
Bilag 2: Personinterview af influencer Josephine Müller (@josephinelivin)

#1 Interviewer, Cecilie: Nå, optagelsen er nu i gang, så tænker bare, vi tager første

spørgsmål…

Josephine: Åhh... *Griner nervøst*

Cecilie: Hvorfor skabte du Instagram-profilen @josephinelivin?

Josephine: Hmm.. Jamen jeg skabte, øhm, profilen for ligesom at gøre op med den her

perfekthedskultur. Jeg tror at, eller, jeg har selv haft et, ja, virkelig dårligt selvbillede og jeg

blev virkelig påvirket af, især, sociale medier og jeg følte mig bare ikke god nok. Jeg følte

mig ikke smuk nok. Jeg følte mig heller ikke klog nok og en stor del af den her usikkerhed,

ved jeg nu, kom fra at være på de sociale medier. Øhm, så derfor holdt jeg en lang pause på

sociale medier i et halvt års tid. Hmm… Og da jeg følte mig klar til at komme tilbage igen,

fordi jeg ligesom savnede en del af det, så oprettede jeg en ny bruger og valgte at bruge den

på en ny måde.

Cecilie: Hvad er det så primært, du poster på den her profil, som du ikke gjorde på din

gamle?

Josephine: På min nye profil poster jeg en masse omkring kropsaccept, selvkærlighed og

personlig udvikling - og så er jeg vild med at lave de her ‘Instagram vs. Reality’ billeder.

Hvor jeg sætter de her, førnævnte, perfekte Instagram-billeder op mod et mere realistisk

billede uden alt det her med poseringer, redigeringer og så videre…

Cecilie: Og hvad var det så primært, du postede på din gamle profil? Hvor ligger forskellen?

Josephine: Hmmm… Meget de her, sådan, perfekte udgaver af mig selv. Det prøvede jeg i

hvert fald. Jeg kunne stå i tre timer foran spejlet, for at prøve at få et perfekt selfie eller et

perfekt, sådan… Min mave skulle se helt perfekt ud, ikke? Og så efterfølgende brugte jeg et

par timer på redigering, lyset skulle se helt perfekt ud og så videre og så videre… Og så
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skulle det selvfølgelig også passe ind i mit Instagram feed. Øhm, så ja, der prøvede jeg at

gøre det hele meget perfekt.

Cecilie: Så hvis du sammenligner - hvad følte du så, da du postede på din gamle profil og

hvad føler du nu, når du poster på den nye?

Josephine: Følelsen på min gamle profil var fuldstændig forfærdelig. Jeg føler, at jeg postede

for at leve op til nogle standarder og forventninger, som jeg troede jeg skulle leve op til for at

være god nok og for at passe ind.

#2 Interviewer, Thea: Dine egne forventninger eller Instagrams? Altså det du så på

Instagram eller dine egne standarder?

Josephine: Hmmm… Samfundets standarder, på en eller anden måde. Sådan, jeg føler, vi

bliver ‘fortalt’, at vi skal se ud på en bestemt måde og vores Instagram skal se ‘pæn’ ud - i

hvert fald hvis vi gerne vil være populære, passe ind eller whatever. Øhmm… Ja, hvor jeg

tror, at på den nye profil her, har jeg haft brug for at gøre op med alt dette og tænke “fuck

det” og sådan. Jeg behøver ikke at have perfekte abs på alle mine billeder eller den her store

røv. Det vigtigste er egentligt bare, at jeg er glad, og ja, så tror jeg også, at jeg har brug for, du

ved, at snakke om det her. Netop for at hjælpe den gamle version af mig. Også hvis der sidder

nogle derude, som har det, som jeg havde det selv.

Cecilie: Så hvis du poster et billede af dig selv nu, på din nye profil, hvad føler du så? Er der

slet ikke den samme ‘skræk’ for at lægge et billede ind af sig selv, hvis det nu ikke er helt

‘perfekt’?

Josephine: Slet ikke faktisk. Jeg tror nu, øhm, at nu hvor - især mine historier eller stories -

er uperfekte, har jeg øvet mig selv over længere tid i at være ligeglad. Bare tage et billede og

lægge det op, uden at tænke to gange over det - netop for at gøre op med, at alt det her skal

være så perfekt. Øhmmm.. Men det er faktisk ret forskelligt, hvad jeg føler. Afhængigt af,

hvordan jeg selv har det dén dag. Den primære følelse jeg har, når jeg poster, er sådan en

blanding af spænding og håbefuldhed, for jeg håber lidt, at det jeg poster, kan få en der sidder

derhjemme til at føle sig lidt bedre tilpas med dem selv. På den ene eller anden måde.
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Thea: Men, er der så dage, hvor du ikke poster, fordi det er ‘for meget’?

Josephine: Der er dage, hvor jeg ikke poster, for at beskytte mit eget mentale helbred. Fordi

jeg ved, at jeg stadig selv kan opleve følelsen af, at sociale medier kan være ‘toxic’. Ikke så

meget i forhold til mit syn på min krop, men måske mere, når jeg har en dag, hvor jeg er

virkelig træt eller tvivler på, om jeg er god nok. For den følelse har vi jo alle, vi er jo bare

mennesker, ikke? Så hjælper det mig ikke at se alle de her perfekte billeder og folks perfekte

liv derinde. Der vælger jeg at beskytte mig selv og prioritere mig selv højest ved slet ikke at

være på platformen i perioder.

Cecilie: Poster du så nogensinde, hvis du har en dårlig dag eller har det dårligt med dig selv?

Fortæller du om dette til dine følgere?

Josephine: Ja, det gør jeg også! Jeg prøver at være så ærlig som muligt. Lige da jeg lavede

profilen, for halvandet år siden, så tror jeg, at jeg postede sindssygt meget og konstant

fortalte, når jeg havde det både dårligt og godt. Så jeg var meget ‘på’. Det sidste stykke tid,

har jeg prøvet at træde et skridt tilbage og prioritere mig selv højest og være, sådan, jeg er

ikke bundet til at fortælle andre, når jeg har det skidt - jeg skal bare passe på mig selv først.

Jeg prøver stadig at gøre det, dog først et par dage efter, da jeg nu ved, at jeg ikke skal være

på sociale medier, når jeg ikke har det godt. Det er ikke dét, der hjælper mig - har jeg fundet

ud af. Men for mig er det selvfølgeligt vigtigt at sige: “Hey. Jeg har det ikke så godt i dag og

jeg er ikke glad 24/7”. Så de mindre gode sider og dage er stadig vigtige at fortælle om.

Cecilie: Kan du prøve at komme med nogle eksempler på, hvad du så på Instagram, som

gjorde, du ville gøre op med kulturen derpå?

Josephine: Jamen lad os tage en person som Kylie Jenner. Hende plejede jeg at følge.

Øhm… Jeg tror, at jeg blev vildt påvirket, tilbage da jeg havde min gamle profil, af at det

hele så så fucking perfekt ud. Hun havde den flotteste krop, den flotteste makeup, øh, det

lignede aldrig, at der var noget galt. Det var jo bare en tendens for mig, og jeg ved mange

andre også gør det, at følge de her personer - selvom der er mange andre derude også - men

følge de her personer, fordi det er “normen”. Man vil gerne være ligesom dem… Og jeg blev

simpelthen så påvirket af det. Så selvom det godt kan være nederen, idet jeg jo gerne vil vise

den bedste version af mig selv - for sådan er vi mennesker jo, vi er flokdyr, vi vil gerne
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fremstå som den bedste version af os selv - så vælger jeg hver dag, at det ikke er noget, jeg

har lyst til at bruge min profil til at vise. Det er der så mange, der gør i forvejen. Jeg vil rent

faktisk gerne bare vise min virkelighed. Nogle dage ser jeg fucking godt ud, andre dage er jeg

lige vågnet, har morgenånde og kæmpe fedtet hår - og begge dele er lige værdige.

Cecilie: Følger du så ikke profiler som Kylie Jenner længere på din nye profil?

Josephine: Øhm… Nej og ja. Jeg følger ikke Kylie Jenner længere. Jeg gik bevidst ind og

unfollowede sådan nogle profiler, som ikke fik mig til at få det godt. Så det gør jeg faktisk

ikke. Øh så nej, faktisk ikke. Det er jeg stoppet med. Så nu får jeg det slet ikke dårligt

længere. Jeg tror, at hvis jeg fyldte mit feed op igen, med de her personer, så ville det sikkert

påvirke mig, men nu vælger jeg bevidst ikke at gå ind og stalke smukke piger, som dig og dig

- og alle jeres smukke veninder. For så ved jeg, at jeg ville sammenligne mig selv og være,

sådan, ‘fuck’. Vi er mennesker, vi sammenligner os selv med hinanden - det gør vi alle

sammen, ik? Så der har jeg bevidst valgt ikke at sætte mig selv i den position.

Cecilie: Hvis vi igen kigger på din profil, hvor stor en grad føler du så at din profil på

Instagram afspejler dit virkelige liv?

Josephine: Altså, jeg retoucherer slet ikke mine billeder. Er det ikke det dér, hvor man sletter

og ændrer på sine billeder?

Cecilie: Jo, det er rigtigt… Men først og fremmest, føler du så at Instagram 100 % afspejler

dit virkelige liv?

Josephine: Nej. Det føler jeg aldrig nogensinde, det kan komme til. På nogen måde. Hmm.

Ligemeget hvor meget man prøver på det, fordi det er en virtuel platform og jeg lever ikke i

en virtuel verden.

Cecilie: I forhold til din profils indhold, så deler du jo et ‘før og efter-billede’ af dig selv.

Hvis vi så kigger på ‘før-delen’, er den så slet ikke redigeret eller retoucheret på nogen måde?
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Josephine: Hmm… På de fleste af mine billeder, bruger jeg et Lightroom-filter. Øhmm…

Som jeg har fundet ud af kan være sådan lidt.. Ja, hvad siger man? Det kan godt være lidt

‘smoothing’ på huden. Det er dét.

Cecilie: Så du bruger ikke apps, som Facetune, til at retouchere dine billeder?

Josephine: Nej, det tog jeg et bevidst valg om, at jeg ikke ville. Nogle gange kan jeg godt

finde på at gøre min væg hvid, da den er lidt gullig på billeder, men jeg kunne aldrig finde på

at retouchere mine billeder. Den beslutning tog jeg, da jeg startede en ny profil. Det var en

ting, jeg ikke ville gøre længere, altså retouchere mig selv. Jeg har fundet ud af, at når man

redigerer er det lys og farver, hvor retouchering er rettelser på en selv. Jeg har ikke

retoucheret siden min nye profil og ja…

Thea: Kunne du så heller ikke finde på at fjerne en bums eller lignende?

Josephine: Nej. Det kunne jeg ikke finde på længere og det er simpelthen fordi, jeg tog en

beslutning om at lade være. Altså, jeg kan stadig mærke den der ‘urge’ til det, fordi jeg

vænnede mig selv til det før og fordi at, du ved, det nærmest er blevet ‘normen’ - at det gør

man. Man poster ikke et billede med en bums. Men det er så det, jeg bliver nødt til at stille

spørgsmålstegn ved og snakke om, hvorfor gør man ikke det? Altså vi får alle sammen

bumser, så hvorfor prøver vi at skjule noget, vi alle sammen får? Det har jeg jo vildt meget

brug for at snakke om - både i forhold til bumser, ruller på maven, strækmærker og

appelsinhud og så videre…

Cecilie: Nu siger du jo, at du retoucherede dine billeder på din gamle profil, ikke?

Josephine: Jo, præcis.

Cecilie: Hvad var så typisk dét, du retoucherede dengang?

Josephine: Jeg ville, sådan, ‘smoothe’ min hud og på et par af mine billeder, ville jeg trække

min mave ind, talje ind og røv ud. Øhm… Og det er jo så sjovt for mig, at sidde og kigge

tilbage på nu, ikke? Og så tænke at, ja… Jeg synes bare, at det er virkelig interessant og igen

det med, at det var dét, jeg fik kastet i hovedet konstant. Som med Kylie Jenner og de andre,
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jeg fulgte. De havde jo en stor røv og en smal talje, så når jeg tog et billede af mig selv, hvor

min røv så lidt mere flad ud og min mave var lidt oppustet, så var jeg sådan… Det her er jo

helt forkert! Så, åbenbart, er jeg nødt til at retouchere det, så det ligner dem, jeg ser hver dag

på sociale medier. Det har jeg så, sidenhen, fundet ud af, at det behøver jeg ikke. Haha, men

ja… Jeg tog jo et halvt år uden sociale medier og kunne godt mærke, at jeg ikke havde brug

for at komme tilbage som den ‘samme’. Den eneste grund til, jeg kom tilbage, var for at

hjælpe andre, som stod i samme situation.

Cecilie: Så er det måske oplagt at spørge dertil, om du føler, du gør en forskel?

Josephine: Ja, det føler jeg - og endnu bedre, så ved jeg, at det gør en forskel. Jeg tror, det

gør en forskel for mine følgere og for andre, der ser det. For de er jo så vant til at se andres,

som vi har snakket om, perfekte billeder. Så mange har virkelig svært ved at se sig selv i det,

de ser på Instagram. Netop fordi, at mange af billederne på Instagram, er gjort så

umenneskelige. For Kylie Jenner og andre i denne stil, redigerer måske også deres billeder.

Eller også får de en masse skønhedsoperationer, har professionelle fotografer og så videre…

Men når folk så ser nogle billeder, de kan se sig selv i, som mine billeder hvor jeg er helt

afslappet, med ruller på maven, så føler de sig lige pludselig ikke så forkerte. Men tværtimod

mere normale. Det er i hvert fald det, jeg har fået at vide af følgere. For vi har alle ruller på

maven, når vi sidder ned - bare som et eksempel. Men det er sjældent, vi ser et billede af det,

når vi scroller ned af vores Instagram. Man skal bevidst gå ind og følge profiler, der viser det.

Når de så pludselig scroller forbi billeder, som måske bedre illustrerer en “helt normal krop”,

kan det hjælpe til at skabe en anden fortælling om dem selv. En fortælling om, at de faktisk er

gode nok og deres krop faktisk er normal, som den er.

Cecilie: Hvad har du så oplevet af både positiv og negativ respons?

Josephine: Jeg har næsten kun oplevet god respons på min Instagram. Jeg har oplevet

enkelte kommentarer af folk med ‘større’ kroppe, hvis man kan sige det sådan, som har følt

sig stødt og som kan finde på at sige til mig: “Jamen du er jo stadigvæk så tynd” og jeg har

også hørt fra enkelte, at det kan virke provokerende, fordi de mener, at jeg har en “vildt flot

krop”. Kommentarerne er jo ikke som sådan onde eller nedladende, men det er stadig noget

modstand. Her er jeg så nødt til at understrege at, yes, det ved jeg godt - det er heller ikke mit
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budskab at fortælle, at jeg ikke er normal vægtig, fordi det er jeg. Mit budskab er nærmere at

vise billeder uden retoucheringer, uden poseringer og uden den helt rigtige vinkel.

Og ja.. Den gode respons har været virkelig overvældende. Jeg havde slet ikke regnet med

det, for jeg gjorde det jo lige så meget for mig selv. Jeg ville gerne vise, også for mig selv, at

jeg og alle andre var gode nok. Derfor har det hjulpet at ‘poste’ mig selv i en mere normal

udgave. Også, ligesom, for at gøre op med det her “tidligere jeg”, som troede at jeg skulle

poste noget bestemt for at passe ind. Nu har jeg fundet ud af, efter at poste mig selv, som jeg

er, at jeg passer bedre ind, end jeg nogensinde har gjort før. Hvilket er ret smukt.

Så uden at have tal på det, har jeg i hvert fald fået de første 200 beskeder, særligt fra unge

piger, som fortæller at mine opslag har været en kæmpe hjælp. Nogen fortæller bare, at de

synes, det er rart at se en normal krop - andre har sagt at de, efter de har fulgt min profil i

noget tid, har haft mod til at tage på stranden i bikini eller har haft mod til at købe en crop-top

eller gå med shorts. Ting de aldrig har turde. Nogle skriver endda, at de er kommet ud af

deres spiseforstyrrelser ved at følge mig og andre mener, jeg har hjulpet dem ud af

selvmordstanker. Øhm. Så det er meget fra det ene til det andet. Men responsen har virkelig

bekræftet mig i, at det er det rigtige, jeg gør - og at det er vigtigt. Men også at flere bør gøre

det. Vi sammenligner os jo med hinanden og derfor er det vigtigt, vi er ærlige.

Cecilie: Det er jo også sjovt at tænke på - ikke fordi alt skal gå op i følgere og likes - men din

nye profil klarer sig jo meget bedre, end din gamle, på den front. Du har flere følgere på din

nye profil, hvor du også er meget mere ærlig omkring, hvordan tingene ser ud… Det siger

måske også lidt?

Josephine: Ja, helt klart. Jeg tror virkelig, at folk har så meget brug for at se det. Folk craver

det virkelig. De har brug for at se noget, de kan se sig selv i. Frem for noget de får det dårligt

over.

Cecilie: *Viser ‘før og efter-billede’, som Josephine har postet på sin profil* Hvad tænker du,

når du ser dette ‘før og efter-billede’?
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Josephine: Hmm… Før var jeg virkelig deprimeret. Jeg var virkelig ked af min krop og

virkelig usikker på mig selv - både mit udseende og min personlighed.

Thea: Men du havde stadig et ‘behov’ for at vise dig frem, ikke?

Josephine: Jo, dengang havde jeg virkelig. Fordi jeg var så usikker - og kommentarer og

likes hjalp kortvarigt på den usikkerhed. Der fik man noget bekræftelse som i: “Hey, du er

smuk her”. Lige præcis det billede, I viser, havde jeg retoucheret min mave ind på. Den var

slet ikke så lige og min røv så slet ikke sådan ud. Hvilket jo er et tegn på, hvor usikker jeg var

i egen krop. ‘Efter-billedet’ viser den dag i dag, hvor jeg bare er glad og selvsikker i mig selv

og min krop. Selvom den ikke er perfekt. Det er selvfølgelig lidt karikeret, for jeg kan jo

stadig lægge makeup og gøre noget ud af mig selv, men det var stadig virkelig rart at kunne

poste sådan et billede og reelt have det godt med det. Før ville jeg gøre alt for accept, accept,

accept. Nu er jeg ligeglad med accepten, jeg har ikke behov for det længere. Så det er vildt at

sammenligne de to billeder. For jeg ved hvor ked af det, jeg var på ‘før-billedet’.
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Cecilie: Når du så retoucherede dine gamle billeder, var du så nogensinde nervøs for, at du - i

det virkelige liv - ikke levede op til dine billeder?

Josephine: Jeg havde ikke lige den følelse, faktisk. Jeg ved, at jeg gik rundt og sugede

maven ind konstant. Jeg kunne også gå på en måde, så jeg følte min røv så lidt større ud. Jeg

tænkte ikke så meget over om folk kunne se forskel, det var mere noget jeg personligt

prøvede, at leve op til. Men nu du nævner det, kan det godt være, jeg skulle have tænkt over

det, haha.

Cecilie: Nu viser du jo, at du er et godt sted på din profil… Men kan du stadig godt blive

påvirket, hvis du mister følgere, ikke får nok likes eller lignende? Hvor meget betyder disse

tal for dig nu?

Josephine: Jeg bliver ikke som sådan påvirket af det længere, nej. Hvis jeg gør, er jeg også

meget ærlig omkring det. Her for et halvt års tid siden, hvor jeg havde haft profilen i et år, der

stoppede jeg lidt med at vokse på min Instagram. Hvor jeg havde været vant til at vokse. Der

kunne jeg mærke, at det påvirkede mig. Det påvirkede mig virkelig, at jeg mistede følgere,

jeg fik ikke lige så mange likes og, ja, der tror jeg lige hurtigt, at jeg skulle huske mig selv på,

at de ikke havde noget med mit værd at gøre. Det er bare Instagrams algoritme. Men ja, når

jeg viser, jeg er et godt sted, er jeg det også.

Thea: Hvad så med på din gamle profil? Viste du nogensinde, at du var ked af det dér?

Josephine: Jamen, nej, der var jeg slet ikke ærlig. Når jeg havde postet et selfie, lå jeg som

regel bagefter i sengen og græd, eller spiste nutella, og havde det vildt skidt.

Thea: Okay, så det er en klar kontrast jo.

Josephine: Ja, helt vildt.

Cecilie: Hvordan har du det så, når du oplever - eller ved - at dine veninder eller andre på

Instagram retoucherer deres billeder?
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Josephine: Altså, man skulle ikke tro, jeg ville svare det, men jeg er faktisk røv ligeglad,

haha. Øhm. Jeg prøver ikke at dømme andre, fordi jeg kender ikke deres grunde til at gøre

det. Jeg ved, fordi jeg selv har retoucheret mine billeder, at der kan være uendeligt mange

grunde til at gøre det. Blandt andet følelsen af at skulle leve op til diverse skønhedsidealer, et

dårligt selvværd, selvbillede eller gruppepres. I sidste ende skal man jo bare gøre det, der gør

en gladest og mest selvsikker. Hvis redigering eller retouchering er dette for nogen, så synes

jeg bare, de skal gøre det. Det tror jeg dog ikke, at det er for de fleste, men det kan jeg jo ikke

bedømme.

Cecilie: Tror du så godt, man kan have det godt med sig selv, på trods af at man retoucherer

sine billeder?

Josephine: Ja, det tror jeg egentligt godt. Sådan da. Jeg tror ærligt talt, at det for mange er

blevet til en vane. Jeg sad og tænkte lidt over det forleden. Det er for mange blevet så

indlejret i en, at vi skal se ud på en bestemt måde. Lige nu er skønhedsidealet, at vi skal have

en stor røv, smal talje og flad mave. Helst så smooth hud som muligt. For kun nogle år siden,

var dette ideal anderledes. Det ændrer sig konstant. Jeg tror stadig på, at der er nogle

usikkerheder hos personer, der retoucherer - men det er der jo hos os alle i sidste ende. Den

individuelle person er nødt til at gøre op med sig selv, om han eller hun får det bedre af at

retouchere sine billeder.

Thea: Man kan måske også være fastlåst i positionen. Hvis ens følgere nu er vant til, at man

retoucherer og så pludselig ikke gør længere. Det kender du vel også selv?

Cecilie: Ja altså, du lavede jo en helt ny profil...

Josephine: Ja! Og det havde jeg virkelig brug for. Jeg ville ikke lige pludselig gå over til

noget andet på den gamle, for den var så toxic for mig.

Thea: Ja, og der var vel forventninger til dig?

Josephine: Helt klart. Det har helt klart haft noget med dét at gøre også. Den dag i dag ville

jeg være ligeglad, men dengang havde jeg brug for at lægge den profil bag mig.
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Cecilie: Bruger du så din gamle profil som, sådan, “det skal jeg ikke tilbage til”?

Josephine: Ja! Nogle gange går jeg lige ind, kigger på den og er sådan, puha, man kan se i

mine øjne, hvor trist jeg er - og hvor dårligt, jeg havde det. Så ja…

Cecilie: Så er det fair nok at sige, at du havde det aller dårligst, da du faktisk levede mest op

til de idealer, der var?

Josephine: Ja. Helt sikkert. Det er faktisk ret interessant, ikke?

Cecilie: Så er der igen lidt med indholdet på din profil. Vi har, efter at have kigget på din

profil, lagt mærke til, at det redigerede billede kommer først. Så det er dét, man ser først på

dit feed. Det uredigerede kan først ses, hvis man swiper til siden. Er der en grund til det?

Josephine: Den er faktisk sjov. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror måske, at det er blevet så

indlejret i mig, at det er den måde, man skal se ud på. Ligesom vi læser fra venstre til højre,

så viser jeg måske - ubevidst - den perfekte version først, da det er indlejret i mig, at det er

den rigtige måde at se ud på. Så det sidder jo i mig, selvom jeg ikke har noget i klemme med

det. Det er vildt interessant. Når jeg tænker over det, ville det også føles forkert at bytte dem

om. Men så er jeg jo også begyndt kun at poste ‘før-billedet’ eller det uredigerede. Hvilket

også var vildt grænseoverskridende, det første billede, for der havde jeg lige pludselig ikke

det redigerede billede at støtte mig op af. Jeg havde ikke noget, der kunne fortælle mig og

andre, at: “Hey, jeg ser også stadig sådan her ud!”. Det var vildt grænseoverskridende og

sindssygt sårbart. Der havde jeg jo ikke det perfekte billede, de også kunne se.

Cecilie: Det er også en virkelig interessant pointe.

Josephine: Ja. For så kan det godt være, at jeg har ‘balls’ nok til at være uperfekt, men i

noget tid havde jeg stadig brug for at vise den perfekte udgave. Det er jeg dog mindre

afhængig af nu. Nu er jeg et endnu bedre sted.

Cecilie: Tror du også, at det kan have noget at gøre med dit feed - at det første andre ser, er

det ‘perfekte’, fordi det ser ‘bedst’ ud?
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Josephine: Det har jeg faktisk aldrig tænkt over! Det er bund ærligt ikke vigtig for mig, om

jeg ser ‘godt ud’ for andre. Jeg kunne sagtens bytte billederne om nu. Jeg hygger mig dog

med at tilpasse mit feed, så det ikke ligner en rodekasse. Det er en personlig ting, at jeg gerne

vil have, at det ser struktureret ud.

Cecilie: I princippet er din profil jo også dit ‘brand’, så måske der også ligger noget i, at

skulle passe og pleje det, så du fortsat vokser i følgere og likes?

Josephine: Ja, det vil jeg jo selvfølgelig gerne. Der er jo stadig en del af mig, der gerne vil

have flere følgere, fordi jeg gerne vil hjælpe flere mennesker. Min profil skal jo gerne fange

folks opmærksomhed. Hvis jeg kommer ind på en helt mørk profil, ville jeg nok personligt,

gå videre. Jeg har da også haft mine overvejelser, om jeg skulle sige ‘fuck det’ til alt. Alt

organisering og sådan. Det tror jeg også, måske, kommer til at ske en dag, hmmm… Ja. Jeg

har da også tænkt over, at jeg stadig bruger et Lightroom-filter. Men Instagram er jo ligesom

en visuel platform, ikke, så det er på en eller anden måde fair at gå op i dét. Så længe at jeg

ikke lader være med at poste et billede, fordi det ikke ser godt ud. For hvis jeg gør det, kan

man tænke over, om der er noget, der skal arbejdes på dér.

Cecilie: Kunne du så nogensinde finde på at slette Instagram helt? Så er der jo i princippet

ikke noget, du skal leve op til?

Josephine: Ja, jeg kunne godt finde på det. Jeg har endda overvejet det, øhm, men samtidigt

så føler jeg også, at en del af mit formål i dag er, at hjælpe mit gamle jeg. Af den årsag, sletter

jeg nok aldrig min profil. Jeg synes det er for vigtigt til, at holde sin kæft omkring det her.

Cecilie: Hvis du så skulle komme med et bud… Hvilken effekt tror du så, at retoucherede

billeder på Instagram har på unge pigers selvbillede?

Josephine: Det er jo en helt vildt lang snak, ikke. Men jeg tror ligesom, at det vi ser mest af,

er det vi selv stræber efter at se ud som om - eller prøver at leve op til. Øhm, du ved, hvis alle

lige pludselig i morgen dukker op med en Gucci taske, så vil størstedelen af os også have lyst

til at købe en Gucci taske - fordi vi er flokdyr. Det ligger i vores natur, gerne at ville passe

ind. Så hvis unge piger kun ser fuldkomment retoucherede billeder på deres Instagram feed,

så vil de også kunne komme til at føle, at de skal se ligesådan ud. Så snart vi føler, at vi skal
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se ud på en bestemt måde, hvilket afviger for hvordan vi reelt ser ud, så begynder vores

selvbillede at ‘dale’. Fordi vi skal leve op til noget, der ikke er os - og aldrig bliver os. Så jeg

tror, at retoucherede billeder, i kombination med mange andre ting, er med til at skabe en

kultur, hvor vi skal se ud på en bestemt måde for at være gode nok… Og for at passe ind.

Øhm, og jeg er sikker på, at dette har en kæmpe negativ effekt på unges selvbillede. Særligt

fordi, at de unge piger måske ikke - det kunne jeg heller ikke selv - kan skelne mellem, hvad

der er en super god retouchering og hvad der er ægte eller virkeligt. Netop derfor laver jeg

mine ‘Instagram vs. Reality’ billeder, så folk kan blive mere klar over, hvad der også foregår

på Instagram. Bag retoucheringen er et helt normalt menneske.

Cecilie: Tror du så på, hvis flere laver profiler, som din, at det bliver mere ‘normalt’ at vise

sit ‘ægte jeg’ frem?

Josephine: Ja. Der er jo allerede sket en vild dominoeffekt. Nu har jeg gjort det her i

halvandet år. For halvandet år siden, var der ikke mange, der gjorde det. Nu gør mange det.

Jeg tror bare, at vi skal ind i en anden kultur, som vi er godt på vej ind i. Så i stedet for kun at

vise de bedste sider, kan vi vise vores naturlige sider. Det kommer også til at have en meget

mere positiv effekt på unges selvbillede. For så kan de se sig selv i det, de ser på Instagram.

Thea: Jeg hæfter mig stadig i, at du jo tager nogle billeder - men der sker stadig en

udvælgelse af disse i forhold til, hvilke du ligger ind. Kan du forklare, hvordan udvælgelsen

finder sted?

Josephine: Jamen, netop derfor sagde jeg også, at Instagram aldrig helt kommer til at

afspejle min virkelighed. Jeg sidder selvfølgelig selv og udvælger, altså billeder, og kommer

også et filter på nogle gange. Men ligemeget hvad, har jeg lavet en regel med mig selv om, at

af de uredigerede billeder, må jeg kun tage ét billede - og så er det dét, jeg bruger. Fordi jeg

netop ikke gider at skulle tænke over det. Jeg går selvfølgelig op i det, når det er de

redigerede, da jeg jo prøver at ‘prove a point’. Men så snart det bliver toxic for mig, for det er

jo stadig toxic for mig at prøve at tage 50 perfekte billeder, så gider jeg det ikke længere. Så

dropper jeg opslaget eller venter til en dag, hvor det er nemmere for mig. Jeg gider ikke

tvinge mig selv til det. Akten i det kan nemlig godt have en negativ effekt på mit selvbillede,

hvorfor jeg nogle gange overvejer, om jeg skal droppe den ‘type’ opslag. Altså ‘før og
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efter-billeder’, hvor jeg sammenligner. Dog er det bare for vigtigt for mig til ikke at gøre det -

og størstedelen af tiden, har jeg det okay med det.

Cecilie: Så vil jeg slutteligt bare høre, om du føler der er visse standarder eller forventninger

til, hvordan du bør se ud på Instagram?

Josephine: Både nej og ja. Jeg føler ikke, at jeg skal leve op til andres forventninger - det er

mere mine egne.

Thea: Men dine følgere forventer vel et eller andet af dig?

Josephine: Det må jeg indrømme, at jeg også er begyndt at sige ‘fuck det’ til. Før lagde jeg

måske 20 stories ind om dagen, hvor det nu er nede på to eller nogle gange nul. Afhængigt af,

hvad jeg føler for. For jeg kan ikke leve mit liv efter, hvad andre forventer af mig. Jeg bliver

nødt til at prioritere mig selv først.

Cecilie: Okay… Så der er en forventning, du ‘gider’ bare ikke leve op til den?

Josephine: Ja, det er der helt sikkert. Jeg får jo beskeder om, at mine stories hjælper folk

igennem deres dag, så det er jo sindssygt hårdt, når jeg ikke har det mentale overskud til at

lave disse stories til folk. Så jeg ser det ikke som forventninger til, hvordan jeg skal se ud,

men mere til, hvor ‘aktiv’ jeg er. Men jeg er bare gladere, når jeg lever mit liv i den virkelige

verden. Det har jeg med tiden måtte indse. Så det er en balancegang, for der er jo

forventninger til alt og jeg vil jo stadig gerne hjælpe andre mennesker - bare det ikke bliver

på bekostning af mit eget mentale helbred.

Cecilie: Det var faktisk, hvad vi havde af spørgsmål. Har du nogle afsluttende kommentarer?

Josephine: Nej, det er så fint. Jeg tror det meste, er blevet dækket.

14


