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Abstract 
The project seeks to elaborate the unintended, particularly negative, effects that can arise 

from the use of the visual media, Instagram; specifically, how retouched images that can be 

accessed on the platform can create a distorted picture of reality and contribute to poor self-

images among young people. The target group studied in this project is young girls with an 

age range of 13 – 23 years.  

 

This study examines, among other, Instagram’s development in terms of possibilities and 

limitations today and in the past, Jean Baudrillard's concept of Simulacra and a technological 

analysis of the technology behind retouched images. The analysis has been made with 

inspiration from Carl Mitcham and Jens Müller's “TRIN-model”. Through a questionnaire 

survey, we could confirm that retouched images - to some degree - have a negative effect on 

our respondents' self-image. This paper also includes qualitative methods to get a more valid 

analysis in the form of a case study with an influencer.  

  

On Instagram, it is easy to create a picture-perfect image in the form of ideal (and often 

retouched) images that show how life ‘should’ be lived. It can be difficult to see through what 

is real and what has been manipulated and retouched which means that users believe what 

they see is reality. This "seeing is believing" problem is highlighted in our project as we 

perceive it as the biggest issue with retouched images in relation to its impact on young 

people's self-image. We will discuss whether there are predominantly negative effects of the 

exposure of retouched images on Instagram or whether there are some positive effects as 

well. Furthermore, we will discuss the validity of our data; and what could have been done 

differently.  

 

We concluded that, when young girls are recognized for something that has been retouched, 

the feeling of emptiness arises - as their reality cannot live up to what they are being 

recognized for, which ultimately has a negative effect on the self-image. 

 

Finally, we will put into perspective how this problem of young girls' poor self-image (due to 

the belief that retouched images are the reality) could be amended.  
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1. Indledning 
I det senmoderne samfund spiller de sociale medier i højere grad en væsentlig rolle - vi er 

konstant omgivet og under påvirkning af medierne, om vi vil det eller ej (Andersen, 2020). 

Især Instagram er et voksende medie, såvel som en stor social platform, for mange unge 

(Andersen, 2020). Her kan alle dele stort set, hvad de vil – også af retoucherede1 billeder – 

oftest uden de store ‘konsekvenser’ (Martinsen, 2020). Dette kan betyde, at brugerne af 

mediet, kan få et misvisende billede af, hvordan verden ser ud - eller ‘bør’ se ud - netop fordi, 

de retoucherede billeder formidler en ‘falsk’ virkelighed præget af uopnåelige 

skønhedsidealer (Albrektsen, 2014).  

 

Projektet søger at belyse de utilsigtede, særligt negative, effekter der kan opstå ved brugen af 

det visuelle medie, Instagram. Her er der særligt fokus på 13 – 23-årige pigers selvbillede, og 

i hvilket omfang dette påvirkes af fotografisk retouchering. Tre ud af fire unge, i alderen 13 - 

23 år, benytter dagligt sociale medier som Instagram, Facebook og Tiktok (Andersen, 2020), 

hvorfor vi netop har udvalgt denne aldersgruppe som vores målgruppe. Vi har valgt at 

fokusere på Instagram, da mediet i højere grad bliver brugt til selviscenesættelse gennem 

billeder og andre visuelle fremstillinger (Albrektsen, 2014). Modsat platforme som Twitter 

og Facebook, der oftest bliver benyttet til skriftlig kommunikation (Albrektsen, 2014).  

Dermed bliver Instagrams brugere, i højere grad, bedømt på det ydre frem for det indre 

(Albrektsen, 2014). Når platformens brugere, især unge piger, bliver ‘konfronteret’ med 

retoucherede billeder, der viser at stort set alt, specielt det ydre, skal være perfekt2, kan det 

fremprovokere en følelse af, at eget udseende ikke kan leve op til de forventninger, de sætter 

til sig selv (Thisgaard, 2017).  

 

Især på Instagram bliver der, i form af ‘perfekte’ billeder, hurtigt skabt et glansbillede af, 

hvordan livet ‘bør’ leves; den sunde livsstil, den perfekte kæreste og den ideelle krop  

(Thisgaard, 2017). Den største problematik ligger i, at Instagrams feed3 er overvejende 

positivt4 – og dermed primært viser den enkeltes største succeser og bedrifter (Papsøe, 2018). 

Der tegnes på denne måde et billede af, at dette er ‘normalt’ (Papsøe, 2018). Derved ændres 

der gradvist på vores normalitetsbegreb, da intet liv er bygget op omkring én lang 

 
1 Se begrebsafklaring ‘retouchering’ 
2 Se begrebsafklaring ‘perfekt’ 
3 Se begrebsafklaring ‘feed’ 
4 Se begrebsafklaring ‘positiv’ 
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succeshistorie (Papsøe, 2018). Der tages samtidigt ikke altid højde for, hvorvidt billederne er 

redigerede5, manipulerede eller taget ud af kontekst (Thisgaard, 2017). Hvor retouchering 

førhen blev brugt udelukkende i reklamebranchen til at rette ‘skønhedsfejl’, er der nu en 

masse gratis-værktøjer, som enhver kan tilgå (Thisgaard, 2017). Det er med andre ord gjort 

lettere, end nogensinde før, at kunne ændre på ens udseende - og det kan gøres så ‘let’ og 

‘elegant’, at det ikke er alle, der kan gennemskue det (Martinsen, 2020). Dermed begynder 

retouchering at normaliseres på samme vis, som når fotobutikkerne, i gamle dage, fjernede 

røde øjne på billeder (Martinsen, 2020).  

 

Instagram har, på baggrund af dette, været genstand for en større debat omhandlende mediets 

‘skyggeside’; herunder hvorvidt brugerne bør være varsomme i deres brug af mediet - og i 

deres tro på, hvilke billeder der er ‘ægte’ og hvilke der er ‘manipulerede’ (Martinsen, 2020). 

Det er især gennem Instagram, at mange unge spejler sig i hinanden og henter inspiration 

(Albrektsen, 2014). Derfor er det problematisk, hvis dét unge præsenteres for, er en del af en 

manipuleret virkelighed. Dette kan medføre urealistiske og uopnåelige forestillinger om, 

hvordan de skal se ud (Thisgaard, 2017). Effekten af dette kan være, at behovet for selv at 

retouchere sine billeder opstår, for at kunne leve op til standarderne (Østebø, 2017). Hermed 

kan der skabes en ond cirkel, hvor Instagram bliver en platform, hvor det er svært at 

gennemskue, hvad der egentligt kan regnes for at være ‘ægte’ og hvad der blot er et 

urealistisk skønhedsideal (Thisgaard, 2017).  

 

1.1 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemstilling, lyder vores problemformulering således: 

Hvilke negative effekter har retoucherede billeder, på Instagram, på 13 – 23-årige pigers 

selvbillede?  

 

1.1.1 Arbejdsspørgsmål 

1. Hvad er fotografisk retouchering? 

2. Hvordan ses den stigende selviscenesættelse på sociale medier? Og hvad betyder 

dette for unge pigers selvbillede? 

3. Hvordan er fotografisk retouchering en teknologi?   

 
5 Se begrebsafklaring ‘redigere’ 
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4. Hvilke positive effekter er der ved Instagram, og opvejer disse for de negative? 

 

1.2 Begrebsafklaring 

Følgende afsnit vil indeholde en definition af de bærende begreber i rapporten, der enten kan 

være tvetydige eller blot kræver en nærmere afgrænsning og uddybelse.  

 

App: Når vi anvender dette begreb, refererer vi til en forkortelse for ‘applikationer’, der kan 

beskrives som et lille softwareprogram, som kan downloades til ens smartphone gennem 

virtuelle butikker som App Store (“Hvad er en app?”, s.d.). 

 

Feed: Når vi anvender dette begreb, refererer vi til Instagrams funktion, hvor hver enkelt 

profil har sin egen sektion, hvori de postede billeder samles. Brugernes feed på Instagram er 

essentiel, idet det fungerer som et første indtryk af, hvad profilen indeholder (Danielsen, 

2015).  

 

Filter: Når vi anvender dette begreb, refererer vi til Instagrams indbyggede filtre, som 

fungerer som et slags ‘slør’, der kan lægges over ens billeder for at gøre dem mere æstetiske 

(Nielsen, s.d.). Med æstetisk menes der, at billeder kan syne mere ‘perfekte’, da filtre for 

eksempel kan forbedre skønhedsfejl, blege tænder og udglatte hudstruktur.  

 

Influencere: Når vi anvender dette begreb, refererer vi til personer, der bruger deres 

indflydelse og rækkevidde til at promovere og lave betalte reklamer. Influencere har oftest 

mange følgere, der følger dem fordi, at de enten ser op til dem, eller finder inspiration i deres 

udseende eller livsstil (Stock, 2019). 

 

Insta-worthy: Når vi anvender dette begreb, refererer vi til et billede, der vurderes som 

værende ‘godt nok’ eller ‘værdigt’ til at kunne komme på Instagram (Arnold, 2018). 

 

Likes: Når vi anvender dette begreb, refererer vi til Instagrams funktion, hvor der kan tildeles 

et ‘like’ - også kaldet ‘synes-godt-om’ - til hinandens billeder (“Hvad er et’ like’?”, s.d.) 

 

News feed: Når vi anvender dette begreb, refererer vi til Instagrams startside, som viser en 

samling af de fulgte brugeres nyeste opslag (Mosseri, 2016). 
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Perfekt: Når vi anvender dette begreb, refererer vi til, at et billede er uden fejl og mangler; 

“fuldstændigt tilfredsstillende” (“perfekt”, s.d.).    

 

Positiv: Når vi anvender dette begreb, refererer vi til ‘det gode’. Forstået således, at det der 

vises frem, er primært de glade aspekter af livet; glæde, succes og optimisme (“positiv”, 

s.d.).   

 

Poste: Når vi anvender dette begreb, refererer vi til dét at lægge et billede op på Instagram 

(Schiøller, 2021). 

 

Redigering: Når vi anvender dette begreb, refererer vi til ændringer af fotografier, der kan 

bruges til at justere farver, skarphed og toner. Redigering sker eksempelvis, når der ændres på 

farver og lys i et billede, hvis dette er for mørkt eller lyst (Hagemann, 2017). 

 

Retouchering: Når vi anvender dette begreb, refererer vi til ændringer af fotografier, der 

bruges til at rette ‘skønhedsfejl’ samt tilføje eller fjerne detaljer ved sin krop. Retouchering 

sker, når der ændres på særlige karakteristika i ansigtet og på kroppen som; mindre næse, 

skarpere kæbe eller smallere talje (“Retouchering”, 2017). 

 

Selfie: Når vi anvender dette begreb, refererer vi til et fotografisk selvportræt - taget med et 

håndholdt kamera, eller telefon, rettet mod fotografen selv (Kühn-Nielsen, 2016). 

 

Stories: Når vi anvender dette begreb, refererer vi til Instagrams funktion, hvor brugerne kan 

dele billeder eller videoer fra deres hverdagsliv. Indholdet er, modsat billeder i feeds, kun 

tilgængeligt i 24 timer med mindre de ‘fastgøres’ på profilen (“Instagram Stories - Hvad er 

det?”, s.d.).  

 

Udforsk: Når vi anvender dette begreb, refererer vi til en funktion på Instagram, som gennem 

algoritmer, præsenterer billeder og personer, der kunne være interessante for den enkelte 

bruger (“ANNONCER I UDFORSK”, s.d.).  
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1.3 Motivation 
Vi er blevet motiverede til at undersøge netop denne problemstilling, da de sociale medier, 

gennem tiden, er blevet en større del af vores liv. Instagram fylder dog ikke kun i vores 

hverdag, men også i andre unges (Andersen, 2020). I og med at vi er hyppige brugere af 

mediet såvel som er vokset op i et digitaliseret samfund, har de sociale medier haft stor 

betydning for vores opvækst, dannelse og identitet. Selvom Instagram i højere grad blev 

skabt til at kommunikere, interagere og holde sig opdateret, blandt andet med sine venner 

(Albrektsen, 2014), bliver mediet også benyttet til at følge med i kendtes og såkaldte 

influencers6 liv, der ofte kritiseres for at medvirke i at skabe en ‘poleret virkelighed’ (Ottosen, 

2021). Her opstår en skelnen mellem ‘sandt’ og ‘falsk’, som en yngre målgruppe ikke 

nødvendigvis selv kan gennemskue (Martinsen, 2020). 

 

Flere undersøgelser viser, at sociale medier kan være medvirkende til et forringet selvværd og 

et dårligere selvbillede hos unge - en tendens, der også har været under stor debat i medierne 

(“Sociale medier giver lavt selvværd og fører til spiseforstyrrelser”, 2018). I flere tilfælde vil 

andre brugeres udseende, hvis det afviger fra det der ses på Instagram, kunne påvirke 

negativt, idet der sker en ubevidst sammenligning, som kan skabe følelsen af ikke at være 

god nok (Papsøe, 2018). Dette kan resultere i urealistiske skønhedsidealer (Papsøe, 2018). 

Derfor finder vi det ikke kun særligt interessant, men også nødvendigt, at undersøge hvilken 

indflydelse billederne på platformen egentlig har på vores og jævnaldrenes selvbillede. 

 

1.4 Afgrænsning 

Vi har haft flere overvejelser i forhold til, hvilken målgruppe projektet skulle omhandle, så 

det ikke blev for omfattende. Derfor var det ikke blot nødvendigt at udvælge en specifik 

aldersgruppe, vi skulle også gøre op med os selv, hvilket køn, vi ville fokusere projektet på. 

Efter grundige overvejelser og research, kunne vi konstatere at de der blev mest påvirkede i 

deres brug af de sociale medier, var unge piger i alderen 13 - 23 år - såvel som det var dette 

køn, og denne aldersgruppe, der var mest aktive på de forskellige platforme (Andersen, 

2020). Det er samtidigt i teenageårene, at identiteten dannes (Østergaard et al, 2020) og 

formentligt der, vi er mest påvirkelige.  

 

 

 
6 Se begrebsafklaring ‘Influencere’ 
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Vi har ligeledes måtte afgrænse os i forhold til hvilken platform, vi ville arbejde med.  

Vores første indskydelse var Instagram, da mediet i højere grad benyttes til visuelle 

fremstillinger (Danielsen, 2015). Dog anså vi det som nødvendigt at vende platforme som 

Facebook og Twitter, da disse - såvel som Instagram - er blandt de mest populære hos unge 

piger (Andersen, 2020). Vi kom frem til, at både Facebook og Twitter blev hyppigere brugt 

til selviscenesættelse gennem beskrivende tekster og formuleringer end gennem billeder og 

visuelle elementer (Andersen, 2020). Da vores projekt, som bekendt, søger at afdække de 

utilsigtede effekter ved retoucherede billeder, og hvordan disse påvirker unge pigers 

selvbillede negativt, var vi mere tilbøjelige til at gå med Instagram, idet platformen i højere 

grad lægger op til at blive bedømt på det ydre frem for det indre (Albrektsen, 2014). 

 

 
(Tidligt mindmap over projektets egentlige fokus) 

 

Vi har også måtte indsnævre vores fokus af flere omgange, da første indskydelse var at 

arbejde med unges mentale sundhed. Mental sundhed dækker over flere aspekter (“Mental 

Sundhed”, s.d.) og ville fylde overvejende i vores projekt. Det stod derfor hurtigt klart, at 

dette var for bredt og krævede afgrænsning - hvilket ultimativt blev til, hvordan Instagram 

påvirkede unge pigers selvbillede negativt. Efter at have indsnævret dette fokus, overvejede 

vi hvilke parametre, der kunne have en effekt på selvbilledet. Heriblandt blev der diskuteret, 

hvilken rolle influencere på Instagram spillede. Da problemstillingen er kompleks, var vi 

nødsaget til at minimere aspektet af influencere i rapporten, da deres adfærd på de sociale 

medier, kunne være et projekt for sig. På denne måde kom vi frem til, at fokusset skulle være 
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på den udvalgte aldersgruppe og hvordan samt i hvilket omfang retoucherede billeder på 

mediet, Instagram, påvirker disses selvbillede negativt.  

 

Vi anerkender, at der også er en god ‘side’ af Instagram - blandt andet benytter flere deres 

profil til at sprede positiv energi, motivere andre samt til at fungere som et ‘talerør’ for de, 

der ikke selv har en ‘stemme’ (“Fordele ved sociale medier”, 2020). Dermed skal fokusset på 

de negative effekter blot ses som en afgrænsning, der skaber større mulighed for fordybelse.  

 

1.5 Semesterbinding 

Afsættet for vores semesterprojekt er kurset: Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA). 

Det tilhørende pensum for kurset, er derfor det bærende element i vores projekt. Vi vil særligt 

inddrage TSA-dimensionen i form af en dybdegående analyse og karakteristik af det 

teknologiske aspekt i fotografisk retouchering. Faget er et vigtigt element for vores projekt, 

idet hele analysen og omdrejningspunktet omhandler en teknologisk platform og de billeder, 

der kan tilgås derpå. Vi tager blandt andet udgangspunkt i centrale teorier og begreber inden 

for den tekniske videnskab, hvilket ses i form af anvendelsen af TRIN-modellen. Denne 

model er helt essentiel for projektets udfoldelse, såvel som den fungerer som 

inspirationskilde til analysen af fotografisk retouchering - med hovedvægt på teknisk-

videnskabelige aspekter og de dertilhørende utilsigtede effekter.  

 

Endvidere, har vi valgt at inddrage kurset: Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) som 

vores anden dimension. Vi mener, at denne dimension vil kunne give os et klarere indblik i 

relationen mellem mennesker og teknologi, herunder hvordan de gensidigt kan påvirke 

hinanden. Inddragelsen af dimensionen er oplagt, idet vores problemstilling berører 

psykologiske aspekter, såsom identitetsdannelse og selviscenesættelse på de sociale medier. 

Kurset kommer ligeledes til udtryk i vores etnografiske feltarbejde og udarbejdelse af både 

spørgeskema og personinterview. Fokusset er derfor på metoder, og værktøjer, til analyse og 

forståelse af samfundsmæssige sammenhænge. Formålet er at undersøge, hvilke effekter 

retoucherede billeder på Instagram kan have på dets brugere - både tilsigtede og utilsigtede, 

men med særligt fokus på de utilsigtede effekter. 
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Teknologi kan ikke stå alene, da det er brugernes oplevelser, der er essentielle for denne 

problemstilling. Kombinationen af, og samspillet mellem, de to dimensioner er derfor helt 

essentiel og afgørende for projektets udfoldelse.  

 

2. Teoriafsnit 
Følgende afsnit vil indeholde en redegørelse for de relevante teorier, der er blevet benyttet til 

at besvare problemformuleringen og de dertilhørende arbejdsspørgsmål. Først vil der indgå et 

overblik over Instagrams udvikling, herunder dets muligheder og eventuelle begrænsninger. 

Dernæst en gennemgang af begrebet ‘Simulakra’ skabt af sociologen Jean Baudrillard og 

hvordan dette er relevant for vores projekt. Afslutningsvis vil der indgå et afsnit om 

identitetsdannelse i senmoderniteten, samt hvordan begrebet ‘nynarcissisme’ har fået en 

relevant betydning i denne sammenhæng. Teoriafsnittet søger med andre ord at få indblik i, 

hvad der kan forværre unge pigers selvbillede, og hvorvidt det kan kobles sammen med det 

retoucherede billedmateriale, der kan tilgås på Instagram.  

 

2.1 Instagrams udvikling 

Dette afsnit vil indeholde en gennemgang af platformen, Instagram, som teknologi - herunder 

dets oprindelse, funktioner, muligheder og begrænsninger. Formålet med afsnittet er at skabe 

en forståelse af den platform, hvorpå de retoucherede billeder bliver delt. 

 

Instagram kan beskrives som værende mere end blot en teknologi eller et artefakt. Instagram 

er også et online, socialt medie såvel som en fotodelingstjeneste, der er tilgængelig for alle og 

som opfordrer til social interaktion (Nielsen, s.d.). Mediet blev lanceret d. 6. oktober 2010 og 

har i dag mere end én milliard aktive brugere om måneden (Nielsen, s.d.). Platformen blev 

skabt af programmørerne, Kevin Systrom og Mike Krieger (Nielsen, s.d.). De formåede at 

programmere en platform til visuel formidling, der både kunne deles mellem venner og 

bekendte, men også med ‘verden’ (Nielsen, s.d.). Instagram oplevede hurtigt en eksponentiel 

udvikling og havde efter tre måneder, allerede en million brugere (Nielsen, s.d.). I 2012 

solgte Systrom og Krieger deres virksomhed til Facebook, og i 2019 var Instagram det sjette 

mest populære sociale medie i verden (Nielsen, s.d.). 
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Instagram kan både tilgås på smartphones og computere, men bruges primært som en app7 på 

telefonen (Nielsen, s.d.). Appen gør platformen lettilgængelig og der kræves kun få klik, før 

et billede er blevet uploadet (Nielsen, s.d.). Det mest essentielle ved Instagram er dermed, at 

der hurtigt og simpelt, kan postes8 billeder af de ting, der opleves i hverdagen (Nielsen, s.d.).  

 

Instagram har flere funktioner og værktøjer, men noget af det første, der tages stilling til i 

opsætningen af sin profil, er hvorvidt brugeren ønsker en offentlig eller privat profil 

(Danielsen, 2015). Hvis en bruger har en offentlig profil, kan andre brugere følge med i 

profilens delinger uden en decideret ‘godkendelse’ (Danielsen, 2015). Har brugeren derimod 

en privat profil, skal der først anmodes om at ‘følge’ en person - hvilket brugeren enten kan 

vælge at acceptere eller afvise (Danielsen, 2015). Dette læner sig op ad Facebooks funktion, 

hvor brugere skal anmode om venskab. Når der først er ‘accepteret’, har følgerne mulighed 

for at følge med i opslag - både gennem feed og stories9 (Danielsen, 2015). Langt de fleste 

har dog en offentlig profil, hvilket gør Instagram til et mere åbent medie end Facebook 

(Danielsen, 2015). 

 

Ligeledes er platformen udstyret med et news feed10, der fungerer som en slags startside, 

hvorpå alle nyligt postede billeder fra de konti, der følges, vil være præsenteret (Danielsen, 

2015).  

 
(Eksempel på et news feed og Instagrams ‘udforsk’11-funktion - egne illustrationer/screenshots) 

 
7 Se begrebsafklaring ‘app’ 
8 Se begrebsafklaring ‘poste’ 
9 Se begrebsafklaring ‘stories’ 
10 Se begrebsafklaring ‘news feed’ 
11 Se begrebsafklaring ‘udforsk’ 
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Trods fokusset primært er på den visuelle fremstilling, har Instagram også en funktion, der 

giver brugeren mulighed for at formulere beskrivende tekster til sine opslag - såvel som 

kommenterer og ‘like’12 andre brugeres opslag (Danielsen, 2015). Dette giver den enkelte 

bruger mulighed for at få større indblik i deres personlighed samt interagere med andre 

brugere (Danielsen, 2015). 

 

2.1.1 Muligheder og begrænsninger 

Kigges der på den proces, hvorpå et billede bliver uploadet til mediet, fremgår det at alle 

billederne har et grundlæggende format, der gør dem kvadratiske (Danielsen, 2015). 

Brugerne kan enten vælge at tage et billede direkte gennem appens indbyggede 

kamerafunktion, som var den eneste mulighed i 2010, eller hente eget billede ned fra sin 

telefon (Danielsen, 2015). 

 
(Billede af Instagrams kamerafunktion - eget screenshot) 

 

 
12  Se begrebsafklaring ‘likes’ 
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Instagram har enkelte funktioner, der giver dets brugere mulighed for at redigere sine billeder 

(Danielsen, 2015). Dette kan gøres gennem dets indbyggede redigeringsværktøjer, hvor der 

kan tilføjes filtrer13, justeres på farver (farvetoning og mæthed), fremtoning, skarphed og 

skygger (Danielsen, 2015). Disse filtre er, for hyppige brugere af Instagram, nemme at få øje 

på (Thisgaard, 2017).  

 
(Billede af Instagrams indbyggede redigeringsværktøjer - egne illustrationer/screenshots) 

 

I dag er det – i takt med Instagrams udvikling – muligt at uploade billeder fra ens 

kamerarulle, der ikke er taget direkte gennem appen (Danielsen, 2015). Dermed opstår 

muligheden for, at billedet kan have været igennem andre apps, eksempelvis redigeringsapps, 

før det bliver postet på Instagram (Danielsen, 2015). De billeder, der tages ‘direkte’ gennem 

appen, bruges oftest i forbindelse med stories, som forsvinder efter 24 timer, medmindre de 

fastgøres på profilen (Nielsen, s.d.). Der er, formentligt, ikke samme behov for at disse 

billeder skal være ’perfekte’ og redigerede, fordi de ikke permanent skal optræde på ens 

profil (Nielsen, 2019). Det, at det ikke skal optræde permanent, kan til gengæld give 

muligheden for brugeren at være mere ‘virkelighedsnær’ og’ autentisk’ (Nielsen, 2019). Flere 

brugere ‘planlægger’ sågar deres Instagram-feed; altså hvordan billederne, de poster, ser ud – 

i forhold til hinanden – på deres profil (Petersen, s.d.). Det sker også typisk gennem andre 

apps, såsom Planoly og Preview, end på selve Instagram (Petersen, s.d.).  

 

 
13 Se begrebsafklaring ‘filter’ 
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I og med, at Instagram ‘understøtter’ størstedelen af de kendte ‘polerings-apps’, er det svært – 

som bruger – at skelne mellem hvad og hvor meget, der er og bliver redigeret (Thisgaard, 

2017). Det kan siges, at Instagram, i sig selv, ikke direkte ‘opfordrer’ til retouchering af 

billeder, dog sætter mediet ikke begrænsninger for, hvorvidt retoucherede billeder - skabt i 

andre apps - kan ende på platformen (Thisgaard, 2017). 

 

2.1.2 ‘Billedets rejse’ 

I takt med Instagrams voksende succes, blev det mere og mere naturligt, at det primært var de 

gode og positive sider af hverdagen, der blev vist frem (Thisgaard, 2017). Netop fordi 

brugerne på Instagram selv kan vælge præcis, hvad de ønsker at dele – ligegyldigt om det er 

ægte, opstillet eller taget ud af kontekst; “(...) De lægger aldrig billeder på Instagram af dem 

selv eller deres veninder uden først at have redigeret dem.” (Thisgaard, 2017). Det er her 

vigtigt at pointere, at Thisgaard bruger ordet, ’redigerer’, hvor vi ville bruge ordet, 

’retoucherer’ – altså at der laves ændringer i proportioner og/eller tilføjes og fjernes detaljer - 

og ikke blot en ændring af farve og belysning.   

 
(Eksempel på retouchering med influencer, Josephine Müller, som udgangspunkt.  

Lokaliseret på: https://www.instagram.com/p/CHGG9m3DQLj/) 
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Endvidere understreger Thisgaard vores forestilling om, at; ”det kan være svært at 

gennemskue, når et billede er redigeret” (Thisgaard, 2017). Det kan for brugere, der ikke 

selv redigerer billeder, være lige så svært at gennemskue et redigeret billede, som for brugere, 

der selv redigerer billeder (Thisgaard, 2017). ’Tricket’ med redigeringen er ofte, at det netop 

ikke skal kunne ses - det betyder endvidere, at retoucherede billeder ikke mindst er 

misvisende, men også medvirkende til et uopnåeligt ideal (Thisgaard, 2017). Problemet med 

både redigering (lys, vinkler og kompositioner) og retouchering (ændring i proportioner som 

en smallere talje) er, at det ikke kræver en større eller længerevarende proces (Thisgaard, 

2017). Det går hurtigt – fra billedet er taget, til det er retoucheret og til det er postet på 

Instagram (Thisgaard, 2017). Selvom selve processen ikke tager lang tid, bliver der ofte lagt 

mange tanker i billedet, efter det er postet (Thisgaard, 2017). Tanker som bunder i om 

billedet er ‘godt nok’, om der kommer den ønskede mængde likes og måske endda om det er 

til at se, at billedet er retoucheret (Thisgaard, 2017). Som psykolog Anna Bjerre pointerer, er 

sociale medier blevet vigtige i forhold til; ”hvor interessant man er” (Thisgaard, 2017). 

 

Det er igen mængden af likes og kommentarer, der udgør interessanthedsfaktoren for den 

enkelte bruger (Thisgaard, 2017). Anna Bjerre udtaler hertil: ”De interagerer med verden 

gennem deres udseende, og verden svarer på, om de er skønne, smukke, dejlige eller gode 

nok (…)” (Thisgaard, 2017). Det er i høj grad sådan – sat på spidsen – at Instagram fungerer; 

brugerne interagerer gennem udseende og føler først, at de er gode nok, hvis de får den 

anerkendelse, de interagerer efter (Thisgaard, 2017). 

 

2.2 Simulakra (Jean Baudrillard) 
Følgende afsnit vil indeholde en gennemgang af begrebet simulakra, formuleret af sociologen 

Jean Baudrillard, og hvordan dette kan kobles sammen med vores problemstilling. 

 

Måden hvorpå der bliver redigeret og manipuleret med virkeligheden, er ikke noget nyt 

fænomen (“Simulacra and Simulation”, 2021). Sociologen, Jean Baudrillard, tager dette 

emne op i sin bog “Simulacres et Simulation” (1981). Med simulakra menes der kopier, der 

gengiver ting som forudsat ikke har nogen original - eller som ikke længere har en original 

(“Simulacra and Simulation”, 2021). Baudrillard beskriver simulakra, simulation, som en 

form for hyperrealitet (Glaser, 1994:1); altså en overdrevet virkelighed. Ydermere, er dét at 

simulere også at foregive, at der er noget, der ikke reelt ‘er der’ (Glaser, 1994:1). Dette kan 
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henvise til blandt andet fravær, udeblivelse eller en mangel på ‘noget’ (Glaser, 1994:3). Dog 

er simulation ikke selvsagt det samme, som at ‘lade som om’ (Glaser, 1994:3).  

Jean Baudrillard argumenterer ligeledes for, at forskellen er klar mellem det reelle og det 

simulerede, da simulering truer forskellen mellem det ‘sande’ og det ‘falske’ (Glaser, 

1994:3). I forlængelse af dette udspringer begrebet simulacrum. Simulacrum betyder; aldrig 

at udveksle for noget virkeligt, men en udveksling i sig selv. “(...) this is to say never 

exchanged for the real, but exchanged for itself (...)” (Glaser, 1994:6). Simulacrum kan 

dermed defineres som noget, der kan give indtryk af ‘bedrageri’, hvor det ikke er muligt at 

skelne mellem det reelle og det opdigtede - samt det ægte og simulerede (Dehs, 2015). 

Bogen “Simulacres et Simulation” er primært kendt for diskussionen omhandlende symboler 

og tegn, samt hvordan disse vedrører samtiden (“Simulacra and Simulation”, 2021).  

 

Baudrillard påstår, at det nuværende samfunds menneskelige oplevelser, opstår i en verden 

infiltreret af simulering, der danner en ‘ny’ virkelighed. Dette vil sige, at den nye virkelighed 

er erstattet af symboler og tegn. Med dette udarbejdede Baudrillard teorien om, at forskellen 

på virkelighed og simulakra ikke var til stede, hvilket kommer af følgende fænomener: 1) 

Moderne medier, 2) Udvekslingsværdi, 3) Multinational kapitalisme, 4) Urbanisering og 5) 

Sprog og ideologi (“Simulacra and Simulation”, 2021). Ved første fænomen henvises der til, 

at de moderne medier; henholdsvis fjernsynet og internettet, bærer ansvaret for 

utydeliggørelsen mellem hvilke produkter, der er nødvendige for at leve og hvilke produkter, 

der blot er ‘materielle goder’ (“Simulacra and Simulation”, 2021). Samme ‘fænomen’ gør 

sig gældende på Instagram. Her ses det eksempelvis, at influencere bruger mediet til at 

reklamere for produkter, de har fået som betaling fra diverse firmaer (“Skjult reklame på 

sociale medier”, 2018), så de fremstilles som ‘uundværlige’ for deres følgere.  

 

Vores udvalgte målgruppe, unge piger i alderen 13 - 23 år, som let ‘konfronteres’ med 

førnævnte reklamer på Instagram, kan få en fejlagtig forståelse af, at det der reklameres for 

enten er; essentielt at eje eller nødvendigt at efterligne. Især når de, der reklamerer, er 

‘offentlige’ ansigter (“Skjult reklame på sociale medier”, 2018) og dermed tænkes at optræde 

autoritære. Der dannes altså en art af metasprog baseret på tegn. Et eksempel dertil kunne 

være, at et Rolex-ur, formentlig kobles sammen med dét at være velhavende, noget eksklusivt 

eller som tegn på en ‘god stil’. Når dette kobles sammen, kan det skyldes reklamernes 

manipulation. Reklamerne tillægger produkterne mening, samt værdi, og alle der ser disse 

reklamer tager del i udvekslingen og eksponeringen af disse tegn. Dog er Rolex-uret ikke 
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mere end blot et ur. Det bærer på disse ‘ekstra fordele’, fordi det er hvad, der er blevet 

reklameret med. Dette er et klart eksempel på simulakra; Rolex-urets tillagte værdi, kan ses 

som en hyperrealitet, der manipulerer os til at tro, det er ‘mere’ end det i virkeligheden er 

(Glaser, 1994:1). 

 

2.2.1 Eksempler på simulakra 

Et andet eksempel på simulakra er det magiske Disneyland. Denne fantasiverden er, foruden 

at være et paradis for børn og voksne, et spil af illusioner samt fantasibilleder - såsom pirater 

(Glaser, 1994:12). Dette fantasibillede, som Disneyland tegner, manipulerer i mild forstand 

med tilskuerne, idet der opstilles en opdigtet verden, hvor barndommen er ‘for evigt’.  

Dermed tiltrækkes flere besøgende og der skabes en mangfoldig effekt (Glaser, 1994:12). 

Endvidere bliver der, overalt i Disneyland, skabt en form for objektiv profilering af USA 

(Glaser, 1994:12). Alle Disneylands værdier er, som Baudrillard beskriver; ”Embalmed and 

pacified” (Glaser, 1994:12). Værdierne er ophøjet af miniaturen og tegneserier, hvilket vil 

sige, at Disneylands værdier er dét bedre end det lille format, som tegneserier ellers 

kendetegnes ved (Glaser, 1994:12). 

 

Endvidere understreger Baudrillard, at en repræsentation kan have fire ordener; 1) Det er 

refleksionen af en dybdegående realitet, 2) Det maskerer og denaturere (berøver dets 

naturlige egenskaber) en dybdegående realitet, 3) Det maskerer fraværet af en dybdegående 

realitet og 4) Det har ingen relation til nogen virkelighed overhovedet: det er dets egen rene 

simulacrum (Glaser, 1994:6). Hertil kan det siges, at Disneylands ‘repræsentation’ af USA, 

maskerer en anden virkelighed, hvor ideologien dækker for simulering af den tredje orden 

(Glaser, 1994:12). Disneyland er dermed præsenteret som en opdigtet verden, for at få os til 

at tro, at resten er uvirkeligt (Glaser, 1994:12). Det USA, der omringer Disneyland, er altså 

ikke længere virkeligt, men tilhører nu hyperrealitetens orden, samt ordenen af simulation 

(Glaser, 1994:12). Hvis Disneyland efterligner den amerikanske livsstil, og deres værdier, i 

sådan en grad at de besøgende bliver manipuleret til at tro, at den opdigtede verden, er 

virkeligheden - så kan ‘virkelighedsprincippet’ ikke reddes (Glaser, 1994:13). Ifølge 

Baudrillard er Disneylands opdigtede verden hverken sand eller falsk (Glaser, 1994:13). 

Pointen med dette eksempel er, at den tidsalder, vi lever i nu, er ét stort ‘mix’ - hvor vi ikke 

kan komme tilbage til det, der var før. Vi kan ikke komme tilbage til barndommen, hvorfor 

Disneyland simulerer barndommen og dens glæder (Glaser, 1994:12-13). 
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Sammenholdes det ovenstående eksempel med vores problemstilling, omhandlende 

retoucherede billeder på Instagram, kan det være svært for brugerne at gennemskue, hvorvidt 

noget er retoucheret. Dermed kan det siges, at det ikke er muligt at komme tilbage til tiden 

før retoucherede billeder. Med udgangspunkt i den udvalgte målgruppe, kan der peges på, at 

tendensen kan skyldes, at aldersgruppen formentligt er mere ‘naive’ i forhold til deres skelnen 

mellem, hvad der er ægte - og hvad der ikke er. I dag er det sværere at kende forskel på det 

retoucherede og det virkelige - dette skyldes, at retoucheringen ofte er udført så ‘elegant’, at 

den ikke kan spottes (Thisgaard, 2017). Dermed er det essentielt at de lærer at stille sig 

kritiske overfor, hvad de ser på nettet. Retoucherede, simulerede, billeder på platformen kan 

give et indtryk af én virkelighed, som har fjernet sig fra den fysiske virkelighed (Thisgaard, 

2017). Den største problematik derved er, at brugerne kan manipuleres til at tro, at der er 

visse normer og forventninger til, hvordan de skal se ud. Virkeligheden er dog en helt anden 

og denne virkelighed er ikke repræsenteret for brugerne i samme grad - som det manipulerede 

(Thisgaard, 2017). Problematikken opstår dermed især, når der prøves af få den fysiske 

verden til at stemme overens med det, der opleves i det digitale univers; Instagram. Mere om 

dette vil indgå i afsnit 4.4.2 “Trin 3: Teknologiens utilsigtede effekter”.  

 

2.3 Identitetsdannelse i senmoderniteten 

Følgende afsnit vil indeholde en gennemgang af begrebet identitet, såvel som et indblik i 

identitetsdannelsen i senmoderniteten, og hvordan alt dette kan kobles sammen med vores 

problemstilling. 

 

Begrebet identitet anvendes om de træk, som sammenlagt kendetegner en bestemt person - og 

adskiller personen fra andre individer (Østergaard et al., 2020). Ens identitet er dermed det, 

der beskriver ens personlighed og karakter (Østergaard et al., 2020). De væsentligste dele af 

identiteten dannes i puberteten, hvor individet også udvikler kønsidentitet (Østergaard et al., 

2020). Ens identitet, i forhold til sociale grupper, kan være skiftende, da vi påtager os 

forskellige roller i forhold til hvilket selskab, vi indgår i (Østergaard et al., 2020).  

Gennem livet påtager vi os dermed forskellige roller - især dette kommer til udtryk på de 

sociale sociale medier, hvor et hav af muligheder, muliggør dét at kunne skabe lige den 

digitale identitet, den enkelte ønsker (Østergaard et al., 2020).  

 



 

21 

Før i tiden forholdt det sig sådan, at individet blev født ind i, og på den måde ‘påtvunget’, en 

bestemt identitet (Østergaard et al., 2020). I nutiden stilles der højere krav til mennesket, 

hvilket resulterer i en stigning i antallet af mennesker med identitetsproblemer (Østergaard et 

al., 2020). Disse identitetsproblemer bunder især i, at nogle individer kan have svært ved at 

placere sig selv i én bestemt ‘bås’ (Østergaard et al., 2020). Instagram er et klart eksempel på, 

hvordan unge prøver at iscenesætte en bestemt identitet (Andersen, 2020). Mediet tilbyder 

netop muligheden for at skabe det ønskede ‘jeg’ (Andersen, 2020). I det senmoderne 

samfund, er vi brudt ud af gamle normer og værdier (Nielsen, 1990:127). De kulturelle 

værdier, der er blevet overleveret fra generation til generation, er ikke længere brugbare for 

nutidens unge, som de har været før i tiden: ”Den kulturelle frisætning eller modernisering 

gør, at hver generation så at sige må begynde forfra.” (Nielsen, 1990:126). Der er sket en 

udvikling i samfundet, som gør, at individet kan forvente sig mere og turde drømme større.  

I dag er identitet ikke nødvendigvis noget, som overføres fra generation til generation. 

Tværtimod kan individet afprøve og ændre sin identitet løbende, alt efter hvilke sociale 

omstændigheder, de lever under (Nielsen, 1990:127). Igen kan der drages paralleller til 

Instagram, hvor det er muligt at afprøve - samt ændre ved - sin identitet (Andersen, 2020). 

Individet er derfor ikke tvunget ind i en bestemt bås og der er mulighed for at ændre sin 

selvopfattelse gennem hele livet (Nielsen, 1990:127).  

 

2.3.1 Ungdom og identitetsdannelse 

Under puberteten, som starter i forskellige aldre hos både drenge og piger, ændrer kroppen 

sig gevaldigt, hvilket kan medvirke i en identitetskrise (Nielsen, 1990:123). Kropsselvet er 

den tidligste form for jeg-oplevelse, vi kender til - så når kroppen ændrer sig, medfører det 

ændringer i selvopfattelsen, hvor nye identitetsmønstre dannes. I puberteten udvikles også en 

ny selvbevidsthed, hvilket dels indebærer evnen til, kritisk, at iagttage sig selv udefra, men 

også dels en ny ‘frihed’ til at eksperimentere med sit forhold til andre (Nielsen, 1990:124).  

I puberteten stiger også individets selvinteresse og der stilles eksistentielle spørgsmålstegn 

ved ens identitet som: ”hvem er jeg egentligt - og hvem vil jeg gerne være?” (Nielsen, 

1990:124). 

 

Det er i ungdomsperioden, at den sociale tilpasning til samfundet sker; ”Ungdomsperioden er 

den udviklingsfase, hvor man skal tilegne sig de afgørende psykologiske, sociale og faglige 

kvalifikationer (...)” (Nielsen, 1990:124). Ingen individer er ens - netop derfor kan det være 

svært at finde grænsen mellem både at tilpasse sig samfundet, og sin egen selvopfattelse 
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(Nielsen, 1990:124-125). Identiteten bestemmes dermed gennem en kombination af de 

individuelle behov, følelser og samfundsmæssige krav, samt forventninger (Nielsen, 

1990:124). Problematikken om unges sociale tilpasning kommer især til udtryk, når der 

sammenlignes med det, der afviger fra eget udseende, som kan give idéen om hvordan de bør 

se ud, for at passe ind (Papsøe, 2018). Hermed kan behovet for selviscenesættelse opstå, i 

forsøget på at leve op til det, de sammenligner sig med (Zand, 2009).  

 

2.3.2 Selviscenesættelse på de sociale medier 

Sociale medier er med til at danne den nye generations identitet, idet disse er hyppigt brugte 

og er et ‘tilflugtssted’ for mange unge (Zand, 2009). Især hos unge ses det, hvordan de bruger 

mange timer på at vedligeholde eksisterende venskaber, såvel som skabe nogle nye (Zand, 

2009). Medierne bruges dermed til at afspejle et individs selvbillede, hvilket vil sige, at der 

kan dannes det ønskede ‘jeg’ (Andersen, 2020). Dette skyldes de sociale mediers muligheder 

for at eksperimentere med sin identitet, hvor brugerne kan påtage sig hvilken som helst rolle 

og let få respons på denne (Zand, 2009). Dermed får de muligheden for at eksperimentere 

med de forskellige roller, før de tager ‘valget’ om at udleve disse i virkeligheden (Zand, 

2009). Denne ungdoms- og perfekthedskultur, hvor unge ‘udstiller’ sig selv, kan 

argumenteres for at være overfladisk og skadende for den enkelte (Zand, 2009). Presset over 

konstant at skulle blive ‘vurderet’, og samtidigt ‘vurdere’ andre, kan skabe en følelse af ikke 

at være god nok - hvilket kan resultere i en ond cirkel, hvor individet vil bruge overvejende 

meget tid på at passe og pleje sit ‘image’ (Zand, 2009). 

 

Det digitale glansbillede af ens liv skal jævnligt opdateres, så der opnås den ‘anerkendelse’, 

brugerne ‘hungrer’ efter (Larvsen, 2008). Anerkendelsen ses i form af likes, kommentarer og 

antallet af følgere (“Insta - selviscenesættelse for den selvfede?”, 2016). Det betyder altså, at 

der for at opretholde denne anerkendelse og interesse, skal gives det, følgerne ‘ønsker’ og 

efterspørger (Thisgaard, 2017). Som eksempel opnår en skål havregrød, i langt de fleste 

tilfælde, ikke samme antal likes som et billede i bikini eller et selfie14. Selvom et 

‘almindeligt’ og ærligt billede, skålen med havregrød, er en mere ægte afspejling af 

virkeligheden - stadig et udvalgt øjeblik - er det, det retoucherede bikini-billede, der typisk 

får mere opmærksomhed og anerkendelse (Skrumsager, 2020). Dette kan blive et problem, 

hvis unge piger, som næsten konstant begår sig på sociale medier, lærer at det kun er det 

 
14 Se begrebsafklaring ‘selfie’ 
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‘perfekte’, der er værd at poste - eftersom det ‘perfekte’ skaber større ‘aktivitet’ på ens profil 

(Thisgaard, 2017). Der er sågar et udtryk skabt hertil; om noget er insta-worthy15 (“Insta - 

selviscenesættelse for den selvfede?”, 2016). At skulle leve op til, at ens billeder skal være 

insta-worthy, kan betyde at unge piger selv begynder, selektivt, at analysere hvordan de ‘bør’ 

agere og se ud, for at få denne anerkendelse og aktivitet på deres profil (Thisgaard, 2017). De 

kan, både bevidst og ubevidst, opfordre hinanden til denne, perfekte, selviscenesættelses 

kultur (Østebø, 2017).  

 

Som Anette Sand og Niklas Ernst (2014) nævner med deres artikels titel “Du er, hvad du 

deler”, så ‘vælger’ brugerne på sociale medier hvem de vil være - og det er så dét, der tages 

udgangspunkt i, når der lægges billeder op (Sand & Ernst, 2014). Denne selektive 

selviscenesættelse kan være usund og skadelig for unge pigers selvbillede, hvis der ikke kan 

skelnes mellem fakta (virkelighed; selve situationen) og fiktion (redigerede, nøje udvalgte 

billeder) (Thisgaard, 2017). Ydermere, kan det siges at have en negativ påvirkning på unge 

pigers selvbillede, hvis de føler sig utilstrækkelige, ‘forkerte’ eller anderledes på baggrund af 

det de ser, på deres Instagram (Østebø, 2017). Et andet aspekt i øjemed er, hvor stor en del af 

brugere der generelt, på sociale medier, manipulerer med virkeligheden, for at ‘kompensere’; 

fordi de formentligt ønsker at være noget andet end, hvad de er (Larvsen, 2008).  

 

2.3.3 Nynarcissisme   

Når der tales om den perfekte selviscenesættelseskultur, på Instagram, kan der til en vis grad, 

drages paralleller til narcissisme-begrebet. Begrebet narcissisme har rødder i myten om 

Narkissos, som afviste nymfen Echos, hvilket medførte straffen; forelskelse i eget 

spejlbillede (“Narcissisme”, 2021). Den førnævnte selviscenesættelseskultur kan være med 

til at fremprovokere en usund form af narcissisme; narcissisme som personlighedsforstyrrelse 

(“Narcissisme”, 2021). Denne skadelige narcissistiske personlighedsforstyrrelse kendetegnes 

ved selvkærlighed (selviscenesættelse) udadtil, men ”tomhed og ringe selvværd” indadtil 

(“Narcissisme”, 2021). Det er især her, der kan drages klare paralleller til vores 

problemstilling.  

 

Hvis unge piger bliver påvirket af andre brugeres ’selvkærlighed’ i en sådan grad, at de – sat 

på spidsen – får usunde narcissistiske træk, kan det være medvirkende til at forværre 

 
15 Se begrebsafklaring ‘insta-worthy’ 
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selviscenesættelses-kulturen. Selvom en narcissist oftest kendetegnes ved at have en arrogant 

attitude, og et stort behov for at blive set, beundret og anerkendt (“Narcissisme”, 2021) – kan 

der argumenteres for, at brugere på sociale medier har samme ’behov’. Når der postes et utal 

af, eksempelvis selfies, er der både et behov for at ‘blive set’, samt en forventning om en 

reaktion; anerkendelse i form af likes og kommentarer (Larvsen, 2008). Jo bedre en reaktion, 

desto bedre og større føles anerkendelsen – som fungerer som en form for belønning 

(Larvsen, 2008). Endvidere, kan dette behov for overfladisk anerkendelse skabe en form for 

’konkurrence’, samt en bevidst eller ubevidst sammenligning (Larvsen, 2008). Selvom 

sammenligningen i sig selv ikke behøver være negativ og skadelig, ses det i større grad at den 

er mere degraderende end motiverende (Larvsen, 2008). 

 

Lasse Larvsen nævner i sin artikel ”Mig, mig, mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene?” 

(2008), at både sociologer og psykologer mener, at denne nye form for ”narcissisme har ramt 

Vesten som en epidemi” (Larvsen, 2008). Som beskrevet i titlen, er det fokusset på selvet der 

er – i større grad end før – det primære fokus for individet (Larvsen, 2008). Det hele handler 

om ”mig, mig, mig”. Der ses en forøgelse af blandt andet realityprogrammer, hvor det oftest 

er selvet, der er i fokus; ”for netop at imødegå det særlige behov for anerkendelse, der ligger 

i de fleste af os” (Larvsen, 2008). Selvom narcissismen, på de sociale medier, primært findes 

i behovet for selviscenesættelse, er der altså brug for andres anerkendelse (Larvsen, 2008). 

Hvis denne anerkendelse og bekræftelse ikke indfries; ”føler man en tomhed eller en 

intethed”, mener psykolog Lars Lundmann (Larvsen, 2008). Han uddyber hertil; ”det 

betyder, at vi konstant er på jagt efter anerkendelsen gennem sociale relationer med alle de 

midler, der nu findes” (Larvsen, 2008). De midler, Lundmann refererer til, kan til dels 

udledes at være selv-forskønnende-apps – på denne måde, hvis selvet ser ’perfekt’ ud, opnås 

der mere anerkendelse. Sociale medier har gennem tiden givet mulighed for, i stigende grad, 

at udleve denne form for nynarcissisme (Larvsen, 2008). Vi kan dyrke det selvbillede, som 

ønskes (Larvsen, 2008), og har nu flere muligheder for at eksponere det – især på medier som 

Instagram.  

  

Selvom det er blevet nemt at ”promovere sig selv”, er jagten på bekræftelse og anerkendelse 

ikke uden ’fare’ (Larvsen, 2008). ”I det øjeblik, du opnår anerkendelse gennem noget, du 

måske ikke er, (…), opstår en grundlæggende konflikt i dig selv. Og så opstår 

tomhedsfølelsen” (Larvsen, 2008). Til trods for at det er selvsamme anerkendelse, der higes 

efter – er det også samme anerkendelse, der direkte skader selvbilledet. Der står yderligere 
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beskrevet i artiklen, at der kan ses en ”sammenhæng mellem vigende selvværdsfølelse og den 

tid, brugerne involverer sig i sociale netværker” (Larvsen, 2008). Psykologi professor Henrik 

Høgh-Olesen understreger ”vi har en sygelig trang til at ’være på’” (Larvsen, 2008).  

Lundmann mener, at for at undslippe denne ’onde cirkel’, er selvet nødt til at gøre sig bevidst 

om sine behov; ”at finde frem til, hvad man virkelig gerne vil have ud af tilværelsen, og hvad 

man gerne vil bekræftes for” (Larvsen, 2008).  

 

Denne form for nynarcissisme, og det øgede behov for at vise sig frem, kommer især til 

udtryk i begrebet selfie. Et selfie er et selvportræt, som er taget af en selv (Kühn-Nielsen, 

2016). I og med, at fotografen er en selv, ses den omtalte forfængelighed – det er selvet, der 

aktivt vælger at tage et billede af sig selv. Søges der på Google efter ordet “selfie”, kan der 

findes et hav af artikler, der forklarer og illustrerer hvordan den ’perfekte’ selfie tages. I 

forlængelse af dette, er det netop vigtigt, at det der postes på Instagram, er så ’perfekt’ som 

muligt (Arnold, 2018). Det er hér, at det begynder at blive skadeligt og påvirke (selvbilledet) 

i en negativ retning (Larvsen, 2008). Der kan argumenteres for, at når der vælges at tage et 

selfie af sit ansigt – sin ’identitet’ – for at vise sig frem, er det et aktivt valg, som brugerne er 

nødt til at være bevidste om; ”For at undgå følelsen af tomhed og den evige jagt på en 

anerkendelse, der ikke mætter, må du finde ud af, hvad du virkelig gerne vil.” (Larvsen, 

2008). Lundmann understreger med citatet, at anerkendelse typisk kun sker for anerkendelsen 

selv – den vil udelukkende give følelsen af tomrum, da den ikke “mætter” på længere sigt 

(Larvsen, 2008). 

 

3. Metodeafsnit 

Følgende afsnit vil indeholde en redegørelse for de metoder, som benyttes i projektet. Først 

hvordan både den kvantitative- og kvalitative metode bliver inddraget gennem henholdsvis 

interviews og spørgeskemaundersøgelser til at få indblik i unge pigers adfærd på Instagram. 

Dernæst hvordan vi inddrager TRIN-modellen - med særligt henblik på de trin, vi har udvalgt 

til at analysere den selvvalgte teknologi, fotografisk retouchering, og hvorfor valget er faldet 

på netop disse trin frem for de resterende. 

 

3.1 Kvantitativ metode: Spørgeskema  

Følgende afsnit vil indeholde en redegørelse af spørgeskemaet som kvantitativ metode samt 

hvordan denne metode, kommer til udtryk i vores rapport. 
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Ønsket med spørgeskemaundersøgelsen var at skabe et ‘generelt’ billede af interaktionen på 

Instagram, med særligt henblik på den afgrænsede målgruppe; unge piger i alderen 13 - 23 år. 

For at få indblik i de unge pigers interaktion på Instagram, udarbejdede vi et online 

spørgeskema, da vi anså denne metode som bedst ‘egnet’ til at ramme en stor mængde 

respondenter (“Kvantitative og kvalitative metoder”, s.d.). På denne måde fik vi indsamlet en 

større mængde data, der kunne ‘sikre’ repræsentativiteten (“Kvantitative og kvalitative 

metoder”, s.d.). Med spørgeskemaet kunne vi få et særligt indblik i tankerne hos unge piger, 

der dagligt benytter platformen, og som dermed er tilbøjelige til at blive påvirket af 

retoucherede billeder derpå. På denne måde kunne vi ‘lettere’ tegne et billede af, hvad der 

især påvirker unge piger i deres brug - og hvad denne påvirkning kan skabe af adfærd. Med 

andre ord; ‘avler’ retouchering mere retouchering? 

 

Spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen var en variation af ‘lukkede’ og ‘åbne’ 

spørgsmål. Vi havde sørget for, at der ved (stort set) hvert spørgsmål, indgik en boks med 

muligheden for at uddybe deres svar. Dermed kunne respondenterne give udtryk for deres 

holdninger i større grad end blot ved at krydse af i et felt (“Kvantitative og kvalitative 

metoder”, s.d.). Dermed har vi søgt at ‘afhjælpe’ undersøgelsens risiko for ‘lukkede’ svar, 

idet der ikke - på samme måde som ved interviews - er muligheden for at kunne stille 

respondenterne opfølgende svar (“Kvantitative og kvalitative metoder”, s.d.). 

Spørgeskemaundersøgelser ligger i højere grad op til en form for ‘envejskommunikation’, 

hvor dialog med respondenterne ikke er en mulighed (“Kvantitative og kvalitative metoder”, 

s.d.). Derfor opfordrede vi stærkt til, at respondenterne kunne knytte en kommentar til deres 

svar - hvilket flere af respondenterne benyttede sig af.  

 

De første fire spørgsmål i spørgeskemaet var til for at opnå baggrundsviden omkring 

respondenterne og deres interaktion på Instagram. Her blev de spurgt ind til deres; alder, antal 

følgere, brug af platformen (målt i timer), samt profilens tilgængelighed i forhold til hvorvidt 

den er offentlig eller privat (jf. Bilag 1). De første spørgsmål skal ses som værende 

overordnede, hvor respondenterne ikke ‘behøvede’ at uddybe deres svar. I de efterfølgende 

spørgsmål, var fokusset at opnå dybere indsigt i hvilke tanker, overvejelser og ‘mønstre’ unge 

piger har, når de interagerer på platformen. Formålet med spørgsmålene var at ‘tegne’ et 

billede af, hvordan målgruppen oplevede både Instagram og retoucherede billeder som en 

påvirkende faktor for deres selvbillede. Vores teori hertil var; jo oftere den enkelte ser på 
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retoucherede billeder, desto større er risikoen for, at de enten selv vil begynde at retouchere, 

eller opleve et større pres ved at skulle leve op til det, de ser på platformen (Papsøe, 2018). 

 

Den største ulempe, og risiko, ved metoden var dermed at vi kunne opleve kortfattede og for 

generaliserende svar, der hverken var nuancerede eller uddybende nok til, at vi kunne arbejde 

videre med dem (“Kvantitative og kvalitative metoder”, s.d.). Eftersom vi havde 

udspecificeret en målgruppe, som kunne besvare spørgeskemaet, ‘mindskede’ vi risikoen for 

at generalisere svarene som værende udtryk for andre end vores respondenters holdninger. I 

og med, der ikke nødvendigvis er samme tendens hos andre aldersgrupper eller køn. 

Samtidigt var der risiko for, at respondenterne ikke kom med gennemtænkte eller ærlige svar 

- og derved blot krydsede ‘tilfældigt’ af i felterne eller tilbageholdt deres oprigtige meninger. 

Dette havde vi i mente, da vores emne kan kategoriseres som ømtåleligt for nogen; især unge, 

der kæmper med selvværdsproblemer (Kristiansen, s.d.:4). Derfor gjorde vi respondenterne 

opmærksomme på, at besvarelserne var anonyme - så de ikke skulle føle sig ‘nervøse’ over at 

komme med deres ufiltrerede holdninger.  

 

Grundet de forskellige risici ved denne metode, valgte vi også at arbejde kvalitativt, i form af 

et personinterview, for at opnå dybere indsigt i en udvalgt respondents oplevelser på 

Instagram, samt meninger om fotografisk retouchering.  

 

3.2 Kvalitativ metode: Casestudie 

Dette afsnit vil indeholde en gennemgang af casestudiet, som metode, samt hvordan denne 

kommer til udtryk i vores rapport.  

 

Formålet med vores casestudie var at gå i dybden med én person, som vi mente havde den 

‘insider’-viden, vi havde brug for (“Casestudie”, s.d.). Hertil udvalgte vi den 22-årige 

influencer, Josephine Müller til at opnå indsigt i hendes fortællinger, oplevelser og meninger 

(“Interviewet Som Metode”, s.d.:1). Den kvalitative metode benyttes netop til at opnå en 

dybere indsigt i viden om, hvad individer gør, hvilke værdier de har og hvad præmisserne for 

deres handlinger er (“Kvantitative og kvalitative metoder”, s.d.). Metoden muliggør dermed 

at se verden gennem andres øjne - “The natives point of view” (Bille, 2020)16. Indsigten skal 

dog ikke, helt formelt, anses som en generel antagelse (“Casestudie”, s.d.). Med studiet 

 
16 Kilde lokaliseret på Moodle.ruc.dk (ikke offentligt tilgængeligt) 
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forsøgte vi ikke at konkludere på, hvorvidt Müllers indsigter også er gældende for andre - det 

var nærmere et forsøg på at undersøge, hvad der kunne være tilfældet (“Casestudie”, s.d.). 

Det er i casestudiet op til forskeren selv at bedømme, hvorvidt indsamlede perspektiver og 

forståelser fra studiet, kan generaliseres til andre kontekster eller personer (“Casestudie”, 

s.d.) - dermed vil dette være en større overvejelse under analysen af vores indsamlede data.  

Et casestudie er en undersøgelsesstrategi, der overordnet kan defineres som en videnskabelig 

undersøgelse af konkrete ‘fænomener’ (Svendsen, 2018). Undersøgelsen skaber muligheden 

for at opnå en mere detaljeret viden omkring dét fænomen, der undersøges (Svendsen, 2018). 

Fænomenerne kan opdeles i tre forskellige kategorier; 1) systemer, 2) forløb og 3) personer 

(Svendsen, 2018), hvoraf det er tredje type fænomen, vi har valgt at gå i dybden med. 

Casestudiet adskiller sig fra andre videnskabelige undersøgelser, idet studiet muliggør at 

bekræfte teorier ud fra konkurrerende perspektiver, samt dét at finde en sammenhæng i ét og 

samme studie (Svendsen, 2018). Vores casestudie, med Josephine Müller, sammenholdt vi 

senere med perspektiver og forklaringer fra vores udsendte spørgeskema. På den måde, 

rummer vores feltarbejde både kvalitative og kvantitative data, idet kombinationen af disse 

typer af data, gav de bedste forudsætninger for besvarelsen af vores problemstilling 

(Svendsen, 2018). Denne sammensætning af data var med til at styrke validiteten af 

undersøgelsen, altså gyldigheden eller pålideligheden (“Kvalitativ og kvantitativ forskning”, 

s.d.). Ved at kombinere de kvalitative og kvantitative metoder, kompenseres der ligeledes for 

de valgte metoders svagheder eller mangler (“Kvalitativ og kvantitativ forskning”, s.d.).  

 

Den kvalitative metode er oftest “induktiv, konstruktivistisk og fortolkende”, hvilket hjalp os 

med at opnå̊ en stærk intern validering og helhedsforståelse af vores komplekse 

problemstilling (“Kvalitativ metode”, s.d.). Vi drog nytte af denne metodes forskellige 

egenskaber, idet vi begyndte vores undersøgelse med empiri og herudaf forsøgte at udlede 

generelle sammenhænge omkring unge pigers selvbillede - og hvorvidt dette påvirkes 

negativt af retoucherede billeder på Instagram.  

 

3.2.1 Personinterview af Josephine Müller (@josephinelivin) 

Dette afsnit vil indeholde en redegørelse af interviewet som kvalitativ metode, og hvordan 

denne metode kommer til udtryk i vores rapport. Vores valgte ‘fænomen’ i denne case, er 

som tidligere nævnt influenceren: Josephine Müller - bedre kendt på Instagram som: 

@josephinelivin. Vi ønskede, gennem interviewet, at belyse Müllers bevæggrunde, for at 

gøre op med retoucherede billeder, der kan tilgås på Instagram, såvel som vi ville dykke ned i 
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hendes to profiler - en ældre, retoucheret fremstilling af hende selv og en nyere, mere 

realistisk fremstilling.  

 

I dette projekt har vi valgt at arbejde med et semistruktureret personinterview. Et 

personinterview kan defineres som et interview, hvor udgangspunktet er én enkelt person - 

hvilket adskiller sig fra både gruppeinterviews, samt fokusgruppeinterviews, hvor der 

inddrages flere personer (“Interviewet Som Metode”, s.d.:1). Vi ønskede at få et særligt 

indblik i Müllers liv, hvilket, blandt andet, indebar Müllers overvejelser i forhold til egen 

Instagram-profil, som medvirkende faktor til at ændre - både positivt og negativt - på unge 

pigers selvbillede. Der er, i personinterviewet, dermed en række temaer, der søges afdækket 

(Kvale & Brinkmann, 2009:144). Fordelene ved personinterviewet er blandt andet, at 

intervieweren får en mere dybdegående og detaljeret indsigt i den interviewedes fortællinger 

og ærlige meninger (“Interviewet Som Metode”, s.d.:2). Samtidigt kan det - for begge parter - 

være lettere at holde fokus, da intervieweren blot skal forholde sig til én, og den interviewede 

ikke kan blive præget af andres holdninger eller opleve en følelse af nervøsitet for at komme 

med deres (“Interviewet Som Metode”, s.d.:2-3). 

 

Det semistrukturerede element kommer til udtryk i vores interviews ‘åbenhed’ (Kvale & 

Brinkmann, 2009:144). Interviewet er semistruktureret, hvad angår rækkefølgen i, og 

formuleringen af, interviewspørgsmålene (Kvale & Brinkmann, 2009:144) og i forhold til 

muligheden for at kunne stille opklarende spørgsmål, der kan forfølge de specifikke svar fra 

respondenten (Kvale & Brinkmann, 2009:144). Begge dele kom til udtryk ved selve 

interviewet, hvor rækkefølgen af spørgsmålene afveg lidt fra dét, vi ellers havde forberedt. 

Dette valg blev taget for at skabe en sammenhæng mellem det Müller svarede, og hvad dette 

kunne lede op til af supplerende spørgsmål. Kunsten i at kunne stille opfølgende spørgsmål, 

beror på interviewerens evne til at lytte aktivt efter, hvad interviewpersonen siger (Kvale & 

Brinkmann, 2009:159). Dermed er det ikke blot ‘nok’ at mestre de forskellige 

spørgeteknikker - aktiv lytning er mindst lige så vigtig (Kvale & Brinkmann, 2009:159). Med 

dette i mente, sørgede vi for ikke at lade de metodologiske regler for interviewet, overskygge 

det essentielle i at lytte aktivt til Müller, sådan svarene gav mest muligt brugbar information 

omkring problemstillingen (Kvale & Brinkmann, 2009:160). 

 

Der er flere ting, der bør overvejes, og tages til eftertanke, når der skal struktureres et 

interview. Dette gælder ikke kun interview-taktikken, men også selve udformningen af 



 

30 

spørgsmålene (Kvale & Brinkmann, 2009:149-154). Under formuleringen af spørgsmålene 

var vi særligt opmærksomme på, at vi ikke ønskede at fremprovokere, eller påvirke, Müller 

til specifikke svar - vi ønskede hendes ærlige og ufiltrerede holdninger (“Interviews”, s.d.). 

Derfor måtte spørgsmålene ikke blive for ledende. Ledende spørgsmål skaber risikoen for, at 

intervieweren ‘peger’ den interviewede i en ønsket retning - en retning, der ikke 

nødvendigvis er udtryk for den interviewedes holdning, hvilket i så fald gør, at svarene ikke 

kan anses som valide (Kvale & Brinkmann, 2009:271). Både validiteten og reliabiliteten af 

interviewviden, er essentiel (Kvale & Brinkmann, 2009:270). Validiteten refererer til, 

hvorvidt noget er sandt og om undersøgelsen reelt undersøger dét, den er tiltænkt (Kvale & 

Brinkmann, 2009:270). Reliabiliteten refererer derimod til, hvor troværdigt resultatet er - og 

hvorvidt samme svar vil opstå, hvis der var en anden interviewer (Kvale & Brinkmann, 

2009:271). Reliabiliteten hænger dermed sammen med ovenstående om de ledende 

spørgsmåls, mulige, indvirkning på svarene (Kvale & Brinkmann, 2009:271). 

 

Da vi først kontaktede Müller, var hun ‘klar’ på at hjælpe os med vores projekt - dog opstod 

en underliggende nervøsitet, hos Müller, før interviewdagen. Hendes frygt var, at hun ikke 

ville kunne formidle det budskab, hun egentlig ønskede. Vi valgte derfor at sende Müller 

nogle af spørgsmålene på forhånd, sådan hun havde en ‘guideline’ for, hvad interviewet 

kunne omhandle. Dette betød, for Müller, at hun var mere forberedt og rolig omkring 

situationen. Herved opstod den ‘gode kontakt’, som Kvale & Brinkmann (2009) beskriver 

som følgende: 

 

“Der skabes god kontakt ved, at intervieweren lytter opmærksomt og viser forståelse 

og respekt for, hvad interviewpersonen siger, og ved, at interviewpersonen er 

afslappet og klar over, hvad han eller hun ønsker at vide” (Kvale & Brinkmann, 

2009:149).  

 

Foruden dette, sørgede vi også for at introducere Müller til projektet med en såkaldt briefing, 

på interviewdagen, hvor Müller blev sat ind i processen endnu engang (Kvale & Brinkmann, 

2009:149). Såvel som vi fulgte op, efter interviewet, med en debriefing - for at ‘mindske’ den 

anspændthed, angst eller tomhed, der kan opstå efter endt interview (Kvale & Brinkmann, 

2009:149).  
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Det er de første par minutter af interviewet, der er afgørende for udfaldet (Kvale & 

Brinkmann, 2009:148). Det er derfor essentielt, at den interviewede - fra start - har en klar 

opfattelse og fornemmelse af intervieweren, før interviewet påbegyndes (Kvale & 

Brinkmann, 2009:148). Med andre ord, kan det være en ‘utryg’ situation for den interviewede 

at skulle åbne op omkring følelser, holdninger og oplevelser, hvis intervieweren er en 

fremmed (Kvale & Brinkmann, 2009:148). I vores tilfælde, var én af os bekendt med Müller, 

hvilket kunne argumenteres for at skabe en vis ‘tryghed’ (Kvale & Brinkmann, 2009:148). 

Samtidigt bør intervieweren være opmærksom på at vise interesse, forståelse og respekt for, 

hvad interviewpersonen siger - dette vil resultere i en mere afslappet ‘setting’, hvor 

interviewpersonen i højere grad kan tale ‘frit’ (Kvale & Brinkmann, 2009:148-149). Ved 

interviewets start var Müller nervøs og ‘kluderede’ derfor i ordene. Dette gjorde, at hun blev 

‘usikker’ og havde svært ved at få formuleret det, hun egentlig ville sige. Derfor sørgede vi 

for at forsikre hende om, at vi ville tage det i hendes tempo ved at gøre hende opmærksom på, 

at det var okay, hvis hun havde brug for lidt betænkningstid ved hvert spørgsmål.  

 

Samtidigt lagde vi ud med ‘simple’ spørgsmål, der var ‘lettere’ at svare på, som: “Hvad 

poster du primært på din nye profil?”. Dette hænger sammen med, at spørgsmålene til 

interviewet bør være korte og enkle, sådan der ikke skabes tvivl eller misforståelser, omkring 

spørgsmålenes egentlige fokus (Kvale & Brinkmann, 2009:152). Nervøsiteten kommer også 

til udtryk i transskriptionen (jf. Bilag 2), hvor de første par minutter rummede en del tvivl, 

pauser og citerede ‘øh’. Det var essentielt for os, at transskriptionen var citeret udførligt og så 

vidt muligt rummede den sociale kontekst samt den emotionelle tone under interviewet, 

sådan at; “(...) læsere, der ikke har overværet den levede kropslige tilstedeværelse i 

interviewsituationen, kan forstå det, der bliver sagt” (Kvale & Brinkmann, 2009:150). Dette 

er essentielt, da det øger reliabiliteten af transskriptionen, så det er troværdigt og sikrer det 

etiske hensyn til den interviewede (“Interviewet Som Metode”, s.d.:4) 

 

Det er ligeledes essentielt, at intervieweren er forberedt på at modificere spørgsmålene efter 

den interviewedes ordforråd og uddannelsesmæssige baggrund (Kvale & Brinkmann, 

2009:155). Ikke alle deler samme opfattelsesevne - og det er derfor nødvendigt, at 

intervieweren er opmærksom på dette, sådan spørgsmålene forstås korrekt (Kvale & 

Brinkmann, 2009:155). Under interviewet med Müller, var vi klar over, at begreber som 

simulakra og teorier om billedmanipulation og selviscenesættelse, ikke nødvendigvis var 

‘hverdagssprog’ eller almen viden - derfor var inddragelsen af dette simplificeret. 
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3.3 TRIN-modellen 
Med afsæt i kurset Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA), har vi udarbejdet en 

teknologisk analyse af retoucherede billeder på Instagram med inspiration fra tre ud af TRIN-

modellens seks trin.  

 

TRIN-modellen er inspireret og videreudviklet på baggrund af inspiration fra anerkendte 

teknologi-definitioner af Carl Mitcham og Jens Müller (Jørgensen, 2020:3). Formålet med 

TRIN-modellen er at give inspiration til analyser og beskrivelser af teknologier, med fokus på 

de teknisk-videnskabelige aspekter, hvorfor denne model fungerer som inspiration for vores 

analyse af fotografisk retouchering (Jørgensen, 2020:2). Akronymet “TRIN” står for 

Teknologi, Radikalt og Inkrementelt design i Netværk (Jørgensen, 2020:3). Modellen er 

opbygget af seks forskellige teknologiske trin, hvoraf vi har valgt at tage udgangspunkt i tre 

af dem; Trin 1; Teknologiers indre mekanismer og processer, Trin 3; Teknologiers utilsigtede 

effekter og Trin 6; Teknologier som innovation (Jørgensen, 2020:2).  

 

Valget af disse trin er taget på baggrund af en vurdering af, at disse aspekter var de mest 

essentielle at belyse i forhold til vores selvvalgte teknologi; fotografisk retouchering. For at få 

en forståelse af, hvilken ‘størrelse’ og indvirkning teknologien har på unge pigers selvbillede, 

har Trin 1, 3 og 6 været ‘nødvendige’ at tage udgangspunkt i. Netop fordi, vi ønsker et 

indblik i de værktøjer som udvalgte redigeringsapps indeholder, der kan bruges til at ændre 

på unge pigers udseende. Såvel som vi ønsker indblik i hvilke, negative, effekter disse kan 

have på deres selvbillede; både effekter med karakter af risici, samt de mere vedvarende. 

Samtidigt ønskes der indblik i hvem, og hvad, der ‘driver’ teknologien; eftersom 

retoucheringen i højere grad er blevet normaliseret (Thisgaard, 2017). De resterende trin skal 

dog ikke ses som et ‘fravalg’, men nærmere som del af afgrænsningen. Samtidig kan der 

argumenteres for, at alle aspekter af teknologien i nogen grad kommer til udtryk i analysen, 

trods de ikke har et afsnit for sig.  
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(Jørgensen, 2020;2)  

 

3.3.1 Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Med Trin 1 har vi undersøgt hvilke funktioner retoucherings-apps, som Facetune 2 og 

Airbrush, har - for at skabe et teknisk aspekt af, og overblik over, disse ‘selv-forskønnende-

apps’ egentlige egenskaber og ‘formål’. Vi vil derfor, ud fra Trin 1, belyse hvordan appsene 

er bygget op gennem deres indre mekanismer, samt hvilken ‘rejse’ det enkelte billede kan 

gennemgå - gennem disse - inden det deles på Instagram. Valget af Trin 1 er taget på 

baggrund af respondenternes svar på vores udsendte spørgeskema. Svarene giver indblik i, 

hvordan respondenterne interagerer på, og benytter sig af, Instagram. Såvel som indblik i, 

hvor stor en grad, de selv tager del i denne billedretoucherings-proces. Det er vigtigt, at vi 

tolker respondenternes svar ‘rigtigt’, ved netop at have et indblik i selve processen og de 

indre mekanismer, så vi bedst muligt kan udtrække brugbart data.  

 

3.3.2 Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter  

Med Trin 3 har vi analyseret hvilke utilsigtede effekter, der er ved den fotografiske 

retouchering på Instagram. I sammenhæng med dette, har vi analyseret de utilsigtede effekter 

som redigerings- og retoucherings-apps, der indeholder selvforskønnende 

redigeringsværktøjer, medfører.  

 

De utilsigtede effekter af en teknologi vurderes oftest at være negative (Jørgensen, 2020:8). 

Der kan skelnes mellem utilsigtede effekter, som har karakter af risici og som er vedvarende 

(Jørgensen, 2020:8). Når der udvikles en teknologi, er det stort set umuligt at undgå, at den 

ikke i én eller anden grad medfører nogle utilsigtede effekter (Jørgensen, 2020:8). Disse er 

typisk effekter, som ikke var forudset, eller effekter der først er opstået i forbindelse med 



 

34 

brugen af teknologien (Jørgensen, 2020:8). I vores analyse vil vi afdække de mest 

fremtrædende effekter, der samtidigt har den største indflydelse på unge pigers selvbillede. 

 

3.3.3 Trin 6: Teknologier som innovation 

Med Trin 6 har vi undersøgt hvilke drivkræfter og barrierer, der ligger bag retoucherede 

billeders udbredelse på Instagram - og hvilke utilsigtede effekter dette kan skyldes. For at 

komme i dybden med dette trin, inddrages vores analyser fra Trin 1 og Trin 3.  

 

Der kan være barrierer for udbredelsen af en teknologi, som hænger sammen med en 

teknologis utilsigtede effekter (Jørgensen, 2020:10). Trin 6 i TRIN-modellen uddyber en 

teknologis formål, hvilket typisk er at; “tilvejebringe en fordel” (Jørgensen, 2020:10). Det 

som nogle, måske, betragter som en fordel ved teknologien, kan for andre ses som en ulempe 

(Jørgensen, 2020:11). Eksempelvis kan de retoucherede billeder anses som en ulempe, for 

nogen, da det påvirker deres selvbillede negativt, men en fordel for andre, da de - ved hjælp 

af de retoucherede billeder - kan fremstille sig selv, som de ønsker at se ud. Forstået således, 

at de retoucherede billeder ikke ‘behøver’ at referere tilbage til en sandhed/virkelighed. 

Drivkræfterne i en teknologi, eksempelvis ved et online kasino, kan være at folk bliver 

afhængige og at det kan foregå ‘automatisk’ - hvor spillet ‘spiller’ sig selv. Barrierer, for 

førnævnte eksempel, kan være at det netop foregår online, så der kan ikke skabe præcis 

samme atmosfære som i virkeligheden. Samtidigt er en barriere, idet oplysningerne lagres i 

en online database, at det kan medføre misbrug af disse. 

 

4. Analyse 

Følgende afsnit vil indeholde en detaljeret og dybdegående analyse af den indsamlede data 

fra vores feltarbejde - og hvad der deraf kan udledes. Først gennem en kvantitativ behandling 

af vores udarbejdede spørgeskemaundersøgelse, dernæst gennem en kvalitativ behandling af 

vores casestudie, samt personinterview.  

 

4.1 Kvantitativ data: Spørgeskemaundersøgelse 

Dette afsnit vil indeholde en analyse med henblik på dataene fra det udarbejdede 

spørgeskema - med fokus på, hvad vi ud fra denne data kan udlede omkring vores 

problemformulering. Spørgeskemaundersøgelsens formål er, i denne rapport, at skabe et 
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‘generelt’ billede af unge pigers interaktion på Instagram, ved at tage udgangspunkt i data fra 

en større mængde respondenter. 

 

Kigges der på respondenternes svar, benyttede næsten halvdelen af respondenterne - 45,6 % - 

platformen i omkring 1-2 timer om dagen (jf. Bilag 1:1). Dette lå i den lave ende af spektret, 

hvilket vi tog med os videre i analysen af de øvrige besvarelser. I spørgsmål tre; ”Hvor 

mange følgere har du på Instagram?” samt spørgsmål fire; ”Er din Instagram privat eller 

offentlig?” søgte vi indsigt i, hvorvidt der var en sammenhæng mellem antal af følgere og dét 

at have en offentlig kontra privat profil. 

 
(jf. Bilag 1:1) 

 

Det kan udledes, at respondenten med flest følgere (11.000) har en offentlig profil - hvorimod 

respondenten med færrest følgere (30) har en privat profil. Generelt set, var der en tendens til 

at de med flest følgere havde en offentlig profil - og omvendt. Kigges der på de individuelle 

svar, i forhold til om der kan være en sammenhæng mellem antal følgere, og dét at føle et 

pres over, hvad der postes, ses der en overensstemmelse. Respondenten med flest følgere 

svarede, at hun; tænker meget over de billeder, hun poster - også med henblik på, hvorvidt 

disse passer ind i hendes feed. Samtidigt bliver hun også påvirket, når hun ser andre på sit 

feed der - i hendes optik - er smukkere end hende selv. Kigges der på svarene fra 

respondenten med færrest følgere, tegnes der et billede af, at hun blot ‘følger lidt med i 

veninders liv’ og ikke poster billeder af sig selv - hun føler sig samtidigt ikke påvirket af det, 

hun ser på platformen (jf. Bilag 1:1). Ved at kigge nærmere på de resterende svar i 

spørgeskemaet, kan der udledes, at jo flere følgere den enkelte har, desto mere tænkes der 

over, hvad der postes på profilen.  Såvel som en offentlig profil, hvor alle ens følgere ikke 

nødvendigvis er bekendte, kan skabe et større pres i forhold til, hvordan den enkelte ønsker at 
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præsentere sig selv. Et pres der kan resultere i et øget behov for at retouchere sine billeder, så 

de fremstår ‘perfekte’ for ens følgere (Thisgaard, 2017). De ‘perfekte’ billeder giver nemlig 

den anerkendelse, brugerne interagerer efter (Larvsen, 2008). 

 

I forlængelse af spørgsmål to, omhandlende mængden af tid den enkelte bruger på Instagram, 

søgte vi større indblik i hvordan denne tid så egentligt blev brugt. Dette udgjorde spørgsmål 

fem; “Hvordan bruger du Instagram?” (jf. Bilag 1:2). Her kan der udledes, at hele 59,9 %, 

svarende til 88 respondenter, stort set aldrig poster billeder på deres profil (jf. Bilag 1:2). Vi 

havde dermed i mente, at størstedelen af respondenterne ikke selv aktivt postede billeder, 

men i højere grad ‘fulgte med’. Til spørgsmålet indgik en mulighed for at uddybe sit svar, 

hvoraf flere respondenter kommenterede, at de højst poster et par gange om måneden - eller 

at de i højere grad benytter Instagrams story-funktion. Som vi tidligere i rapporten har 

fastslået, er billeder på stories kun offentligt tilgængelige i 24 timer - hvilket giver mulighed 

for at være mere autentiske, idet billederne ikke indgår permanent på deres profil (Nielsen, 

2019). Det kunne tænkes at respondenterne i højere grad bruger stories, fordi der her ikke på 

samme måde ‘behøves’ retouchering (Nielsen, 2019). 

 

I denne sammenhæng er det relevant at dykke ned i spørgsmål seks; “Hvordan har du det, 

når du poster et billede af dig selv?” (jf. Bilag 1:3). Vi ønskede med dette spørgsmål at 

undersøge, hvorvidt der - på Instagram - hersker en kultur, hvor pigerne i målgruppen er 

nervøse for at poste billeder af dem selv på deres profil af ‘frygt’ for reaktionen blandt 

følgerne. Eller grundet følelsen af, at billederne ikke lever op til det, de eksponeres for. 

 
(jf. Bilag 1:3) 
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Hele 38,1 % tænker meget over dét at poste billeder af dem selv, og 34 % af respondenterne 

bliver nervøse for reaktionen (jf. Bilag 1:3). Hertil uddyber en af respondenterne; “Bliver 

nervøs for om folk vil synes jeg ser grim ud og tænke hvorfor i alverden jeg dog ville poste 

det billede” (jf. Bilag 1:3). En anden uddyber, at hun ikke tænker synderligt meget over det, 

hvilket bunder i, at det kun er hendes veninder, der følger hende. Det er her interessant, at 

trods over halvdelen af respondenterne har en privat profil - og dermed skal godkende hvem, 

der kan følge med i deres liv - tænker 38,1 % af respondenterne alligevel meget over det, når 

de poster et billede af dem selv - også med henblik på, om det passer ind i deres feed.  

 

Besvarelserne giver et klart indblik i, at flere af respondenterne tænker over, hvad andre 

brugere synes om dem - hvilket påvirker deres adfærd i forhold til, hvordan de interagerer på 

platformen. Nogle fravælger helt at poste billeder af dem selv af selvsamme årsag (jf. Bilag 

1:3). Dette hænger sammen med, at unge i højere grad bruger de sociale medier, og deres 

profiler, til at skabe deres ønskede ‘image’ udadtil, hvilket sætter nogle personlige 

forventninger til, at det de så poster, skal leve op til dét, de spejler sig i (Andersen, 2020). 

Kun 18,4 % af respondenterne var helt ligeglade med dét at poste billeder af sig selv, hvilket 

tegner et billede af, at der er en underliggende kultur på Instagram, hvor dét der postes, skal 

leve op til en vis ‘standard’ - billederne skal være insta-worthy (“Insta - selviscenesættelse for 

den selvfede?”, 2016). Når de unge piger skal leve op til, at deres billeder skal være insta-

worthy, kan det betyde at de begynder at analysere hvordan de ‘bør’ agere og se ud, for at få 

denne anerkendelse på deres profil (Thisgaard, 2017) - hvilket kan være grunden til at flere af 

respondenterne er nervøse, når de skal poste billeder af dem selv. De kan, både bevidst og 

ubevidst, opfordre hinanden til denne, perfekte, selviscenesættelses-kultur (Østebø, 2017). 

Såvel som der sker konstante sammenligninger på platformen, som ultimativt kan slide på 

selvværdet (Papsøe, 2018). Muligvis i en sådan grad, at flere vælger ikke at poste billeder af 

dem selv - noget flere af respondenternes svar lægger op til. Sammenligningerne kan muligvis 

være en af grundene til, at tendensen til at redigere og retouchere sine billeder, er steget 

markant, da der ønskes at se ud på samme måde (Martinsen, 2020).  

 

I det syvende spørgsmål; “Hvilke af følgende udsagn kan du relatere til?” (jf. Bilag 1:3), 

ønskede vi indsigt i, hvad der kunne påvirke de unge piger i en negativ retning. Med andre 

ord; hvordan indholdet på Instagram påvirker dets brugere negativt. Efter research stillede vi 

nogle udsagn op, som brugerne kunne krydse af, såfremt de følte, disse passede på dem. 

Udsagnene omhandlede; påvirkningen af ikke at opnå det ønskede antal likes/kommentarer, 
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at miste følgere, at blive ‘konfronteret’ med piger - de selv anser som smukkere, hvis andres 

liv ser ‘federe ud’ eller hvis andre brugere har en flottere krop end deres egen (jf. Bilag 1:3). 

 

 
(jf. Bilag 1:3) 

 

Besvarelserne dertil er særligt opsigtsvækkende. Hele 60,5 %, svarende til over halvdelen af 

respondenter, bliver påvirket, når de ser en person, der - i deres optik - har en flottere krop 

end dem selv. Hertil uddyber én respondent, som netop har valgt denne svarmulighed;  

 

“ (...) Så jeg er enig i, at jeg påvirkes til dels, fordi jeg ser andres kroppe og liv, og 

disse er ofte polerede og lidt uægte/forskudte fra virkeligheden, men jeg kan selv 

styre, hvem jeg følger. Så derfor følger jeg flere diverse mennesker, så jeg ser kroppe 

lig min egen, større og med strækmærker (...)” (jf. Bilag 1:3) 

 

Respondenten pointerer endvidere, at hun har taget et aktivt valg om, hvem hun vil følge - da 

dette begrænser, hvem hun kan sammenligne sig selv med. Respondenten skriver ligeledes, at 

hun selv synes, hun er smuk - dog har hun stadig behovet for ikke at følge piger, der afviger 

for meget fra hendes egen kropsbygning, da dette bliver en ‘usund’ sammenligning (Papsøe, 

2018). Desuden er respondenten selv klar over, at meget af det, der kan tilgås sociale medier, 

er et ‘glansbillede’. Dog lader det ikke til, at denne realisation er ‘nok’ til, at det ikke påvirker 

hende. Psykolog, Rikke Papsøe, beskriver dette som følgende; 

 

“Selvom vi rationelt ved, at andres liv på de sociale medier er redigerede i retning af 

det positive, påvirker glansbilledet os. Vi kommer til at tro, at det er normalt, at livet 
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er succeser og lagkage. Vi kommer til at tro, at vi kan få det. Og vi slår os selv max i 

hovedet, når vi ikke får det – hvilket er ofte.” (Papsøe, 2018). 

 

Samtidigt bliver næsten halvdelen også påvirket, hvis de ser en, der i deres optik er smukkere 

end dem selv. En respondent uddyber følelsen, hun sidder med, som en tanke; “gid det var 

mig”. Der tegnes ud fra dette spørgsmål et klart billede af, at billederne på Instagram kan 

medvirke i et forringet selvværd (Papsøe, 2018). Hvis vi sidestiller ovenstående besvarelser 

med vores problemformulering, bliver det klart, at billederne på platformen - trods flere af 

vores respondenter ved, at disse kan være ‘manipulerede’ eller taget ud af kontekst - fortsat 

påvirker negativt, da billederne opstiller uopnåelige skønhedsidealer. Noget der ultimativt har 

en indflydelse på selvbilledet (Papsøe, 2018). 

 

I denne forbindelse er det relevant at vende blikket mod de næste par spørgsmål 

omhandlende; retouchering og redigering. Her ønskede vi indsigt i, hvor mange af vores 

respondenter der tog del i tendensen; ‘billedmanipulation’ og hvorvidt dette kan medvirke til 

en følelse af, at der er visse standarder på Instagram, de føler, de skal leve op til. Dertil kom 

spørgsmål otte; “Redigerer/retoucherer du dine billeder på Instagram?” (jf. Bilag 1:4). 

 

 
(jf. Bilag 1:4) 

 

Langt over halvdelen af vores respondenter, helt præcist 72,8 %, ‘erkender’ at de redigerer 

lys og farver på deres billeder, før de deler dem på Instagram. Denne form for redigering 

ændrer dog ikke på en persons udseende og fremtræden, men bevidner nærmere om et 

‘behov’ for at billederne skal fremstå visuelt æstetiske; billederne skal passe ind i deres feed 

og formidle et ønsket ‘udtryk’. På den anden side har 29,9 % af respondenter svaret, at de 
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retoucherer; for eksempel fjerner urenheder og skønhedsfejl. Dette kan kobles sammen med, 

at flere unge føler et større pres over konstant at skulle blive vurderet på de sociale medier - 

noget der kan resultere i, at de føler sig ‘forpligtet’ til at fjerne selv de mindste ‘fejl’ eller 

urenheder (Zand, 2009). Noget der igen medvirker i det øgede skønhedspres, hvor der ikke er 

plads til andet end dét at være fejlfri - noget der hverken er muligt eller realistisk at leve op til 

(Østebø, 2017). Redigeringsprogrammerne er blevet en større, integreret, del af unges 

“mediekultur” og er, ifølge psykolog Anna Bjerre, ofte den direkte årsag til et forringet 

selvbillede eller selvværd (Østebø, 2017). 

 

Kun få af vores respondenter retoucherer særlige karakteristika ved deres krop, hvilket tegner 

et billede af, at størstedelen af vores respondenter har en grænse for, hvor langt de selv vil 

‘gå’ - dog hvis der kigges på de individuelle besvarelser, er dette ikke ensbetydende med, at 

de ikke bliver påvirket, i form af ringere selvværd, når de ‘konfronteres’ med andres 

retoucherede billeder på platformen. Sammenlagt kan vi dog udlede, at 54 ud af 147 af vores 

respondenter retoucherer sine billeder i nogen grad, hvilket svarer til en tredjedel (jf. Bilag 

1:4). En rapport fra Børns Vilkår viser, at 38 % af de adspurgte unge piger i 9. klasse, altid, tit 

eller nogle gange ‘ændrer’ (retoucherer) billeder af dem selv - hvilket på samme vis svarer til 

en tredjedel (Stribæk et al., 2020:47). Besvarelserne fra henholdsvis spørgeskemaet og 

undersøgelsen fra Børns Vilkår, giver hermed indblik i, hvordan redigeringsværktøjerne har 

skabt muligheden for ‘perfektion’, idet unge nu let og gratis kan skabe en idealiseret udgave 

af dem selv (Stribæk et al., 2020:47). Denne udgave af dem selv, baserer de på, hvordan de 

tror, andre synes, de vil fremstå bedst (Stribæk et al., 2020:47). Dette har en negativ 

indvirkning på selvbilledet, da utilfredsheden over at afvige fra ‘det perfekte’ på Instagram, 

kan medvirke til en ond cirkel, hvor unge aldrig føler, at de er gode nok, som de er; uden 

redigering og retouchering (Papsøe, 2018). 

 

I forlængelse af spørgsmål otte, hvor der kigges på, i hvilken grad, respondenterne 

‘manipulerer’ med deres udseende og fremtræden, kommer spørgsmål ni; “I hvor stor en 

grad føler du, at din Instagram afspejler dit virkelige liv?” (jf. Bilag 1:4). Her svarede over 

halvdelen af respondenterne, svarende til 65,3 %, at der er ‘lidt’ forskel; der er taget et valg 

om - enten bevidst eller ubevidst - at der er aspekter, de ikke ønsker at dele på deres profil. På 

Instagram ses en tendens til, at der oftest postes omkring den enkeltes største succeser og 

bedrifter, hvilket kan have en negativ indvirkning på ‘tilskueren’ som tænker, at dette 

‘glansbillede’ af et liv, er ‘normalt’ (Papsøe, 2018). Tendensen til at vise ‘opturene’ frem for 
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‘nedturene’ er ikke noget nyt fænomen - det ligger i menneskets natur at ville præsentere sig 

selv på bedst tænkelig vis (Sand & Ernst, 2014).  

 

Med spørgsmål ti; “Føler du, at du skal leve op til en vis standard og at der er forventninger 

til, hvordan du skal se ud på Instagram?” (jf. Bilag 1:5) fik vi indblik i, hvorvidt vores 

problemstilling egentligt var relevant. Over halvdelen af respondenterne, 59,2 %, svarede 

“ja” til, at der er visse standarder og forventninger, de føler, de skal leve op til. Kigges der på 

de individuelle svar, gælder dette både for pigerne med få, og mange følgere - og der kan 

dermed ikke peges på en sammenhæng mellem disse faktorer.  

 

 
(jf. Bilag 1:5) 

 

Nogle af respondenterne, der har svaret “Nej” har uddybet deres svar med, at deres svar højst 

sandsynligt ville være anderledes, hvis de postede billeder af dem selv. En anden respondent 

uddyber; “Nej, men føler der er en forventning til hvad der skal lægges ud. Et billede af ens 

krop eller ansigt får mere opmærksomhed end ens hverdagsting eller hyggelige sociale 

komsammener” (jf. Bilag 1:5). En tredje skriver sågar, at hun aldrig kunne finde på at poste 

noget, hvis det ikke var redigeret eller retoucheret (jf. Bilag 1:5). Besvarelserne tegner et 

billede af, at frygten for reaktionen, samt forventningerne til dem, fylder meget i deres tanker 

- for nogle fylder det i sådan en grad, at de ikke tør lægge noget ud på deres profil, hvis dette 

ikke er helt ‘perfekt’ i deres øjne. Noget der i nogle af respondenternes øjne kun kan opnås, 

hvis de retoucherer deres billeder.  
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Dertil fandt vi det passende at afslutte med spørgsmålet; “Har Instagram en effekt på, 

hvordan du ser på dig selv?”. Her svarede hele 63,3 % af respondenterne at Instagram, til 

dels, har en effekt på, hvordan de ser på sig selv - hvor 6,8 % mener, at det påvirker dem 

meget. En uddybende kommentar til dette spørgsmål lyder; “Der er et konstant pres og 

tænker tit på, hvad jeg skal ligge ind næste gang” (jf. Bilag 1:5). En anden respondent svarer 

ligeledes, at det er sammenligningen mellem hendes og andres liv, der spænder ben for hende 

og påvirker hende negativt.  

 

 
(jf. Bilag 1:5) 

 

Ikke alle respondenterne er dog enige i, at Instagram har en udelukkende negativ effekt. En af 

respondenterne skriver dertil, at det også kan have en positiv effekt, når hun følger profiler, 

der advokerer for ‘body positivity’, hvilket får hende til at føle sig tilpas i, og glad ved, egen 

krop (jf. Bilag 1:5). Det kan dog ikke benægtes, set ud fra vores data, at Instagram hos 

størstedelen af unge piger, fylder i sådan en grad, at de bruger tid på at overveje kommende 

Instagram posts og hvorvidt disse kan give dem den ønskede anerkendelse - i form af likes og 

kommentarer. De individuelle besvarelser giver ligeledes indblik i, at Instagram har en effekt 

- selv hos de, der ikke poster billeder af dem selv. Hvorvidt du blot er ‘tilskuer’ eller ‘aktivt 

poster’, har ifølge besvarelserne ikke den store betydning for, hvordan du påvirkes.  

 

Håbet med spørgeskemaet var at få et dybere, nuanceret, indblik i de unge pigers tanker, 

følelser og holdninger til Instagram. Ligeledes ønskede vi at få indblik i deres interaktion på 

mediet. Besvarelserne fra spørgeskemaet giver indblik i en ‘perfekthedskultur’ på Instagram, 
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der er præget af høje forventninger til, hvordan den enkelte skal se ud, samt agere på 

platformen. Særligt ses det hos de yngre piger af spektret, hvordan de påvirkes af det, de ser 

på mediet; især når det stiller uopnåelige idealer til dem og egen krop eller udseende. Dette 

kan især være hårdt, når det også er i denne alder, de unge piger står i en identitetsproces, 

hvor de skal finde ud af, hvem de er - og kunne tænke sig at være (Albrektsen, 2014). Trods 

spørgeskemaet kan siges blot at give et ‘udsnit’ af virkeligheden, peger dataen i retning af, at 

billedmaterialet på Instagram har en negativ effekt på de unge pigers selvbillede. Noget der 

især kommer til udtryk ved, at flere frygter for at poste billeder af dem selv - idet de er bange 

for reaktionen. Såvel som der ses en øget tendens til at retouchere mindre skønhedsfejl og 

urenheder væk, da dette ikke er ‘socialt acceptabelt’ at vise frem på sin profil (Gøttsche, 

2019). Hvor unge, førhen, udelukkende kunne spejle sig i andre ved fysisk interaktion, har de 

sociale medier åbnet døren for, at denne spejling og sammenligning ikke ophører - ikke 

engang, når de kommer hjem fra skole (Albrektsen, 2014). En udvikling der viser sig at være 

stressende for de unge, såvel som deres selvbillede lider under denne digitalisering og større 

hang til fotografisk retouchering (Albrektsen, 2014). 

 

4.2 Kvalitativ data: Personinterview 
Følgende afsnit vil indeholde en fyldestgørende analyse af personinterviewet med influencer, 

Josephine Müller, med dét formål at komme et skridt tættere på en besvarelse af vores 

problemformulering. Med andre ord; hvad interviewet med Müller kan fortælle os om de 

negative effekter ved retoucherede billeder på Instagram. 

 

Vi søgte gennem interviewet, som tidligere beskrevet, at belyse Müllers bevæggrunde for at 

gøre op med retoucherede billeder, der kan tilgås på Instagram. Såvel som at dykke ned i 

hendes to profiler - en ældre, retoucheret fremstilling af hende selv og en nyere, mere 

realistisk fremstilling. Svarene som Müller gav os, fungerede som brugbare sammenligninger 

til de svar, vi fik fra vores spørgeskemaundersøgelse. Müller var en oplagt ‘kandidat’, idet 

hun har oplevet Instagram på både ‘godt og ondt’, såvel som hun dagligt kontaktes af unge 

piger, der påvirkes af det, de ser på platformen. Dermed kunne hun give et validt indblik i 

mediets ‘perfekthedskultur’ og hvordan dette især påvirker hende, samt andre i samme 

aldersgruppe. 
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Første interviewspørgsmål lød: “Hvorfor skabte du Instagram-profilen @josephinelivin?”. 

Vi ønskede fra start at kortlægge Müllers intentioner for profilen, samt afdække de 

oplevelser, der havde ledt op til beslutningen. Müller forklarede her, hvordan hun i en 

længere periode havde kæmpet med dårligt selvværd - noget hun kobler sammen med det 

billedmateriale, hun blev præsenteret for på Instagram: “(...)  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” (jf. Bilag 2:1). Denne ‘åbenbaring’ førte til en ny profil - en såkaldt ‘ny 

start’, hvor et opgør med perfekthedskulturen fik ‘frit spil’ i form af mere realistiske 

fremstillinger af Müllers krop, udseende og liv. Selv beskriver hun den nye profils indhold 

som præget af: “(...) kropsaccept, selvkærlighed og personlig udvikling - og så er jeg vild 

med at lave de her ‘Instagram vs. Reality’ billeder” (jf. Bilag 2:1). Disse ‘Instagram vs. 

Reality’ billeder, som Müller her refererer til, er et nyere koncept, hvor det ‘sande’ - 

uretoucherede billede - bliver sat op mod det ‘perfekte’ og manipulerede (Caunt, s.d.). 

Nedenstående er et eksempel på denne type billeder, som også er dét billede, vi fremviste 

Müller og bad hende kommentere på under interviewet: 

 

 
(jf. Bilag 2:8) 
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Müller ville bruge timevis på at tage det ‘perfekte’ billede, redigere samt retouchere hendes 

ydre og fremtvinge et smil, for at portrættere sig selv som ‘perfekt’ på de sociale medier (jf. 

Bilag 2:1). Alt dette gjorde hun for at leve op til de forventninger og standarder, hun satte til 

sig selv - og som hun følte, “samfundet” satte til hende (jf. Bilag 2:2): 

 

“(...) 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 (...) hvor jeg tror, at på den nye profil her, har jeg haft brug for at gøre 

op med alt dette og tænke “fuck det” (...) 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” (jf. Bilag 2:2).  

 

Müller postede ‘perfekte’ billeder på sin gamle profil for at opnå en vis accept 

(anerkendelse), men dette blev på bekostning af hendes velvære og selvværd. Anerkendelsen 

som Müller forventede ville have en gavnlig effekt på hendes selvbillede, blev tværtimod en 

anerkendelse, der ikke ‘mættede’ på længere sigt (Larvsen, 2008). Det er ovenstående 

‘Instagram vs. Reality’-billeder, der har været med til at åbne Müllers øjne for, hvor skadende 

kulturen på Instagram var for hendes selvbillede. Selv beskriver Müller det som en følelse af 

at være kontant deprimeret, ked af sin krop og usikker på sig selv - både udseende- og 

personlighedsmæssigt (jf. Bilag 2:8). For selvom hun oplevede en vis anerkendelse i form af 

likes og kommentarer på sine ‘perfekte’ billeder, tog hun det ikke til sig. For når hun kiggede 

i spejlet, var virkeligheden en anden. Selv beskriver Müller dét at poste et billede, dengang, 

som en “forfærdelig oplevelse” (jf. Bilag 2:2). Dette uddyber hun med: “Når jeg havde 

postet et selfie, lå jeg som regel bagefter i sengen og græd” (jf. Bilag 2:9). På hendes nye 

profil, hvor hun har ‘lov’ til at være sig selv, er dette en helt anden oplevelse: “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.” (jf. Bilag 2:2).  

 

Müller træder dog fortsat varsomt i sin brug af mediet. Der er dage, hvor hun ikke poster, for 

at; “beskytte mit eget mentale helbred” (jf. Bilag 2:3), idet hun nogle dage, er mere tilbøjelig 

til at sammenligne sig med det, hun ser på platformen. Dette giver indblik i, at vi alle blot er 



 

46 

mennesker - og at alle har dage, hvor følelsen af ikke at være ‘god nok’, trænger sig på. 

Netop denne følelse, har Müller i højere grad forsøgt at mindske, idet hun tog valget om ikke 

at følge profiler, der ikke havde en positiv effekt på hendes selvbillede: “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 - der har jeg bevidst valgt ikke at sætte mig 

selv i den position” (jf. Bilag 2:4). Müller peger på, at tendensen til at sammenligne os selv, 

er menneskelig og bunder i, at vi er såkaldte ‘flokdyr’ - frygten for udstødelse og ensomhed, 

overskygger vores selvstændige dømmekraft, idet vi bare gerne vil passe ind (Hjorth, 2015).  

 

Selvom Müller ikke længere retoucherer sine billeder, kan det dog nogle gange være svært at 

lægge retoucheringen helt bag sig: 

 

“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?” (jf. Bilag 

2:5)  

 

Førhen ville Müller retouchere hendes ydre i form af en fladere mave og større numse, da 

dette var, hvad hun blev præsenteret for på sit Instagram-feed. Her opstod den nedslående 

følelse, hvor de billeder, hun tog af sig selv, ikke var lig det, hun sammenlignede sig med. 

Det er især her, at selvværdet ‘krakelerer’, da opfattelsen af en selv, bliver afvigende fra det 

‘perfekte’. Dette kan også kobles sammen med Baudrillards teori om simulakra. Hvis unge 

piger, som Müller, bliver influeret af det, de ser på moderne medier, til at retouchere deres 

billeder ‘uigenkendelige' for at kunne leve op til dette - vil deres billeder ende med at høre 

under den fjerde orden (Glaser, 1994:6). Her vil der opstå en falsk repræsentation af deres 

fremtræden, der ikke har nogen relation til virkeligheden - billederne bliver tværtimod en 

simulation af, hvordan de ønsker at se ud (Glaser, 1994:6).  

 

For os var det også særligt interessant at kigge på, hvorvidt Müllers nye profil reelt havde en 

indvirkning på hendes følgere. Spørgsmålene dertil skulle altså afdække, hvorvidt vores 

problemstilling var relevant - og om der var hold i mediernes fremstillinger om, at de sociale 

medier påvirker unges selvbillede i en negativ retning (“Sociale medier giver lavt selvværd 
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og fører til spiseforstyrrelser”, 2018). Müller beskriver, hvordan hendes nye profil oplevede 

en overvældende modtagelse - hvor der primært var positive kommentarer: 

 

“(...) 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. (...) 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.” (jf. Bilag 2:7).   

 

Det kræver kun få klik på Josephine Müllers Instagramprofil, førend den positive energi og 

tilstrømning af anerkendende kommentarer, bliver synlig. Flere brugerne ‘hylder’ Müllers 

billeder for at være ærlige og krops-omfavnende. Flere lægger ligeledes vægt på, hvor 

taknemmelige de er for Müllers ‘arbejde’ for at normalisere den ‘ægte’ kvindekrop. Dette 

understreger Müllers pointe om, hvor vigtigt dette emne er - og hvor meget den ærlige form 

for fremstilling, på sociale medier, har været efterspurgt og nødvendig for, hvordan unge 

piger fremover vil se på sig selv.  

 
(Eksempler på kommentarer på Müllers Instagram. Lokaliseret på: https://www.instagram.com/p/CIY2Cj-j4yt/) 
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For halvandet år siden var der, ifølge Müller, ikke mange profiler som hendes. Der er dog, 

over tid, sket en form for dominoeffekt, hvor flere benytter deres profiler til at sætte fokus på, 

at ikke alt, der kan tilgås på Instagram, bør tages for ‘ægte vare’. Dette vidner ifølge Müller 

om en ny kultur, eller tendens, hvor vi i stedet for kun at vise de bedste sider også kan vise de 

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.” (jf. Bilag 2:13). 

Mod afslutningen af interviewet, søgte vi Müllers bud på, hvilken effekt retoucherede billeder 

på Instagram har, eller kan have, på unge pigers selvbillede. Müller var ikke i tvivl om, at det 

der dominerer ens Instagrams-feed, også dominerer hvordan vi ser på os selv. Derfor vil en 

overfyldt startside, med retoucherede billeder som de fleste ikke kan leve op til, få selvværdet 

til at dale: “Fordi vi skal leve op til noget, der ikke er os - og aldrig bliver os.” (jf. Bilag 

2:14). Dog mener Müller ikke, at ansvaret for et forringet selvbillede udelukkende kan 

tillægges retoucherede billeder. Hun mener i stedet, at det er en kombination af flere ting.  

Müller tror også på, at Instagram kan bruges til noget positivt - og at det som hun, og mange 

andre, poster, kan være med til at skabe en opløftende kultur, hvor det er ‘okay’ at være sit 

‘ægte jeg’ og hvor der er plads til at hvile i sig selv - og sin krop. Dog er det en kæmpe 

problematik, ifølge Müller, at folk ikke kan skelne mellem det ‘ægte’ og det ‘simulerede’: 

“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.” (jf. Bilag 

2:14). Derfor er dette i høj grad hendes fokus og noget hun advokerer for, bør ændres.  

 

Interviewet med Josephine Müller tegner i høj grad et billede af, at det på Instagram er blevet 

let at skabe lige den profil, der ønskes. Samtidigt er der, med brug af diverse redigerings-

apps, også rig mulighed for at manipulere sine billeder, som det lyster. Noget som Müller 

selv har taget del i - på bekostning af hendes mentale helbred. Dog bør Instagram ikke 

udelukkende ses på som noget ‘negativt’, tværtimod mener Müller, at Instagram rummer flere 

positive sider - noget hun har valgt at udnytte, sådan hun kan hjælpe andre gennem svære 

tider. Müller mener ikke, at retoucherede billeder på de sociale medier kan stå alene som 

‘synderen’, når der kigges på unges tendenser til et forringet selvbillede - men at det, 

selvfølgelig, spiller en markant rolle for vores virkelighedsfornemmelse. Én ting er Müller 

dog helt sikker på: “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.” (jf. Bilag 2:7).  
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4.3 Sammensætning af data 

Følgende afsnit vil indeholde en sammenholdt analyse af dataene fra 

spørgeskemaundersøgelsen og personinterviewet, af Josephine Müller, med dét formål at 

kigge på hvorvidt disse tegner et billede af en tendens af problemstillingen. Med andre ord; 

hvad de sammenholdte data kan fortælle os i forhold til vores problemformulering. 

 

Både Müller og størstedelen af respondenterne tænker meget over når de poster et billede af 

sig selv. Fælles for besvarelserne var, at der i højere eller lavere grad blev overvejet hvad der 

postes - og forhåbningen om en god reaktion fra følgerne var den samme. I interviewet 

fortalte Müller at hun ikke altid følte sig “smuk nok”, når hun skulle poste et billede af sig 

selv, på sin gamle Instagram profil (jf. Bilag 2:1). Det samme gør sig gældende for flere 

respondenter; “Bliver nervøs for om folk vil synes jeg ser grim ud og tænke hvorfor i alverden 

jeg dog ville poste det billede” (jf. Bilag 1:3) 

 

Et andet aspekt, både Müller og respondenterne, belyser er sammenligning. Førhen 

sammenlignende Müller sig meget med andre profiler på Instagram, som i høj grad påvirkede 

hende (jf. Bilag 2:3). Dette påpegede Müller som en ‘normal’ tendens, idet vi er “flokdyr” 

(jf. Bilag 2:3), hvilket også kommer til udtryk i besvarelserne fra spørgeskemaet. Over 

halvdelen af respondenterne, svarende til 63,3 %, svarede at Instagram til dels havde en 

effekt på, hvordan de ser på sig selv (jf. Bilag 1:5). Ydermere, har ti respondenter svaret, at 

det har en større effekt og derved påvirker dem i høj grad. Dette kan skyldes den førnævnte 

sammenligning; hvor der ønskes at se ud som de billeder, der fylder i ens feed.  

 

Selvom platformen giver fri mulighed for at kunne skildre stort set alle aspekter af ens liv, er 

det ikke alle der vælger denne mulighed. Størstedelen af respondenterne svarede netop, at der 

var lidt forskel på deres virkelige liv sammenholdt med det, de skildrede på deres profil (jf. 

Bilag 1:4). Da Müller blev spurgt ind til, hvorvidt Instagram 100% afspejlede hendes 

virkelige liv, svarede hun; “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.“ (jf. Bilag 2:4). Modsat, mener en respondent, at selvom hun 

redigerer føler hun stadig at hun viser viser sit liv “ (...) meget 1:1. Jeg poster dog kun glade 

øjeblikke” (jf. Bilag 1:4). Dette mener vi til dels er selvmodsigende. Hvis der kun postes 

glade stunder, hvilket livet naturligvis ikke udelukkende består af, kan respondenten altså 
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ikke skildre sit liv 1:1 - uden livets andre aspekter. Førhen havde Müller samme tendens til at 

selektere; skildre hendes liv som værende ‘perfekt’ og uden dårlige dage. Efter at have lagt 

sin gamle profil bag sig, opstiller Müller dog ikke de samme ‘regler’ til sig selv for, hvad der 

kan postes; “Jeg prøver at være så ærlig som muligt” (jf. Bilag 2:3). For dét at poste de glade 

øjeblikke, gjorde ikke Müller gladere - tværtimod havde dette den modsatte effekt, idet hun til 

sidst ikke kunne genkende det liv, hun havde ‘skabt’ på sin profil. 

 

Den sammenholdte data giver i høj grad indtrykket af, at de overvejelser og tanker - både 

Müller og respondenterne - tilkendegiver, er naturlige og noget som mange tænker. I og med, 

at Josephine Müller indgår i samme målgruppe som vores respondenter, giver det mening, at 

deres tanker mere eller mindre stemmer overens.  

 

4.4 Teknologisk analyse af fotografisk retouchering (TRIN-modellen) 
Følgende afsnit vil indeholde en dybdegående teknologisk analyse af fotografisk retouchering 

med særligt fokus på, hvilke negative effekter denne teknologi har på unge pigers selvbillede. 

Analysen er inspireret af tre udvalgte trin fra TRIN-modellen; Trin 1, Trin 3 og Trin 6, der 

hver især belyser et aspekt af den selvvalgte teknologi. 

 

4.4.1 Trin 1: Teknologiens indre mekanismer & processer 

TRIN-modellens første trin belyser opbygningen af en teknologi; hvordan den fungerer i 

praksis med henblik på opfyldelsen af teknologiens formål (Jørgensen, 2020:6). Her søgte vi 

at beskrive selve teknologien bag et retoucheret billede; helt specifikt processen i hvordan det 

’skabes’ gennem en app. Dette har vi gjort for netop at få et indblik i- og belyse hvor nemt og 

hurtigt det kan gå, når et billede retoucheres.  

 

Som nævnt tidligere, findes der et hav af redigerings- og retoucherings-apps, som 

udelukkende har til formål at tilbyde selvforskønnende redigeringsværktøjer (Thisgaard, 

2017). Der findes ikke noget, der hverken er for småt eller for stort til at blive ændret, tilføjet 

eller fjernet (Thisgaard, 2017). Hvis der tages udgangspunkt i appsene; Facetune 2 og 

Airbrush, er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan redigeres og 

retoucheres (Facetune2, s.d.; Airbrush, s.d.). Helt lavpraktisk, kan der i appsene både hentes 

billeder fra kamerarullen eller der kan tages et her-og-nu-billede (Danielsen, 2015). Den 

første mulighed, der popper op, er et ’præfabrikeret filter’, som automatisk ‘forbedrer’ dit 
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valgte billede (Facetune2, s.d.). Ved hjælp af et enkelt tryk, udglatter filteret hudstrukturen, 

bleger tænder og mindsker rander under øjnene (Facetune2, s.d.). Denne funktion, eftersom 

den er lavet som ’one-size fits all’, kan have tendens til netop at se redigeret ud. Hvis der 

ønskes at retoucheres noget specifikt, som for eksempel en mindre talje eller større numse, er 

der også mulighed for dét (Facetune2, s.d.). Lige meget hvilket værktøj, der trykkes på, og 

hvad der ønskes at retoucheres, bliver der vist en lille video-guide til hvordan et billede kan 

retoucheres på bedste vis (Facetune2, s.d.). Som det fremgår af appen Airbrushs slogan: 

”Make every photo worth sharing”, appelleres der til samme idé – som nævnt tidligere – at 

der er noget, der er mere (insta-)værdigt at dele end andet (Airbrush, s.d.). Som Lundmann 

belyste i vores teoriafsnit; 2.3.3 Nynarcissisme, er det i høj grad det ’perfekte’, der skaber 

anerkendelsen hos brugerne (Larvsen, 2008). Vores udvalgte målgruppe, unge piger i alderen 

13-23 år, opnår bedst den anerkendelse, de både bevidst og ubevidst higer efter, hvis de 

promoverer og præsenterer sig selv fra deres allerbedste vinkel (Larvsen, 2008). Jagten på 

selvsamme anerkendelse, fordrer netop trangen til at redigere og retouchere, hvorfor selv-

forskønnende-apps vinder indpas på brugerne – og unge piger (Larvsen, 2008).      

 

Det er væsentligt at understrege, at der er bestemte værktøjer på appsene, der koster penge at 

’låse op’ og dermed at benytte. Der kan ligeledes på begge apps tilkøbes medlemskab, 

’Premium’/’VIP’, som giver fri adgang til alle redigeringsværktøjerne. Det er både muligt at 

købe medlemskabet som midlertidigt, men også som ”one-time purchase” og ”lifetime” 

(Facetune2, s.d.):   

 
(Screenshot af medlemskab mulighederne på hhv. Facetune 2 til venstre og Airbrush til højre) 
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Det er oftest de mest populære muligheder såsom ”foundation”, ”firm” og ”touch up”, som 

kun kan ‘låses op’ med medlemskabet (Airbrush, s.d.; Facetune 2, s.d.). Dette aspekt, 

understøtter vores forestilling om, at retoucherings-dilemmaet mere eller mindre er en del af 

en ’kontrolleret industri’. Programmørerne, der har udviklet disse apps, har formentligt nøje 

indblik i, hvilke værktøjer der bruges mest, og hvilke værktøjer der er smartest at ’låse’, for at 

opfordre til, at folk benytter sig af deres tilbud. De fleste vælger dog oftest redigerings-apps, 

der er har et niveau af ”freemium” (Hernández, s.d.). Freemium bunder i en 

forretningsmodel, hvor der ageres på to niveauer; ”Et basisniveau der er gratis, og et 

premiumniveau der betales for” (“Freemium”, 2021). ’Basisniveauet’ i de valgte apps, hvor 

der blandt andet kan udglattes hud, fjernes urenheder, ændres på hudfarve og hårtone, er 

gratis og skal forsøge at give brugerne lyst til udvide deres ‘pakke’. Idéen med 

billedredigering og retouchering er, som tidligere nævnt, at det helst ikke skal være tydeligt, 

at det netop er redigeret. ’Premiumniveaet’ i disse apps, hvor der eksempelvis kan tilføjes 

’make-up’, fremhæves detaljer og fjernes objekter, opfylder netop dette ønske om, at 

redigeringen/retoucheringen ikke skal kunne ses, hvorfor nogle brugere vælger at købe et 

medlemskab til disse muligheder.  

 

For at at få et indblik i vores målgruppes anvendelse af billede-retoucherings-apps, delte vi 

spørgeskemaet, hvori vi ønskede at få svar på hvordan - og i hvilken grad - de anvendte disse. 

Ud fra dette kan der udledes, som tidligere nævnt, at over halvdelen af vores respondenter 

redigerer lys og farver, såvel som det ikke er helt ‘unormalt’, at der bliver fjernet urenheder 

og ‘skønhedsfejl’ (jf. Bilag 1:4).  

 

4.4.2 Trin 3: Teknologiens utilsigtede effekter 

Når der kigges på en teknologi, i vores tilfælde fotografisk retouchering, er det relevant at 

kigge på de utilsigtede effekter dertil. Oftest betegnes de utilsigtede effekter som værende 

negative (Jørgensen, 2020:8), som er vores primære fokus i analysen. 

 

Som tidligere beskrevet, i afsnit 2.3.2; Selviscenesættelse på de sociale medier, ses en 

stigende tendens til iscenesættelse på de sociale medier, især på Instagram (Larvsen, 2008). 

Den største problematik ligger i, at unge piger, selekterer i hvad der er ’værd at poste’ (“Insta 

- selviscenesættelse for den selvfede?”, 2016), hvilket får tandhjulene i ’den onde cirkel’ til at 

rulle. Som nævnt i samme afsnit, påvirkes unge piger, gennem konfrontationen med 

retoucherede billeder til at ændre adfærd; hvordan de skal ‘agere’ og se ud. Det bliver, for 
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dem, selvsagt hvordan de skal optræde og iscenesætte dem selv, for at få den anerkendelse, 

de netop søger ved at promovere dem selv. Ydermere understreges det, at medierne bruges til 

at afspejle et individs selvbillede – et selvbillede, som de selv kan danne, retouchere og 

ændre, præcis som det passer dem (Andersen, 2020). Denne anerkendelse er dog ikke 

vedvarende, da den kun “mætter” midlertidigt (Larvsen, 2008). Idet anerkendelsen bygger på 

noget simuleret, og hvis det afviger fra det der kan ses i spejlet, så er følelsen af tomhed 

nærmere den vedvarende effekt.   

 

Måden unge benytter sociale medier på, kan ses som en form for afprøvning af forskellige 

roller, før de ‘vælger’ en, og udlever denne i virkeligheden (Zand, 2009). Hertil kan det 

tilføjes, at de filtrer der optræder på stories, kan ses som en ulempe, for brugerne, ved 

designet. Filtrene på story er ‘præfabrikerede’ og dermed kræver retoucheringen ikke noget 

af brugerne - de er blevet retoucheret for dem. Risikoen her er, at det kan påvirke de unge til 

at føle, at eget udseende ikke er ‘godt’ nok. Dette kan til dels skabe en vedvarende effekt, 

hvor de ikke føler, at et billede af dem - uden et retoucherende filter - er ‘værdigt’ nok til at 

blive postet (“Insta - selviscenesættelse for den selvfede?”, 2016). Muligheden for at benytte 

filtrene er altid tilgængelig, når teknologien anvendes (Jelsøe, 2020)17. Instagram har 

sandsynligvis ikke medtænkt brugen af filtrene som en negativ vedvarende effekt, men 

nærmere som værende et ‘underholdende’ eller ‘eksperimenterende’ element. 

 

Disse redigerings-tjenester går på mange måder godt i spænd med Jean Baudrillards begreb 

om simulakra. Ligesom Disneyland repræsenterer en fortolkning af den amerikanske livsstil, 

repræsenterer de retoucherede billeder en fortolkning af brugernes selvbillede – selvom dette 

kan være ’modstridende’ med virkeligheden (Glaser, 1994:12). Som nævnt i afsnit 2.2.1; 

Eksempler på simulakra, påpeger Baudrillard, at en repræsentation kan have fire ordener 

(Glaser, 1994:6). Sat på spidsen, kan disse fire ordener sammenlignes med måden, der 

redigeres og retoucheres på; alt efter graden af førnævnte ’manipulation’. I første orden, 

anses billedets fremtræden som en refleksion af en dybdegående realitet (Glaser, 1994:6) – 

her er billedet hverken redigeret eller retoucheret. I anden orden, kan billedets fremtræden 

anses for værende tilpasset (til den nye/ønskede virkelighed), der denatuerer en virkelighed 

(Glaser, 1994:6) – hvis der eksempelvis er justeret i farver/belysning. I tredje orden maskerer 

billedet en rigtig virkelighed/realitet og viser en manipuleret virkelighed (Glaser, 1994:6) – 

 
17 Kilde lokaliseret på Moodle.ruc.dk (ikke offentligt tilgængeligt) 
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hvis urenheder for eksempel mindskes. I fjerde orden findes der ikke længere en virkelighed, 

men derimod kun simulation (Glaser, 1994:6) – hvis der for eksempel ændres i kroppens 

proportioner; en mindre talje eller større brystparti, og/eller tilføjes og fjernes objekter. 

 

Anna Bjerre nævner i en anden artikel ”Redigerer sig til det perfekte ydre: - ’Likes’ er 

anerkendelse” (2017), at den direkte årsag til unges dårlige selvbillede er, at disse 

redigeringsapps stort set er blevet en ”integreret del af unges mediekultur” (Østebø, 2017). 

Anna Bjerre fortsætter i artiklen; ”føler de sig ikke gode nok, før de lægger billedet op, så er 

det ikke en sund adfærd” (Østebø, 2017). Det betyder, at de der retoucherer deres billeder – 

før de poster det – gør det for at få den selvtillid de mangler (Østebø, 2017). De er de mest 

skrøbelige (Østebø, 2017). 

 

Som tidligere nævnt, i afsnit 2.2 Simulakra, er simulakra ikke et nyt fænomen. Som 

Baudrillard understreger, kan simulakra også være det at foregive, at der er noget, der ikke 

reelt ’er der’ (Glaser, 1994:3). Her kan simulakra og billedretouchering til dels have samme 

fællesnævner; ved hjælp af disse selv-forskønnende-apps, kan der skabes en forestilling om 

noget, der (oftest) ikke er der i virkeligheden. Dette kan både være selvtilliden, der forsøges 

at udstråles, når disse billeder postes - selvom den ikke nødvendigvis er eksisterende. Det kan 

også være billedets retouchering, der kan foregive noget, der ikke er der ’i virkeligheden’; 

eksempelvis en smallere talje end den, der haves. Det kan ses som en utilsigtet effekt, når 

brugerne ikke kan skelne mellem virkelighed og simulation, idet det skaber en ny 

virkelighed.  

 

En ny virkelighed, der kan netop siges at være skadende for unge pigers selvbillede, fordi 

denne ‘simulerede’ virkelighed bliver deres virkelighed. Her kan der tales om et 

menneskeligt fænomen; ’Seeing is believing’, som bliver belyst i artiklen ”Seeing is 

Believing; A common sense theory of the adoption of perception-based beliefs” af John Bell 

og Zhisheen Huang fra 1999 (Bell & Huang, 1999). Fænomenet henviser til, at vi tror på det 

vi ser – og at det vi ser, bliver til vores sandhed og realitet (Bell & Huang, 1999:1). ’Seeing is 

believing’ er et tvetydigt udtryk – det rummer både aspektet af ’jeg skal se det, før jeg tror 

det’, men også ’jeg tror det, fordi jeg har set det’. Det sidste aspekt er netop den største 

utilsigtede effekt, ved retoucherede billeder, fordi unge piger, der konstant bliver konfronteret 

med dem, kan begynde at tro, at det er virkeligheden. Netop fordi vi, som mennesker, tror på 

dette ’seeing is believing’-fænomen, hvor vi naturligt gerne vil føre tingene tilbage til en 
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original; en virkelighed. De retoucherede billeder har ingen virkelighed, og billeder på sociale 

medier skal ikke længere vise den rigtige virkelighed 1:1, men der kan skabes simulakra af en 

ny virkelighed. Forstået således; der simuleres en ny virkelighed med de retoucherede 

billeder, hvor ’vi’ forfalsker det virkelige og spreder ’kopier’, ifølge Baudrillard (“Simulacra 

and Simulation”, 2021). Når der retoucheres billeder, skabes der noget visuelt, som ikke 

nødvendigvis har en virkelighed at føres tilbage til; det har ingen reel ’mening’ eller original 

(“Simulacra and Simulation”, 2021).  

 

Endvidere, forsøger Baudrillard at understrege vigtigheden i, at der er en klar forskel mellem 

virkelighed og det simulerede. I og med, at simuleringen truer forskellen mellem det sande og 

falske, er det som tidligere nævnt svært at navigere i, og gennemskue, retoucherede billeder 

på Instagram. Som Julie Thisgaard (2017) og Anna Bjerre (2017) argumenterer for, i afsnit 

2.1.2; ‘Billedets rejse’, er de retoucherede billeder ikke blot er misvisende, men også 

medvirkende til et uopnåeligt ideal, som unge piger tror at de er nødt til at efterleve – for 

netop at få den anerkendelse, de behøver (Thisgaard, 2017; Østebø, 2017). Det kan siges at 

være en af de primære utilsigtede effekter ved de retoucherede billeder; at brugerne føler et 

vis pres til at efterleve disse standarder. Hvis ikke de kan opnå dette, skader det deres 

selvbillede (Østebø, 2017).  

 

En anden utilsigtet effekt er, at det i høj grad er brugen af mediet, og retoucherings-appsene, 

der medvirker til problemet. Brugerne er på sin vis selv med til at ‘forværre’ deres 

selvbillede, formentligt uden at de er bevidste om det, fordi de ’vælger’ at blive konfronteret 

med billeder, der er simulerede. ’Vi’ har selv skabt teknologierne, der forudsætter at tingene 

ikke har en original (“Simulacra and Simulation”, 2021). Teknologiske muligheder, som 

findes i de selv-forskønnende-apps, gør at tingene bliver misforstået eller mistolket. ’Vi’ 

bestemmer det virkelige – og det vi ser, bliver ’vores virkelighed’.  

 

4.4.3 Trin 6: Teknologier som innovation 

Følgende afsnit vil uddybe fotografisk retouchering og dets formål. Hertil vil vi fokusere på 

drivkræfter bag, og barrierer for, teknologiens udbredelse.  

 

Fotografisk retouchering besidder en fordel, og realiseringen af dette vil være en drivkraft for 

selve udbredelsen af teknologien (Jørgensen, 2020:11). Fordelen er, at individet - ved brug af 

retoucherings-apps, kan skabe en ‘ny’ ydre identitet. Her refereres der til Trin 1, som uddyber 
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redigerings- og retoucherings-apps’ indre mekanismer og processer, og hvordan disse 

påvirker brugerne gennem de lettilgængelige muligheder. Denne tilgængelighed, unge piger 

har til at forme deres selvbillede gennem fotografisk retouchering, er dermed en drivkraft for 

teknologien, da den formår at give dem værktøjer til at finpudse deres ‘jeg’. På samme måde 

vokser behovet for selviscenesættelse på sociale medier (Larvsen, 2008), da det er her de kan 

promovere sig selv gennem visuelle fremstillinger, og selv kan vælge præcis, hvad de ønsker 

at dele (Thisgaard, 2017) – ligegyldigt om det er ægte, opstillet eller taget ud af kontekst. 

Retoucherede, simulerede, billeder kan give et udtryk for en ‘ny’ virkelighed, som ikke 

nødvendigvis eksisterer i virkeligheden, hvilket er en drivkraft for teknologien i at kunne 

præsentere sig selv ‘perfekt’.  

 

En anden drivkraft, der udspringer i forbindelse med fotografisk retouchering, er den 

manipulering, som sker gennem det simulerede visuelle. Dette kan påvirke unge piger til at 

føle et pres til at retouchere, da de konstant er under pres for at skulle blive ‘vurderet’, og 

samtidig vurdere andre på platformen. Sådan et pres kan skabe en følelse af ikke at være god 

nok (Zand, 2009). Resultatet af sådan en følelse medvirker oftest i en ‘ond cirkel’, hvor flere 

begynder at retouchere og ville ændre deres visuelle ‘jeg’ (Zand, 2009). Ved analysen af Trin 

3 fremstår det, at der findes et pres i selv at skulle retouchere, som en af de primære 

utilsigtede effekter hos brugerne; “Redigeringsprogrammerne er en integreret del af unges 

mediekultur (...)” (Østebø, 2017). Med dette henvises der til afhængigheden i, at hvert billede 

skal retoucheres og igennem selv-forskønnede-apps, før billederne lever op til de standarder 

og det ‘perfekte’ liv, der florerer på Instagram. Ligeledes ses afhængigheden i at købe sig til 

bedre værktøjer, sådan der kan retoucheres ‘lettere’ og mere ‘elegant’. Dette kan medføre, at 

unge piger anser sig selv for at afvige fra ‘normen’, hvis ikke de kan leve op til standarderne, 

og dermed gerne vil ændre på ting ved sig selv. En uddybende kommentar til dette kommer 

fra vores spørgeskema, hvor en respondent har udtalt: "Der er et konstant pres og tænker tit 

på, hvad jeg skal ligge ind næste gang" (jf. Bilag 1:5), hvilket hænger sammen med, at de kan 

føle et pres og nervøsitet, ved at skulle præsentere og promovere deres liv online.  

 

Yderligere, som beskrevet i Trin 3, kan de ‘præfabrikerede’ filtre på Instagram story 

argumenteres for at drive teknologien. Netop fordi, de på forhånd er lavet, gør det filtrene 

yderst let tilgængelige for brugerne, da brugerne ikke selv behøver besidde større 

retoucherings-kompetencer. Filtrene kan ses som små ‘nudges’, der ‘puffer’ brugerne til at 
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benytte dem (Sunstein, 2014:2). Det kan her ske, at brugerne så at sige kører på ‘mental 

autopilot’ og dermed ikke aktivt overvejer deres adfærd (Riis, 2021)18. 

 

Kigges der på de forskellige barrierer for udbredelsen af den fotografiske retouchering, står 

tabuet omkring dét at retouchere sine billeder, frem - for os - som den umiddelbart største. 

Teknologien bag de retoucherede billeder kan på sin vis ‘kun’ promovere sig selv, forstået 

således; hvis de der retoucherer ikke vil stå ved det og dermed ikke fortæller det videre, sker 

der ikke en ‘dominoeffekt’. I og med, billedmanipulationen kan ses som et tabu, bliver det 

ikke en ‘ting’, som den enkelte har lyst til at tale ‘højt’ om eller anbefale til dem, omkring 

sig. Det kan, for brugerne, være ‘pinligt’ at indrømme og/eller de kan mangle indsigt i, at der 

er en effekt af retoucheringen. De kan tro, at det de gør, er ‘harmløst’ og ikke har en 

decideret effekt på, hvordan de ser sig selv - og at de ikke bevidst medvirker til den 

førnævnte perfektheds-kultur på Instagram. Modsat er det med Instagram, som teknologi, der 

både promoverer sig selv og bliver anbefalet videre. På Instagram er der primært fokus på 

interaktionen både mellem ens venner og resten af verden. Såvel som dét at den enkelte 

bruger tager del i ‘universet’, samt ønsker at andre også skal ‘deltage’ - derfor fortælles der 

videre om platformen. 

 

Et andet aspekt er den gradvist stigende barriere, hvor retouchering og redigering bliver 

udbredt og indlejret i de unges mediekultur, som på længere sigt kan blive et decideret 

problem. I og med, at der opstår en problematik som har en skadelig effekt på de unge, vil der 

også opstå et større fokus på dét at afhjælpe problematikken. Jo flere der, på de sociale 

medier, redigerer og retoucherer, desto vanskeligere bliver det at ændre på adfærden. Her er 

politikere nødt til at reagere, hvis de ser en skadelig digital kultur, idet de har ansvaret for at 

samfundet ikke udvikler sig i en ‘dårlig’ retning (Ehlers, 2021). Dertil har politikerne på 

Christiansborg, mere specifikt SF, startet en ‘kamp’ mod den digitale retouchering (Ehlers, 

2021) - hvilket kan gå hen og blive en barriere for udbredelsen af teknologien. Mere om dette 

vil indgå i perspektiveringen. 

 

 

 

 

 
18 Kilde lokaliseret på Moodle.ruc.dk (ikke offentligt tilgængeligt) 
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5. Diskussion 

Følgende afsnit vil indeholde en diskussion af henholdsvis indsamlingen, validiteten og 

reliabiliteten af dataen, fra vores udarbejdede spørgeskema og interview samt positive versus 

negative effekter af Instagram.  

 

5.1 Validiteten og reliabiliteten af data 

I forhold til dataindsamlingen, gennem vores spørgeskema, er der flere faktorer, der kan have 

spillet ind og dermed påvirket resultatet. Vi valgte først og fremmest at lægge spørgeskemaet 

ud på egne profiler på Facebook, da vi mente, det var her, vi kunne få flest mulige 

respondenter. Det var ikke muligt at lægge spørgeskemaet ud på Instagram, da platformen 

ikke på samme måde understøtter dette, hvorfor vi valgte denne mulighed fra. I og med, vi 

ønskede at undersøge et bestemt segment på en bestemt platform, Instagram, og at det her 

ikke var muligt, kan det siges at have en betydning for validiteten af dataen. Eftersom vi 

ønskede svar fra brugere, på Instagram, og vi lagde spørgeskemaet på Facebook, kan det 

betyde en distancering fra os - som feltforskere - til felten (Kristiansen & Krogstrup, 

1999:122). På den anden side, fik vi udelukkende svar fra brugerne på Instagram, da dette var 

en forudsætning for at kunne besvare spørgeskemaet, hvilket styrker både reliabiliteten - 

pålideligheden i dataen - og validiteten. Da spørgeskemaet blev delt på egne Facebook-

profiler, blandt vores jævnaldrende venner, har det også været sværere at få besvarelser fra 

det yngste segment af vores målgruppe; 13 - 19-årige. Det kan siges, at der derfor manglede 

et aspekt, hvor vi kunne sammenligne det yngre segment med det ældre og dermed se på, 

hvorvidt alderen gjorde en forskel for det ‘billede’, besvarelserne gav. Selvom dette ikke, 

som sådan, påvirker validiteten og reliabiliteten i vores data, kan det gøre 

generaliserbarheden mindre - fordi dataen ikke er ligeligt fordelt på de forskellige aldre i 

vores undersøgte målgruppe. Dog, fordi dataen udspringer fra et spørgeskema, må der gerne 

generaliseres ud fra det overordnede billede, spørgeskemaet ‘tegner’ (Ahrenkiel, 2020). Vi 

anerkender at interviews og observationer nærmere tegner et øjebliksbillede, hvorfor vi har 

valgt at arbejde både kvalitativt og kvantitativt, for at styrke validiteten og reliabiliteten 

(“Kvalitativ og kvantitativ metode”, s.d.). 

 

For at ramme det yngre segment, kunne vi med fordel have taget kontakt til en grundskole 

og/eller et gymnasium, hvor vi - fysisk - kunne have delt spørgeskemaet ud. På denne måde 

kunne vi ‘nemmere’ ramme bredt indenfor vores målgruppe, og fokusere på den ligelige 
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fordeling af data fra de forskellige aldersgrupper. Det kan dermed diskuteres, hvorvidt vi 

egentlig kan konkludere på noget ud fra den valgte målgruppe, idet størstedelen af 

besvarelserne kommer fra 20 – 23-årige og dermed siger mere om deres interaktion på 

Instagram end det yngre segments.  

 

Vendes blikket mod de udarbejdede spørgsmål, er der også flere ting, der kan have 

indvirkning på validiteten og reliabiliteten. Under bearbejdningen af dataene fra vores 

spørgeskema, revurderede vi kvaliteten af spørgsmålene på baggrund af besvarelserne. Det 

kan diskuteres om spørgsmålsformuleringer var for ‘komplekse’ og tvetydige til at 

respondenterne tolkede spørgsmålene, som vi forestillede os. I og med, at spørgeskemaet 

også foregik online, havde respondenterne ikke mulighed for stille uddybende spørgsmål til 

formuleringerne. Dog var netop fokusset på, at spørgsmålene ikke skulle kunne misforstås og 

mistolkes, hvilket gjorde at vi simplificerede spørgsmålene. Dette kunne måske medføre, at 

de endte med at blive for simple, da spørgsmålene ikke rummede hele konteksten. Endvidere, 

kunne det tænkes, at spørgsmålene blev ‘farvede’, idet vi selv er aktive brugere af platformen 

og har en mening om retoucherede billeder. Derfor er der en risiko for, at vi i større eller 

mindre grad tillagde spørgsmålene en vis personlig holdning. Dermed kan det diskuteres, 

hvorvidt spørgsmålene egentlig er neutrale. Dette kommer især til udtryk i spørgsmål seks; 

“Hvordan har du det, når du poster et billede af dig selv?” (jf. Bilag 1:3). Hertil har vi givet 

vores respondenter en række valgmuligheder i forhold til, hvad vi tænkte, var de primære 

overvejelser i forbindelse hermed. Dette kan siges at være ledende, idet vi i højere grad 

lægger op til, at følelserne, de kan sidde med, er negative. Der indgår eksempelvis ikke 

positive eksempler som svarmuligheder såsom; “jeg bliver glad indeni” eller “jeg nyder at 

poste billeder af mig selv”. Hvilket kan hænge sammen med, at vi jo netop søger at afdække 

de negative, utilsigtede effekter. Dette kan svække validiteten og reliabiliteten, da 

besvarelserne ikke nødvendigvis afspejler 1:1 de følelser og overvejelser, respondenterne 

sidder med, når der eksempelvis postes et billede af dem selv.   

 

En måde hvorpå, vi kunne havde øget validiteten og reliabiliteten i spørgeskemaet, var hvis vi 

havde kunne stille opfølgende spørgsmål til respondenterne. Vi kunne med fordel havde haft 

et afsluttende spørgsmål, hvori vi efterspurgte deres kontaktoplysninger, så vi kunne have 

tage kontakt til de, der havde givet nogle svar, der krævede nærmere uddybelse. 
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I forhold til vores casestudie, specifikt vores personinterview, havde vi valgt at fokusere på, 

at dette interview skulle være semistruktureret. Dette valg tog vi, idet vi ønskede at 

interviewet skulle kunne udfolde sig mere frit - og få alle Müllers tanker og refleksioner med 

(“Interviews”, s.d.). Fordelen ved det semistrukturerede interview, i forhold til validiteten og 

reliabiliteten, er at vi kunne stille Müller nogle opfølgende spørgsmål - sådan der ikke var 

tvivl omkring hendes svar, som ved besvarelserne fra spørgeskemaet, hvor vi nærmere tolker 

på deres svar. Dog kan ulempen ved de opfølgende spørgsmål være, at de blev for ledende og 

søgte at føre Müllers svar i en bestemt retning. Netop fordi, vi på forhånd havde en række 

bestemt spørgsmål, vi ønskede at få besvaret under interviewet (“Interviews”, s.d.), samt en 

forestilling om Müllers svar. Det kan diskuteres, hvorvidt Müllers svar kan anses som 

fuldkommen valide, idet en af os - som tidligere nævnt - er bekendt med hende. Dermed 

kunne det tænkes, fordi hun kender projektets formål, at de holdninger hun tilkendegiver 

ubevidst afviger fra det, hun reelt tænker eller føler. Risikoen er at hun giver os de svar hun 

tænker, vi søger og ønsker. Omvendt, kan det siges at det faktum, at hun kender en af os 

personligt, burde motivere hende til at være ærlig og komme med de mest valide svar.  

 

I interviewet nævnte Müller, at hun er stoppet helt med at retouchere - som hun gjorde førhen 

- dog erkender hun, at hun nogle gange oplever en underliggende trang til dette. Flere af 

Müllers billeder er ‘Instagram vs. Reality’-billeder, hvor det ene er retoucheret og det andet 

er mere autentisk. Eftersom Müller redigerer og retoucherer ‘Instagram’-billedet, kan der 

sættes spørgsmålstegn ved om hun helt har sluppet redigeringen. Det der skal forestille 

‘Reality’-billedet, indrømmer hun ligeledes, er blevet tilføjet et filter over. Dette filter 

indeholder, ifølge Müller, et “smoothing” værktøj og dermed er dét altså helt principielt også 

retoucheret (jf. Bilag 2:5). Dermed kan hendes svar, i dette tilfælde, ikke kategoriseres som 

validt, hvilket kan hænge sammen med, at Müller muligvis ikke er klar over, at dette også 

hører under retouchering. Eftersom Müller har skabt en influencer-platform, hvor hun 

udelukkende spreder ‘body-positivity’, kunne det tænkes at hun - selv hvis hun fortsat 

retoucherede - ikke ønskede at råbe højt om dette. Det kan for Müller være et tabu, da det 

ville stride imod de ‘principper’ hun advokerer for, hvis hun fortsat retoucherer. 

 

5.2 Positive versus negative effekter 

Som det fremgår i vores rapport, både gennem empiri og vores feltarbejde, kan – og har – 

retoucherede billeder, på Instagram, en skadelig effekt på unge pigers selvbillede. Her kunne 

der passende stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor unge piger ikke ’bare’ stopper med at bruge 
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Instagram – for at bibeholde et positivt selvbillede. Dette kan skyldes, at der også er positive 

effekter, som muligvis - for nogen - opvejer de negative. Den største faktor, og mest positive 

side, der fastholder brugerne på Instagram, kunne tænkes at være interaktionen med venner 

og bekendte. På Instagram er der mulighed for at dele ud af sin hverdag, så ens følgere kan 

følge med i ens liv – i hvert fald de dele, der vælges at fremvises. Dette bliver formentligt - 

for de fleste - en ‘hyggelig’ vane at holde følgerne opdateres. På den anden side, kan samme 

mulighed for interaktion – fordi den foregår online, hvor brugerne kan ’gemme sig’ bag en 

skærm – være medvirkende til manipulation, drilleri og i værste fald mobning. Det kræver 

ikke særlig meget at oprette en ‘falsk’ profil på Instagram – hvilket i dette tilfælde kan være 

’risikabelt’. Endvidere, med fokus på vores problemstilling omhandlende unge pigers 

negative selvbillede, kan denne mobning også være direkte skadelig for, hvordan de ser sig 

selv. Modsat de profiler, der udelukkende er skabt til at ‘trække andre ned’, ses et hav af 

motivationsprofiler på Instagram. Det kan for eksempel være profiler, der oprettes med fokus 

på at motivere til træning, mindfulness og coaching – altså profiler, som udelukkende 

benyttes som et (positivt) talerør, der eksplicit ønsker at hjælpe andre. Denne form for profil 

læner sig op af Müllers, idet der i begge tilfælde motiveres til et bedre selvbillede.  

  

Det gode ved Instagram er også, at brugerne selv kan vælge, hvem de har lyst til at ’følge’, og 

på den måde hvad de har lyst til at se på deres feed. Instagram kan altså på den måde fungere 

som et puslespil; hvor brugerne selv lægger brikkerne. Brugerne kan eksempelvis bruge deres 

profil udelukkende til at følge profiler, der er lig dem; både i udseende og kropsbygning 

(netop for ikke at sammenligne sig med noget, der afviger for meget fra dem selv), eller de 

kan få inspiration til noget så simpelt som blomsterhaven. På denne måde, kan det siges, at 

brugerne selv ’tilpasser’ Instagram til deres behov, og omvendt tilpasser Instagram sig – ved 

hjælp af algoritmer – til den enkelte brugers behov og ønsker.  

 

Der kan argumenteres for, at der er fordele ved at retouchere billeder inden de postes på 

Instagram. På den ene side, kan dét at opnå flere likes på sine billeder, medføre en 

bekræftelse i, at andre ‘liker’ én (“Hvorfor er vi så besat af “Like-Knappen”?, s.d.). I disse 

dage er like-knappen en fundamental del af internettet og vores hverdag (“Hvorfor er vi så 

besat af “Like-Knappen”?, s.d.). Likes er en vigtig faktor for influencere på Instagram, som 

netop tjener penge på sociale medier (Henderson, 2020). Når disse influencere, som lever af 

deres image, opnår mange likes (anerkendelse), ved de, at deres følgere synes godt om dem, 

og gerne vil se mere af dén slags indhold. Disse brugere sigter efter dét at have en attraktiv 
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profil, og få flere til at følge med i deres liv (Stock, 2019). Flere følgere og likes er lig med 

anerkendelse og popularitet på Instagram, hvilket kan resultere i en indtjening og succes 

(Henderson, 2020). De kan manipulere med den virkelighed, de præsenterer for deres følgere, 

fordi den manipulerede virkelighed muligvis ‘sælger’ bedre (Henderson, 2020). Et negativt 

aspekt kan være at nogle brugere vil gå langt, for at skabe et godt (selv)billede udadtil, som 

andre vil ‘like’, for at opnå mest mulig indtjening. Hvis influencerne ikke oplever en 

eksponentiel vækst i likes eller følgere, kan dette medføre en mere omfattende retouchering- 

og redigeringsproces af deres billeder, da den konstante stræben efter at blive anerkendt, vil 

fylde overvejende (“Hvorfor er vi så besat af “Like-Knappen”?, s.d.). Likes kan, som nævnt 

ovenfor, både være en fordel - eller positiv effekt ved Instagram - for influencere, såvel som 

en negativ effekt, idet der kan dannes en ‘ond spiral’; en konstant stræben efter likes. 

Eksempelvis, hvis influencere poster opslag udelukkende ud fra, hvad der giver flest likes - 

også selvom de nødvendigvis ikke selv står inde for dette, eller selv finder det interessant 

(“Hvorfor er vi så besat af “Like-Knappen”?, s.d.). 

 

Der er både flere positive og negative effekter ved Instagram; det er hverken sort eller hvidt. 

Det er en gråzone, som afhænger af hvor meget værdi, den enkelte bruger, tillægger sit 

virtuelle liv (en teknologi) til sit virkelige liv.   

 

6. Konklusion 

Formålet med projektet var at identificere de negative effekter som retoucherede billeder, på 

Instagram, kunne medføre for unge piger i den udvalgte aldersgruppe; 13 - 23 år. Hertil 

udarbejdede vi nogle arbejdsspørgsmål, der hver især - og i samspil med hinanden - skulle 

søge svar på vores problemformulering. Disse arbejdsspørgsmål fungerede dermed som den 

røde tråd for projektets udfoldelse og retning.  

 

I første arbejdsspørgsmål søgte vi at skabe et fundament for vores opgave, ved at undersøge 

hvad fænomenet fotografisk retouchering egentlig er, og hvad dette kan gøre ved vores 

virkelighedsopfattelse. I denne forbindelse inddrog vi teori om simulakra med særlig fokus på 

skellet mellem det ægte og det simulerede. Et skel vi kom frem til, var vanskeligt - for de 

unge piger - at navigere rundt i, idet det er svært at gennemskue hvilke billeder, og hvor 

meget, der er retoucheret. 
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I andet arbejdsspørgsmål søgte vi at få et dybere indblik i behovet for selviscenesættelsen på 

sociale medier, samt forståelse for bevæggrundene dertil. Ud fra spørgeskemaet, kunne vi 

blandt andet konkludere, at størstedelen af respondenterne; tænkte meget over hvad de 

postede og reaktionen dertil, følte at de skulle leve op til visse forventninger og standarder, 

og blev påvirket i en vis grad af de retoucherede billeder på platformen. Samtidigt gav vores 

personinterview med influencer, Josephine Müller, et mere kvalitativt indblik i 

problemstillingen såvel som det understøttede respondenternes besvarelser. 

 

I tredje arbejdsspørgsmål identificerede vi udvalgte teknologiske aspekter af fotografisk 

retouchering med udgangspunkt i, og inspiration fra, TRIN-modellen. Ud fra analysen af Trin 

1, kunne vi udlede at selvom selve teknologien er kompleks, er den - for brugerne - nem at 

tilgå og anvende. Trin 3 understregede, at der er flere utilsigtede effekter ved teknologien, 

hvoraf den største risici er ‘afhængigheden’ og den mest vedvarende effekt er den negative 

påvirkning af selvbilledet. I Trin 6 konkluderede vi at den største drivkraft for teknologien, er 

de ubegrænsede muligheder for at skabe sit ønskede ‘jeg’ i søgen efter anerkendelse, hvor 

den største barriere formentlig er tabuet omkring dét at retouchere billeder.    

 

I fjerde, og sidste, arbejdsspørgsmål søgte vi at udvide vores videnshorisont, sådan fokusset 

ikke udelukkende var på de negative sider af Instagram - men også på hvilke positive 

aspekter, platformen indeholder. Her konkluderede vi, at den største positive side, der 

fastholder brugerne, på Instagram, var interaktionen derpå. Overordnet set, kan det udledes, 

at de positive sider opvejer for de negative, idet de positive - for brugerne - er nemmere at få 

‘øje på’. Dette understøttes af, at Instagram er et af verdens mest brugte sociale medier. 

 

Med afsæt i ovenstående - og vores rapport - kan vi konkludere, at de retoucherede billeder, 

på Instagram, har en skadelig effekt på de unge pigers, i alderen 13 - 23 år, selvbillede.  

Den første, og største, effekt er; at den simulerede virkelighed bliver deres virkelighed. Netop 

fordi, at vi - som individer - tror på det, vi ser. Derfra kan der skabes et uopnåeligt ideal, hvis 

dét de unge piger sammenligner sig med, er simuleret og manipuleret. Dette kan, hos de unge 

piger, medvirke i et behov for selv at skulle retouchere sine billeder for at ‘passe ind’. Når de 

unge piger anerkendes for noget, der er retoucheret, opstår følelsen af tomhed, idet deres 

virkelighed ikke kan leve op til dét, de bliver anerkendt for; hvilket ultimativt har en negativ 

effekt på selvbilledet.  
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7. Perspektivering 
Følgende afsnit vil indeholde et forslag til en mulig løsning på projektets belyste 

problemstilling; at der ikke nemt kan skelnes mellem hvilke billeder, der er retoucherede eller 

ej - med dét formål at sætte problemstillingen ind i en større samfundsmæssig kontekst. 

Debatten omhandlende fotografisk retouchering, har også fået politikerne - især Socialistisk 

Folkeparti (SF) - til at kræve handling (Ehlers, 2021). Som tidligere nævnt, udgav Børns 

Vilkår i 2020 en rapport omhandlende børn og unges ‘skæve’ syn på kropsidealet (Ehlers, 

2021). Heri blev det påvist, at hele 38 % af pigerne i 9. klasse, tyede til billedretouchering 

inden de postede på deres profil (Ehlers, 2021). Netop dette gav indblik i en foruroligende 

tendens, hvor billedmanipulation bliver til mere end et redskab for reklameindustrien; det er 

nu et lettilgængeligt værktøj for unge piger, så de kan opnå det ‘perfekte’ udseende (Ehlers, 

2021). Dermed kommer SF’s forslag om et såkaldt ‘no retouch’-mærkat, der skal tydeliggøre 

dét, at et billede ikke er retoucheret; “Med mærkatet ‘no retouch’ ønsker SF et modspil til det 

photoshoppede skønhedsideal, som især børn og unge møder overalt på de sociale medier og 

i reklamer” (Ehlers, 2021).  

 

Tanken bag mærkatet er at afhjælpe enhver tvivl om, hvorvidt et billede er retoucheret 

(Ehlers, 2021). Såvel som SF søger at gøre mærkatet til noget velkendt som; allergimærket og 

økologimærket - for at; “skille skidt fra kanel” (Ehlers, 2021). Også organisationen Royal 

Society for Public Health, anerkender problematikken og foreslår at billeder skal have en 

form for anmærkning, hvis de er retoucherede (“#Statusofmind”, 2017:24). Dette kunne, 

ifølge organisationen, være gennem større ‘advarsler’ med stor eller fed skrift 

(“#Statusofmind”, 2017:24). Deres forslag kan kobles sammen med nudging, som også 

anvendes på cigaretpakker - for at gøre køberen opmærksom på dét, at cigaretter er 

sundhedsskadelige (Sunstein, 2014:1). 

 

7.1 Løsningsforslag 

Med ovenstående i mente, har vi udviklet vores eget løsningsforslag. I samme dur som både 

Royal Society for Public Health og SF’s forslag, foreslår vi; vandmærker. Her skal der både 

være et vandmærke, der skal tilføjes som en form for verificering af, at billedet er det 

originale; det har dermed ikke været igennem nogen form for redigeringsproces. Såvel som et 

vandmærke, der skal tilføjes som en form for ‘advarsel’ om, at billedet er retoucheret, og 

dermed ikke længere har nogen original; det er simuleret i en eller anden forstand. Tanken er, 
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at vandmærkerne skal udarbejdes gennem et tæt samarbejde med både Instagram og de 

forskellige redigerings-apps, sådan at vandmærkerne ikke kan fjernes eller ‘gemmes væk’ af 

brugerne. Det skal med andre ord fremgå tydeligt, hvorvidt billedet er retoucheret eller ej. 

Dette kan, i vores optik, give unge piger - såvel som andre brugere - en større indsigt i, hvad 

der er virkeligt - og hvad der er ‘manipuleret’ - på de sociale medier. Når unge piger 

sammenligner sig selv med det de ser på platformen, kan det give en ‘ro’, hvis det uopnåelige 

er anmærket med ‘retoucheret’. Samtidigt kan vandmærkerne skabe en mere nuanceret debat 

om kropsidealer, hvor det ‘realistiske’ er tydeliggjort (Ehlers, 2021).  

 

 
(Vores umiddelbare bud på et muligt vandmærke; et hvidt - let transparent - vandmærke, så det kun oplyser,  

men ikke fjerner fokus fra selve billedet. Baggrunden er kun for at mærket tydeligt kan ses)   

 

Håbet med løsningen er, at der skabes en tendens eller ‘trend’ på Instagram, hvor dét at 

retouchere sine billeder ikke længere anses som ‘sejt’ eller ‘normen’. I stedet skal det være 

‘sejt’ at turde stå ved sig selv; og sin virkelighed. På denne måde kan der skabes et forum, 

hvor der hersker en fælles idé om, at det er okay at være sig selv. Det kan gå hen og blive et 

større opgør med den digitale retouchering, idet vandmærket (der ‘udstiller’ det retoucherede) 

kan gøre, at brugerne ikke længere ønsker at retouchere - fordi de ikke ønsker, at dette skal 

offentliggøres. Samtidigt kan det fjerne det tidligere beskrevet pres hos brugerne, da 

billedestrømmen på Instagram, forhåbentligt, vil blive præget af mere realistiske 

fremstillinger. På denne måde bliver det ‘uopnåelige’ pludselig gjort mere opnåeligt. Dette 

kan fjerne et pres fra unges skuldre om at skulle leve op til, samt udstråle, det ‘perfekte’. 

 

Med vandmærkerne tages der dermed et socialt ansvar for det digitale forum, såvel som der 

skabes - gennem nudges - en bedre trivsel for unge (Ehlers, 2021). 
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