swipe. 

For vores målgruppe kan det for mange med den formbare identitet give god mening at 

blive en del af et større fællesskab i forlængelse med identitetsdannelsen- både pga. mediet 

er meget tilgængeligt, men også grundet den rige mulighed for inspiration, som flere 

adspurgte i fokusgruppeinterviewet desuden påpegede. 

Ziehe beskriver en tredje og sidste måde individet kan reagere på, i forsøget på at skabe 

mening. Potensering består b.la. af adrenalin og spænding, ofte i sammenhæng med 

faldskærmsudspring, bungee-jump m.f. Dette er ikke et reaktionsmønster som direkte kan 

oversættes i Instagram sammenhæng, dog kan man sige, at brugere og herunder både 

influencers og vores målgruppe kan opnå en mindre stigning i pulstal og hjertebanken, idet 

får et nyt like. Følelsen af anerkendelse og bekræftelse er højt eftertragtet og derfor er det 

ikke unormalt at gå højt op i det (Thorlacius, 2019). For at kunne opretholde potenseringen 

kan man forestille sig en udvikling i en Instagramprofils indhold- eksempelvis har Matyjasek 

ikke helt lettere påklædte billeder i perioden 2016-2018, hvor hun fra 2018 og til idag har 

delt flere. Dette kan være tegn på, at hun har følt at hun er nødt til at tage et markant skridt 

videre i profilens generelle indhold og så den måde skabe spænding- eller mild grad af 

adrenalin. 

Det er dog vigtigt at tage i betragtning at disse reaktioner i det senmoderne samfund ikke 

bør ses fuldstændigt adskilt fra hinanden, idet flere reaktioner kan overlappe hinanden. I 

flere sammenhænge kan alle tre reaktioner ske under samme identitetsdannelse. 

Eksempelvis kan et individ under identitetsdannelsen ved brug af Instagram opnå social 

anerkendelse, være i et fællesskab og samtidigt opnå så såkaldt adrenalinkick når individet 

bliver kvitteret med en overdådig mængde likes og god feedback.   

Nu hvor vi har dannet os et overblik om identitet i det senmoderne samfund og hvad det 

indebærer, vil vi nu dykke ned i mediet Instagram og foretage analyser på baggrund af 

indholdet herpå. 
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5.5 | Goffman, Meyrowitz og stageteori 

Erving Goffman beskriver frontstage b.la. ud fra eksemplet om den imødekommende tjener - 

hvilket blot er gæstens oplevelse på “overfladen”, hvilket mere eller mindre kan sættes lig 

med mange af Instagrams profiler. Instagram er opbygget ved at man kun oplever det 

materiale som lægges op og dermed undlades for alt det som “ligger bag” billedet. På den 

måde kan Instagram på mange måder fremme frontstageidentiteten.

Hvis vi tager udgangspunkt i den første influencer Natasja Amalie Kiel, har vi igennem 

netonografisk metode taget et skærmbillede af flere opslag på hendes profil. 

 
1. december 2019     29. marts 2018    22. august 2019 

Billede 1, 2 & 3: Uddrag fra Natasja Amalie Kiels Instagram 

Kiel er et godt eksempel på en bruger som har skabt sig en “overflade identitet”. Billederne 

på hendes profil er postet efter eget valg, hvilket desuden indikerer, at det er det bedste 

billede ud fra en serie. Syv ud af de 15 billeder på skærmbilleder er alkoholrelateret, hvor Kiel 

enten holder en genstand eller tager billeder af alkoholen. Derudover er de fem øvrige 

billeder fokuseret på biler af luksusmærker, herunder Mercedes og Ferrari. 

Som billedtekst på nogle af billederne hvor alkohol er involveret, skriver hun eksempelvis 

”Wine is always a good idea”, ”CPHFW” (Kiel, 2019), eller undlader tekst helt, eller blot 
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efterlader en enkelt emoji. Dette siger noget om, at hun kun med korte citater eller 

forkortelser forklarer om en begivenhed, hvilket giver hendes følgere en meget begrænset 

viden om hvad der er foregået, da billedet blev taget. Dette understøtter, at hendes følgere 

kun får overfladen at se, selvom virkeligheden muligvis var ganske anderledes.

Denne tendens kan desuden betragtes på billederne af køretøjerne, hvor hun skriver 

”Another one” (Kiel, 2019). Det kan mere eller mindre tolkes som en luksus Kiel er vant til, 

idet hun fortæller at det ikke er første gang hun sidder bag rattet i en luksusbil. Hvilket igen 

udviser en frontstage identitet understøttet velhavenhed og succes.  

Rent overfladisk ville man kunne sige, at hun er en ung kvinde, der ofte drikker, ejer flere 

moderne og dyre biler, samt har en bred vennekreds. Dog viser det sig, at bilerne kommer fra 

leasingfirmaet Midtsjællands Biler og Leasing ApS, som hun på længere sigt har reklameret 

for. Hun har dog undladt at understrege denne detalje i hendes opslag, hvilket kan få hendes 

følgere til at tro, at hun er ejer af luksusbilerne. På den måde kan man se, hvordan Instagram 

gennem overfladen kan skabe falske antagelser og fremme dannelsen af stærke 

frontstageidentiteter, selvom livet bag skærmen er ganske anderledes.

I forlængelse med Goffmans teori om frontstage og backstage bliver der beskrevet en 

mellemvej til identiteten på de sociale medier. Her beskrives Middlestage, som er en 

blanding mellem de to tidligere nævnte ‘stages’. Stadiet er beskrevet af den britiske professor 

i kommunikation på New Hampshire i Durham, Joshua Meyrowitz (Meyrowitz, 1985).

Hvis vi eksempelvis ser på Kiel, har hun delt et opslag fra d. 22. august 2019.  
Her deler hun en selfie med en længere tekst, hvor hun reklamerer for en brynteknikker, dog 

nævner Kiel at billedet af hende skulle være taget direkte da hun stod op og derfor var uden 

makeup. Selve billede af Kiel giver et indblik på influenceres dagligdag, da hun fremviser dele 

af privatlivet. Dog forholder billede sig under middlestage identiteten, da hun stadig vælger 

at udgive indholdet offentligt på mediet, der gør man ikke kommer helt igennem overfladen 

af indholdet. 
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 18. oktober 2019         4. December 2019                    6. oktober 2019 
Billede 1, 2 & 3: Uddrag fra Julia Matyjaseks Instagram

Et andet middlestage identitet kan ses på Matyjasek opslag fra d. 18. oktober 2019. På 

billede står Matyjasek på gaden De 9 Straatjes i Amsterdam, og når man ser indholdet hun 

har taggede, dukker flere tøjgiganter op. Men den bestemte måde Matyjasek poserer på, 

hvor hun ikke ser direkte på kameraet, er indenfor middlestage identiteten en måde, at vise 

sig selv på en uperfekt facon, da poseringen virker mere tilfældigt end opstillet. Siden 

opslaget ikke hører under backstage identiteten, skyldes at Matejasek selv har udvalgt dette 

billede, og faker at billede er taget i ren tilfældighed. 

Til sidst kan backstageidentiteten, ifølge Goffmans eksempel, beskrives som tjeneren, når 

vedkommende befinder sig i køkkenet. Her kan tjeneren være sig selv, og behøver ikke 

længere at være gæstfri og fremstå perfekt - her kan tjeneren med andre ord slå benene op 

på bordet og snakke med mad i munden. Ifølge Thorlacius, ekspert indenfor visuel 

kommunikation på sociale medier, er der nogle krav som skal overholdes, når man er 

influencer. Thorlacius forklarer, at de skal være imødekommende når man ser dem i 

offentligheden, skabe en form for intimitet i forhold til et godt venskab, responderer på 

følgernes kommentarer og være troværdige. I forhold til troværdigheden siger Thorlacius at 
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opslagene skal være ægte og autentiske, vi skal kunne se deres livsstil så oprindeligt som 

muligt, samt kunne åbne op om følelser. Vi vurderer hverken influenceren Kiel eller Matyjasek 

til at leve op til disse krav. 

Dog er det vigtigt at påpege, at vi selvfølgelig ikke være helt sikre på hvad den egentlige 

hensigt med Kiel og Matyjaseks billeder har været. 

Thorlacius beskriver den “gode” influencer som værende til stede og aktiv for deres 

målgruppe (Thorlacius, 2019). Dog responderer begge influencere hverken på komplimenter 

eller spørgsmål de får i kommentarfeltet på deres billeder fra fremmede. De skriver desuden 

heller en længere tekst på deres opslag omkring personlige forhold. Derimod består flere af 

deres opslag af reklame, hvilket ikke viser deres livsstil eller privatliv.

De forskellige stages som Goffman og Meyrowitz beskriver i forlængelse med identiteten 

fremstilles på flere måder. Selve frontstage og middlestage foregår online i dette tilfælde og 

kan kommunikeres på flere måder da det udtrykkes gennem visuelle udtryk. I nedenstående 

afsnit vil vi analysere influencers indhold i forhold til Laswell kommunikationsmodel.  

5.6 | Influencers påvirkning på deres følgeres 
selvfremstilling 

I dette afsnit vil der blive fokuseret på Laswells kommunikationsmodel i forhold til, hvordan 

vores udvalgte influencer Kiel og Matyjasek kommunikerer til deres følgere. Modellen dykker 

ned i kommunikationen fra et grundlæggende niveau og herunder aktør, påstand, effekt, 

kanal, og modtager. Ser man eksempelvis på Matyjaseks opslag fra d. 6. oktober 2019. Ser 

man et billede af hende, hvor hun står op af en lygtepæl i Amsterdam. På billedet er der 

blevet tagget flere tøjgiganter og herunder b.la. H&M, Fendi, Weekdays m.f. 

Da Instagram på mange måder fungerer som et personligt portfolio kan det være vanskeligt 

at foretage en analyse i lyset af Laswell, idet ethvert opslag bidrager til sit eget lille narrativ. 

Derfor er der i følgende afsnit blevet udvalgt enkelte opslag, som analysen tager afsæt i.

Det er selvfølgelig Matyjasek selv som hvem’et i kommunikationsmodellen. Dog hvis vi 

dykker ned i indholdet hun kommunikerer ud, skriver hun på billedbeskrivelsen ”Trying to 

suck in my foodbaby” (Forsøger at suge min madbaby ind) (Matyjasek, 2019) efterfulgt af to 

emojis. Foodbaby eller madbaby er en bule maven, som resultat af et måltid eller større 
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måltid. I denne sammenhæng suger Matyjasek dog maven ind, så bulen ikke er synlig, 

hvilket kan placeres i Laswells kommunikationsmodels andet “stadie”. Matyjasek fortæller her 

indirekte, at før et billede er præsentabelt skal man suge maven ind efter man har spist. 

Faren ved dette er, at Matyjasek tabubelægger såkaldte foodbabies, selvom det er en 

naturlig tilstand efter et almindeligt måltid. Derfor kan hendes 11 tusinde følgere føle sig 

unormale eller utilpasse, når Matyjasek forsøger at skjule noget så naturligt som en såkaldt 

madbaby.

Endvidere kan man på et opslag fra den 4. november 2019 se Matyjasek på Café George i 

Amsterdam, hvor hun sidder med et krus i hånden, hvor caféens logo står på. I billedets 

caption, oplyser hun, at hun lever på tredje uge uden kaffe, som følge af, at hun er på kaffe 

detox, for at forbedre sit generelle helbred. Dette opslag kan ligeledes sættes ind under 

Laswells kommunikationsmodel, idet Matyjasek fortæller, at kaffe detox er vejen frem for ens 

helbred (for hende), hvilket kan påvirke hendes målgruppe til at tænke det samme. Derfor 

kan hendes 11 tusinde følgere blive påvirket og ændre på deres personlige kaffevaner.  
 
På den måde kan man sige, at Matyjasek som influencer påvirker hendes målgruppe til at se 

ud og agere på en bestemt måde. Dette er blot en måde at tolke hendes indhold på de 

pågældende opslag. Som eksperten Thorlacius også kommenterer på, er at Instagram 

kommunikerer gennem billeder. Ifølge Thorlacius kan billeder fortolkes på flere måder alt 

efter læserens behov. Derfor er der heller ikke en endegyldig sandhed, hvilket vi også kender 

fra socialkonstruktivisme.

I forlængelse med den kommunikation, som foregår mellem influencer og følgere, er der en 

bestemt identitet som vores influencers skal opretholde. I afsnittet nedenfor analyserer vi 

influencers indhold og identitet, og ser på hvilken indflydelse det har på deres følgere.

5.7 | Identitet og indflydelse 

Den identitet vi oplever hos vores influencers Natasja Kiel og Julia Matyjasek er vurderet ud 

fra hvad vi ser og oplever fra deres Instagramprofil.  
I dette tilfælde er identiteten tydeligvis frontstage, med glimt af middlestage, når de en 

sjælden gang forsøger at åbne op for hverdagslivet. Hvis de derimod deler personlige 

strippede opslag af dem selv eller hverdag kan opslagne godt nærme sig en backstageprofil. 
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Ud fra hvad man som objektiv følger kan se på ydersiden af influenceren kan man kun 

vurdere personen ud fra det de vælger at dele. Dette skaber en overfladisk frontstageprofil af 

den personen der undersøges. Vi stiller dog spørgsmålstegn ved om den opfattelse 

overhovedet er ægte.  
Det er det, i den forstand følgeren kan se ud fra overfladen og skaber viden ud fra det, men 

med vores kvalitative indrømmer Natasja Kiel, at hun gerne fotoredigere sine urenheder i 

huder som bumser, knopper osv. Samt Julia Matyjasek fortæller at hendes billeder er stærkt 

afhængig af filtrer-og belysningsprogrammer før de bliver delt på hendes konto. I dette 

tilfælde skjuler de i større forstand virkeligheden for deres følgere. Denne tendens med 

redigeringer påvirker samfundet i den forstand, at de kommunikerer gennem billeder visse 

idealer eller livsstil som er opstillede til deres følgere, som i sin forstand ikke er ægte. 

Grunden til det kan påvirke deres følgere er som sagt udviklingen til den senmoderne 

samfund, de unge piger der følgere diverse kontoer, følger dem med hensigten at se op til 

dem, og derved følge med i deres liv. Og gennem Laswells kommunikationsmodel, vil de 

redigerede billeders forståelse om livsstilen fra influencerne på Instagram kommunikere 

videre til deres følger om, sådan forholder den ægte eller hermed rigtige livsstil. Men at 

påvirke samfundet går ikke kun den ene vej, samfundet påvirker i højere grad også selv 

influencerne. De har dannede en forståelse om, at virkeligheden skal gennem redigering før 

det kan postes til deres følgere gennem instagram. Begge influencers har meddelt, at de 

bruger flere timer på mediet i forhold til billederne, strukturen og opsætningen. Og eftersom 

deres indhold i større grad består af dem selv gennem selfies eller outfitbilleder, er det 

hyppigt det indhold, der redigeres så de udseendemæssigt fremstår på en pænere måde. 

Ved at bruge længere tid på mediet, samt redigere billeder af dem selv er det tydeligt de gør 

meget ud af deres indhold, for vise sig frem til følgerne, de prøver at blive populære på 

mediet ved at få højere følgerstatus, likes og kommentarer. Alle disse faktorer om at gå 

ekstra meget op i sig selv, at man ønsker at redigerer sit udseende, samt behov for 

popularitet hører under narcissisme. 

For mange influencers er det en stor sejr at kunne få lov til at inspirere andre. Kiel 

eksempelvis, siger “... Det er selvfølgelig rigtig fedt at kunne hjælpe nogen med at blive 

inspireret” (Kiel, 2019). I efterstående afsnit vil samspillet mellem inspiration og Instagram 

blive taget i betragtning. 
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5.8 | Instagram som inspiration 

Ud fra vores empiri fra vores fokusgruppeinterview er tydeligt, at flere af brugerne bruger 

mediet som inspirationskilde eller underholdning. Hvorefter spurgte vi hvem de følger, i 

forhold til deres inspirationskilder eller hvilke kontoer de fandt underholdende at følge med 

i. Størstedelen af målgruppen besvarede de fulgte med i influencernes hverdag, heraf 

influencers med fokus på mode, livsstil eller kendte ansigter. Det indhold de finder på mediet 

tyder på, at de behersker sig på en bestemt måde. Ifølge ekspertinterviewet med Thorlacius 

meddeler hun, at influencers på Instagram har en stor rolle, eftersom de gennem mediet kan 

påvirke deres følgere. Hun hentyder til Fie Laursen, eftersom hendes beslutninger har skabt 

negativ påvirkning på hendes følger. De unge afspejler sig i hvad de oplever på mediet, 

hvilket kan medvirke til, at vores målgruppe ikke identificere sig selv, med deres egen profil. 

Størstedelen af de interviewede mener selv, at deres personlig indhold ikke stemmer ens 

med deres virkelig liv. Og indholdet deres medie, udstråler en bedre version af dem selv. 

Flere unge piger finder får inspiration i det indhold de finder på Instagram, og herunder det 

indhold som influencers deler. En fællesnævner for de to influencers rapporten kredser om, 

er deres beauty-relaterede indhold. I næste afsnit vil der blive foretaget en analyse af 

førnævnte influencer i forhold til Instagram og skønhedsidealet. 

5. 9 | Instagram og skønhedsidealet 

Vi så i teori, at der er klare udseendemæssige fællesnævnere for top 100 af kvindelige 

influencers i verden med flest følgere. Som sagt kan dette betyde, at de har været med til at 

skabe et ideal, som andre kan føle de skal leve op til  

Dette er banebrydende, da de 100 mest fulgte kvinder på Instagram har mange karaktertræk 

til fælles, hvilket skaber et ideal for dem som følger dem. Det kan for nogen give en idé om 

at der er rigtige og forkerte måder at se ud på, som kan skabe et usundt forhold til sig selv. 

De to influencers vi beskæftiger sig med opfylder de fleste af ovenstående “attributter”, som 

er de mest karakteristiske karaktertræk på top 100 kvindelige influencers i verden. 

Vi er dog opmærksomme på at vores influencers manipulerer deres billeder og derfor kan 

have poleret deres billeder til at passe til ovenstående attributter. 
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Idet så mange kvinder i top 100 har fælles attributter, kan det tyde på, at der findes et 

bestemt skønhedsideal, som mange vælger at efterstræbe. Idet de to influencers vi 

beskæftiger os med også opfylder mange af de karaktertræk som beskrives i artiklen, styrker 

det blot teorien om, at der findes skønhedsidealer, som peger i retning af smalle taljer og 

store bryster.

Thorlacius siger desuden i vores interview, at der stigende tendens i skønhedsidealet på 

Instagram.  

“ … det jo stigende i antal, ikke bare i plastikkirurgi, det der med at få størrer bryster, størrer 

rumpet, og læber og alt det der, men også at det netop holde alderen væk ved at få 

strammet ansigtet op og det der, det jo altså det jo ikke vejen frem, altså at vi er nået dertil 

at vi ikke kan acceptere hvordan vi ser ud.” (Thorlacius, 2019)  

Citatet siger noget om, at skønhedsidealet bevæger sig i en retning, som kan være svær at 

leve op til, uden kirurgisk indgreb. Grundet denne stigende tendens, påvirker det selvfølgelig 

influencers målgrupper. I kommende afsnit vil der blive analyseret hvilken påvirkning vores 

udvalgte influencers har på deres målgrupper.

Nu hvor vi har analyseret de forskellige tendenser, som foregår på mediet, vil vi nu analysere 

selve teknologien Instagram gennem semesterbindingen teknologiske systemer & 

artefakters analysemodel TRIN-modellen.

5.10 | Trin Modellen 

5.10.1 | Trin 1: Teknologiens indre mekanismer og 
processer 

Instagram er et af verdens mest anvendte apps (Price, 2018). Softwaren skiller sig ud fra 

andre sociale medier, idét Instagram anvender et andet primært kommunikationsmodul end 

øvrige sociale medier som eksempelvis Twitter, Facebook og WhatsApp. Gennem 

kommunikation gennem fotografier, kan Instagram være med til at opridse den hverdag vi 

lever og dermed kan det være fristende at pynte på hverdagen, således omverdenen kan få 

en ide om at man lever et andet- og måske mere interessant liv, end som virkeligheden 

egentlig ser ud. Selve indholdet og dens opbygning er således:
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Data kollektion er kernen af Instagrams indtjeningsmodel, platformen observerer brugerens 

adfærd, og ved hjælp af kunstig intelligens, herfra kaldt ML for Machine Learning, der har 

tillært sig hvad Instagrams bruger interesserer sig for, som er baseret på brugerens, 

interesserer gennem likes, kommentarer og opmærksomhed på platformen. Med disse 

parametre, der bliver indsamledes, og delt videre til en ML algoritme, vil platformen prøve at 

vise brugeren de mest relevante reklamer på mediet (Getting Growth, 2019).

Noget andet indhold Instagram bruger, er ML og dataindsamling til at bekæmpe spam 

(Getting Growth, 2019). En ML baseret algoritme ved navn “DeepText” undersøger tekst for 

spam i 9 sprog, og fjerne det fra en brugers profil, skulle der være negativt signal for spam. 

Dette kan eksempelvis være direkte racistiske opslag, trusler eller terror.

Udover at give brugeren relevante reklamer, ud fra brugerens interesser, gør Instagrams 

dataindsamling og ML sit bedste, for også at foreslå relevante Instagramkontoer at følge, og 

heraf vise opslag fra. Algoritme bedømmer hvilke kontoere der skulle være relevant for 

vedkommende at følge med i. Det er gennem dataindsamlinger, som giver Instagram 

muligheden for at handle, som der ønskes. Altså at kigger på brugerens handlinger gennem 

likes, kommentarer og derved reklamere for diverse indhold, heraf virksomheder eller 

kontoer.

Derudover medvirker ML algoritmen med at fremvise opslag fra dem man følger alt efter 

mest interaktion givet førhen. Tidligere viste Instagram opslag i rækkefølgen alt efter 

tidspunktet på oplads, hvor de nyeste opslag kunne først ses. (Getting Growth, 2019), men 

via ML, viser Instagrams feed nu billederne i en rækkefølge ud fra hvad ML algoritmen mener 

skulle være mest interessant for brugeren. 

5.10.2 | Trin 3: Teknologiens utilsigtede effekter 

5.10.2.1 | Narcissisme og dualisme 
En af de utilsigtede effekter er narcissismen. Det at antallet af følgere en person har, og 

antallet af likes et billede har, er let tilgængelig gør det nemt for brugeren at se hvor 

populære deres posts er, såvel som at se hvor populære brugerens aktivitet og fællesskab er. 

Herfra kan brugeren sammenligne deres egen præstation med deres fællesskab, dette kan 

opbygge en positiv og/eller negativ feedback strøm, hvor brugeren ikke præstere som de 

håbede. Idéen bag Instagram var at fostre et positivt fællesskab (Systrom, 2016), og den 

positive feedback kan booste en persons selvværd. Denne utilsigtede effekt, med at opnå et 
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selvværd der skader en selv eller andre vurderes som en risici, eftersom det en 

forekommende effekt, sker ud fra uheldige omstændigheder. Altså man begynder at 

sammenligne sig selv, og derved prøver at opnå en større popularitet, som ligger ud fra ens 

identitet. 

5.10.2.2 | Algoritmer som fiskekrog 
Gennem Instagrams ML algoritme foreslår den indhold brugeren engagerer eller interesserer 

sig mest om, så bruger er beskæftiget af indhold og derved holde brugeren i Instagrams 

system i længere tid (Getting Growth, 2019). Dette betyder at en bruger der naturligt er 

tiltrukket mere æstetiske billeder, vil derfra blive eksponeret til flere billeder af samme type. 

På samme tid prøver mennesker at afspejle sig i hvad de ser (reference mangler), og en 

blanding af at afspejle sig i noget flot, kan resultere i at brugeren bliver eksponeret for 

kønnere og kønnere Influencers. Herfra kan brugeren føle at de ikke opfylder 

skønhedsidealet, og få lavere selvværd. Dette princip er igen en risici, eftersom tendensen 

om afspejle sig selv i andre sker gennem mediet, hvor princippet ikke var medregnet. 

5.10.2.3 | To like or not to like 
Instagram er gået i gang med at fjerne “like” fra deres platform (Wagner, 
2019). Som udgangspunkt viser de ikke længere antallet af likes et opslag har 
til andre end brugeren der har lagt billedet op selv. Dette har Instagram gjort 
for fortsat at gøre Instagram til en mere positivt platform. Det vides dog 
endnu ikke om Instagram arbejder på at gøre like knappen til en ting man 
læser om i historiebøgerne, dette kan gøres langsom ved at starte med at 
gemme like tallet fra oplæggeren selv, derfra gøre like knappen ubetydelig for 
algoritmen, og nu hvor vores spekulative like knap ikke har nogen funktion, 
fjerne den fuldstændig. 

“What we’re hoping to do is depressurize Instagram a little bit, and make it a bit less of a 

competition.” (Wagner, 2019) 

Like knappen bliver fjernet for at gøre platformen til et mere positivt sted. Instagram vil 

gerne have at platformen er mindre kompetitiv, og mere positivt. Platformen vil gerne have 

at brugeren ikke har så store bekymringer over hvorvidt deres opslag bliver positivt taget 

imod. Dette kan potentielt have til effekt at gøre narcissisme mindre prominent, og eftersom 
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brugeren ikke længere kan gå op i hvor mange likes deres opslag får, begynder de at have 

en mere afslappet attitude til deres opslag. Det kan også have den modsatte virkning, at 

brugeren ikke længere får den anerkendelse de søger, og bliver dårlige over ikke at vide 

hvordan deres opslag bliver taget imod med et hurtigt kik på nummeret af likes. 

5.10.3 | Trin 4: Teknologiens systemer 

Billedet

Instagrams fokus areal er panelet hvor man kan se alle billeder der er blevet lagt op. Dette 

panel er det første man bliver præsenterede af når man åbner app’en eller internetsiden for 

første gang efter teknologien har været i dvaletilstand. På Instagram er billederne som reelt 

firkantet, hvis brugeren til kontoen ikke har ændret på formatet. Instagram har gjort det 

nemt og overskueligt at se hvem der har postet billedet, dette vises i venstre hjørne med 

kontoens profilbillede og brugernavn. Direkte under billedet bliver brugeren præsenterede af 

fire knapper,

- “like”, fra denne knap kan man indikere brugeren at man synes om billedet, dette kan også 

gøres ved at dobbelt tappe på billedet selv.

- “kommenter”, denne knap er en hurtig genvej til at kommentere på selve billedet.

- “del”, nem og overskuelig knap til hurtigt at dele et givent billede med folk man følger på 

Instagram.

- ”gem”, ved at trykke på gem under et opslag, vil du tilføje billede til et personlig arkiv, som 

den pålældende kan hente inspiration fra eller referer til på længere sigt.

Under disse knapper præsenterer Instagram overfor os hvor mange der har liket billedet, og 

skulle nogle af dem man følger have liket det, bliver disse vist her. Herunder igen er der 

nogle highlighted kommentere, som hvis posteren selv har skrevet en lille kommentar, og 

endnu et let tilgængeligt skrivefelt til at tilføje en kommentar. Denne model fortsætter for 

hvert billede i ens feed. Det er ikke svært, at vurderes at Instagram har gjort det nemt og 

hurtigt at interagere med et givent billede, med hurtig adgang til at like, kommentere og 

dele billedet.

Profil
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Bruger profilen består af brugerens brugernavn, profilbillede, en bio og alle brugerens 

billeder opdelt i et gitter layout, ofte kaldt “the grid” grundet udseendet af layoutet. Det ses 

ofte at brugere, heriblandt influencers, går efter et æstetisk grid, for få opmærksomhed og i 

håbet om at få en god deal med en potentiel kunde, som en model (Plann, 2019). 

5.10.4 | Trin 6: Teknologier som innovation 

I år 2010 blev de sociale medie Instagram eller IG, som den også omtales lanceret af stifterne 

Mike Krieger og Kevin Systrom, mediet fik hurtig succes, da den efter en når år har 

gennemsnitligt opnået en milliard aktive kontoer månedligt. Derfra har mediet samlede flere 

priser ind, såsom Årets app i 2011.

Kort sagt er pointen med Instagram, at skabe forbindelser med folk, der ser verden på 

forskellige interessante måder. Du kan finde og følge folk baseret på de typer af billeder, der 

inspirerer dem, og hvis de selv bliver inspireret, vil de følge dig tilbage. De enkle mekanismer 

af smag og kommentering giver positiv feedback. Facebook købte Instagram, eftersom har 

en tilhænger-model ligesom Twitter. Det er enkelt at finde dine Facebook-og Twitter-venner 

og følge dem på Instagram, hvis man selv har en konti, eftersom de bliver anbefalede på 

siden gennem privatindstillinger der tillader, at bruge data fra de andre apps til Instagram. 

Men måden man finder nye bekendtskaber ude fra virkeligheden, er gennem billederne selv 

på Instagram. Pointen med Instagram er, at finde interesser og inspiration når en person 

udtrykker sig kreativt gennem den visuelle kommunikation.

Ifølge “Keeping Comments Safe” fra (Systrom, 2016), var Instagram nået 500 millioner, og 

skaberne havde kigget med i forøgelsen af mediet, han ville gerne have at Instagram er et 

sikkert miljø hvor alle kan dele minder fra deres liv, fri for bekymring om dårlig behandling 

etc. Ifølge artiklen, annoncerede Instagram et værktøj, hvor brugeren kunne filtrere 

kommentere ud fra nøgleord, netop for at gøre platformen et behageligt sted at være for 

alle.

Før Instagram fandtes der en side der hedder Flickr. Mens både Flickr og Instagram er sider 

til at dele billeder, adskiller deres funktioner sig gennem UI. Instagram fylder mobilskærmen 

med ét billede ad gangen, så godt Instagram kan. Det gør at det er det enkelte billeder der 

er centrum af platformen, og intet andet. Flickr derimod, bygget til en tid uden smartphones, 

giver brugeren albums, som brugeren lige så stille kan bladre igennem. Denne lille detalje 
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gør den store forskel på, hvad Instagram løser, som Flickr ikke gør, Instagram har altså gjort 

det nemt og hurtigt at følge med på mobilen, på farten.

I forlængelse med kravene for dette semesterprojekt, har vi skulle inkorporere en 

videnskabsteoretisk tradition. I følgende afsnit vil vi bruge socialkonstruktivismen i 

sammenhæng med vores problemstilling. 

5.11 | Socialkonstruktivisme
Selvom der er en social enighed om hvad Instagram er og bruges til, findes der ikke én 

enestående sandhed. Kiel og Matyjasek er eksempelvis brugere af Instagram som ser mediet 

som en kilde til at opnå social anerkendelse og bekræftelse, hvis de føler behov for det. 

Denne måde at opleve mediet på, kan være svær at realisere, medmindre man har mange 

følgere, som støtter og komplimentere en. Mere jordnære brugere med færre følgere og 

mindre behov for anerkendelse kan have et anderledes syn på Instagram. De kan se mediet 

som medium for at kunne følge med i deres venner og bekendtes hverdag og opdatere sig 

på verden. På den måde kan mediet desuden beskrives gennem SCOT (social construction of 

technology), idet teknologien anses som et redskab, som kan bruges på flere forskellige 

måder. En hammer kan både bruges til at hygge et hus, eller til at slå en anden person ned, 

på samme måde kan Instagram bruges til mange ting. Under vores fokusgruppeinterview fik 

vi desuden en bred palette af måder Instagram kan bruges på, hvilket understøtter denne 

teori. 

Socialkonstruktivisme betegner den erkendelse om, at alting er konstrueret på baggrund af 

sociale forhandlinger (Pinch, T., & Bijker, W. (2012 [1984]). Derfor er subjekter ligeledes socialt 

konstrueret. En bruger bestemmer selv sit indhold på sin profil, hvor aktører udefra på 

baggrund af profilens indhold, samt netværket og dets aktører danner en 

socialkonstruktivistisk persona af profilen. Hvis en profil eksempelvis er fyldt med 

feriebilleder, vil den sociale enighed sandsynligvis pege i retning af, at ejeren af profilen ofte 

er ude og rejse- eller hvis profilen indeholder mange tøjbilleder, kan den sociale forhandling 

pege i retning af, at brugeren går meget op i fashion.

På den måde kan man sige der er tale om en socialkonstruktivistisk fremgangsmåde i 

personalisering af instagramprofiler, men samtidig en form af “subjektkonstruktion”, idet 

personen bag profilen, selv bestemmer hvordan vedkommende vil fremstå, og derfor 

hvordan vedkommende hvis fremstå, når andre besøger profilen.
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Flere teenager er stærkt afhængig af mediet, og bruger det til underholdning, samt 

interaktion med venner og bekendte. Men mediet bruges også til inspiration, hvilket i større 

tilfælde sker gennem influencers på Instagram. Influences viser dele af hverdagen eller 

sponsorerede opslag gennem billeder, som går ud til deres tusinde af følgere. Denne 

tendens at tage inspiration eller afspejle sig i andre sker hyppigst for unge piger, som er 

gang i deres identitetsface. Man har set flere eksempler hvor indholdet på unge piger profiler 

er ens. Denne tendens påvirker individualiteten, hvor individet kopier andres identitet, 

hvornæst de undgår eller skjuler deres egen personlige identitet. 

Instagram bruges af nogle til at tjene penge og vise sig selv frem. Influencers kan 

eksempelvis siges at de sælger deres krop og deres følgeres opmærksomhed til store 

virksomheder, som køber sig til meget synligt at være på influencerens oplæg. Ligeledes 

vælger influenceren selv hvilken virkelighed de vil præsentere på platformen. Influenceren 

kan nemt filtrerer og manipulærer de billeder influenceren lægger op, dette inkludere deres 

kroppe, men også gennem selektivt at vælge billederne, vælge at vise en virkelighed der slet 

ikke er. 

Der er mange måder at bruge Instagram på, og Instagram gør sit bedste for at det er en 

behagelig platform at være på. Mens Instagram gør sit bedste, blandt andet ved at 

fremhæve billeder med mest positiv reaktion, kan det have til følge at degradere unge 

kvinders selvværd, og give dem et surrealistisk skønhedsideal. Instagram fremmer og 

belønner narcissisme, dog gør Instagram noget for at bekæmpe denne belønning.
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6.0 | Konklusion  

Indenfor konklusionen ønsker vi at besvare vores problemformulering fra indledningsfasen, 

problemformuleringen lyder således:

Hvordan konstrueres skønhedsidealer på Instagram og hvilken påvirkning har det på unge 

pigers identitetsdannelse i det senmoderne samfund? 

Inden vi direkte konkluderer på vores indhold, er vi opmærksom på, at der er flere måder at 

tolke empirien på. Derfor kan vi ikke direkte udpege noget som værende sandt eller falskt, da 

vi ikke har haft indblik i vores interviewpersoners hensigter eller tanker om eksempelvis et 

post. Thorlacius siger eksempelvis, at der findes flere måder man kan tolke indholdet af 

visuel kommunikation på. Derfor findes der ikke en endegyldig sandhed, men derimod flere 

måder at tolke resultaterne på. Vores resultater er konkluderet på baggrund af den 

sammenhæng vores empiriske undersøgelse og teoretiske funderinger vi har erfaret i 

processen. Endvidere er besvarelsen skrevet på baggrund af den socialkonstruktivistiske 

tradition, hvilket vil sige, at der findes flere sociale konstruktioner og dermed flere måder 

virkeligheden kan anskues på.

Brugen af Instagram er altså ikke entydigt, men kan derimod bruges på mange forskellige 

måder. Dette fandt vi frem til, i vores fokusgruppeinterview, hvor flere af vores adspurgte 

bruger mediet til forskellige hensigter. 

Vi er blevet bevist om, at brugen af mediet bruges forskelligt, alt efter influencers følgere. 

Eksempelvis er Kiel mere fremme i skoene, hvilket passer til hendes følgere, hvilket er i 

kontrast med Matyjasek, som er mere jordnær. Under fokusgruppeinterviewet, fandt vi frem 

til at Instagrams brugere b.la. anvender mediet som inspirationskilde eller som måde at følge 

med i venner eller familiemedlemmer liv. 

Ifølge Thorlacius bruges inspiration fra Instagram i stor grad af målgruppen, i mange tilfælde 

kopierer målgruppen indholdet fra influencers indhold, til brug af fremstilling som deres 

egen identitet. Dette fandt vi desuden også ud af i fokusgruppe interviewet, da vi spurgte de 

adspurgte om hvad deres primære formål ved Instagram var. 

Under fokusgruppeinterviewet fandt vi desuden frem til, at vores målgruppe har et stort 

behov for at fremstille sig selv på den bedst mulige måde. Dette vurderer vi stammer fra 

influencers, der b.la poster polerede billeder, som skal afspejle den perfekte virkelighed, som 

desuden sætter urealistiske standarder for skønhedsidealerne som følgerne prøver at opnå. 
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Vi kan nu konkludere, at under det senmoderne samfund har sociale medier og herunder 

Instagram en større rolle end nogensinde før. Instagram har uden tvivl en stor betydning og 

påvirkning på målgruppen som anvender mediet. Mediet kan fungere som en måde at 

udtrykke og udfolde sig selv på, men Instagram er også et platform hvor der er stor fokus på 

iscenesættelse, selvfremstilling og narcissisme.  
Ifølge fokusgruppeinterviewet er brugerne på Instagram er ikke klar over hvilke tendenser 

der foregår på mediet. Eksempelvis formindskes individualiseringen når vi alle prøver at blive 

noget bestemt.  
Instagram er et medie, hvor man er nødt til at forholde sig kritisk til det man opleve. I det 

senmoderne samfund spiller subjektivering og iscenesættelse en væsentlig rolle i 

målgruppens hverdag, og derfor også deres identitetsdannelse. Målgruppen er piger i 

alderen 16-18 år og omgås på et medie, som udadtil er fyldt med perfekte modeller og 

livsstile. Dette indhold skaber indirekte forventninger til målgruppe til nogle 

skønhedsattributter, som er umulige at opnå, da det ofte enten kræver plastikoperationer 

eller billedmanipulation eller anden markant justering af udseendet. 

Førnævnte ønsker vi at oplyse i større omfang. Det er et problem, at målgruppen sætter 

umulige standarder til sig selv. Emnet er meget aktuelt og der er mange som kan identificere 

sig med problemet. Derfor ønsker vi at sprede budskabet om problemet egentlige omfang. 

Vi er derfor på baggrund af førnævnte er vi kommet frem til en løsning, hvor vi vil skrive en 

kronik. Her vil vores budskab blive udtrykket, i forsøget på at gøre målgruppen mere bevidst 

om problemets omfang. 

7.0 | Produkt 
Se næste side el. bilag  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