
   
 

Instagram og Mental Sundhed 
 

Abstract 
Our project deals with the impact of social media on the mental health of young people. 

Like many other young people, we have become acquainted with social media and have 

therefore wondered whether it affects mental health. We have chosen this topic as we want 

to investigate how social media has an impact on young people. A large part of an 

individual's life is spent on social media, and it therefore has a great influence on how their 

mental health can be affected. In our report, we will examine whether there are any 

unintended effects that may be negative for young people, as well as whether social media 

forms some positive consequences. In addition, we will examine what societal proportions 

may be in dependence or the general pressure young people may feel. We will through 

interviews, conclude whether gender plays a role in relation to being mentally influenced by 

social media. 
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Introduktion  

Vores projekt omhandler sociale mediers påvirkning på unges mentale helbred. Dette 

projekt vil primært have fokus på Instagram, som socialt medie og hvordan det påvirker 

unges mentale helbred. Vi har som mange andre unge, stiftet bekendtskab med de sociale 

medier og har derfor undret os over, hvorvidt det påvirker ens mentale sundhed. Vi har 

valgt dette emne, da vi ønsker at undersøge, hvordan de sociale medier har en indflydelse 

på unge. Der bliver brugt en stor del af et individs liv, på sociale medier og det er derfor 

ingen hemmelighed, at sociale medier har en stor indflydelse på, hvordan deres mentale 



   
 

helbred kan påvirkes. Vi vil i vores rapport undersøge, om der ligger nogle utilsigtede 

effekter, der kan have en negativ påvirkning på de unge. Vi vil også undersøge om der er en 

grænse og i så fald, hvor den ligger op mod, hvor meget man bruger sociale medier. 

Derudover vil vi undersøge, hvilke samfundsmæssige proportioner, der kan ligge i 

afhængighed eller det almene pres unge kan føle. Der kan være et kultur bestemt pres på 

sociale medier, der kan være svære at leve op til for de unge, men som de sociale medier 

konstant minder dem om. Dernæst vil vi ved hjælp af interviews komme frem til, om køn 

spiller en rolle i forhold til at blive påvirket mentalt af sociale medier, da der kan være opstå 

en forskellig modtagelse for brugeren. Sidst i projektet vil vi give en endelig konklusion for, 

hvordan unge bliver påvirket af sociale medier, med fokus på Instagram, ved hjælp af 

indsamlet empiri og undersøgelser. 

 

Ordforklaringer 

SoMe 

Dette er en forkortelse for Sociale Medier, og henviser til alle platforme, indenfor sociale 

medier. Facebook, Twitter, Tiktok, Snapchat, Instagram osv. 

 

FOMO 

Dette er et udtryk, som står for Fear Of Missing Out, man bruger det i sammenhæng med 

sociale medier, da sociale medier aldrig stopper og brugeren derfor går glip af noget, hvis 

ikke personen er online.  

  

Influencer 

En influencer er en person, som med sine mange følgere har en indflydelse på andre 

brugere, da de oftest bliver set op til, derfor er disse personer attraktive for virksomheder, 

der ønsker at sende deres budskab ud til ”almindelige” brugere. 

  



   
 

Likes 

Begrebet like er engelsk og betyder ”kunne lide”, hvis en bruger dermed ”liker” et opslag, 

synes vedkommende godt om opslaget, dette gøres ved enten at dobbeltklikke på opslaget 

eller trykke en gang på hjertet under. 

  

Hashtag 

Dette er et begreb for tegnet ”#”, ved at sætte dette symbol foran et ord, kan andre brugere 

se ens sætning/opslag ved at søge på ordet.  

  

Følger 

Ordet følgere er betegnelsen for de personer, der følger dig og dermed kommer til, at se 

dine opslag på deres feed. 

    

Problemfelt  
 

Vi vil undersøge, hvorvidt sociale medier forårsager de unge psykiske lidelser. Dette føler vi 

er relevant, da størstedelen af de unge, gør brug af de sociale medier og hermed får 

opbygget eller udviklet psykiske lidelser. Unge kan ende ud med at danne angst grundet de 

standarder som sociale medier konstant minder dem om. Sociale medier har flere 

funktioner, der kan være med til at danne grundlag for stressfaktorer, begrænsninger eller 

resultere i ensomhed. Vi vil med rapporten undersøge, om der er nogle faktiske beviser, der 

kan understøtte hypotesen om, at sociale medier kan være med til at skabe og udløse disse 

mentale helbredsproblemer. Den målgruppe vi retter os mod, er som skrevet tidligere de 

unge, siden de benytter sig mest af de sociale medier og hermed får de største udfald. Dette 

problem kan nogenlunde relateres til os, da vi også er i en ung alder og gør brug af de 

sociale medier og mærker hermed konsekvenserne, der kan opstå ved brug af sociale 

medier. Det mest interessant ved at undersøge dette problem, er de utilsigtede effekter fra 

TRIN-modellen, siden der kan være en del problemer, som kan være svære at spore som 



   
 

almindelig bruger af sociale medier. Dette er derfor relevant at undersøge nærmere og i høj 

grad de unges viden og kendskab til, om sociale medier har nogle psykiske udfordringer på 

dem direkte. Vi har også planer om at arbejde med de kvalitative og kvantitative metoder, 

såsom interviews m.m. for at få en bedre forståelse på, hvordan andre unge tænker. 

 

Motivation til denne opgave bunder i den samfundsopbygning, der ligger meget rationelt 

nært for os som studerende, da vi vores opgave er en belysning af de samfundsproblemer, 

der opstår på dette givende tidspunkt. Derfor kan vi belyse problematikkerne og have 

længere og dybere tanker om, hvilke konsekvenser man skal kaste sig over og om der er 

nogle positive aspekter som vi oplever. 

 

 

Problemformulering 
Hvilke udfordringer oplever de unge på Instagram og hvilken indflydelse har det 

på de unges mentale helbred? 

Arbejdsspørgsmål 

  

− Hvilke aspekter af Instagram påvirker unges mentale sundhed?  

Vi vil undersøge, hvilke aspekter, som påvirker unges mentale helbred ved at kigge på 

om der er sammenhæng mellem antal af likes og dårligt mentalt helbred. Derudover 

vil vi se på, hvordan sociale medier påvirker de unges måde at agere på i samfundet. 

Dette vil vi gøre ved brug af en kvantitativ undersøgelse, dog også specifikke teorier 

og undersøgelser, som vil understøtte dette arbejdsspørgsmål. 

  

− Hvilken påvirkning har Instagrams på samfundet?  

Vi har tænkt os at kigge på de standarder som sociale medier udsætter unge for, som 



   
 

man alment som ung kan føle sig presset til at leve op til. For at besvare dette vil vi 

benytte litteratur, der understøtter, hvilket samfundspres, der bliver kommunikeret 

ud gennem sociale medier. Derudover vil vi finde kilder, der beskriver samfundet 

normer til unge. 

  

− Er der nogle sammenhæng mellem Instagram og udviklingen af visse 

mentale sundhedsproblemer?  

Vi har tænkt os at gøre brug af litteratur, som beskriver og omhandler psykiske 

lidelser omkring mennesket og hermed også finde sammenhæng imellem sociale 

medier og menneskets psykiske lidelser for at se, hvis det har en effekt på udviklingen 

af den mentale sundhed på et menneske. I dette arbejdsspørgermål, vild er være stor 

fokus på psykologi. 

  

− Hvilke negative effekter har Instagram på de unge?                                  

Mener unge, at de bliver påvirket psykisk af de sociale medier? 

Vi har tænkt os at gøre brug af kilder og litteratur der understøtter de 

negative/utilsigtede effekter de sociale medier har. Vi vil derfor også arbejde med 

arbejde spørgsmålet ved komparativt at stille positive og negative sider, for at ende 

ud med et 4 diskuterende afsnit. 

  

− Hvad er formålet med Instagram?  

Vi vil se på hvordan unge opfatter sociale mediers formål, og sammenligne dette med 

hvordan eksperter inden for området opfatter det overordnede formål af sociale 

medier. Dernæst vil vi se på hvilke utilsigtede effekter, der er opstået ved brug af 

sociale medier. 

 

 

 



   
 

Corona afsnit 
 

Ved udarbejdelsen af denne rapport, har vi gjort os nogle overvejelser og taget nogle 

ekstraordinære beslutninger grundet Covid-19. Dette har blandt andet betydet, at vores 

respondenter har været udvalgte venner, hvilket kan være svækkende overfor 

pålideligheden af vores interview. Dog har det været en nødvendighed, da vi ikke ville 

udsætte os selv for at udvide vores eller andres smittekæde. Med samme grundlag har vi 

fravalgt at tage ud i felten og besøge unge, der lider af depression eller angst. Eftersom 

dette er et meget følsomt emne, synes vi ikke det var hensigtsmæssigt at tage interviewene 

online, da det kan være svært at aflæse kropssprog under disse forhold.  

I opstartsfasen af vores projekt, var biblioteket lukket og vi var derfor nødsagtigt til at hente 

deres e-bøger, hvilket betød, at mulighed for at hente fysisk empiri blev mindsket. Eftersom 

vi ikke har været i fysisk skole, har vi ikke haft mulighed for at sparrer så meget med vores 

medstuderende, hvilket heller ikke har været helt optimalt, på samme måde har vi ikke 

været i kontakt med vores undervisere og derfor ikke haft dialog med dem mund til mund, 

eller mulighed for at stille spørgsmål, der har relevans for vores projekt til undervisningen.   

 

Semesterbinding 
 

I denne rapport vil vi gøre brug af litteratur, samt teori fra TSA 1, teknologiske systemer og 

artefakter, fra følgende lektorer: Niels Jørgensen, Erling Jelsøe og Thomas Budde 

Christensen. 

 

Trin-modellen bliver brugt, med fokus på trin 3, utilsigtede effekter. Dette gøres for at se, 

hvilke faktorer som spiller ind for brugere af sociale medier, og hvad som er muligt for det 

mentale helbred ved brug af Instagram. Trin 3 i Trin-modellen belyser hvordan en teknologi 

kan påvirke brugeren på en måde, som ikke har været tiltænkt. Dernæst bruger vi trin 1 i 

Trin-modellen, for at se på hvordan sociale medier er opbygget ved de indre mekanismer. 

Her ser vi på algoritmer, samt hvilke funktioner, som gør det muligt for brugere at 



   
 

kommunikere med hinanden på. 

 

Vi bruger ligeledes STS 2, subjektivitet, teknologi og samfund. Her ser vi på 

afhængighedsprincippet for unge i forhold til sociale medier. Vi vil analysere afhængigheden 

og hvordan afhængigheds-paradoks kommer i spil for unge og sociale medier med fokus på 

Instagram.   

 

Målgruppe 
 

Flere danskere over 12 år har de sidste fem år brugt Instagram dagligt 13 procentpoint 

mere. I 2017 brugte 57% danske kvinder Instagram, hvor kun 38% af mænd brugte 

Instagram dagligt.  

 

For at komme ind til kærnen af vores problemstilling, vil vi gerne fokusere på unge kvinder 

og mænd fra alderen 12-25, da de er en del af generation Z, personer der er født ind i en tid, 

hvor man ikke husker, hvordan livet var inden sociale medier. 

For at forstå problemet har vi valgt at inddrage både kvinder og mænd, og lave en 

sammenligning for at se, om der er forskel på hvordan kønnene reagerer på sociale medier. 

Vores målgruppe består af unge, der er i deres studie år og derfor ikke har en længere 

uddannelse endnu, men stadig befinder sig i uddannelsessystemet. Deres bolig situationer 

er derfor også præget, af deres vage økonomiske fundament og bor hjemme, kollegie eller i 

lejlighed. Målgruppen benytter sig oftest af enten offentlig transport eller cykel. 



   
 

 (Hjuler, 2020) 

  

 

Kønsforskelle på sociale medier 
  

Der er i flere år tier blevet undersøgt, om hvorvidt der er forskel på kønnene i forhold til, 

hvilken relation de har til sociale medier og om der er nogle forskelle på effekten af 

kønnene. Forskere mener, at der er mange adfærdsmæssige forskelle på mænd og kvinder, 

hvilket derfor leder op til om, der kan være forskel kønnene, når det kommer til, hvad man 

poster og hvilke tanker individet gør sig inden de deler billeder, opslag og videoer på sociale 

medier. Eftersom det er unge, der benytter sig mest af sociale medier, er det også dem, 

hvor det største pres ligger, da der er tale om en konstant visning af korps idealer, kendte og 

lykkelige glansbilleder. Det er for mange unge svært at forstille sig et samfund helt uden 

sociale medier, derfor er der et tidløst pres, som man ikke behøver at opsøge, da det en 

kulturelt implementeret del af samfundet. Dette skyldes, den ny omdannede almene viden 

blandt brugere, det kan derfor være en selvfølge at vide, hvem kendisser er, da de benytter 

af sociale medier, hvor de frit kan promovere sig selv. Blandt andet er ordet influencere, 

blevet en del af det nyere sprog. (Alnjadat et al., 2019) 

  

Som hovedpunkt mener, undersøgelsen fra the University of Sharjah, at der er to bokse man 

kan sætte mænd og kvinder i, en undersøgende og en social brug af sociale medier. Hermed 

menes, at mænd benytter sociale medier med en mere undersøgende tilgang til 

platformene, hvor kvinder benytter sociale medier mere til at interagere med deres venner 

og familie. Med udgangspunkt i Instagram betyder dette konkret, at mænd bruger 

Instagram til for eksempel at indhente data om træningsprogrammer, madopskrifter, sport 

eller politik. Kvinder derimod bruger Instagram til at kommunikere, dele eller spørger 

bekendte ind til mere personlige emner, som sygdom, børn eller plante relaterede 

spørgsmål.  (Alnjadat et al., 2019) 

  



   
 

Der er dog forskel på, hvorfor kvinder og mænd har interesse i at fastholde deres profil, 

mænd har i interesse at oprette et netværk, som kan blive større og bruges i fremtiden. 

Derimod er kvinder tilbøjelighed til at prøve at beholde deres allerede eksisterende netværk 

gennem deres profiler. Dette hænger sammen med, at kvinder er mere tilbøjelige til at 

skrive om deres mere personlige og tabubelagte emner med deres tætte. Hvilket også kan 

være årsagen til at kvinder bruge sociale medier til at skrive med gamle bekendtskaber og 

ikke er interesseret i at udfolde personlige problemer med hver en sjæl på sociale medier. 

Hvor mænd ikke har det store fokus på at drøfte problemer med deres gamle venner på 

sociale medier, dog viser undersøgelsen, at mænd benytter sociale medier til at diskutere 

politiske overbevisninger og emner.  (Alnjadat et al., 2019) 

  

En anden undersøgelse, lavet af Martin Belam en britisk journalist, viser hvilken tone der 

bliver brugt mod kønnene adskilt. Her oprettede han nogle profiler og kommenterede på 

flere kendtes billeder, hvor de kvindelige profiler fik mere hate end mandlige profiler. 

Negative kommentarer bliver ifølge eksperimentet mere rettet mod kvinder end mænd. 

Hvilket bliver brugt som argument for, at kvinder ikke er lige så tilbøjelige til at ydre deres 

personlige meninger, da man er mere kritisk mod det kvindelige køn.  (Alnjadat et al., 2019) 

  

Hvad motivet er på billedet er også forskelligt fra mand til kvinde, mænd ønsker billeder 

med andre, hvor man ser hele kroppen gerne udenfor. Hvor kvinder mere er til protrætfotos 

og lægger gerne billeder op, hvor de ser godt ud, som fine piedestaler med øjenkontakt til 

kameraet. (Alnjadat et al., 2019) 

  

Sprogmæssig bruger kvinder flere varme ord, der er mere positivt ladet end mænd. Dette 

skyldes, at mænd har nogle mere seriøse samtaler, hvor der diskuteres mere fakta baseret 

og kvinder har mere følelses baseret samtaler, hvor man snakker om følelser og prøver at 

opmuntre modparten. På samme måde bruger det kvindelige køn flere Emoji’s og 

humørikoner for ikke at sætte tvivl om deres tilføjelser og intention med deres beskeder. 



   
 

Kvinder sætter ligeledes også mere vægt på tegnsætning, mener forskere fra John Hopkins 

University i Washington, USA.  (Alnjadat et al., 2019) 

 

 

 

Instagram (socialt medie) 
 

Instagram er et socialt medie, som gør det muligt for brugerne at dele billeder og videoer op 

på deres profil. Dernæst kan brugerne tilføje en lille tekst til dette opslag. Det er muligt for 

andre Instagram-brugere, at skrive en kommentar til vedkommendes opslag. Brugerne kan 

følge andre mennesker, hvor de vil kunne se på deres startside, når personen deler et 

billede eller video, samt en story, som varer op til 15 sekunder. Vedkommende bliver 

informeret om, hvem som er begyndt at følge, og kan vælge at følge personen tilbage, for 

ligeledes at kunne se billeder og videoer fra følger. (Danielsen, 2015) 

Instagram omhandler primært om at se billeder og videoer, fra de personer man følger. 

Dertil at vise billeder og videoer til sine følgere og få respons på dette. Instagram har et fast 

format for billeder, som kan lægges op, som er kvadratisk.  Andre brugere kan gå ind og se 

ens profil, hvor alle indlæggene ligger. Instagram har gjort det muligt at filtrere ens billeder, 

for at få dem til at se bedre ud, som har vist sig at være meget populært blandt brugerne. 

(Danielsen, 2015) 

Brugerne af Instagram har to muligheder. Man kan vælge at holde sin profil åben, samt at 

gøre den lukket. En åben profil har til formål at lade andre instagram-brugere, som ikke 

følger en, og som man potentielt ikke kender, kan se ens billeder og videoer, og ligeledes 

lægge kommentarer til opslagene. En lukket profil vil sige, at folk skal anmode om at følge, 

hvis de ønsker at se billeder og videoer fra en lukket bruger. Langt de fleste Instagram-

brugere har deres profiler åbne for højere interaktion. (Danielsen, 2015) 

På Instagram er der mulighed for at følge hinanden profiler. Der er 2 mulige indstillinger på 

din profil. Enten er den åben, og så kan alle vælge at følge din profil, og ellers er den lukket, 

og så skal du godkende de følgere, der gerne vil følge dig. Forskellen på Facebook og 

Instagram på dette område er, at du med en åben Instagram-profil godt kan blive fulgt af 

andre Instagram-personer uden accept. Det er derfor et mere åbent medie. Langt de fleste 



   
 

har åbne profiler. Dette betyder også, at alle har mulighed for at se dine billeder og videoer. 

(Danielsen, 2015) 

 

 

Instagrams Algoritme 
 

#1: Interesse 

Instagram fokuserer ikke kun på hvem man følger, men ligeledes på det man har liket 

tidligere. Jo mere man kan lide en specifik kategori, jo mere frekvent vil der forekomme og 

dermed vil det også forekomme højere oppe. 

Det man ser på sin væg, er en kombination af ens egen instagram interaktion. Det man 

bliver tagget i eller de opslag man kommenterer og som man oftest gør på instagram, liker. 

Dette vil udvikle sig over tid og vil følge ens egen interesse. 

(Warren, 2021) 

#2: Forhold 

Instagram vil som oftest prioritere opslag fra brugere, der har en form for betydning for en 

selv. Thomas Dimson, har ud fra forskellige tests fundet ud af, hvordan Instagram finder ud 

af hvem, som betyder mest for en selv, baseret på disse mål: 

‘’ 

• Bekendte hvis indhold har en betydning, såsom stories 

• Mennesker man sender beskeder til 

• Mennesker man søger efter 

• Mennesker man kender 

‘’ (Warren, 2021) 

#3: Tidslinje 

Ifølge algoritmen, har tidslinjen også en betydning. Baseret på hvornår man postede sidst, 

men også hvordan ens aktivitet er på instagram. Algoritmen vil finde ud af, hvornår man 



   
 

poster og hvornår man sidst postede, siden den altid vil holde en opdateret med de nyeste 

ting.  

Ud fra kalkulationer og undersøgelser, har man fundet ud af at poster man når ens følgere 

er mest aktive, vil man få bedst resultat og opmærksomhed. 

(Warren, 2021) 

#4: Frekvens  

 Åbning af Instagram har også en betydning, såsom, hvor ofte man åbner Instagram. Ruller 

man meget igennem ens væg, fokuserer algoritmen mere på en kronologisk væg, siden 

algoritmen prøver at vise de bedste opslag, siden man sidst besøgte ens væg. De nyeste 

opslag opstår oftest på toppen.  

Er man mindre aktiv på Instagram og besøger Instagram mindre, vil ens væg være formet på 

en måde, hvor Instagram fremmer det den tror man bedst kan lide og har interesse for at 

se. 

(Warren, 2021) 

#5: Følger 

Algoritmen følger også ens mængde af følgere. Følger man mange brugere, vil instagram 

udarbejde en måde, hvor man kan fremme de mest interessante på ens feed. Siden der ofte 

bliver postet fra de mange følgere, vil noget blive undladt og man vil derfor ikke se alt, der 

bliver postet fra dem man følger. 

Følger man mange inaktive brugere, kan det formindske de opslag man ser fra andre, siden 

nogle har større prioriteringer. 

(Warren, 2021) 

#6: Brug 

Hvis der bliver brugt en stor del af sin tid på det sociale medie, ser man flere og flere opslag, 

hvilket giver mening, siden der bliver set igennem flertals sider af ens feed. 

For meget scrolling igennem ens feed, kan gøre så, at man løber tør for opslag og indhold at 

se, fra dem man følger. Når dette vil ske, vil algoritmen foreslå indhold som interesserer en 



   
 

ud fra, hvordan man har brugt Instagram, altså ens tidligere indhold som har været 

interessant for en. Har man brugt en lille mængde af tid på instagram dagligt, vil man ofte se 

dagens ’’Highlights’’, siden instagram ikke har analyseret ens bruger nok. 

‘’(Warren, 2021) 

Mental Sundhed 
 

Dopamin 

Dette hormon er også meget velkendt som feel good hormon. Ifølge undersøgelser fra det 

kendte universitet, Cambridge University, udløser dopamin ikke rigtigt en belønning, som 

man altid har troet, men det udløser mere en forventning. Neuro forskeren Wolfram Schultz 

demonstrerede, hvordan trigger rewards påvirkede hjernen, indtil hjernen pludselig 

formindsker dopaminreaktionen, indtil det fuldstændigt forsvinder. Ud fra resultaterne 

fandt man ud af, at en konstant stigende øgning af dopamin, senere hen vil få en negativ 

reaktion og påvirkning. (Rashid et al.,2019)  

 

Oxytocin 

Oxytocin er en form for belønningshormon, der bliver udløst når vi socialiserer os og knytter 

bånd med andre, kort sagt støtter hinanden. Dette hormon spiler en væsentlig rolle i 

kroppens biologiske processore. Den har også en stor rolle når det gælder opbygning af de 

sociale mekanismer. I den teknologiske verden, vil der en visse tilfælde være en hel del 

individer, der ikke bryder sig om hinanden, hvilket kan forhindre oxytocin til at blive udløst, 

da man ikke opbygger venskab med en anden. Dette kan skabe en form for psykisk lidelse 

som kan påvirke individet senere hen. (Rashid et al.,2019) 

Forskere på Baylor College og Medicine lavede en undersøgelse på, hvorvidt en mors 

oxytocin niveau kan påvirke morens øjenkontakt med sit barn. ’’Møde med et 

lavt/gennemsnitligt niveau af oxytocin havde væsentligt mindre øjenkontakt med deres 

barn, når det udviste frustration eller græd, mens man ikke iagttog den ændring hos mødre 

med høje niveauer af oxytocin. Resultaterne understreger, at oxytocin medvirker til at 

regulere moderens reaktioner over for hendes spædbarn, især når behovet for adgang til 



   
 

moderen er stort’’ (Rashid et al.,2019). Oxytocin spiller en kæmpe rolle i socialisering og hvis 

dette bliver forhindret, vil det påvirke individet negativt. 

 

Afhængighed 

Afhængighed påvirker ens hjerne, det giver en følelse for trang af et objekt. Afhængighed 

kan ofte opstå, når der er udfordringer i livet, som er svære at håndtere eller man ikke ved, 

hvordan der skal håndteres. Denne afhængighed af dette objekt eller stof der bliver indtaget 

eller gjort brug af, giver en midlertidigt stop fra personens hårde tider eller følelser. 

Grunden til at man kan blive afhængig, kan være noget med kroppens indre mekanismer. 

(Lanier,2018) 

Man kan blive afhængig af mange ting, nogle eksempler kan være stoffer, mobiltelefon og 

mere.  (Lanier,2018) 

Afhængighed til de sociale medier kan ofte ses, siden personens personlighed højest 

sandsynligvis ændres. En afhængig person, vil få en form for nervøsitet. Ændringer for en 

selv, i personligheden er svære at opdage, dog er det lettere for et andet individ at se 

forskel på en normal person og afhængig person ud fra diverse faktorer. Afhængige 

personer kan ofte være voldelige i længere perioder. Dette i visse tilfælde ofte bygge op til 

sundhedsproblemer (Lanier,2018).  

 

Angst 

En ny britisk undersøgelse viser, at Instagram er det værste sociale medie i forhold til at 

udvikle angst for unge. (Randeris, 2021) 

Det viser sig, at unge som bruger længere tid på at kigge andres profiler igennem på 

instagram, har en større risiko for at udvikle angst og opnår samtidigt lavere selvværd. De 

unge føler en form for belønning, når de høster likes ind på deres seneste Instagram-post, 

men følelsen holder ikke længe, og bliver senere byttet ud med en usikkerhedsfølelse. 

Derudover har de, som poster ofte, en større sårbarhed for at udvikle angst. (Karmark, 

2021) 



   
 

En anden undersøgelse, som blevet foretaget af organisation Royal Society for Public Health 

(RSPH), har spurgt 1479 unge fra 14- 24 år om at rangere fem sociale medier, fra mest 

skadelig til mindst skadelig. De fem sociale medier, som disse unge antog for at være mest 

skadelige var Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube og Twitter. YouTube fik den laveste 

score ud af disse, hvor Instagram får den værste score, men hvorfor føler de unge at 

Instagram er det mest skadelige sociale medie? 

En anonym deltager i undersøgelsen siger følgende: ’’Instagram får let piger og kvinder til at 

føle, at deres kroppe ikke er gode nok, fordi folk bruger filtre og redigerer deres billeder for 

at få dem til at se perfekte ud’’. 

RSPH's administrerende direktør, Shirley Cramer, mener at de unge føler en form for 

utilstrækkelighed og angst ved brug af Instagram. (Melander, 2017)  

FOMO retter sig mod selvværdet og fører til at man næsten tjekker det sociale medie ved 

tvang for at man ikke går glip af en social begivenhed. Dette kan påvirke skolegangen eller 

forårsage problemer ved arbejdspladsen. 

(Lanier,2018). 

 Der kan blive postet billeder på et socialt medie, af en fest hvor dette individ ikke var blevet 

inviteret eller inkluderet til, eller en udflugt som, i dette tilfælde man ikke havde tid til og 

derfor ikke kunne deltage i (Parisi, 2019). Her kan der så opleves frygten af angst, da man 

har negative tanker om, at man ikke bliver savnet siden man ikke er til stede(Kjems, 2019).  

 

Depression 

Forskning fra 2017 kan se, hvorvidt man er deprimeret ud fra algoritmer på Instagram. 

Forskere har analyseret 43.000 forskellige billeder fra 166 Instagram-brugere, og det viste 

sig at lidt under halvdelen af disse Instagram-brugere havde udviklet en depression. Fælles 

for deres billeder var, at de ofte var mørke, sjældent andre mennesker, involverede og ofte 

havde billedredigering indover. Dernæst kunne disse forskere i 7 ud af 10 tilfælde 

identificere hvilke af disse Instagram-brugere, som var deprimerede. (Jacobsen, 2017) 



   
 

Royal Society for Public Health, har lavet et diagram, som viser hvordan Instagram, Snapchat 

og Facebook påvirker de unge. Det kan ses på diagrammet, at depression er i den negative 

ende af tabellen for alle tre sociale medier. Dernæst viser figur 1, at Instagram er et stort 

problem for unge, når der er fokus på kropsbilleder. Ligeledes er mobning også i den 

negative ende, som kan fremkalde endnu højere depression for unge i fremtiden. (Gerlach, 

2014) 

(Kulager, 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewguide 
 

Grundstrukturen turen bag vores interview er bygget op på baggrund af vores arbejde 

spørgsmål. Derfor har vi sammensat 4 spørgsmål, der rammesætter de overvejelse vi har 

gjort os. 

1. Gør du brug af det sociale medie, Instagram og hvor ofte bruger du det?  

    

2. Tænker du meget over, når du skal tilføje et opslag på Instagram? Og kan du 

finde på at tage det ned, hvis det ikke får nok opmærksomhed (Likes)?  

    

3. Distraherer Instagram dig, fra det virkelige liv?  

Figur 1 



   
 

   

4. Har du oplevet krænkende adfærd rettet mod dig eller en anden bruger på 

Instagram?  

 (Interviewguide, 2020) 

Disse spørgsmål er sammensat for at underbygge vores undersøgelse, ved hjælp af de 3 

spørgsmål søger vi deres holdninger, tiltænke følelser person ikke er klar over og et 

værdisæt fra de adspurgte, der kan udbygge vores analyse. Interviewet er bygget op efter et 

semiskrukturet interview for at respondenten har mulighed for at udbyde sine tanker og 

holdninger. Dette giver interviewet et mere personnært og et er med til at give samtalen et 

mere flydende flow. Respondent har også mulighed for at inddrage egne oplevelser, der er 

med til at afsætte et aftryk, der på bedst muligvis afspejler arbejdsspørgsmålene. For at få et 

indblik i respondentens kendskab til Instagram, lægge det første spørgsmål op til, hvor 

meget respondenten benytter sig af mediet, for at skabe et indblik i, hvor påvirket og 

snævret deres syn på sociale medier er. Derefter begår det næste spørgsmål sig hen på, 

hvilket tanker, der går igennem respondenten, på denne måde er respondenten tvunget til 

at overveje om, der ligger et pres angående likes, hvilket respondenten ikke nødvendigvis 

havde gjort sig nogle særlig tanke om.  (Reitzel, 2009) 

 

Undersøgelser fra universiteter 
 

En spørgeskemaundersøgelse lavet i 2015, i Pew Research Centier i Washington med 1.800 

deltagere, fik muligheden for at besvare hvordan de havde det, omkring stress ved brug af 

sociale medier. Resultatet viste sig, at en del brugere, dog ikke alle, bliver yderligere 

stresset, jo mere de gør brug af sociale medier. ’’Det er den sociale brug af digital teknologi 

og den måde, hvorpå det øger bevidstheden om bekymrende begivenheder i andres liv, der 

forklarer, hvordan brugen af sociale medier kan føre til, at brugerne føler sig mere 

stressede’’ (Rashid et al.,2019). Undersøgelsen blev underbygget af en anden undersøgelse, 

der blev lavet af College Studen Journal, hvor fokusgruppen var universitetsstuderendes 

brug, af de sociale medier. Under undersøgelsen, blev der resulteret i, at kvinder 

spenderede mere tid, på sociale medier end mænd og dette resulterede i, at det gik ud over 



   
 

de fleste kvinders søvn, dårlig søvn er i store tilfælde relateret til mentale 

sundhedsproblemer.  

En undersøgelse der blev publiceret af Computers in Human Behaviour, fandt frem til, at jo 

større mængde af sociale medier man gør brug af, jo større chance er der for, at man er 

tilbøjelig for at lide af angst. (Rashid et al.,2019).  

Ifølge forskning, er det blevet vist at der er en forbindelse mellem bruget af de sociale 

medier og den negative del af det mentale sundhed og selvtilliden. De sociale medier har til 

dels nogle fordele, men afhængighed af de sociale medier har seriøse følelsesmæssige 

konsekvenser. Disse reaktioner bliver produceret ved det sociale pres, sammenligning i livet 

og de forskellige materielle ejendomme som andre ejer. (Parisi, 2019) 

En undersøgelse som blev lavet af California State Univerisyt beviste, at mennesker der 

besøgte en form for socialt medie minimum 58 gange om ugen, har en chance for at være 

omkring 3 gange mere tendens til at få en følelse for depression og føle sig socialt isoleret. 

(Parisi, 2019) Dette er sammenlignet med mennesker der ville gøre brug af de sociale 

medier mindre end 9 gange, på en uge. 

‘’I en undersøgelse fra 2017 udført af Harvard University fandt forskere, at sociale medier 

har en signifikant skadelig virkning på de følelsesmæssige velbefindende hos kroniske 

brugere og deres liv, hvilket negativt påvirker deres virkelige livsforhold og akademiske 

præstationer blandt dem, der stadig er i en uddannelsesmæssig sammenhæng.’’ (Parisi, 

2019) 

Der er blevet foretaget en undersøgelse af forskere i Tyskland, der skulle bevise hvis 

teenager som gør brug af de sociale medier, forværrer deres karakterer i skolen. To forskere 

har valgt at tage et tættere kig på, hvordan de sociale medier påvirker skole karaktererne.  

For at bevise dette, har disse forskere gjort brug af det så kaldte ’’meta analyse’’ fra vigtige 

databaser. De har identificeret en del undersøgelser hvor de fandt ud af hvordan det 

påvirkede de unges karakterer. Det næste skridt var at analysere disse resultater og 

konkludere svaret ud fra 30,000 unge studerende. 

(Hogan, 2021) 



   
 

Her er de 4 resultater der kom op, ved at undersøge brugere fra 3 sociale medier (Snapchat, 

Instagram og Facebook) 

‘’ 

• Resultat 1: Dem der gjorde brug af de sociale medier for at kommunikere omkring 

skole relaterede emner, ville have en god påvirkning på karakterer. Dette var 

forventet af forskerne. 

• Resultat 2: Studerende der gjorde brug af Instagram og deres ’’like’’ funktion, ville 

ofte være distraherede i skolen, da man ville rulle igennem Instagrams ’feed’ og ’like’ 

andres opslag. Dette gav et negativt resultat for karakterer, da man ville have svært 

ved at multi-task.  

• Resultat 3: Unge studerende der loggede ind på de sociale medier frekvent, tilføjede 

opslag, billeder og brugte en hel del tid der, ville have en negativ påvirkning i 

karaktererne.   

• Resultat 4: Studerende som er relativt aktive på de sociale medier, bruger ikke 

mindre tid på at studere. Der er ikke noget bevis herfra, som skal tyde på, at man 

bruger mindre tid på at studere, når man gør brug af de sociale medier. 

‘’ 

(Hogan, 2021) 

En undersøgelse fra The Economist viser, at der er en sammenhæng mellem hvor længe 

Instagram bliver brugt, og hvor dårligt man har det.  



   
 

 

Figur 2 (Kulager, 2018) 

På figur 2 kan man se, at Instagram er et af de højeste sociale medier ift. hvor længe appen 

bliver brugt. Derudover kan man se, at Instagram har den laveste procentdel af brugerne. 

Man kan se på figuren, at medianen for tid brugt er 50 minutter. Dette inkluderer alle 

aldersgrupper. På figuren kan man ligeledes se, at de som bruger Instagram i under 35 

minutter om dagen, ikke rigtigt lider af nogle problemer med det mentale helbred, hvor de 

sociale medier spiller en rolle i det. 

 

 

Metode 
Kildekritik 

Kildekritik er en yderst vigtig metode for at bekræfte, at den empiri vi gør brug af, er sand. 

Derfor har vi, inden vi har tilføjet en teori, set igennem flertal kilder. Meget af den 

information man får på nettet, kan i visse tilfælde være falsk information og derfor har vi 

sørget for, at den teori vi har tilføjet, findes over andre ‘certified’ informationskilder. 

Undersøgelser fra nettet 



   
 

Når det gælder de sociale medier, herfra specificerer vi os omkring Instagram, så bliver der 

lavet en hel del undersøgelser. Instagram er et teknologisk materiale og vil derfor have en 

hel del utilsigtede effekter ved brug. Disse undersøgelser ligger meget op ad hinanden og de 

mentale sundhedsproblemer, som Instagram forårsager. 

Interview 

Vi har interviewet nogle interview subjekter for at få en mere bred svarmulighed. Vi mener 

at et interview baseret på spørgsmål, som vi selv vælger, er det mest optimale for at få et 

svar man kan diskutere om. Vi havde en tanke om at gøre brug af spørgeskema, men med 

en meget begrænset svarmulighed, ville vi ikke nå langt. Ud fra de interviews vi har lavet, 

har vi valgt at interview en mand og kvinde, som begge gør brug af Instagram. Med dette vil 

vi få en opfattelse om hvordan de tænker, og hvis vores empiriindsamling kan bekræfte, 

hvordan en mand og en kvinde tager de sociale medier til sig, mentalt. 

Trin-modellen  

Vi har taget udgangspunkt i trin-modellen, som ikke anses for fagligt at være en metode, 

men ved at tage udgangspunkt i et af trine, er det muligt at benytte som en form for 

metode. Vi har valgt at arbejde med trin 3 fra trin-modellen, utilsigtede effekter. Dette har 

vi valgt grundet, de ikke så hensigtsmæssige udfordringer sociale medier kan give unge. Via 

trin-modellen er det lettere at danne sig et overblik over, hvilke begreber man kan benytte 

sig af for at undersøge problemet, dermed også hvilke processer der kan være afgørende for 

udfaldet fra de unge.  

Afhængighedsparadoks 

Vi ser på hvordan unge tager sociale medier i brug, for at få bedre interaktion med andre 

mennesker, og hvordan det påvirker dem. Derudover ser vi på hvorfor og hvordan unge 

bliver afhængige af Instagram, og hvordan deres mentale helbred bliver påvirket efter en 

bestemt tidshorisont på Instagram. 

 

 

 



   
 

Analyse 
 

I de seneste år, har de sociale medier ændret måden på hvordan folket kommunikerer med 

hinanden. På den ene side, så har det givet menneskeligheden en ny måde at bygge et 

forhold til hinanden. Man kan kommunikere med familie og venner overalt i verden uden 

komplikationer, man kan følge sine idoler og så kan man holde sig opdateret med nye 

trends og livsstile. På den anden side af alt det positive, så har Instagram en hel række af 

negative konsekvenser.   

På det sociale medie, Instagram er der ofte reklamer og opslag som er bygget på at 

henvende sig til brugeren og dets interesser. Når der bliver rullet igennem dette indhold, 

kan man se et opslag om en vellykket person med godt arbejde, en med høj status, smukt 

hjem eller en der lever af at rejse hele verden rundt. Der er to reaktion på disse opslag, 

enten er det en god reaktion ellers er det en dårlig. Man kan føle sig deprimeret, misundelig, 

ensom og i sjældne tilfælde kan man have selvmordstanker, sidens ens liv ikke er så 

’’perfekt’’ som den på opslagets liv. 

Relativt nye undersøgelser har vist at aktive brugere af sociale medier mener, at andre 

brugere er gladere og mere vellykket i deres liv, selvom de ikke har et kendskab til den 

person. Det virkelige liv bliver sammenlignet med de ofte filtrerede og redigerede 

onlineversioner af det virkelige liv. Dette er skadeligt for det mentale velvære og overdreven 

brug af de sociale medier, øger risikoen for at opbygge forskellige psykiske problemer, 

såsom angst og depression. 

Dette kan relateres til ’likes’ på de sociale medier, som i dette tilfælde er Instagram. 

Instagram posts har en funktion, hvor man kan ’like’ andres opslag. Jo flere likes, jo mere 

populært er opslaget og kan lede til en mere populær status i livet. Disse ’likes’ vil få et 

individ til at få en form for dopaminreaktion, når der bliver trykket på like-knappen. Når 

dette senere hen, på et tidspunkt vil stoppe, og antallet af likes vil forblive det samme, vil 

individet føle en form for negativ reaktion, siden det i nogle tilfælde ville være for lidt likes 

eller en uønsket mængde af likes. 

Den store konkurrence man har med sig selv og andre, hvor opmærksomhed og likes har en 

stor betydning i ens liv, kan lede til ’cyber-bullying’, som er mobning over nettet. Kald af 



   
 

forskellige navne, chikane og spredning af en del rygter har altid været en del af nogle 

menneskers liv, men de sociale medier vil give en del af befolkningen er større mulighed end 

før. Man kan anonymt mobbe folk over nettet, uden de finder ud af hvem man er og dette 

har påvirket visse folks mentale velvære. Dem der sidder risikogruppen for dette, er 

teenagepiger, da de ud fra undersøgelser, tager de sociale medier mere til sig i forhold til 

teenagedrenge, dette gør dog ikke teenagedrenge immune. Selvom der findes 

onlinemobning, kan dette også ske i et ansigt til ansigt, men uddeling af eksplicitte billeder, 

uden samtykke sker online, hvilket er et stort problem for mange. Dette og de mange andre 

misbrug af de sociale mediers former for cyber-bullying, har øget raten for selvmord ved de 

unge aldre. Dette er også en faktor for udviklingen af et øget niveau af angst blandt unge. 

Den konstante visning af filtrerede fotos på det sociale medier, Instagram leder til lavt 

selvværd og andre problemer. Det lave selvværd, der kan opleves, kan i bund og grund lede 

til forstyrret spisning, siden man ikke føler, at man er den ideelle kropsvægt eller form. 

Selvom unge ved, at andre unge vælger at poste deres bedste billeder, kan man ikke lade 

vær med at sammenligne sig selv med andre. Når man bliver eksponeret med de mange 

urealistiske skønhedsstandarder der findes igennem Instagram, påvirker det de mange unge 

og de kan derfor opfatte hvordan man som teenager skal se ud. Dette vil få de unge til at 

opfatte, hvordan deres egen krop skal se ud. Alt fra det fysiske udseende til livsforholdet og 

’opfattede’ succeser bliver nøje kigget igennem, af de mange brugere af Instagram. Behovet 

for opmærksomhed, såsom likes og følgere kan lede til, at unge ikke kun ændrer deres 

opfattelse omkring sit udseende, men tager valg som man normalt ikke ville have taget, 

såsom at acceptere udfordringer som en alvorlig diæt eller at man engagerer sig i et dårligt 

adfærd.  

‘’Ifølge forskning, er det blevet vist, at der er en forbindelse mellem bruget af de sociale 

medier og den negative del af det mentale sundhed og selvtilliden. De sociale medier har til 

dels nogle fordele, men afhængighed af de sociale medier har seriøse følelsesmæssige 

konsekvenser. Disse reaktioner bliver produceret ved det sociale pres, sammenligning i livet 

og de forskellige materielle ejendomme som andre ejer.’’  (Parisi, 2019) 

Med dette kan man se, at de uttalige undersøgelser ikke tager fejl. De mange undersøgelser 

der er blevet lavet om mental sundhed og de sociale medier, har alle noget tilfældes, altså 



   
 

at man lider af de samme psykiske sundhedsproblemer, når man gør brug af de sociale 

medier over en længere periode. 

Siden de sociale medier er blevet en så stor del, af folkets hverdag verden over, får en stor 

mængde af disse brugere, et dopamin kick, når der sker en hændelse på Instagram. 

Afhængigheden af Instagram og dopamin ligger meget op ad hinanden, siden man får 

dopamin, når man modtager en besked, får et like eller bliver tagget i et opslag. Personer 

der er afhængige af de sociale medier, bliver meget glade over denne opmærksomhed de 

får af andre brugere verden over og vil derfor blive påvirket af dopaminbelønningssystemet. 

Instagram har hjulpet en hel del mennesker verden over, ved at samle en så stor del af 

befolkningen i en platform, men et overforbrug af Instagram viser i store tilfælde skadelige 

reaktioner både fysisk og mentalt. 

FOMO som er en frygt for at blive ekskluderet eller glemt i begivenheder, kan lede til at man 

tjekker sin mobil telefon oftere end man burde. For at komme ind på, hvordan unge 

mennesker har det, når de gør brug af de sociale medier, som i dette tilfælde er Instagram, 

er der blevet foretaget undersøgelser fra utallige mængder af forskere og universiteter som 

kan støtte FOMO. FOMO kan forværre de unges skolegang som også kan lede til, dårligere 

fremtid (Lanier,2018). 

Ud fra resultat 2, i undersøgelsen i Tyskland ’’ Studerende der gjorde brug af Instagram og 

deres ’’like’’ funktion, ville ofte være distraherede i skolen, da man ville rulle igennem 

Instagrams ’feed’ og ’like’ andres opslag. Dette gav et negativt resultat for karakterer, da 

man ville have svært ved at multitaske. ’’ og resultat 3 ’’ Unge studerende der loggede ind 

på de sociale medier frekvent, tilføjede opslag, billeder og brugte en hel del tid der, ville 

have en negativ påvirkning i karaktererne. ’’ kan der ses, at dem der gør brug af Instagrams 

funktioner, udfører deres arbejde på en dårlige måde, sammenlignet med dem, der fx gør 

brug af Instagram for at finde ud af skole-relaterede emner, som blev resultat 1 ’’ Dem der 

gjorde brug af de sociale medier for at kommunikere omkring skole relaterede emner, ville 

have en god påvirkning på karakterer. Dette var forventet af forskerne.’’ (Hogan, 2021) 

 

Når man arbejder med Instagrams indre mekanismer og processer, kommer vi ind på 

Instagrams algoritme. Denne algoritme kan læne sig op ad folks mentale velvære. De 



   
 

forskellige algoritmer, såsom #1: Interesse, kan skabe en utilsigtet effekt, ved at 

kategorisere det man interesserer for, ved at vise personer som er langt over ens standard 

og hermed fremme mentale problemer. (Warren, 2021) 

 

#2: Forhold, der er ikke nødvendigvis en utilsigtet effekt ved dette, siden man kommer 

tættere på sine nære og kære, ved at sende dem beskeder, følge dem eller kommunikere 

med dem. (Warren, 2021) 

 

 Ved #3. Tidslinjen, kommer vi ind på noget mere seriøst. Tidslinjen ifølge teorien er 

opmærksom på, hvornår man skal poste et opslag for at optimere sine chancer for at få 

større opmærksomhed og højere antal likes. Denne indre mekanisme og proces giver 

mening, men vælter ind med en række af utilsigtede effekter, såsom ensomhed, angst og 

søvnproblemer m.m. (Warren, 2021) 

 

#4 frekvens, jo længere tid man ikke har været aktiv på Instagram, desto længere tid 

kommer man til at bruge næste gang, for at få alt det tabte med. Man kan altså sige, at man 

ikke ønsker at gå glip af noget, som venner eller bekendte har delt på Instagram, og derfor 

bliver nødt til at se ældre opslag, for at holde sig opdateret på hvad de mennesker, som man 

følger, har været op til. Derudover, får man også mindre respons på sine egne ting og 

mindre anerkendelse af andre profiler, jo mindre man er aktiv og desto mindre man poster 

på sin egen profil. (Warren, 2021) 

 

Når det gælder #5:Følgere, så giver det mening at man tilføjer dette mekanisme og proces 

for de mere opmærksomhedskrævende personer, såsom kendisser og idoler. Dog i dette 

tilfælde, kigger algoritmen på, hvem og hvor mange man følger. Dette giver brugeren en 

interessefyldt instagram væg at scrolle igennem. Siden Instagram prioriterer de nære og 

kære, vil man ofte gå glip af de mindre aktive brugeres opslag, som man følger. Er man en 

bruger som bliver fulgt af en anden, kan man være i denne inaktive status som gør, at næste 

gang man poster et opslag, vil en hel del af ens følgere ikke have set det. (Warren, 2021) 



   
 

 

#6 brugeren, omhandler om hvor længe man bruger Instagram. Jo længere tid man tager 

Instagram i brug, desto mere information samler Instagram ind om dig, og hvad du vil se 

komme op på din tidslinje. Derudover så har man mere tid til at give respons til andre 

profiler, og give sin mening til kende, som kan resultere i højere respons på ens egne opslag. 

(Warren, 2021) 

 

Diskussion 
 

 Ud fra et flertal studier og undersøgelser, kan man se, at de sociale medier påvirker en stor 

del af befolkningens psykiske velvære. De teorier der er gjort brug af viser, at selvom 

Instagram har en positiv side, siden det hjælper befolkningen med at holde sig opdateretog 

kommunikere med sine nære, kære og idoler, så har Instagram også en stor del af 

konsekvenser som der blive bragt ind, når man gør brug af Instagram på en intensiv måde. 

De mange undersøgelser som er blevet inkluderet i empiri indsamlingen ligger op ad 

hinanden og har derfor mange ligheder. For at argumentere for problemet, vil der gøres 

brug af de udarbejdede interviews, hvor der bliver interviewet en fra hvert køn for at få en 

dybere tankegang over hvordan de har det, når de gør brug af Instagram. Ud fra de 

interviews der er blevet lavet, kan det sammenlignes med nogle af de undersøgelser der er 

blevet tilført til teorien. En anonym kvinde deltog i en undersøgelse hvor hun skulle rangere 

de værste fem sociale medieplatforme og hvorfor. Instagram toppede rangeringen. Den 

anonyme kvinde citerer ’’Instagram får let piger og kvinder til at føle, at deres kroppe ikke er 

gode nok, fordi folk bruger filtre og redigerer deres billeder for at få dem til at se perfekte 

ud’’ (Melander, 2017).  

Baseret på det interview, hvor der blev interviewet en kvinde, blev de fire spørgsmål dybt 

besvaret. I og med at brugeren sletter appen, giver det os en ide om, at brugeren føler sig 

frustreret og ud fra undersøgelser, kan man se, at Instagram kan være skyld i dette. Når man 

kigger på figur 2, giver det en mulig forklaring på dette problem. På figuren kan vi se, at de 

der bruger Instagram under 35 minutter om dagen, ikke har nogle problemer med det 

mentale helbred. Kvinden som bliver interviewet, gør brug af instagram minimum 1 time om 



   
 

dagen ud fra dette citat ‘’Jeg ser ofte folks storys, hvis jeg stadig keder mig, bliver jeg så ved 

med at bruge det. Så det er lidt forskelligt, hvor lang tid det er, fordi nogle gange er folk vildt 

aktive med deres storys og andre gange er det ret easy at komme igennem’’ (Interview 2) 

Men vil dette sige, at alle får en negativ påvirkning af Instagram? Nej, ikke alle vil blive 

påvirket negativt. Der er også biologiske grunde til, hvorfor man reagerer som man gør. For 

at fx blive afhængig, så skal man forbi de psykiske, sociale og biologiske dele. 

Afhængigheden bringer en hel del psykiske sundhedsproblemer og spiller derfor en 

væsentlig rolle i, hvis man bliver påvirket af afhængighed eller ikke.  

 

 Begrebet afhængighedsparadoks kan komme til udtryk her. Hele ideen ved at bruge 

Instagram, og som hvorfor folk starter med at lave en profil hos Instagram er, at man kan 

dele sin hverdag med andre mennesker og venner, og dermed interagere med andre. Hvis 

man ikke får nok, likes på sine billeder, og vælger at tage billedet ned, vil det ligge i paradoks 

til selve meningen med sin Instagram-profil. Man får altså ændret på sit syn, grundet den 

afhængighed og stræben, som bliver skabt på Instagram, efter at få mange likes og en form 

for anerkendelse af andre. I interviewet bliver dette emne omkring ‘’likes’’ også nævnt, ved 

spørgsmål tre. Ifølge kvinden, ville hun normalt ikke tænke og fundere på, at hendes opslag 

ville få for lidt likes, siden hun på en måde vidste, at opslaget ville få nok opmærksomhed til 

at gladgøre hende selv. Hvis opslaget på en måde ville få et meget lavt antal af likes, ville 

kvinden tage opslaget ned så hurtigt som muligt, da det kan se dårligt ud for hende, hvis 

man ikke har en god mængde af likes. 

Vil dette sige, at alle får en negativ påvirkning af Instagram? 

Nej, ikke alle bliver påvirket negativt af Instagram, som socialt medie. De mennesker, som 

kan holde sig til et fornuftigt tidsrum brugt på sociale medier, viser ingen tegn på svækkelse 

af det mentale helbred. Det er dog de færreste fra generation z, som er de som er født ind i 

den digitale verden, som holder sig i et fornuftigt tidsrum brugt på sociale medier.  

Dernæst fortæller kvinden i interviewet, at hun ikke oplever hadfyldt adfærd mod sig selv 

eller bekendte, men ser det hos kendte ansigters profiler. Dette kan skyldes en form for 

misundelse af de antal likes og følgere personen er i besiddelse af. Omvendt kan det også 

skyldes, at der er skabt en form for kultur på de sociale medier som Instagram, at man ikke 

tør skrive dårlige kommentarer til bekendte eller folk, som man ved kommer til at se ens 



   
 

kommentar, da man ikke ønsker at risikerer selv at få hadfyldte kommentarer tilbage på sine 

egne opslag, og dermed være nødsaget til at fjerne de udsatte opslag. Man kan ligeledes 

også blive bortvist fra Instagram, hvis nok personer anmelder en kommentar eller opførsel. 

Det kan derfor være muligt, at folk smider deres hadfyldte kommentarer ind i en bølge af 

andre hadfyldte kommentarer, som i kvindens tilfælde, er hos de kendte menneskers 

profiler, da man ikke ønsker at blive anmeldt.  

Kvinden fortæller, at hun kan blive distraheret i op til 30 sekunder, når hun modtager en 

notifikation. Det vil sige, at selvom kvinden ikke aktivt er i gang med at bruge det sociale 

medie, Instagram, bliver hun stadig distraheret, og har fokus rettet mod sin mobil. Hvorfor 

bliver man distraheret af notifikationer?  

Som nævnt tidligere, er oxytocin en form for belønningshormon, som bliver udskilt i 

kroppen når vi socialiserer os, og støtter hinanden. Når man sender beskeder frem og 

tilbage, vil man føle sig socialt glad og hermed udløst oxytocin. Dopamin er også en ‘form’ 

for ‘belønningshormon’, men dog ikke, da det mere er en forventning af en belønning, som 

kan udløses ved at modtage likes fra et poset opslag på Instagram. Man behøver ikke holde 

telefonen tændt, for at få finde ud af, hvis man har fået et like. Man kan slukke for 

telefonen, og stadig modtage likes-notifikationer, og notifikationer fra kommende 

kommentarer. Dette gør at selvom man ikke aktivt er i en igangværende interaktion med 

andre, så modtager man stadig notifikationer, og får udløst dopamin i kroppen. Hver gang 

man hører en notifikation, er det altså en mulighed for at få udskilt yderligere dopamin, 

hvilket kan gøre det besværligt ikke at blive distraheret. Dopamin er ikke altid godt i den 

lange ende, som vi kan se ud fra teoridelen. Ud fra forskeren Wolfram Schultz blev der 

demonstreret citeret fra teorien ‘’hvordan trigger rewards påvirkede hjernen, indtil hjernen 

pludselig formindsker dopaminreaktionen, indtil det fuldstændigt forsvinder. Ud fra 

resultaterne fandt man ud af, at en konstant stigende øgning af dopamin, senere hen vil få 

en negativ reaktion og påvirkning.’’ (Rashid et al.,2019). Dette kan også være en grund til, at 

interviewsubjektet valgte at fjerne appen, for at forhindre denne kæmpe forventning og 

derefter løbe tør for likes og notifikation, siden likes stopper på et eller andet tidspunkt. 

 

 



   
 

Når man sammenligner kvinders opførsel og negative psykiske reaktion til mænd, så er der 

en drastisk forskel. Ud fra de undersøgelser der er blevet samlet i teorien, sover kvinder 

dårligere end mænd, grundet de er mere aktive på de sociale medier. Dårlig søvn i dette 

tilfælde relateres ofte til psykiske problemer. Mænd i det hele taget, bekymrer sig mindre 

over, hvad andre tænker. Kvinder går mere op i, hvordan mennesker reagerer, siden det har 

en stor betydning for hvor meget opmærksomhed de vil få, ud fra disse undersøgelser. 

Interviewet der blev lavet, bekræftede at en mand ville gøre brug af instagram mindre, end 

en kvinde ville. Ofte når mænd keder sig eller ikke laver så meget, så ville de åbne Instagram 

for at holde sig opdateret med hvad der sker rundtomkring. Mænd poster heller ikke så 

meget som kvinder, ud fra de undersøgelser som er blevet foretaget, hvilket også mindsker 

negative kommentarer. I interviewet blev manden spurgt, hvis dette individ gik op i ‘’likes’’ 

og hvis dette individ ville tage et opslag ned, hvis det ikke fik nok opmærksomhed, svaret  

‘’Nu poster jeg ikke så meget, men når det er jeg gør, så betyder likes da lidt. Man vil jo ikke 

se ud som en idiot haha… men udover det, så tror jeg ikke jeg kunne finde på at tage det 

ned.’’ (Interview 1) 

Ud fra dette, kan man bekræfte de undersøgelser der er blevet foretaget, at likes ikke 

betyder lige så meget, som det gør for en stor del af kvinder. Mænd ville dog gøre mere 

brug af ‘’troll’’ og ‘’dårlige ord’’, som blev nævnt i teorien om kønsforskel og hermed også 

reagere mindre imod det, hvis det blev brugt imod dem selv, dog ville kvinder reagere 

dårlige til disse negative ting. I afsnittet omkring Afhængighed, kan vi se, at de biologiske 

grunde også spiller en rolle for, hvordan man tager disse negative reaktioner til sig. 

 

Konklusion 
 

Ikke alle unge oplever psykiske lidelser ved brug af Instagram. Dog er der en tendens til, at 

flere kan udvikle psykiske lidelser, ved at tage sociale medier, heri Instagram i brug over en 

længere periode. Flere undersøgelser viser, at Instagram ligger nummer et på listen, over 

det mest negative sociale medie, på brugernes psykiske velvære. Derudover viser det sig, at 

der er en form for sammenhæng mellem dårligt mentalt helbred og den tidsmæssige brug af 

Instagram. De personer, som poster oftest på Instagram har ligeledes en større risiko for at 



   
 

udvikle angst. Der er sammenhæng mellem, hvordan de unge bruger Instagram og 

påvirkningen på deres mentale helbred. De unge, som bruger Instagram til at forberede sig i 

skolen, har større tendens til at klare sig bedre, end de unge som bruger Instagram til at 

poste opslag og like andres opslag. De udfordringer man som ung kan støde på, er negative 

kommentarer på ens opslag, dette ifølge undersøgelser kan udvikle sig til psykiske 

problemer hvis det foregår over længere tid. Instagram kan være afhængighedsskabende. 

En person, som bliver afhængig af sociale medier, vil ofte virke mere nervøs. Når et ungt 

individ bliver afhængig, har personen større tendens til at være aggressiv i længere 

perioder. Dermed vil personen udvikle flere former for sundhedsproblemer.  

 

Litteraturliste 
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