
   

 

   

  

 

 

 

 

 

EN VERDEN UDEN LIKES 

- NÅR LIKES PRIVATISERES 

 

A WORLD WITHOUT LIKES 

- WHEN LIKES ARE PRIVATIZED 

 

KANDIDATSPECIALE 

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL – CAND. MERC. (KOM.) - 2020 

 

MARIA HOLCK ERTNER - 123277 

GRY GRAVE – 101761 

 

VEJLEDER: LARS HOLMGAARD CHRISTENSEN 

 

ANTAL ANSLAG: 230.075 

ANTAL NORMALSIDER: 101 

15. MAJ 2020 



KANDIDATSPECIALE   EN VERDEN UDEN LIKES 

Side 2 af 111 

 

  



KANDIDATSPECIALE   EN VERDEN UDEN LIKES 

Side 3 af 111 

 

Abstract 

Instagram has been a co-creator of the so-called like culture, which is based on the ability to recognize 

others using the like feature. In 2019, Instagram initiated a trial of privatizing the like feature, meaning 

that the users who were unwilling partakers of the trial were not able to see the number of likes on other 

users’ content on Instagram. Instagram publicly announced that the privatization of likes as an attempt 

to better the mental health of the platform’s users. However, this has caused outrage from a vast amount 

of creators, including influencers, as these users are relying on their ability to create engagement around 

content, making them relevant for the marketing purposes of businesses. This thesis aims to examine 

how the privatization of Instagram’s like feature affects how users utilize Instagram as a social media 

platform, and how this may affect the Danish market for influencers. The examination is based partly on 

empirical data derived from a survey and partly on empirical data derived from a focus group interview. 

The survey was created to simulate Instagram with the purpose of showing how respondents choose to 

utilize the like feature when presented directly to different photos and influencers. The focus group is 

used to analyze the patterns that lie behind the utilization of Instagram as a social media platform. The 

empirical data is analyzed through a theoretical framework consisting of different theories. Theories 

formulated by Zygmunt Bauman and Axel Honneth are applied to create a basis for understanding the 

current societal circumstances for identity, recognition and community. This is applied to present the 

underlying conditions of the existence of social media, the like culture and influencer marketing. To 

examine how interactions take place within Instagram as a platform, theories formulated by John B. 

Thompson and Joshua Meyrowitz are applied to the theoretical framework. Thus, these theories are 

utilized with the purpose of examining how Instagram’s users interact with influencers through the use 

of the features available on Instagram. Furthermore, Meyrowitz’ interpretation and development of part 

of Erving Goffman’s theoretical apparatus is applied with the purpose of examining how different levels 

of self-presentation can be used to create relationships and engagement on Instagram. Theories 

developed by Elisabeth Hoff-Clausen and Mark C. Suchman are applied with the purpose of examining 

how influencers create and maintain online ethos and legitimacy through their self-presentation on 

Instagram. All of these theories compile the actions that influencers as well as users can choose to utilize 

within the platform, Instagram. Therefore, Sine Nørby Just and Ib Tunby Gulbrandsen’s theory on the 

Triple A model is utilized. This theory is used as a means for analyzing how Instagram is viewed as an 
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assemblage containing different affordance, which create the basis for how Instagram users show agency 

on the platform. This theory is also used as a framework for the analysis, in which Instagram is analyzed 

as an assemblage that contains features which contain different affordances and constitutes the basis for 

the Instagram agency shown by our respondents. Throughout the analysis, which is compiled of two 

individual parts, it is concluded, that the like feature is mainly used as a tool for recognizing friends on 

Instagram. Furthermore, it is argued that the privatization of likes will result in a devaluation of the like 

feature, especially regarding content created by influencers.  With the purpose of being able to conclude 

on this thesis’ problem statement, some of the results from the two analyses are discussed. Throughout 

the discussion, it is concluded that the privatization of likes will most likely cause a significant shift in the 

way Instagram users utilize the platform, how they interact with influencers and how this affects the like-

culture. Furthermore, it is discussed how this may cause problems and changes inside the influencer 

industry. Finally, this examination concludes that the privatization of likes will result in great changes for 

both regular users, influencers and society, and that this will significantly weaken influencer’s position 

on the market. They will no longer be able to show engagement rates and will therefore experience major 

problems in terms of showing their worth as influencers that can be utilized as a way of doing 

advertisement.  
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Kapitel 1: Introduktion 

I 2006 udnævnte TIME Magazine årets person til at være ”YOU” - altså dig, mig og alle andre. Dette skete 

fordi verden var øjenvidne til et paradigmeskifte i kommunikationen og i måden man kommunikerer på. 

Dermed fik den digitale kommunikation og de sociale medier anerkendelse for at have været med til at 

ændre måden, hvorpå mennesker kommunikerer (Ebbesen & Haug, 2009). 

Det er efterhånden blevet et uomtvisteligt faktum, at sociale medier er kommet for at blive, og at vi som 

forbrugere i højere og højere grad benytter dem i hverdagen. I Danmark har antallet af brugere på 

platformen Instagram været støt stigende inden for de sidste mange år (Slots- og Kulturstyrelsen, 2019). 

På nuværende tidspunkt estimeres det, at 84,9 procent af den danske befolkning har en profil på et socialt 

medie – herunder er det langt de fleste, som har en profil på Facebook. Flere danskere, og i særlig grad de 

unge, har profiler på mere end ét socialt medie (Slots- og Kulturstyrelsen, 2019). Den yngre del af den 

danske befolkning er ligeledes overrepræsenterede på sociale medier. I aldersgruppen 12-34 år, har hele 

97 procent en profil på mindst ét socialt medie (Slots- og Kulturstyrelsen, 2019). Det er således et faktum, 

at de sociale medier har gjort deres indtog, og at de i høj grad er tilstede i danskernes liv og hverdag  

Instagram så for første gang dagens lys i 2010 som uafhængigt medie, men platformen blev hurtigt opkøbt 

af Facebook inc., som gennem de sidste 9 år har videreudviklet Instagram og gjort platformen til det, den 

er i dag. Facebook ejer stadigvæk Instagram, og begge platforme indeholder muligheden for at like andre 

menneskers indhold. Denne feature har lagt navn til den like-kultur, som har været omtalt som 

karakteriserende for nutidens samfund (Strauss, 2011). 

Denne like-kultur har imidlertid fordret konkurrence om at opnå flest mulige likes på det indhold, man 

deler på sociale medier. Det diskuteres ofte, hvordan like-kulturen og eksistensen af sociale medier kan 

relateres til et fald i den mentale sundhed i den danske befolkning. Faktisk viser en rapport fra Deloitte 

(2019), at cirka 60 procent af Millennials og Generation Z’ere selv mener, at de ville blive gladere, hvis de 

mindskede deres forbrug af sociale medier. Selvom en direkte kausalitet mellem sociale medier og mental 

sundhed ikke er påvist, er det interessant, at disse unge mennesker, som er storforbrugere af sociale 

medier, reelt erkender mediernes negative effekt på deres mentale helbred. På trods af dette, synes der til 

stadighed at komme flere og flere brugere på sociale medier som Instagram og Facebook. Dette har 

ligeledes affødt forskellige forretningsmuligheder, herunder et marked for influencere, som sælger deres 
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indflydelse. På nuværende tidspunkt anslås det, at omsætningen i influencer-industrien i Danmark løber 

sig på mindst 100 millioner i kvartalet, og beløbet er sandsynligvis højere, idet dette udelukkende er 

udregnet på baggrund af influencere, som er tilknyttet et bureau og ikke de, som er selvstændige 

(Andersen K. , 2019). 

Influencere eksisterer i kraft af deres popularitet på Instagram, og de benytter denne popularitet som 

valuta i forbindelse med virksomhedssamarbejder. Disse influencere lever af at modtage likes og at få 

følgere på Instagram, og de er således på sin vis afhængige af, at kunne benytte Instagram med disse 

hensigter. Men Instagram er en platform, hvis features kan ændres, modificeres og elimineres, og dette 

kan have betydning for både ”normale” brugere og influencere.  Virksomheder benytter i stadig stigende 

grad influencere som middel i deres markedsføringsstrategi. På den måde anvendes influencere som 

menneskelige reklamesøjler for forskellige produkter, som de fremviser gennem deres Instagram-profil. 

Influencere er i samarbejdet med virksomhederne afhængige af, at de kan fremvise deres værdi, som i 

influencer-industrien vises ud fra engagement på ens profil. Engagement er traditionelt blevet målt i antal 

følgere, i antal likes og i, hvilket engagement følgere viser gennem kommentarsporet på et opslag  

(Influencer Marketing Hub, 2020). 
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Kapitel 2: Problemfelt 

Den 17. juli 2019 meddelte Instagram, at de havde igangsat en prøveperiode for privatisering af likes i 7 

lande. Testperioden blev annonceret gennem mediet Twitter med ordene; 

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views 

for some people in the following countries: Australia, Brazil, Canada, Ireland, Italy, 

Japan, New Zealand. We want your friends to focus on the photos and videos you 

share, not how many likes they get. You can still see your own likes by tapping on the 

list of people who've liked it, but your friends will not be able to see how many likes 

your post has received. We’re looking forward to learning more about how this 

change might benefit everyone’s experience on Instagram (Instagram viaTwitter, 

2019)1. 

I praksis vil en komplet implementering af denne ændring således betyde, at Instagram-brugere ikke vil 

have mulighed for at se antallet af likes på andres billeder. De vil imidlertid stadig kunne se antallet af likes 

på egne billeder. Meddelelsen blev modtaget med modsatrettede holdninger i meddelelsens 

kommentarspor. Nogle brugere, navnlig kreatører, herunder influencere, syntes utilfredse med forsøget. 

Flere Twitter-brugere udtrykte, at denne potentielle ændring i grundlaget for Instagram, ville skabe store 

problemer for influenceres, som ønsker at skabe kontakt og samarbejder med virksomheder. Argumentet 

var særligt, at likes betragtes som et måleredskab, som virksomheder benytter for at vurdere legitimiteten 

af en Instagram-bruger, samt hvor stort engagement en brugers følgere udviser. Samtidig fremstod nogle 

brugere positive over forsøget, idet deres holdning var, at en sådan ændring ville være med til at skabe et 

bedre samfund (Kava, 2019) samt bedre velbefindende for Instagrams brugere (Jenkins, 2019). 

 

1 https://twitter.com/instagram/status/1151605657642029056 

 

https://twitter.com/instagram/status/1151605657642029056
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2.1. Nosedive 

Der kan være flere årsager til, at Instagram arbejder på at indføre en funktion, som skal eliminere 

muligheden for at se, hvor mange likes andre brugere har fået på deres billeder. Instagrams CEO, Adam 

Mosseri, har udtalt, at privatiseringen blandt andet er inspireret af afsnittet ”Nosedive” i serien ”Black 

Mirror”. Afsnittet er en samfundskritisk skildring af, hvordan menneskers status i samfundet til dels er 

bestemt af deres status og ”rating” på sociale medier som Instagram. Mosseri beskriver desuden, at 

Instagram gerne tager beslutninger der skader deres forretning, hvis de kan forbedre brugeres mentale 

helbred (Perrett, 2020). Dermed udtrykker Mosseri og Instagram, at motivet for testperioden for den nye 

funktion er at skabe en bedre oplevelse for det sociale medies brugere. Sociale medier er notorisk kendte 

for at være i krydsilden, når unges mentale helbred diskuteres i sundhedsrapporter (Richards, Caldwell, 

& Go, 2015) (Randeris, 2017). Derfor fremstår Instagrams egen begrundelse for testperioden som 

værende legitim og relevant som løsning på et samfundsproblem.  

2.2. Prøveperiode og implementering 

Instagram påbegyndte i foråret 2019 så småt at teste, hvordan Instagram ville fungere, hvis det ikke 

længere var muligt at se, hvor mange likes andre brugere fik på deres posts. Den 17. juli 2019 annoncerede 

Instagram officielt, at mediet ville påbegynde en testperiode, som skulle omfatte brugere i Australien, 

Brasilien, Canada, Irland, Italien, Japan og New Zealand. Den 14. november 2019 annoncerede Instagram 

på mediet Twitter, at testperioden nu ville omfatte brugere over hele verden (Meisenzahl, 2019). 

Instagram meddelte desuden i samme udmelding, at de havde modtaget positiv respons på den initiale 

testperiode i de 7 første lande, den blev udrullet i (Instagram via Twitter, 2019)2. I samme udmeldelse 

forsikrede Instagram om, at virksomheden er opmærksom på, at en potentiel permanent implementering 

af funktionen kan skabe store konsekvenser for kreatører. Instagram meddelte således, at den arbejdede 

på løsninger og funktioner, som skulle gøre det muligt for kreatører, herunder influencers, at 

 

2 https://twitter.com/instagram/status/1195009166420533248 

 

https://twitter.com/instagram/status/1195009166420533248
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kommunikere deres værdi til virksomheder, som de ønsker at skabe samarbejder med (Instagram via 

Twitter, 2019)3. 

2.3. Kan have fatale  konsekvenser 

Alene i Danmark har influencer-industrien været stødt voksende gennem de sidste 4 år. Selvom der er 

delte meninger om, hvorvidt denne industri har nået sit højdepunkt, ses der stadig på nuværende 

tidspunkt en stigende økonomisk gevinst hos nogle af de bureauer, som har specialiseret sig i 

influencermarketing og som fungerer som en slags managers for nogle af Danmarks store influencere 

(Lindholdt, Danmarks største influencerbureau præsenterer rekordregnskab: »Det er ikke er en 

døgnflue«, 2020). Nogle forskere og eksperter på området mener, at større influencere har mistet en del 

af deres troværdighed, hvorfor publikum i højere grad ønsker en mere personlig relation til de mennesker, 

som markedsfører produkter til dem. Det siger Gry Høngsmark Knudsen, som forsker i digital 

markedsføring (Lindholdt, Forsker: De store influencere har tabt troværdigheden og slagkraften, 2020). 

Uanset hvilken lejr man tilhører, synes der trods alt at være forholdsvis stor tilslutning til, at den mere 

personlige relation mellem publikum og markedsfører fortsat vil være et vigtigt redskab i værktøjskassen 

for de, der arbejder med marketing og salg. Således er der stor sandsynlighed for, at virksomheder fortsat 

vil benytte influencere til at markedsføre produkter og services. Derfor er Instagrams testperiode af den 

funktion, som skal privatisere likes af stor relevans for influencer-industrien i hele verden, og i 

særdeleshed også i Danmark. En permanent implementering af funktionen kan potentielt have store 

konsekvenser for, hvad det vil sige at arbejde med influencermarketing. Det betyder nemlig, at 

virksomheder, såvel som influencere, kan blive nødsagede til at ændre markant i deres 

markedsføringsstrategier. Testperioden er stadig i gang og den har skabt røre i markedsføringsverdenen 

– for hvilke konsekvenser vil det have for influencere og det marked, som i dag er skabt på baggrund af 

influenceres mulighed for at udnytte deres position på platformen, hvis ét af de mest brugte 

måleredskaber på mediet forsvinder? 

  

 

3 https://twitter.com/instagram/status/1195009167104172035 

 

https://twitter.com/instagram/status/1195009167104172035
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2.4. Problemformulering 

Denne afhandling behandler denne problemstilling med udgangspunkt i denne problemformulering: 

Hvordan kan privatiseringen af likes potentielt påvirke den måde danskere benytter 

Instagram på, og hvilken indflydelse det have på influencer-industrien? 
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2.5. Afhandlingens opbygning 

  

Kapitel 1
• Kapitel et indeholder en introduktion til afhandlingen. 

Kapitel 2

• Kapitel to indeholder afhandlingens problemfelt, som skaber grundlaget for afhandlingens 

problemformulering. I forlængelse heraf, præsenteres afhandlingens opbygning.

Kapitel 3

• Kapitel tre indeholder definitioner og begrebsafklaringer, som skal sikre en fælles forståelsesramme. Kapitlet 

indeholder desuden en afgrænsning, som beskriver, hvilke afgrænsninger vi har foretaget gennem 

afhandlingen. 

Kapitel 4
• I kapitel fire redegøres der for afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted.

Kapitel 5

• I kapitel fem præsenteres afhandlingens teoretiske rammesætning, som benyttes gennem afhandlingens 

analyse.

Kapitel 6

• I kapitel seks beskrives afhandlingens undersøgelsesdesign og metodiske overvejelser. Kapitlet indeholder 

desuden løbende beskrivelser af afhandlingens empiriske grundlag.

Kapitel 7

• I kapitel syv analyseres afhandlingens empiri i en tredelt analyse, hvoraf sidste del består af to dele. Dette 

munder ud i to delkonklusioner.

Kapitel 8

• I kapitel otte diskuteres de resultater, som analysen har affødt, med henblik på at besvare afhandlingens 

problemformulering.Kapitlet indeholder endvidere en kritisk refleksion over afhandlingens metodiske valg.

Kapitel 9
• Kapitel ni indeholder afhandlingens konklusion, som besvarer afhandlingens problemformulering.

Kapitel 10

• Kapitel ti indeholder strategiske anbefalinger for, hvordan influencere kan skabe forretning på trods af 

privatiseringen af likes. Slutteligt præsenteres en række forslag til videre undersøgelse på baggrund af 

afhandlingens resultater.
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Kapitel 3: Definition, begrebsafklaring og afgrænsning 

Det følgende er begrebsafklaringer af begreber, som benyttes undervejs i afhandlingen. Disse afklares 

med henblik på at sikre en fælles forståelsesramme. Indledningsvist defineres begreberne sociale medier, 

influencere, og de begreber, som grundlæggende er del Instagram som platform. Slutteligt, indeholder 

dette afsnit en generationsafklaring, idet denne afhandling tager afsæt i, at forskellige generationer 

benytter sociale medier på forskellig vis. 

3.1. Sociale medier 

Sociale medier kan defineres som digitale medier, der skaber en mulighed for både at udarbejde eget 

indhold og at reagere på det kommunikerede indhold, der afsendes af andre mennesker (Lomborg, 2016). 

Sociale medier bliver altså skabt af digitale interaktioner, og beror i høj grad på brugergenereret indhold. 

På nuværende tidspunkt er Facebook, med sine over 2,2 milliarder aktive brugere, det mest benyttede 

sociale medie. YouTube er med sine 1,8 milliarder aktive brugere, det næstmest benyttede sociale medie. 

Dernæst følger Instagram, som med sine 1 milliard aktive brugere kan bryste sig af at være det tredje mest 

benyttede sociale medie i verden (Larsen, 2018). Aktive brugere bliver defineret som brugere, der er aktive 

mindst én gang om måneden (Larsen, 2018), og dette antal giver således et retvisende billede af disse 

sociale mediers popularitet.  

3.2. Instagram 

Instagram er et socialt medie, som blev skabt med henblik på at lade brugere dele billeder og videoer. 

Mediet blev lanceret i oktober 2010 og er verden hurtigst voksende billeddelingsapp. På Instagrams første 

dag, hvor det endnu kun var en iOS4-app, fik appen over 25.000 brugere, og inden året var omme, havde 

Instagram over én million brugere (Blystone, 2019). Da Instagram blev tilgængeligt for Android5-

telefoner i april 2012, blev applikationen downloadet over én million gange på det første døgn. Samme år 

opkøbte Facebook platformen for én milliard amerikanske dollars med lovning på, at virksomheden ville 

være uafhængigt styret (Blystone, 2019). I dag har Instagram over én milliard aktive brugere om måneden, 

og mere end 500 millioner brugere benytter aktiv Instagram hver dag (Constine, 2018). Over 70 procent 

 

4 Det styresystem, som iPhones er bygget på. 

5 Det styresystem, som i dag er ejet af Google og benyttes af bl.a. Samsung og Huawei-telefoner. 
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af de aktive brugere er under 35 år gamle (Statista, 2019), og platformen er generelt mest populær blandt 

18-34-årige. Der er en lille overvægt af kvinder på Instagram, hvor 52 procent af alle brugere er kvinder, 

mens kun 42 procent af brugerne er mænd (Aslam, 2020). Platformen anslås desuden at have en værdi på 

over 100 milliarder amerikanske dollars på nuværende tidspunkt (McCormick, 2018). 

3.2.1. Like 

Et like gives som udtryk for en tilkendegivelse af, at man synes godt om et opslag, som en anden bruger har 

delt. Dette er en yderst benyttet funktion, og der bliver givet cirka 4.2 milliarder likes om dagen (Aslam, 

2020).  

3.2.1.1. Synlige eller usynlige likes 

Antallet af likes, et opslag har modtaget vises som udgangspunkt under opslaget. Dette antal er imidlertid 

usynligt for de, der indgår i Instagrams prøveperiode for privatisering af likes.  

3.2.2. Kommentar 

Kommentarer er tekstuelle responselementer på opslag, der er delt af andre brugere. Kommen tarsporet 

vises under det opslag, det hæfter sig til.  

3.2.3.  Følgere 

Følgere, er de personer, som aktivt har valgt at følge en Instagram-bruger. Når man følger en profil på 

Instagram, vil denne profils opslag fremgå af ens eget newsfeed.  

3.2.4.  Startside/newsfeed 

Startsiden, også kendt som en brugers newsfeed, fremviser opslag fra de profiler, man aktivt har valgt at 

følge. Newsfeedet er opbygget gennem en algoritme, der afgør, i hvilken rækkefølge, man eksponeres for 

indhold. 

3.2.5.  Post/opslag 

En post eller et opslag, er det indhold en bruger vælger at lægge op på sin egen profil. Indholdet kan være 

et eller flere billeder, eller videoer (Instagram, 2020). 

3.2.5.1. Caption 

En caption er det stykke tekst, som brugere kan vælge at vedlægge, når de deler opslag på Instgram. Denne 

fremgår under selve billede eller videoen. 
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3.2.6. Story 

Funktionen story lader brugere poste indhold, som kun er tilgængeligt for offentligheden i 24 timer 

(Rouse, 2018). Meningen med denne funktion var at gøre det nemmere for den almindelige brugere at 

poste mere indhold uden at skulle lave en overflod af posts (Rouse, 2018). 

3.3. Influencere 

I den Den Danske Ordbog betegnes en influencer som en ”...person, der har mange følgere på de sociale 

medier, og som eventuelt betales for at reklamere (indirekte) for et produkt, et budskab eller lignende i 

sine opslag.” (Den Danske Ordbog). Influencere kan således forstås som populære mennesker, der på 

baggrund af deres relativt store følgerskare, kan påvirke mange mennesker. Derfor har brugere med 

mange følgere mulighed for at påvirke de valg, deres følgere tager, herunder hvilke produkter de køber  

(Stock, 2019). Dette er baggrunden for, at influencere kan blive tilbudt betaling for at reklamere for et 

specifikt produkt eller en specifik service. 

3.4. Generationsafklaring 

I denne afhandling vil vi omtale forskellige grupper af brugere på Instagram. Disse grupper opdeles i 

henhold til aldersgrupper og dermed hvilke generationer de er del af.  

Der er stor forskel på, hvordan de forskellige generationer defineres, når det kommer til alder. Forskellen 

ses især, alt efter hvor mange nationer man vælger at undersøge. Uanset hvilke undersøgelser man vælger 

at benytte sig af, for a definere de forskellige generationer, så viser det sig at 70 procent af Instagram-

brugere er fra enten Generation Z eller er Millennials. Afhandlingen benytter sig af Deloittes 

undersøgelser, til at skildre fastsætte generationerne. Deloitte har undersøgt generationer på tværs af 

lande og derfor må det antages at undersøgelsen afspejler Instagrams brugere bedst muligt. 

I denne afhandling tages der afsæt i Deloittes (2019) inddeling af aldersgrupper og generationer, som 

benyttes i verdensomspændende undersøgelser af blandt andet brug af sociale medier. 

3.4.1. Boomers 

Boomers er betegnelse for de, der er født mellem 1944 og 1964. De er født i efterkrigstiden og er den 

næststørste generation, der har eksisteret (Wiedmer, 2015). Boomers er karakteriseret som 

hårdtarbejdende, men også som individer, der har levet i en tid hvor mange nye muligheder er opstået, 

herunder uddannelsesmuligheder. Dette kan hænge sammen med, at i mange familier var dette den første 
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generation med en uddannelse (Wiedmer, 2015) Boomerne er ligeledes karakteriseret ved typisk at være 

tiltrukket af en klar arbejdsfordeling og hierarkisk struktur. De sætter pris på autoriteter og på 

muligheden for selv at blive en (Wiedmer, 2015). 

I løbet af de senere år, er der sket en stigning i antallet af boomers på sociale medier. På Instagram er 

antallet af brugere fra denne generation steget med 59 procent fra 2016 til 2018 (Viens, 2019). 

3.4.2. Generation X 

Generation X betegner de, der er født mellem 1965 og 1981, og de er således ofte børn af Boomers. Mange 

af dem er vokset op i hjem, hvor der har været stort fokus på karriere og personlig tilfredsstillelse 

(Wiedmer, 2015). Generation X har oplevet flere teknologiske forandringer, og har således været 

nødsagede til at lære at benytte eksempelvis personlige computere (Wiedmer, 2015). 

Generation X er den højst uddannede generation til dags dato (Wiedmer, 2015), men de formår dog også 

at sætte pris på en god balance mellem arbejde og privatliv (Wiedmer, 2015). 

3.4.3. Millennials 

Millennials er en fælles betegnelse for de, der er født mellem 1982 og 1994. Millennials er den største 

generation der nogensinde har eksisteret, og de er vokset op i en tid hvor globaliseringen for alvor har 

taget fat. Det betyder, at de har haft adgang til et meget større mængde information om, hvad der sker i 

verden (Wiedmer, 2015). Denne generation er ikke nødvendigvis vokset op med computere og internet, 

men alle mennesker fra generationen er blevet storforbrugere af teknologien alligevel (Wiedmer, 2015). 

Millennials er fokuserede på fællesskab og et ønske om, at alt hvad de gør, er del af en større mening. 

Millennials er innovative, og ønsker, i højere grad end tidligere generationer, at være selvstændige 

(Wiedmer, 2015). Millennials er den generation, hvoraf flest benytter sig af Facebook, og 50 procent af 

Millennials indrømmer, at de har brugt flere penge end de har haft lyst til, bare for at imponere deres 

netværk på sociale medier (Viens, 2019). 

3.4.4. Generation Z 

Generation Z er en fælles betegnelse for de, der er født fra 1995 og op igennem starten af 2000’erne. 

Generation Z’ere er de første, som for alvor kan betragtes digitalt indfødte, idet denne generation aldrig 

har levet i en tid uden internet. Denne generation betragter faktisk et forbud mod social kontakt online 

som en større straf end at få frataget sine lommepenge (Turner, 2015). Denne generations liv er således 
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centreret omkring eksistensen af sociale medier. Generation Z er storforbrugere af sociale medier, men 

benytter i højere grad Instagram og Youtube, end de benytter Facebook (Pruett, 2018). 

Når det kommer til sociale medier, så mener over 6 ud af 10 personer fra Generation Z, at deres psykiske 

helbred ville være bedre, hvis de benyttede sig mindre af sociale medier. Ligeledes, mener 59 procent at de 

ville være gladere hvis de var mindre på sociale medier. I forhold til at stoppe helt med at bruge sociale 

medier, er det dog kun 38 procent fra Generation Z, som ønsker det (Deloitte, 2019). 

3.5. Afgrænsning 

Med henblik på at præcisere fokus og emne for denne afhandling, er er der blevet foretaget en række 

afgrænsninger og udarbejdet en række begrebsafklaringer, som er rammesættende for denne afhandling. 

I det følgende afsnit redegøres der for de rammer, som afhandlingen udarbejdes inden for, og der 

redegøres således for, hvordan vi har afgrænset os. 

3.5.1. Hvilke typer af influencere. 

Begrebet influencer dækker helt grundlæggende over alle individer, som i større eller mindre gr ad har 

indflydelse på andres valg – og særligt på områder som forbrugsvaner eller livsstil. I udarbejdelsen af 

denne afhandling har vi besluttet at afgrænse os til influencere, som er kendte for at være influencere og 

som hovedsagligt benytter sig af Instagram. Det vil sige de, der ikke har opnået en følgerskare på 

Instagram på baggrund af deres karriere som eksempelvis sanger, model eller som deltager i et 

realityshow. Vi fokuserer derimod på de influencere, som bevæger sig inden for et særligt emneområde 

og som derigennem har skabt engagement og følgere. Det kan være større emner såsom mode eller 

træning, eller mindre nicher såsom vegansk madlavning eller strikning. For sådanne influencere kan der 

nemlig argumenteres for, at engagementet vil være fokuseret på det indhold, der deles og på personen 

bag, og ikke på en status som berømthed. Med denne afgrænsning forsøger vi således at fokusere på det, 

indhold influencere deler, og hvordan dette skaber engagement fra reelle følgere. Vi afgrænser os 

ydermere til influencere, som reklamerer for produkter og services. Dermed medtager vi ikke influencere, 

som kan defineres som aktivister, herunder miljøforkæmpere, dyrevelfærdsforkæmpere etc. På den 

måde, fokuserer vi ligeledes på de influencere, som har opnået en følgerskare, der reelt er interesserede i 

indholdet og den person, der deler det. 
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I takt med en stigning i Instagrams popularitet, opnår flere og flere brugere en massiv følgerskare, og dette 

har fordret en inddeling af influencere på baggrund af, hvor mange følger de har. Således er man begyndt 

at dele influencere op i mega-influencere, makro-influencere og micro-influencere (Mai, 2019). Denne 

afhandling går ikke videre ind i disse definitioner af influencere, men det er ikke desto mindre en vigtig 

notits. 

3.5.2. Sociale medier/platforme  

Gennem denne afhandling nævner vi flere sociale medier. Vi vil hovedsagligt fokusere på det sociale 

medie Instagram, som er udgangspunktet for afhandlingen. Andre sociale medier, vil blive næ vnt 

sideløbende med, eller som alternativer til Instagram. Vi vil blandt andet nævne Instagrams 

moderselskab, Facebook. I den forbindelse er det vigtigt at oplyse om, at vi opfatter Facebook og 

Facebook Messenger som ét samlet medie. Nogle statistikker regner disse for to adskilte medier, men idet 

de linker direkte ind i hinanden, betragter vi dem som sammenhængende. 

3.5.3. Modtagerperspektiv 

Idet privatiseringen af likes i første omgang påvirker de ”normale brugere” på Instagram, vil denne 

afhandling beskæftige sig med et modtagerperspektiv i den forstand, at de normale brugere er modtagere 

af influenceres indhold. På nuværende tidspunkt er det udelukkende muligt at undersøge, hvordan 

brugere forholder sig til privatiseringen, samt hvorledes denne potentielt forandrer måden, hvorpå disse 

brugere benytter Instagram på. Dette er således også grundlæggende for en senere undersøgelse af, 

hvordan influencere agerer som resultat af privatiseringen. 
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Kapitel 4: Videnskabsteori 

I det følgende afsnit redegøres der for nærværende afhandlings videnskabsteoretiske ståsted. Dette har til 

formål at definere det perspektiv, som afhandlingen udarbejdes inden for (Ingemann, 2013). Inden for det 

videnskabsteoretiske felt, findes der grundlæggende to forskellige paradigmer; idealisme og realisme. De 

to paradigmer betragtes ofte som dualistiske, altså som hinandens modsætninger. Indenfor realismen 

antages det, "…at verden eksisterer uafhængigt af vores tanker/ideer om den” (Ingemann, 2013, s. 33). 

Modsat antages der, inden for idealismen ”…at ideerne (primært forstået som sproglige systemer) har 

afgørende betydning for virkelighedens eksistens” (Ingemann, 2013, s. 33). Inden for hvert af disse 

paradigmer findes der en række forskellige videnskabsteoretiske positioner, som deler samme 

ontologiske forståelse, som det overliggende paradigme. Alle de realistiske positioner betragter således 

virkeligheden som eksisterende uafhængigt af observatøren. På samme måde deler alle idealistiske 

positioner samme ontologiske opfattelsen om, at virkeligheden eksisterer i kraft af observatøren 

(Ingemann, 2013). Udarbejdelsen af denne afhandling tager afsæt i et hermeneutisk perspektiv, mens 

afhandlingens genstandsfelt undersøges med afsæt i et socialkonstruktivistisk perspektiv. Disse 

videnskabsteoretiske positioner udgør således rammen for undersøgelsen af, hvordan privatiseringen af 

likes påvirker Instagrams danske brugere og influencer-industrien. Undersøgelsen tager således afsæt i 

det idealistiske paradigme. 

4.1. Hermeneutikken 

Inden for hermeneutikken er der fokus på, hvordan dele tilsammen danner en helhed. Dette kommer til 

udtryk i den hermeneutiske cirkel, som med sin spiraludformning beskriver, hvordan viden hele tiden 

bygges oven på eksisterende viden. Dette udtrykker, hvordan dele af viden tilsammen skaber en helhed 

(Ingemann, 2013). Denne afhandlings udarbejdelsesproces tager udgangspunkt i, at viden altid dannes på 

et fundament af eksisterende viden. Dette kommer til udtryk i måden, hvorpå afhandlingens afsnit hele 

tiden tager afsæt i de forgange afsnit, og til slut munder ud i en konklusion, der kan betragtes som den 

helhed, som afhandlingens forskellige dele tilsammen danner. Således fungerer det hermeneutiske 

perspektiv som rammesættende for, hvordan afhandlingens problemformulering undersøges. 

4.2. Socialkonstruktivismen 

Socialkonstruktivismen tager afsæt i overbevisningen om, at virkeligheden er social konstrueret. Det 

betyder, at denne afhandling munder ud i en fortolket forestilling om virkeligheden. Det er på ingen vis 
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muligt at finde den ”virkelige” virkelighed, idet analyseobjekter er socialt konstruerede, og dermed har 

betydning for, hvordan virkeligheden udformes (Rasborg, 2013). Når virkeligheden fortolkes, påvirker 

fortolkeren selv sin forståelse af virkeligheden, hvorfor den sete og fortolkede virkelighed i sidste ende 

påvirkes, afhængigt af, hvem der fortolker på den. Socialkonstruktivismen er desuden fokuseret på, at 

sociale forhold er af betydning for, hvordan virkeligheden betragtes. Det betyder, at fænomener ikke er 

hverken evige eller uforanderlige, fordi historien, samfundet og sociale forhold gennemgår løbende 

udvikling og ændring, og derfor påvirker måden, hvorpå virkeligheden opfattes (Rasborg, 2013). 

Socialkonstruktivismen bygger ydermere på en forståelse af, at der eksisterer en erkendelsesrelation 

mellem subjekt og objekt. Intet objekt kan opfattes som virkeligt, medmindre ét eller flere sub jekter 

erkender dets eksistens. Dermed kan et objekt udelukkende eksistere, hvis det erkendes som eksisterende 

af ét eller flere subjekter (Rasborg, 2013). Dette tillægges endvidere en sproglig dimension, hvor 

erkendelsesrelationen beskrives ”…som en relation mellem sproget (subjektet) og det, sproget er om 

(objektet)” (Rasborg, 2013, s. 404). Dette betyder, at hvis sproget (subjektet) kan beskrive det undersøgte 

(objektet), og dermed erkende dets eksistens, eksisterer det i virkeligheden. Der findes forskellige former 

for socialkonstruktivisme, og disse adskiller sig gennem en skelnen mellem en ontologisk og en 

epistemologisk tilgang til det undersøgte (Rasborg, 2013). Inden for den epistemologiske tilgang antages 

det, at menneskets videnskabelige viden om den fysiske virkelighed er en konstruktion. Dette ses i 

modsætning til den ontologiske socialkonstruktivisme, inden for hvilken den fysiske virkelighed 

betragtes som en konstruktion, der baseret på menneskers videnskabelige viden om den (Rasborg, 2013). 

Dette kan fremsættes i en model, som viser forskellene mellem de to forskellige retninger. 
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 a) Fysisk virkelighed b) Samfundsmæssig og menneskelig 

virkelighed 

1) Erkendelsesteoretisk 

konstruktivisme 

(epistemologisk) 

Vores videnskabelige viden 

om den fysiske virkelighed 

er en konstruktion 

Vores videnskabelige og dagligdags viden 

om den samfundsmæssige og menneskelige 

virkelighed er en konstruktion 

2) Ontologisk 

konstruktivisme 

Den fysiske virkelighed er 

en konstruktion af vores 

videnskabelige viden om 

den 

Den samfundsmæssige og menneskelige 

virkelighed er en konstruktion 

i) af vores videnskabelige viden om den; eller 

ii) af vores dagligdags viden om den; eller 

ii) af sådanne abstrakte størrelser som 

”epistemer” mm. 

Tabel 1: (Rasborg, 2013, s. 407) 

De to former for socialkonstruktivisme adskiller sig i særdeleshed i deres forhold til erkendelse. Inden for 

den epistemologiske socialkonstruktivisme, menes det, at erkendelsen bestemmes af den sociale 

kontekst, mens der inden for den ontologiske socialkonstruktivisme, menes, at erkendelsen i sig selv er en 

genstand, som er socialt konstrueret. Inden for den ontologiske socialkonstruktivisme menes det således, 

at virkeligheden først eksisterer, når den anerkendes (Rasborg, 2013). 

Denne afhandling tager afsæt i den epistemologiske socialkonstruktivisme, og de erkendelser som skabes 

gennem denne undersøgelse, skabes således på baggrund af den sociale kontekst, de findes inden for. Vi 

beskæftiger os med den samfundsmæssige virkelighed, og vi tager således udgangspunkt i, at ”Vores 

videnskabelige og dagligdags viden om den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed er en 

konstruktion” jf. tabel 1. Denne forståelse uddybes af Rasborg (2013), som beskriver at ”Her er det altså 

først og fremmest de almindelige aktørers viden og praksis, der konstruerer den sociale virkelighed”  

(Rasborg, 2013, s. 408). Idet afhandlingen tager afsæt i en socialkonstruktivistisk tilgang, er både 

undersøgelsen og den konklusion den munder ud i, knyttet til den sociale kontekst, som denne afhandling 

er udarbejdet inden for. Derfor kan eksempelvis samfundsmæssige ændringer skabe ændringer i 

afhandlingens genstandsfelt, hvilket betyder, at undersøgelsen og dens resultater ikke er endegyldig 

viden. Derfor er vi gennem denne afhandling opmærksomme på, og bevidste om, at vores resultater 
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repræsenterer et udsnit af virkeligheden, og kan betragtes som et stilbillede af samfundet på et specifikt 

tidspunkt og inden for en specifik kontekst. 

4.2.1. Realismens metodologi 

Gennem denne afhandling benyttes et spørgeskema og de resultater, som det afføder. Dette spørgeskema 

bruges til at opnå faktuelle data om respondenternes forhold til likes, Instagram og influencere. Selve 

indsamlingen af den kvantitative empiri beror således på en metode, som er tilknyttet den realistiske 

metodologi. Den empiri, som spørgeskemaet afføder, analyseres og fortolkes med afsæt i den idealistiske 

metodologi. 
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Kapitel 5: Teori 

Det følgende afsnit er en gennemgang af de teorier, der benyttes gennem denne afhandling, samt en 

beskrivelse af, hvilken relevans disse teorier har for afhandlingens undersøgelse. Indledningsvist 

beskrives den samfundsmæssige kontekst med afsæt i teorier af Zygmunt Bauman og Axel Honneth. 

Dette gøres med henblik på at danne en ramme for, hvorledes nutidens samfund katakteriseres. Det leder 

til en karakterisering af det medialiserede samfund og en gennemgang af henholdsvis Thompsons og 

Meyrowitz’ fremlægning af, hvorledes der kan opstå medierede kvasi-interaktioner og parasociale 

relationer mellem afsender og modtager i medierede situationer. Ydermere præsenteres Joshua 

Meyrowitz videreudvikling af Erving Goffmans begreber, Frontstage og Backstage.  Dernæst defineres 

online ethos og legitimitet i relation til influencere med afsæt i teorier af Elisabeth Hoff-Clausen og Mark 

C. Suchman. Slutteligt beskrives Sine Nørholm Just og Ib Tunby Gulbrandsens teori om De Tre A’er med 

henblik på at definere den platform, som forholdet mellem Influencere, følgere og virksomheder 

eksisterer inden for. I den forbindelse medtages Jeffrey W. Treem og Paul M. Leonardis arbejde med 

affordance-begrebet, med henblik på at undersøge de affordances, som Instagram tilbyder sine brugere. 

5.1. Identitet, fællesskab og anerkendelse i det medialiserede samfund 

Det følgende afsnit tager udgangspunkt i teorier af Axel Honneth og Zygmunt Bauman, og beskæftiger 

sig med sammenhængen mellem anerkendelse, identitet og fællesskaber i nutidens samfund. 

5.1.1. Den flydende modernitet og anerkendelse 

Den flydende modernitet er en metafor for, hvordan alt i det senmoderne samfund synes flydende, 

midlertidigt og flygtigt. Dette inkluderer menneskets identitet og de fællesskaber, som det indgår i  

(Bauman, 2000). Tilstedeværelsen af faste sociale rammer og faste fællesskaber, som et individ indgår i fra 

fødslen, har længe været på tilbagetog. Individet var tidligere født ind i fællesskaber, som byggede på 

religiøse tilhørsforhold, fysisk tilhørsforhold, social klasse eller lignende. Hvert individ var født med en 

manual til, hvordan det skulle leve livet (Bauman, 2015). Med globaliseringen og en generel udvikling af 

verden, er disse fællesskaber svundet ind, og individet befinder sig nu i en krise (Bauman, 2000). 

Mennesket må nu være et ”individ”, og ikke blot en organisme i et fællesskab. Dermed har individet mistet 

det sikkerhedsnet, som de trygge, vedvarende og medfødte fællesskaber udgjorde. I stedet må individet 

finde sin egen vej i livet, han eller hun må tage egne valg og samtidig forsøge at finde sit sande jeg (Bauman, 
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2000). Denne definition af elimineringen af de faste fællesskaber kan imidlertid udfordres med afsæt i Axel 

Honneths anerkendelsesteori, som beror på tre grundantagelser; At mennesket kun kan opfatte sig selv 

som autonomt individ, i det tilfælde at det indgår i gensidige anerkendelsesprocesser, at der  findes tre 

anerkendelsesformer, som finder sted inden for tre forskellige sfærer, og at disse anerkendelsesformer 

udgør individets dannelsesproces. De tre sfærer og de tilhørende anerkendelsesformer beskrives i tabel 2. 

Anerkendelsesområde Følelsesmæssig 

opmærksomhed 

Kognitiv respekt Social værdsættelse 

 Kærlighedssfæren Retssfæren Solidaritetssfæren 

Personlighedsdimensi

on 

Behovs- og affektnatur Moralsk tilregnelighed Egenskaber og 

muligheder 

Anerkendelsesformer Primærrelationer Retsforhold Værdifællesskab 

Udviklingspotentiale 
 

Generalisering, 

materialisering 

Individualisering, 

egalisering 

Praktisk selvforhold Selvtillid Selvrespekt Selvværdsættelse 

Ringeagtsformer Mishandling og 

voldtægt 

Fratagelse af 

rettigheder 

Nedværdigelse og 

fornærmelse 

Truende 

personlighedskompon

enter 

Fysisk integritet Social integration Ære, værdighed 

Tabel 2: (Andersen & Kaspersen, 2013, s. 412) 

Idet mennesket i nutidens samfund til stadighed oftest fødes ind i et familiefællesskab, hvori individet kan 

opnå selvtillid, kan det ligeledes opnå tryghed, fællesskab og autonom handlekraft gennem de nære 

relationer, i det tilfælde at disse indeholder muligheder for gensidige anerkendelsesprocesser i 

intersubjektive relationer. Den anerkendelse, som mennesket opnår gennem nære relationer, er 

endvidere udgangspunktet for, at menneskets kan indgå i fællesskaber uden for de nære relationer 

(Honneth, 2006). De medfødte fællesskaber er således stadig til dels eksisterende og af betydning for 

individets tryghed. Hver af de tre anerkendelsesformer og sfærer er ledsaget af en type ringeagt. Dette 

begreb defineres som ”nægtelse af anerkendelse”, og beskriver, hvorledes manglen på anerkendelse 

resulterer i en krænkelse af individets positive selvforståelse. Ringeagt kan, ifølge Honneth, udelukkende 
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finde sted, i det tilfælde at individet kræver anerkendelse fra andre (Honneth, 2006). Der argumenteres i 

denne forbindelse for, at opfattelsen af medlemskab af et fællesskab ledsages af en forventning om 

anerkendelse inden for dette fællesskab. Således kan mennesket udelukkende opleve ringeagtelse inden 

for de fællesskaber, som det opfatter sig selv som værende del af. Men mennesket kan samtidig kun opfatte 

sig som medlem af et fællesskab, hvis fællesskabets andre medlemmer anerkender det som medlem.  

5.1.2. Tilstedeværelsen af fællesskaber i det medialiserede samfund  

Baumans karakteristik af det senmoderne samfund centrerer sig i særdeleshed omkring det faktum, at 

mennesket er afhængigt af at indgå i fællesskaber, hvis det skal forsøge at finde tryghed i en usikker verden 

(Bauman, 2015). Når individet samtidig udelukkende kan opnå selvtillid, selvrespekt og selvværd gennem 

social anerkendelse (Honneth, 2006), understøttes idéen om, at fællesskaber er grundlæggende for 

menneskets tryghed og velbefindende i nutidens samfund. Individet er som udgangspunkt et de jure -

individ, som følger strømmen og som lever i en monoton og utryg hverdag. Han eller hun må konstant 

bestræbe sig på at blive et de facto-individ ved at finde sit sande jeg gennem autonome valg – disse 

bestræbelser er imidlertid oftest ufrugtbare (Bauman, 2000). Det nutidige samfunds individ befinder sig 

således i en konstant krise, hvori det forsøger at finde ståsted og tryghed i form af en fast identitet og faste 

fællesskaber (Bauman, 2000). Om end nutidens fællesskaber oftest er midlertidige og knyttet til 

begivenheder eller enkelte formål (Bauman, 2000), og af både Benedict Anderson og Bauman betegnes 

som forestillede eller postulerede (Anderson, 2001) (Bauman, 2000), kan individet benytte fællesskaberne 

med henblik på at opnå positiv selvforståelse. Med afsæt i Baumans beskrivelse af knagefællesskaber, kan 

nutidens fællesskaber betegnes som midlertidige fællesskaber af individer, som hver især ”klæder” sig på i 

henhold til det, der forener et givent fællesskab. Dette betyder, at hvert individ fralægger de dele af deres 

person, som ikke er i overensstemmelse med et givent fællesskab (Bauman, 2000). Denne del af Baumans 

teoriapparat beror sig på, at senmodernitetens fællesskaber opstår med udgangspunkt i fælles interesse 

og dermed en midlertidig homogenitet mellem medlemmer af et givent fællesskab. Med baggrund i dette, 

beskriver Bauman disse fællesskaber som scener, hvorpå de deltagende kan indgå i et skuespil og dermed 

vinde midlertidig tryghed og sikkerhed i et fællesskab (Bauman, 2000). Idet deltagelse i et fællesskab er 

defineret som afhængigt af, at individet anerkendes inden for dette fællesskab, må det således tilpasse sin 

identitet til de normer og regler, der eksisterer inden for det givne fællesskab. 
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5.1.3. Social anerkendelse og tryghed 

Bauman beskriver, hvorledes mennesker har en tendens til at betragte andre mennesker som havende 

”hele” og faste identiteter. På trods af, at dette er et synsbedrag, er det baggrunden for, at mennesker søger 

at efterligne andre. Individer kan i deres jagt efter en konsistent identitet benytte shopping som en måde, 

hvorpå de kan afprøve forskellige identiteter. Reklamer fortæller dem, at de kan blive til fuldendte 

individer, hvis blot de benytter specifikke produkter (Bauman, 2000). Der kan argumenteres for, at 

individets opfattelse af sig selv som fuldendt individ beror på den anerkendelse, som det modtager fra 

andre, og som fordrer menneskets medlemskab af fællesskaber. Således kan individers mulighed for at 

shoppe efter elementer, der skal indgå i deres fuldendte identitet, være udtryk for en søgen om 

anerkendelse fra andre. Der kan ydermere argumenteres for, at betragtningen af andre mennesker som 

havende fuldendte identiteter dels er udtryk for, at mennesker iscenesætter sig selv gennem de 

interaktioner og fællesskaber, de indgår i og dels formår at fremvise en sammenhængende udgave af sig 

selv i disse interaktioner. Der kan således argumenteres for, at individer i højere grad betragter idoler og 

offentlige personer som havende fuldendte identiteter, idet de interaktioner, individet kan have med 

disse mennesker, er medierede og foregår på fysisk afstand (Thompson, 1995), og derfor næsten 

udelukkende indeholder elementer af disse menneskers forefront-fremførsel (Meyrowitz, 1986). Således 

kan idolisering af andre mennesker medvirke til, at individet søger at replikere elementer af disse 

menneskers identiteter gennem køb af produkter, som de reklamerer for. Det er på denne baggrund, at 

influencere kan fungere som reklamesøjler på Instagram. 

5.2. Sociale interaktioner i en medialiseret verden 

Følgende afsnit indeholder en beskrivelse af Joshua Meyrowitz’ og John B. Thompsons teoretiske syn på, 

hvordan den medialiserede verden har skabt nye former for sociale interaktioner. 

Nutidens samfund er medialiseret som aldrig før, og dette har frembragt helt nye måder, hvorpå 

mennesker interagerer med hinanden. Denne medialisering og dermed globalisering af samfundet, har 

blandt andet været grobund for McLuhans tese om den globale landsby, som han udgav i 1964.  Tesen 

fokuserer på, hvordan globaliseringen har påvirket menneskers og mediernes kommunikationsformer. I 

tesen fremlægger McLuhan argumenter for, at globaliseringen betyder, at tidligere tiders stammekultur 

igen indtræder som essentielt grundlag for menneskers interaktion. Mediernes udvikling har nemlig gjort 

det muligt at kommunikere på tværs af tid og sted, og der skabes derved et globalt fællesskab, som alle 
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mennesker er del af. Derved betød globaliseringens indtræden, at alle mennesker blev indbyggere i Den 

Globale Landsby (Andersen & Kaspersen, 2013). Tages der samtidig afsæt i Benedict Andersons tese om 

forestillede fællesskaber (Anderson, 2001), kan der således argumenteres for, at globaliseringen har 

frembragt en tendens, der kan beskrives som virtuelt forestillede fællesskaber, som udelukkende kan 

eksistere på baggrund af medialiseringen og globaliseringen af hele verdenssamfundet. Nutiden samfund 

er således på mange måder præget af øget medialisering, og det gør sig også gældende for de sociale 

interaktioner, mennesket hele tiden indgår i. Disse nye typer af interaktioner kan helt grundlæggende 

defineres som medierede interaktioner, der finder sted med medier som omdrejningspunkt. Nogle af de 

tidligere former for medierede interaktioner, er beskrevet af blandt andet John B. Thompson og Joshua 

Meyrowitz, som begge tager udgangspunkt i fjernsynet som medie. Thompson definerede interaktionen 

mellem afsender og publikum i forbindelse med fjernsynsprogrammer som medierede kvasi-

interaktioner (Thompson, 1995), mens Meyrowitz beskrev selvsamme interaktionsformer som 

parasociale interaktioner (Meyrowitz, 1986). Disse begreber beskriver den kommunikative interaktion, 

der foregår mellem en afsender og et ofte fysisk fraværende publikum. Således bevæger både Thompson 

og Meyrowitz sig ud over de stedsbundne interaktioner, som var beskrevet i tidligere teorier, og 

fremlægger, hvordan social interaktion både foregår på fysiske steder og på ikke-fysiske steder. De ikke-

fysiske steder er i denne sammenhæng online arenaer, som udelukkende findes på baggrund af mediernes 

eksistens. 

5.2.1. På tværs af tid og rum 

Afsender og modtager i den medierede interaktion er ikke afhængige af, at måtte befinde sig på samme 

sted, på samme tidspunkt. Thompson beskriver derimod, at den stigende medialisering betyder, at 

afsender og modtager i en medieret interaktion kan befinde sig inden for vidt forskellige rum/tid -

koordinater under interaktionen (Thompson, 1995). Dette ses i modsætning til de traditionelle ansigt-til-

ansigt-interaktioner, som krævede at afsender og modtager befandt sig på samme sted, på samme tid 

under interaktionen. I stedet argumenterer Thompson for, at de medierede interaktioner kan skabe en 

midlertidigt ændret rum/tid-oplevelse hos modtager. Det sker således at modtagerens vanlige rum-tid-

ramme, under en given interaktion, erstattes af de rum-tid-koordinater, der fandtes for afsenderen på 

afsendelsestidspunktet, og som derved er diskontinuerte til modtagerens rum-tid-koordinator. Med 

afsæt i Thompsons teori, kan afsender desuden benytte symbolske ledetråde med henblik på at vise 
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modtager, hvilke tid/rum-koordinater en given optræden foregår inden for. Samtidig beskriver han, 

hvorledes fjernsynsmediet ikke fordrer respons fra modtager, idet publikum i sådanne interaktion er 

forbliver fysisk fraværende og uspecifikke for afsender. Dette gør sig gældende ved alle interaktioner, der 

føres gennem massemedier (Thompson, 1995). Mens Thompsons perspektiv beskriver medialiseringens 

og globaliseringens overordnede indvirkning på nutidens medierede interaktioner, beskriver Meyrowitz 

de socialpsykologiske ændringer der sker i sociale interaktioner, på baggrund af medialiseringen og 

globaliseringen. Meyrowitz beskriver, hvordan medialiseringen og udviskningen af tid og rum har 

potentiale til at ændre rammerne for de sociale situationer, som mennesker indgår i. Sociale situationer 

og reglerne for sociale interaktioner, er både bestemt af det, der befinder sig inden for dem, men også af 

det, der ikke indgår i dem. De kan eksempelvis bestemmes af, hvilke mennesker der er medvirkende i den 

sociale interaktion og af de mennesker, som ikke er medvirkende. Med mediernes indtræden kan det 

imidlertid ændre sig, fordi grænserne for sociale situationer rykkes. Dermed påvirkes menneskers 

opførsel, så den tilpasses disse medierede sociale situationer (Meyrowitz, 1986). Måderne, hvorpå 

mennesker interagerer via medier udvikler sig således i samme hastighed, som medierne udvikler sig og 

nye platforme og situationsformer opstår. Meyrowitz argumenterer for, at de medierede sociale 

situationers opståen, fordrer helt nye mønstre for interaktion, selvom disse nye situationer måske er 

kombinationer af situationer, som allerede eksisterer. Han argumenterer ydermere for, at de forskellige 

mønstre for opførsel i en medieret verden kan opdeles i lige så mange individuelle mønstre, som der er 

forskellige situationelle omgivelser. Når to eller flere af disse situationelle omgivelser kombineres, opstår 

der en helt ny og individuel definition af mønstre for opførsel. Mennesker kan imidlertid udvise 

forskelligt engagement i de mønstre for opførsel, som eksisterer inden for en social situation (Meyrowitz, 

1986). 

5.2.2. Forholdet mellem afsender og modtager 

Meyrowitz betragter de medierede interaktioner med socialpsykologiske øjne, og han fokuserer i særlig 

grad på sociale situationer og de normer og regler, som de inkluderer. Han beskriver sociale situationer 

som informationssystemer, som forstås som mønstre af adgang til social information. Han definerer 

dette som et mønster for adgang til andre menneskers opførsel (Meyrowitz, 1986). Dermed kan 

udviskningen af grænserne mellem tid og rum skabe mobilitet i en sådan grad, at mennesker kan indtræde 

i interaktioner, der foregår andre steder og på andre tidspunkter, og som indeholder helt andre normer 
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og regler for opførsel. Derfor må der argumenteres for, at mennesket må være fleksibelt i forhold til at 

tilegne sig viden om den sociale information, der er tilknyttet disse nye medierede interaktioner. Med 

henblik på at hjælpe modtager til at finde hoved og hale i den diskontinuerte rum/tid-oplevelse, som han 

eller hun kan opleve under en medieret interaktion, kan afsender benytte sig af forskellige symbolske 

ledetråde. Disse ledetråde har til formål at vejlede modtageren i, hvilke tid/rum-koordinater en given 

interaktion foregår inden for (Thompson, 1995). Når forskellige situationer fordrer forskellige 

handlinger og indeholder specifikke regler og normer, kan afsender i den medierede interaktion ligeledes 

benytte symbolske ledetråde til at vejlede modtager i, hvilke normer og regler der gør sig gældende for den 

specifikke interaktion. Dermed er de symbolske ledetråde, som afsender benytter, med til at hjælpe 

modtager til at opnå en forståelse af, hvilke sociale informationer, interaktionen indeholder. Thompson 

argumenterer for, at forholdet mellem afsender og modtager i medierede interaktioner er asymmetrisk i 

den forstand, at afsender er tilstede for modtager, men at afsender ikke tager stilling til modtagers 

kontekst og reaktioner. Denne skævvridning i forholdet mellem afsender og modtager kan beskrives som 

resultatet af en kombination af audiovisuel tilstedeværelse og spatiotemporal afstand (Thompson, 1995). 

Det er således en kombination af, at det audiovisuelle aspekt af interaktionen er tilstede, mens 

interaktionens parter ikke er tilstede i samme rum og på samme tid. På trods af afsenders manglende 

stillingstagen til modtagers livsverden, er afsender til stadighed afhængig af, at modtager er velvillig og 

interesseret i at indgå i den medierede interaktion, der er skabt gennem eksempelvis et fjernsynsprogram.  

Derfor må afsender betragte sine modtagere som tilskuere, der kan fornøjes, overtales, informeres og 

underholdes med henblik på at motivere dem til at tilvælge den givne interaktion kontinuerligt. Således 

er modtager afhængig af, at afsender bidrager med det indhold, interaktionen består af, mens afsender er 

afhængig af, at modtager er velvillig, for overhovedet at bidrage med indholdet. Dette skaber et gensidigt 

afhængighedsforhold mellem afsender og modtager i den medierede interaktion (Thompson, 1995). 

Dermed kan der argumenteres for, at medierede interaktioner kan forstås som cirkulære processer for 

interaktionsskabelse. 

5.2.3. Interaktion uden respons 

Medierede interaktioner kan ligeledes beskrives som monolog-prægede interaktioner, der ikke fordrer 

direkte respons fra modtager (Thompson, 1995). I stedet kan respons fra modtager i medierede 

interaktioner måske nærmere beskrives som den velvillighed, han eller hun udviser over for 
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interaktionen. Det betyder, at respons i medierede interaktioner opfattes som modtagers lyst til fortsat 

at tilvælge en given interaktion. På baggrund heraf, må afsender skabe modtagerrettet indhold samt 

opretholde en modtagerrettet adfærd. Det er udgangspunktet for, at modtageren finder interaktionen 

interessant nok til, at han eller hun vælger den til igen. Modtagerne i disse medierede interaktioner er 

nemlig autonome nok til frit at kunne vælge mellem deres egen nutid og virkelighed eller den  anden 

oplevelse af tid og sted, som medierede interaktioner kan skabe. De gode modtagere er således de, der 

dygtigt og hurtigt kan afkode de symbolske ledetråde, som afsender inkluderer i sit indhold. Når 

grænserne mellem rum og tid udviskes, kan modtager ligeledes interagere med en medieret interaktion i 

sin egen nutid, og dermed forholde sig til og udtrykke sig om interaktionen i rum/tid-koordinater som er 

anderledes end dem, afsender har skabt interaktionens indhold inden for (Thompson, 1995). Dette kan 

forstås som respons, som aldrig når tilbage til afsender, og som dermed ikke kan hverken forstyrre eller 

fornærme afsender. Det er ligeledes denne mangel på direkte respons fra modtager, der er baggrund for, 

at Thompson beskriver forholdet mellem afsender og modtager i medierede interaktioner som værende 

asymmetrisk (Thompson, 1995). 

5.2.4. Modtagers konstruerede forestilling 

Selvom forholdet mellem afsender og modtager i medierede interaktioner kan beskrives som et gensidigt 

afhængighedsforhold, bærer de sociale relationer, der ligger til grund for interaktionerne, præg af at være 

konstruerede eller forestillede. Dette fremhæves af både Thompson og Meyrowitz, som beskriver, 

hvorledes relationen mellem afsender og modtager udelukkende skabes i modtagerens opfattelse af 

interaktionen (Thompson, 1995) (Meyrowitz, 1986). Meyrowitz beskriver hvorledes offentlige personer, 

som optræder i fjernsynsprogrammer, opnår popularitet, ikke alene på baggrund af deres talent, men i høj 

grad også deres personlighed. Deres popularitet begrundes således med, at deres publikum konstruerer 

en forestilling om den offentlige person, men også en relation mellem sig selv og denne person. Dette kan 

defineres som parasociale venskaber, som kun kan opstå på baggrund af mediernes eksistens i samfundet, 

fordi disse udvisker grænserne mellem fysiske og sociale omgivelser (Meyrowitz, 1986). Thompson 

beskriver ligeledes, hvordan modtager konstruerer sin egen individuelle forestilling om afsenders 

personlighed. Derfor er modtagers opfattelse af afsender skabt på baggrund af, hvordan afsender 

fremstiller sig selv, samt hvilke elementer afsender har valgt at inkludere i sit facadeområde under 

interaktionen. Herved konstruerer og definerer modtager sin egen opfattelse af afsenders personlighed 
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på baggrund af modtagers egen opfattelse af afsenders facadeområde, som ofte kan være i kontrast til 

afsenders egentlige person. Denne forestilling opretholdes af afstanden mellem afsender og modtager, 

samt af afsenders evne til fortsat kun at fremvise de samme elementer af sig selv i fremtidige medierede 

interaktioner (Thompson, 1995). Denne konstruerede forestilling om andre mennesker kan desuden 

være forstærket i yderligere grad, når der tages afsæt i Zygmunt Baumans beskrivelse af den flydende 

modernitet, hvori individet hele tiden jager en fuldendt identitet (Bauman, 2000). 

5.2.5. Afsender i den medierede interaktion  

Både Thompson og Meyrowitz tager udgangspunkt i en Goffman-inspirerede idé om, at afsender altid 

har et facadeområde, som fremstilles for modtager (Meyrowitz, 1986) (Thompson, 1995). Goffman 

beskrev sine teser med afsæt i en teater-metafor, hvori afsender har et backstage-område, hvori han eller 

hun kan øve og forberede sig på sin optræden i frontstage-området, som er synligt for modtager. 

Metaforen beskriver ligeledes, hvordan mennesker altid optræder for et publikum, når de indgår i en 

interaktion. Når begreber overføres til virkeligheden, defineres frontstage-området som alle de 

interaktioner, mennesket indgår igennem sit hverdagsliv. Hverdagslivets backstage-område udgør 

således det private rum, hvor mennesket forbereder sig på at optræde i sociale interaktioner (Andersen & 

Kaspersen, 2013). Disse optrædener og øvelsesgange beskriver menneskets løbende forsøg på at 

opretholde et selvbillede og på ikke at tabe ansigt, hvis selvbilledet er ved at krakelere (Goffman, 1959). 

Idet Meyrowitz og Thompson oversætter frontstage-området til et facadeområde, gøres det tydeligt, at 

de opfatter, at der er tale om en opstillet og konstrueret optræden, som har til formål at fremvise udvalgte 

aspekter for publikum, og som skal opretholde afsenders selvbillede og karakter. Meyrowitz’ 

videreudvikling af Goffmans begreber muliggør en mere dybdegående analyse af, hvordan afsendere 

agerer i medierede interaktioner. Begreberne tager afsæt i Goffmans indikation af, at alt hvad der afsløres 

for publikum, må medtages i menneskets frontstage-opførsel. Det betyder, at hvis en del af hans eller 

hendes backstage-område afsløres, må dette inkorporeres i hans eller hendes frontstage-område under 

en social interaktion. Det betyder ligeledes, at når menneskets backstage-område mindskes, kommer 

hans eller hendes frontstage-fremførsel til at synes mere og mere som en backstage-opførsel. Meyrowitz 

introducerede med baggrund i dette, og i fremkomsten af nye sociale situationer, tre begreber; Deep Back 

Region, Middle Region og Forefront Region. Middle region kan beskrives som de mønstre for opførsel, 

der opstår når situationer kombineres. Her opnår publikum indsigt i dele af menneskets backstage-
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opførsel, samtidig med at de oplever den traditionelle frontstage-opførsel. De oplever, hvorledes 

mennesket bevæger sig mellem de to traditionelle områder. Som resultat af dette, må afsender tilpasse sig 

modtagers nye viden. Menneskets mønstre for opførsel tilpasses således, at de indeholder elementer fra 

både backstage og frontstage. Begreberne deep back og forefront opstår på baggrund af den skarpe 

opdeling af situationer, som medierne ligeledes muliggør. De skal forstås som ekstreme versioner af de 

traditionelle begreber backstage og frontstage. De opstår, når mennesket kan isolere sig, og dermed 

distancere sig, så kraftigt fra publikum, som medialiseringen muliggør. Dermed udgør disse begreber 

yderpunkterne i menneskets fremstilling af sig selv som er opstået som resultat af medialiseringen af 

samfundet (Meyrowitz, 1986). Selvom Meyrowitz teori stadig er relevant, bør den videretænkes i et 

nutidigt perspektiv og i særlig grad i forhold til de sociale medier, der dominerer i (Slots- og 

Kulturstyrelsen, 2019). Begrebet iscenesat backstage er blandt andet introduceret i Josephine 

Staunsbjergs speciale fra 2018 (Staunsbjerg, 2018). Hun beskriver, hvorledes begrebet skal placeres 

mellem de traditionelle begreber, frontstage og backstage, hvor det er et relevant værktøj for mikro-

influencere, som ved at iscenesætte deres backstage-region kan skabe en mere personlig relation til 

publikum. I relation til denne afhandling, er begrebet relevant for undersøgelsen af, hvordan influencere 

skaber relationer til deres publikum, samt hvorledes dette er med til at gøre dem relevante som 

reklamesøjler for forskellige virksomheder. Begrebet er ligeledes en nødvendig videretænkning af 

Meyrowitz og Goffmans teoriapparater, når publikum opbygger forestillede relationer til offentlige 

personer på baggrund af en oplevelse af, at de får indsigt i de offentlige personers liv som helhed. Dette ses 

i særlig grad, når der tages udgangspunkt i Hoff-Clausens teori om online ethos, som beskriver at 

influenceres popularitet er begrundet med publikums interesse i det private og dermed en øget tendens 

til voyeurisme i nutidens samfund (Hoff-Clausen, 2008). 

5.3. Legitimitet og ethos på en virtuel platform 

Elisabeth Hoff-Clausen og Mark C. Suchman tager begge udgangspunkt i grundlæggende sociale normer 

og regler, når de beskriver henholdsvis online ethos og organisatorisk legitimitet. Elisabeth Hoff -

Clausens teori om online ethos er udarbejdet før Instagram blev skabt, og teorien er således ikke skrevet 

med fokus på influencere, men i stedet på bloggere og online blogs. I denne afhandling betragtes 

influencere som nutidens bloggere, mens deres Instagram-profiler defineres som deres blogs. Disse 

influencere defineres ydermere som enkeltmandsvirksomheder, som er nødsagede til at skabe 
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organisatorisk legitimitet, således at omverdenen, herunder følgere og samarbejdsvirksomheder, 

opfatter dem som legitime virksomheder. Det følgende er en beskrivelse af, hvorledes både online ethos 

og organisatorisk legitimitet er nødvendigt for influencere, som fungerer som bloggere og som 

enkeltmandsvirksomheder. 

5.3.1. Online ethos og legitimitet 

Der kan indledningsvist argumenteres for, at ethos og legitimitet kan sidestilles i forbindelse med 

influenceres virke som enkeltmandsvirksomheder inden for platformen Instagram. Idet, at online ethos 

er grundlaget for, at influencere kan være succesfulde og have indflydelse på en relativt betydningsfuld 

mængde mennesker, hvilket skaber grundlaget for, at de opfattes som legitime virksomheder, der 

fremstår som attraktive samarbejdspartnere for virksomheder. Disse influenceres online ethos er således 

en del af den organisatoriske legitimitet, de besidder, idet deres forretningsgrundlag beror på deres evne 

til at influere et publikum. Online ethos kan ydermere betragtes som den mængde af legitimitet, som en 

influencer opfattes at have i relation til sit publikum. Online ethos er beskrevet med udgangspunkt i, 

hvordan bloggere, og i dette tilfælde influencere, opbygger legitimitet i relation til det publikum, de 

formidler indhold til (Hoff-Clausen, 2008). Begrebet er imidlertid ikke ledsaget af et virksomhedsmæssigt 

perspektiv, på trods af, at et virke som blogger eller influencer i nutidens samfund kan fungere som en reel 

levevej og dermed som virksomhedsgrundlag. Den nødvendige tilstedeværelse af fokus på både online 

ethos og organisatorisk legitimitet beror således på, at influencere på den ene side må gøre sig relevante 

og interessante for det umiddelbare publikum, som udgøres af følgere, og på den anden side må gøre sig 

legitime med henblik på at kunne skabe profit gennem samarbejde med virksomheder. I tilfælde af, at en 

influencer formår at skabe og opretholde både online ethos og legitimitet, er der således grundlag for et 

reelt og succesfuldt forretningsgrundlag. Det følgende er en beskrivelse af relevante aspekter fra de to 

teoretiske ståsteder, ledsaget af en beskrivelse af, hvordan dette kan være med til at skabe influenceres 

forretningsgrundlag. 

5.3.2. Relation til omverdenen 

I forbindelse med denne afhandling betragtes influencere som nutidens bloggere, og den personlige blog, 

som Hoff-Clausens (2008) teori centreres omkring, oversættes således i denne forbindelse til en 

Instagram-profil. Dermed betragtes alle Instagram-profiler som personlige blogs, og alle Instagram-

brugere kan således teoretisk set defineres som bloggere. Når influencere i denne afhandling adskilles fra 
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normale brugere, er det på baggrund af den store mængde af følgere, influencere har formået at opnå på 

Instagram, og derigennem kunne tjene penge, på samarbejder med virksomheder, der trækker på 

influencerens sociale kapital. Den personlige blog defineres som et online-rum, hvor afsender 

regelmæssigt skriver og deler nyt stof for følgere. Den er desuden centreret omkring to sociale handlinger;  

selvudtrykkelse og skabelsen af interessefællesskaber. I den forbindelse inddrager Hoff-Clausen (2008) 

begrebet “forestillede fællesskaber”, som er at finde hos Benedict Anderson  og Bauman. Disse 

fællesskaber er fællesskaber mellem bloggere, men også mellem bloggere og deres følgere (Hoff-Clausen, 

2008). Hoff-Clausen beskriver, hvorledes disse forestillede fællesskaber ligeledes er udgangspunktet for 

udviklingen af afsenderens ethos, idet denne konstrueres kollaborativt af publikum og afsender (Hoff-

Clausen, 2008). Influencerens ethos konstrueres således socialt, hvorfor følgerne må defineres som 

altafgørende og dybt essentielle for influenceres eksistens. Det er samme tilgang til de samfundssociale 

omgivelser, som Suchman tager afsæt i, når han beskriver at legitimitet skal forstås som  en generel 

opfattelse eller antagelse af, at en virksomheds handlinger er ønskværdige, ordentlige og passende inden 

for det socialt konstruerede system af normer, værdier og regler, som er gældende for den omverden, 

virksomheden eksisterer inden for (Suchman, 1995). Dermed beskrives både online ethos og legitimitet 

som funderet i de socialt konstruerede normer og regelsæt, der eksisterer i et givent samfund og inden for 

et givent fællesskab. Influencernes virke som både bloggere og enkeltmandsvirksomheder er således 

afhængigt af det samfund, de befinder sig i, fordi de normer og regler, de må følge, fungerer som socialt 

konstruerede rammer for handling inden for dette samfund. Legitimitet må endvidere betragtes som et 

element, der både opnås strategisk og institutionelt, og som således skabes gennem en virksomheds 

strategiske valg og tilpasning til de spilleregler, som det omkringliggende samfund konstruerer 

(Suchman, 1995). Dermed beskrives det, hvorledes legitimitet opnås i forholdet mellem samfund og 

virksomhed. Således skabes både online ethos og legitimitet kollaborativt i et forhold mellem influencer 

og publikum, som både indebærer følgere og virksomheder. 

5.3.3. Legitimitetsformer 

Suchman beskriver, hvorledes der findes tre overordnede former for legitimitet, som hver indeholder en 

række specificerende undertyper. I forbindelse med denne afhandling, foretages der en afgrænsning med 

baggrund i, hvilke legitimitetstyper, der er af relevans for influenceres virke og for denne afhandlings 

undersøgelsesområde. De tre overordnede former for legitimitet defineres som; Pragmatisk legitimitet, 

moralsk legitimitet og kognitiv legitimitet. Der foretages en afgrænsning fra at arbejde med baggrund i de 
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undertyper, som hver legitimitetstype indeholder, idet der inden for denne afhandling ikke foretages en 

analyse af enkelte influencere. I det følgende forbindes de tre legitimitetsformer med influenceres virke 

som enkeltmandsvirksomheder, der besidder online ethos i relation til deres publikum. Influencerens 

pragmatiske legitimitet skabes på baggrund af de enkelte modtageres individuelle oplevelse af, at 

influenceren er nyttig. Dette fordrer ofte en direkte udveksling mellem influenceren og publikum 

(Suchman, 1995), og der kan argumenteres for, at influenceres online ethos i særlig grad kan 

sammenlignes med denne legitimitetstype. Moralsk legitimitet bygger på en normativ evaluering af 

influenceren og dens aktiviteter. I modsætning til pragmatisk legitimitet, bygger moralsk legitimitet ikke 

på det enkelte individs vurdering af, hvorvidt influencerens handlinger er gavnlige for ham eller hende, 

men bygger i stedet på en bedømmelse af, hvorvidt en given aktivitet er ”det rigtige at gøre” i henhold til 

de samfundsmæssige forhold og det socialt konstruerede værdisystem, der eksisterer i samfundet 

(Suchman, 1995), og inden for den platform, som influenceren fungerer på. Kognitiv legitimitet opstår 

når influenceren legitimitet tages for givet. Det vil sige, at samfundet tillægger influenceren legitimitet 

uden at foretage en evaluering eller vurdering af influenceres handlinger eller nytte (Suchman, 1995). I 

forbindelse med en undersøgelse af influenceres legitimitet, er imidlertid udelukkende pragmatisk 

legitimitet og moralsk legitimitet af relevans, idet kognitiv legitimitet udelukkende tillægges 

organisationer, som inden for et samfund skaber grundlæggende tankeprocesser, der betyder, at 

befolkningen som helhed tager disse organisationers legitimitet for givet. 

5.3.4. Bloggens popularitet 

Hoff-Clausen (2008) beskriver, hvorledes en interesse i det personlige og private, som kan defineres som 

voyeurisme, var grobund for, at bloggen blev et populært medie. Det krævede imidlertid, at der var 

mennesker, som var villige til at udstille sig selv. Selvudstilling er en socialpsykologisk proces, som 

traditionelt har til formål at skabe selvforståelse, social validering, relationsudvikling og social kontrol. 

Disse fire formål kan betragtes som værende dele af henholdsvis selvudtrykkelse og skabelsen af 

interessefællesskaber. Selvforståelse og social validering er processer, som er resultater af 

selvudtrykkelse, mens udviklingen af relationer og social kontrol kan opstå gennem skabelsen af 

interessefællesskaber (Hoff-Clausen, 2008). En Instagram-profil er således en måde, hvorpå mennesker 

potentielt kan udføre denne socialpsykologiske proces i et medieret univers for selvudtrykkelse. En 

personlig blog kan således defineres som et medie, der gør det muligt for et menneske at manifestere sig 
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selv som retor i relation til et publikum. Denne manifestation er imidlertid en medieret udlægning af  retor 

(Hoff-Clausen, 2008), og således kan influencere udvælge de elementer, de ønsker at fremvise. 

Traditionelt var bloggen et medie, som gjorde det muligt for afsender at fremlægge flere forskellige sider 

af sig selv, inddelt i kategorier, herunder eksempelvis privatlivet og arbejdslivet (Hoff-Clausen, 2008). 

5.3.5. Opbyggelse af online ethos 

Hoff-Clausen (2008) beskriver, hvorledes bloggeren må betragtes med en kombination af et diakronisk og 

et synkronisk perspektiv. Dette betyder, at der både bør fokuseres på den historiske udvikling af 

bloggerens karakter og på alle de tekster, der relaterer sig til bloggeren, herunder egne tekster, men også 

kommentarer hertil, og dermed metatekster. Det diakroniske perspektiv på influenceres ethos må således 

bero på influenceres evne til løbende at opbygge sin online ethos. Denne løbende opbygning betragtes 

som en proces, der indeholder rammesætning, relationsopbygning og opretholdelse af handlekraft. 

Influencerens rammesætning må tage udgangspunkt i de sociale normer, der eksisterer inden for 

samfundet og inden for den platform, de benytter som værktøj til at formidle (Hoff-Clausen, 2008). 

Derved er platformen i høj grad med til at sætte rammer for, hvordan Influenceren driver sin profil. 

Influencere må ydermere opstille personlige rammer, og må i den forbindelse udvælge et eller flere 

temaer, formulere en titel, skabe et visuelt udtryk og formulere en personlig profil (Hoff-Clausen, 2008). 

Som udgangspunkt er den genre, som influencere formidler inden for, præget af afstandtagen til en 

autoritativ tone. I stedet er genren præget af en personlig tone, ligeværdighed, ærlighed og åbenhed 

(Hoff-Clausen, 2008). Der kan argumenteres for, at disse aspekter kan sammenholdes med fremvisning af 

elementer fra det, der af publikum opfattes som influenceres backstage-regioner, og som måske i 

realiteten bør betegnes som iscenesat backstage-indhold, i det tilfælde at det benyttes til at skabe en 

forestilling om ærlighed og personlighed. Når bloggeren har sat rammer for, hvordan han eller hun vil 

fremstille sig selv og sin blog, er næste fase at opbygge relationer. Opbygning af relationer sker gennem 

løbende opdatering af bloggen, nye indlæg og at kommentere på andre bloggeres indlæg. Når bloggeren 

selv modtager kommentarer, indebærer denne fase desuden, at han eller hun skal reagere på disse, enten 

ved at besvare dem eller ved at producere nye indlæg på baggrund af dem. Bloggerens etos-appel beror sig 

desuden på, at han eller hun udviser socialt nærvær på bloggen. Idet bloggerens etos forstås som 

akkumulativ og som opbygget og opretholdt over tid og gennem en konstant tanke på, hvad, hvordan og 

hvornår der skrives. Bloggeren skal således opretholde en aktualitet, et nærvær og en umiddelbarhed for 
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at skabe og opretholde etos. Bloggen kan forstås som karakteriseret af et mønster i tre led; publicering af 

indlæg, publikums respons, hvad enten det er svar eller tavshed, og bloggerens reaktion på denne respons. 

Herigennem skabes både intertekstualitet og sociale forbindelser mellem de forskellige aktører  på 

bloggen (Hoff-Clausen, 2008). Influenceren må ligeledes forsøge at opretholde den retoriske handlekraft, 

som er essentiel og kun relevant, hvis han eller hun har opnået en større følgerskare. Influenceren 

befinder sig nemlig en et forum, hvor social anerkendelse opnås gennem konstante og originale bidrag til 

det forestillede fællesskab, som han eller hun på sin vis har været med til at skabe. Publikum er nemlig helt 

essentielt for bloggens overlevelse og dermed for influencerens handlekraft. Influencerens magt ligger 

nemlig i den stemme, som han eller hun opnår gennem et retorisk publikum og det interessefællesskab, 

som det skaber. Bloggerens etos er imidlertid begrænset til de emner og temaer, som bloggeren skriver 

om. Derfor må bloggeren konstant have dette, sit publikum og publikums forventninger in mente, når 

han eller hun benytter sin stemme. Hvis dette formås, kan influenceren med succes skabe forandring og 

sociale ændringer (Hoff-Clausen, 2008). Et synkronisk perspektiv på influencerens online ethos, 

beskriver hvorledes influencerens ethos opbygges gennem et samspil mellem tekstenheder. I den 

forbindelse skelnes der overordnet mellem søskendetekster og metatekster. Søskendetekster defineres 

som alle de tekster, der principielt stammer fra bloggeren selv. Det er det visuelle udtryk, titlen, indhold 

og kategorier, personlige oplysninger om bloggeren, samt alle de indlæg, som bloggeren løbende deler 

med sine følgere. Disse tekster relaterer sig intertekstuelt til hinanden, på trods af, at de ikke nødvendigvis 

forholder sig eksplicit til hinanden. I stedet relaterer de sig til hinanden, fordi de giver læseren et indblik i 

bloggerens karakter og dermed bliver udgangspunktet for læserens fortolkning af bloggeren. 

Søskendetekster er ligeledes de kommentarer, som bloggeren har skrevet til andre blogs. Bloggerens etos 

defineres og opbygges ligeledes gennem de kommentarer, som læsere skriver til bloggens indhold. Disse 

kommentarer kan defineres som metatekster, idet de eksplicit forholder sig til de tekster, bloggen består 

af. Dermed kan bloggeren også selv udforme metatekster, når han eller hun kommenterer på andre blogs. 

Læsernes metatekster kan forstås som tekstuel respons på bloggerens indhold og dermed retorik, og 

påvirker bloggerens etos. Måden, hvorpå bloggeren responderer på metatekster fra læsere er ligeledes af 

stor betydning for bloggerens etos, idet bloggerens respons har indvirkning på, hvordan læsere fortolker 

og opfatter hans eller hendes karakter. Bloggerens respons på metatekster kan endvidere defineres som 

en test af den karakter, som bloggeren har fremstillet gennem bloggens søskendetekster - vil han eller hun 

bibeholde samme selvfremstilling og idealer i praksis (Hoff-Clausen, 2008)? 
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5.3.6. Influenceres legitimitet 

Således må influencere gennemgå en løbende proces med henblik på at opbygge en online ethos, som kan 

skabe grundlag for legitimitet. Der kan argumenteres for, at online ethos kan være medvirkende til at 

skabe både pragmatisk og moralsk legitimitet for influenceren som enkeltmandsvirksomhed. Med afsæt 

i, at medierede interaktioner må tilvælges af modtagerne, kan der argumenteres for, at influenceres 

følgere må tilvælge interaktioner med ham eller hende, og at dette gøres på baggrund af individuelle 

vurderinger af, hvorvidt denne influencer skaber nytte for en given modtager. Der kan ydermere 

argumenteres for, at online ethos skabes inden for social konstruerede samfundsnormer og regelsæt, der 

foreskriver, at influencere må handle moralsk korrekt. Dette forstærkes yderligere, idet influencere 

arbejder med udgangspunkt i selvudstilling, hvilket betyder, at influenceren som person også udgør det 

produkt, han eller hun sælger. Således kan der argumenteres for, at influencere dels må opbygge en online 

ethos, som kan skabe og opretholde en følgerskare, der til stadighed tilvælger interaktioner med 

influenceren. Der kan ydermere argumenteres for, at denne online ethos er udgangspunktet for, at 

influencere kan tillægges både pragmatisk og moralsk legitimitet som virksomheder, og derved fremstår 

attraktive for andre virksomheder at samarbejde med. 

5.4. Platformen 

Det følgende afsnit er en beskrivelse af Sine Nørholm Just og Ib Tunby Gulbrandsens (2017) teori om de 

Tre A’er. Dette afsnit giver et overblik over, hvorledes en platform som Instagram kan forstås med afsæt i 

henholdsvis assembalge, affordances og agency. Afsnittet indeholder endvidere dele af Jeffrey W. Treem 

og Paul M. Leonardis (2012) teoriapparat, som bidrager med en mere dybdegående forståelse af 

affordance-begrebet. 

5.4.1. De tre A’er 

Ib T. Gulbrandsen og Sine Just (2017) definerer strategisk kommunikation som en proces, der konstant 

redefinerer den virksomhed, som kommunikerer, samt hvorledes denne kommunikerer til omverdenen. 

I denne forbindelse, tilføjer de begreberne ”Assemblages”, ”Affordances” og ”Agency” i deres 

teoriapparat. De tre A’er udgør en proces, som fungerer som et udgangspunkt for at undersøge, hvordan 

en virksomhed eller et netværk benytter kommunikation strategisk (Gulbrandsen & Just, 2017). Det 

følgende er en kort redegørelse for de tre begreber, som tilsammen udgør ”de tre A’er”.  
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5.4.1.1. Assemblages 

Assemblages kan på dansk beskrives som en samling, og i forbindelse med strategisk kommunikation, 

defineres det som en samling, eller et netværk, af aktører. Just og Gulbrandsen benytter det i relation til 

virksomheders strategiske kommunikation, og assemblage defineres således som et netværk af aktører, 

der tilsammen udgør en organisation. Begrebet er tæt forbundet med aktør-netværk-teori, som beskrives 

som ”en kombination af heterogene elementer, der er møjsommeligt tilpasset hinanden” Assemblages er 

grundlaget for, at den strategiske kommunikation kan distribueres (Gulbrandsen & Just, 2017). Dette 

begreb hænger desuden unægtelig sammen med både agency og affordances. Denne afhandling tager 

afsæt i en forståelse af, at Instagram helt grundlæggende fungerer som en virksomhed, hvorfor de 

bagvedliggende forretningsmæssige kontekster anerkendes, om end de ikke udpensles i udpræget grad. 

Vi afgrænser os således til udelukkende at fokusere på, hvordan Instagram kan forstås som en assemblage, 

hvis features og handlemuligheder i høj grad faciliteres af Facebook, og hvis grundlag er brugergenereret 

indhold. Vi afgrænser os ydermere fra at tage udgangspunkt i aktør-netværk-teori, som eksempelvis er 

beskrevet af Latour og Callon, og fokuserer i stedet på de interaktioner og handlinger, der reelt finder sted 

inden for det netværk, som Instagram udgør. Således er det følgende en beskrivelse af den assemblage, 

som Instagram og platformens brugere udgør. 

5.4.1.2. Affordances 

Affordances kan beskrives som de mulige handlinger, der er tilgængelige i en given situation for en given 

aktør. Det er et ekstremt relativt begreb, fordi det er yderst situations-, kontekst- og aktørspecifikt. Disse 

handlemuligheder eksisterer i relation til den specifikke aktør og den specifikke situation, uanset om de 

benyttes eller ej. Dermed kan affordances defineres som det, der faciliterer ”agency”, altså egentlig 

handling. Begrebet kan ydermere beskrives som det, der inviterer til bestemte handlemåder, afhængigt af 

et gensidigt forhold mellem affordance og agent/aktør. Just og Gulbrandsen (2017) beskriver blandt 

andet, hvordan forskellige platforme kan skabe forskellige affordances for virksomheder og brugere. I 

denne sammenhæng, kan det være forskellige måder, hvorpå virksomheder kan kommunikere med 

stakeholder-grupper og konkurrenter. Desuden kan nogle platforme være udgangspunkt for 

brugergenereret indhold, som har evnen til at influere på, hvordan individer agerer. Affordances kan, i 

relation til platforme, oversættes til de features, en platform indeholder. Just og  Gulbrandsen (2017) 

definerer desuden affordances som en kombination af passive værktøjer der kan benyttes af en rationel 

agent, og uafhængige dele af et aktør-netværk, som i sig selv kan skabe forandring (Gulbrandsen & Just, 
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2017). Dermed defineres begrebet affordance endeligt som forholdet mellem en menneskelig aktør og en 

teknologisk aktør, og dermed et potentiale for interaktion, men ikke interaktionen i sig selv.  Således 

danner affordances grundlaget for agency (Gulbrandsen & Just, 2017). Affordance-begrebet kan 

imidlertid uddybes, når det ses i relation til sociale medier. Jeffrey W. Treem og Paul M. Leonardi (2012) 

har arbejdet med affordance-begrebet i relation til, hvordan sociale medier benyttes i organisationer. De 

tager udgangspunkt i, hvordan sociale medier tilbyder features, der indeholder affordances eller 

handlemåder, som før var enten umulige eller svære at opnå. Som udgangspunkt beskriver de, at det er de 

features, et givent socialt medie indeholder, der er med til at beskrive mediet. Disse features muliggør 

forskellige handlemåder, som er relative i forhold til det enkelte individs egen opfattelse af disse features. 

Denne opfattelse af en feature kan ligeledes ske inden for en gruppe af individer. Dette idet affordances 

opfattes på baggrund af de mål, et individ har, og disse kan være gældende for en hel gruppe af individer. 

Disse mål er således udgangspunktet, når et givent individ møder en feature og vurderer, hvilke 

brugsmuligheder denne feature indeholder (Treem & Leonardi, 2012). I denne forbindelse er Alfred 

Schutz’ livsverdens-begreb, hverdagslivets verden, interessant fordi det beskriver, at livsverdenen er af 

intersubjektiv karakter. Hverdagslivets verden påvirker individet, men individet påvirker også denne 

verden med de handlinger, han eller hun foretager sig med henblik på at nå sine mål (Schutz, 1976). De 

affordances, et individ tillægger en feature, kan ændre sig i relation til de forskellige kontekster, individet 

oplever denne feature inden for. Dermed er individets intersubjektive livsverden, og forskellige 

kontekster i denne livsverden, grundlaget for, hvordan en feature opfattes. Individer med 

tilnærmelsesvist samme elementer i deres livsverden, opfatter desuden features på tilnærmelsesvist 

samme måde. Disse features’ materielle eksistens tilbyder desuden ofte et begrænset antal 

brugsmuligheder, og inden for en gruppe af individer, vil der derfor ofte opstå samme oplevelse af en 

features affordances ( (Treem & Leonardi, 2012). Treem ogLeonardi fremlægger fire overordnede 

kategorier af affordances, som synes at være generelt gældende for menneskers interaktion med sociale 

medier; visibility, persistence, editability og association. 

5.4.1.2.1. Visibility 

Visibilty beskriver de affordances der omhandler individets mulighed for at fremvise sin viden, opførsel, 

præferencer, kommunikative netværk og relationer. Det handler i særlig grad om individets mulighed for 

selvpræsentation. Denne synlighed kan, udover at hjælpe individet til at præsentere sig selv, påvirke 

andre individer til at være mere synlige, og den blotte viden om, at individets indhold ses af andre, kan 
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drive individet til endnu mere synlighed. Direkte respons på indholdet kan endvidere drive individet til 

at præsentere indhold oftere, mens passiv respons, i form af eksempelvis kliks, ikke har samme effekt 

(Treem & Leonardi, 2012). 

5.4.1.2.2. Persistence 

Persistence omhandler de affordances der opstår på sociale medier, når indhold forbliver tilgængeligt i 

original form, efter at et individ har præsenteret det. Denne kategori af affordances indeholder 

muligheder for at skabe en fælles forståelse inden for et kommunikativt fællesskab, fordi det 

kommunikative indhold vedbliver med at eksistere og dermed kan danne grundlag for nyt 

kommunikativt indhold. Samtidig kan indholdet tilgås igen og igen, og det er således ikke fastlås af 

hverken tid eller sted (Treem & Leonardi, 2012). 

5.4.1.2.3. Editability 

Editability henviser til individets mulighed for velovervejet udarbejdelse af indhold, men også 

muligheden for at ændre i indholdet efter at det er afsendt. På sociale medier skaber individet indhold på 

fysisk afstand af andre og deres respons, og det betyder, at individet ikke oplever samme pres for at skjule 

dele af sig selv og fremhæve andre (Treem & Leonardi, 2012). Dermed relaterer denne udlægning af 

affordance sig direkte til muligheden for at udtrykke sig i et facadeområde, og at udvikle og øve sig i et 

backstage-område, uden at blive afsløret som andet end velovervejet (Meyrowitz, 1986). Dermed er 

editability med til at give individet mulighed for at kontrollere sin selvrepræsentation i langt højere grad 

end under ansigt-til-ansigt-interaktioner. Det betyder ydermere, at individet har mulighed for hele tiden 

at rette sin selvpræsentation til, fordi tidligere indhold på sociale medier kan ændres og tilrettes løbende. 

Det betyder, at individet kan opretholde en sammenhængende og tro selvpræsentation gennem sociale 

medier. Dette fokus på selvpræsentation og på, hvordan andre opfatter individet, resulterer desuden ofte 

i, at individet skræddersyer sit indhold på sociale medier, så det passer til de individer, der skalmodtage 

det (Treem & Leonardi, 2012). 

5.4.1.2.4. Association 

Association henviser til de relationer, der skabes mellem individer, mellem individer og indhold og 

mellem individet og hans eller hendes præsentation. Relationer mellem individer er de relationer, der 

eksempelvis opstår når et individ følger et andet individ på sociale medier, eller når individer tagger andre 

i indhold. Den visibility, som ofte inkluderes som en grundlæggende affordance inden for sociale medier, 

gør, at disse relationer til andre kan vises frem. Dette kan skabe større social kapital, fordi individet kan 
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fremvise sit netværk til offentligt skue (Treem & Leonardi, 2012). Denne forøgelse af social kapital beror 

imidlertid på, at der er social kapital i at indgå i fællesskaber og i at have relationer til andre mennesker. 

Derved lægger denne type affordance sig tæt op ad de omstændigheder, der ifølge Bauman karakteriserer 

den flydende modernitet (Bauman, 2000). Ved hjælp af association kan individer inkludere relationer og 

fællesskaber i deres selvpræsentation og på den måde fremstå som medlemmer af fællesskaber, blot ved at 

benytte sociale medier. Begrebet social kapital bør desuden ses i relation til Pierre Bourdieus 

teoriapparat. Heri, beskriver Bourdieu blandt andet, hvordan én type kapital kan veksles til andre typer af 

kapital (Bourdieu, 1987). Således argumenteres der her for, at influencere veksler social kapital til 

økonomisk kapital, når de indgår i betalte virksomhedssamarbejder. Association er således med til at 

styrke eksisterende relationer og fællesskaber, og features som tillægges denne affordance kan medvirke 

til at bygge bro mellem individer (Treem & Leonardi, 2012). 

5.4.1.3. Agency 

Med udgangspunkt i idéen om, at mennesker i en eller anden grad kan handle autonomt, introducerer Just 

og Guldbrandsen (2017) begrebet agency. Begrebet kan forstås som de handlinger, der finder sted. Deres 

udgangspunkt for begrebet er, at Agency er et relationelt begreb, og at det udledes af det gensidige forhold 

mellem assemblages og affordances – hvilken kan beskrives som “hvem og hvordan?”, når det benyttes i 

strategisk kommunikation. Herved defineres affordances som de omstændighedsbestemte muligheder, 

der opstår inden for givne assemblages. Agency skal således ikke forstås som bevidste handlinger udført 

af en aktør, men nærmere handlinger, der skabes relationelt gennem affordances, som skabes gennem 

assemblages. Herved bliver teorien om de tre A’er dynamisk i den forstand, at de tre delbegreber alle 

udvikles og arbejder på baggrund af hinanden (Gulbrandsen & Just, 2017). Det er imidlertid ikke givet, at 

en aktør handler på de affordances, han eller hun har. Handling kræver en velvillig aktør, og denne kan 

vælge at handle på forskellige måder, men også slet ikke at handle. Dermed udgør agency også grundlaget 

for, at assemblage kan eksistere, og hele teorien kan således beskrives som en cirkulær proces. 

5.4.1.4. En dynamisk proces 

Idet teorien om de tre A’er skal forstås som en dynamisk og cirkulær proces, der aldrig stopper, må hvert 

A forstås som relationelt til de to andre A’er. De forskellige aktører, som udgør en assemblage, er alle med 

til at konstituere forskellige affordances, men de konstitueres samtidig selv af affordances. Denne proces 
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er derfor resultatet af, at der foregår en gensidig deltagelse eller velvillighed mellem de medvirkende 

aktører. Just og Gulbrandsen (2017) opstiller de tre begreber således; 

 A Niveau 

 Assemblages 

Hvem er involveret? 

Macro 

Sammensætning af netværket 

 Affordances 

Hvilke muligheder har de? 

Meso 

Muligheden for at invitere (til handling) 

 Agency 

Hvilke muligheder vælger de?  

Micro 

Villighed til at deltage (eller handle) 

Tabel 3: (Gulbrandsen & Just, 2017) 

Herved opstilles også tre niveauer, som teorien arbejder på. Hvert niveau er tilknyttet ét A, og skal vise, 

hvorledes der er tale om en dynamisk proces, hvor hver delbegreb er afhængigt af, at de andre begreber 

arbejder på hver deres niveau. Det er dynamikken bag de tre niveauer, der afgør, hvordan en strategi 

udfoldes, og dette er relativt til de omstændigheder, en virksomhed eller netværk har med at gøre  

(Gulbrandsen & Just, 2017). 

5.4.1.5. Hvordan benytter vi teorien om de tre A’er? 

Gennem denne afhandling, benyttes teorien om de tre A’er til at definere de rammer, som influencere og 

deres følgere må arbejde inden for. Dermed betegner assemblages netværket af Instagram-brugere, 

influencere og Instagram som platform. Affordances betegner de muligheder for handling, som aktører i 

dette netværk har. Agency betegner således de handlemuligheder, som aktørerne reelt benytter. Idet 

Instagram fungerer som omdrejningspunkt for denne afhandling, er det essentielt at definere, at det er 

Instagram som platform, der dikterer hvilke affordances, brugere på platformen har. Der kan imidlertid 

argumenteres for, at Instagram ønsker at opretholde en vis relevans og dermed må tilgodese både 

influencere og disses følgere, når platformen løbende udvikles. 

5.5. Teoriernes samspil 

De beskrevne teorier anvendes i ét samlet teoriapparat, som benyttes til at analysere empirisamlingen 

med henblik på at besvare problemformuleringen. Det følgende er således en opsamling på de benyttede 
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teorier, samt hvorledes samspillet mellem disse skaber et teoretisk udgangspunkt, der gør det muligt at 

analysere den indsamlede empiri. 

I denne afhandling benyttes dette teoriapparat som ramme for analyse og fortolkning af den indsamlede 

empiri, med henblik på at besvare afhandlingens problemformulering. Bauman og Honneth benyttes 

med henblik på at undersøge, hvordan den samfundsmæssige kontekst har indvirkning på, hvordan og 

hvorfor mennesker anvender Instagram og platformens features. Med afsæt i disse teorier, er det muligt 

at undersøge, hvordan identitet, fællesskaber og anerkendelse kan skabes gennem anvendelse af 

Instagram, og hvordan dette kan begrunde eksistensen af Instagram og influencere. Med afsæt i 

argumentet for, at Instagram, i endnu højere grad end tidligere medier, muliggør anerkendelse, 

fællesskaber og identitetsskabelse, benyttes Baumans teori som baggrund for influenceres effektivitet og 

popularitet. Meyrowitz og Thompson benyttes i forlængelse heraf, fordi disse teorier kan beskrive 

måden, hvorpå interaktioner finder sted i en medialiseret verden. Disse teorier beskriver tilsammen, 

hvorledes afsender og modtager i medierede interaktioner indgår i et gensidigt afhængighedsforhold, 

som fordrer, at begge parter tilgodeser hinanden. Instagram kan nemlig beskrives som en platform, der 

muliggør de medierede kvasi-interaktioner, som Thompson beskriver, og de parasociale relationer, som 

Meyrowitz beskriver. Disse aspekter af Baumans, Thompsons, Meyrowitz’ og Honneths teorier beskriver 

de omstændigheder, som mennesker lever under i nutidens samfund. Med henblik på at leder til en 

undersøgelse af, hvordan influencere kan opbygge online ethos og legitimitet gennem deres Instagram-

profil. I den forbindelse, benyttes Hoff-Clausens teori om online etos og Suchmans teori om 

organisatorisk legitimitet. Teorierne benyttes i en undersøgelse af, hvordan influencere, som både 

fungerer som bloggere og enkeltmandsvirksomheder kan opbygge troværdighed gennem ethos, og 

hvordan denne ethos kan sammenholdes med legitimitet. Alle disse teorielementer må ses i lyset af, at 

influencere og deres følgere befinder sig inden for en platform, der indeholder aktører og features som 

fordrer særlige handlemåder. Derfor benyttes Just og Gulbrandsens teori om de Tre A’er som 

rammesætning for en analyse af, hvordan Instagram fungerer som platform. Denne rammesætning er 

ligeledes rammen for, hvordan analysen udarbejdes. 
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Kapitel 6: Metode 

I det følgende kapitel redegøres der for de metodiske valg, vi har taget gennem afhandlingen. Kapitlet 

indeholder således en redegørelse for, hvordan en spørgeskemaundersøgelse og et 

fokusgruppeinterview er benyttet til at udvinde empiri, der kan lede til en analyse og en besvarelse af 

afhandlingens problemformulering. Disse metoder har til formål at bidrage med empiri, der kan give os 

indsigt i normale brugeres adfærdsmønstre på Instagram. Det følgende er således en beskrivelse af vores 

undersøgelsesdesign, og herunder en beskrivelse af vores fokusgruppeinterview og 

spørgeskemaundersøgelse. Undervejs beskrives den empiri, som er udvundet gennem brug af de to 

metoder. 

6.1. Undersøgelsesdesign 

Det følgende er en beskrivelse af, hvordan vi har udformet et undersøgelsesdesign for denne afhandl ing, 

og hvorledes denne kan benyttes med henblik på at besvare problemformuleringen. Som tidligere nævnt, 

er det nødvendigt at undersøge de ”almindelige” Instagram-brugere, der udgør baggrunden for, at 

influencere har værdi for virksomheder. Vi fandt det nødvendigt at undersøge, hvordan Instagram-

brugere agerer på Instagram, og i særlig grad, hvad de liker, samt hvilke overvejelser de gør sig, når de liker 

et opslag. Vi ønskede desuden en så repræsentativ undersøgelse som muligt, og fandt det derfor relevant 

at kombinere en relativt kvantitativ metode med en kvalitativ metode. På denne baggrund, besluttede vi 

at kombinere en spørgeskemaundersøgelse med fokusgruppeinterviews. Denne kombination kunne 

nemlig bidrage med et retningsgivende datasæt fra spørgeskemaundersøgelse, som dernæst kunne 

benyttes som grundlag for, hvordan vores fokusgruppeinterviews skulle udformes og afholdes. Begge 

metoder er benyttet med baggrund i, hvad vi vidste om emnet på forhånd, samt med udgangspunkt i de 

teoretiske standpunkter, vi har taget gennem afhandlingen. Dermed har vi benyttet en deduktiv tilgang 

til vores undersøgelse. De to benyttede metoder beskrives hver især nedenfor, hvorefter kombinationen 

af dem beskrives og evalueres. 

6.1.1. Kvantitativ og Kvalitativ undersøgelse 

 Inden for det realistiske paradigme findes de kvantitative metoder, som blandt andet benytter 

begreberne population, sample og repræsentativ sample. En population udgør hele den mængde af 

mennesker, som undersøges (Bryman, 2012). I relation til vores afhandling, er populationen alle danskere, 
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som benytter Instagram. Idet det oftest ikke er muligt at undersøge en hel population, benyttes begrebet 

sample. En sample kan beskrives som et udsnit af den undersøgte population. Hvis sampling benyttes 

korrekt, kan en undersøgelse således fremvinde data, som er repræsentative for en hel population. 

Kvantitative undersøgelser kan fungere som udgangspunkt for kvalitative interviews, idet de kan være 

bestemmende for, hvilke spørgsmål der er relevante for den population og det emne, som undersøges 

(Bryman, 2012). Bente Halkier beskriver, hvordan spørgeskemaer kan benyttes som et udgangspunkt for 

fokusgrupper, fordi spørgeskemaerne på sin vis er fri af den sociale kontekst, som respondenter indgår i, 

når de deltager i en fokusgruppe (Halkier, 2014). Med dette udgangspunkt, har vi benyttet spørgeskemaer 

som udgangspunkt for at udvinde upåvirket, faktuel data om, hvordan Instagram-brugere liker på og 

benytter Instagram. Dernæst er disse data benyttet som grundlag for vores fokusgrupper. 

Fokusgrupperne hjalp os til at udvinde data om, hvilke sociale normer og kontekster, der hersker i forhold 

til Instagram og likes. På denne måde, har vi kombineret kvantitative og kvalitative 

undersøgelsesmetoder med henblik på at udvinde det bedst mulige empiriske grundlag for vores 

undersøgelse. 

6.2. Spørgeskemaundersøgelse 

Vores spørgeskemaundersøgelse var grundlæggende med til at give os et faktuelt indblik i det emne og 

den gruppe af mennesker, som vi undersøger gennem denne afhandling. Undersøgelsen skulle ligeledes 

udgøre grundlaget for vores fokusgruppeinterviews, og skulle derfor udarbejdes med blik for, hvad vi 

vidste om emnet på forhånd. Den er desuden, som før nævnt, udarbejdet med baggrund i eksisterende 

viden og i de teorier, som er benyttet i denne afhandling. Metodemæssigt kan spørgeskemaer være 

retvisende for, hvad respondenternes faktiske holdninger er, fordi de ikke påvirkes af en tilstedeværende 

interviewer. Dette idet tilstedeværelsen af en interviewer eller andre respondenter gør, at der kan opstå 

en social kontekst og dermed forsøg på at opretholde sociale normer under interviewet (Bryman, 2012). 

Spørgeskemaet var således vores primære udgangspunkt for at undersøge den population, som er 

relevant for denne afhandling. 

6.2.1. Population og sample 

Ifølge DR, benytter 25 procent af danskere over 12 år Instagram dagligt. Dermed udgør vores population 

25 procent af de 5.077.536 danskere, som er 12 år eller ældre (Danmarks Statestik, 2020). Således beregnes 

populationsstørrelsen for vores undersøgelse til 1.267.500 mennesker. Først og fremmest har vi måttet 
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beslutte, hvor stor en sample vi kan benytte i forbindelse med den kvantitative del af vores undersøgelse. 

I den forbindelse, er det nødvendigt at medtage de omstændigheder og muligheder, der er 

bestemmelsesgivende for, hvor mange mennesker, vi kan undersøge. Idet vi benytter os af et 

spørgeskema, som er gratis at distribuere, har vi ikke økonomiske forhindringer (Bryman, 2012). Vi har 

imidlertid arbejdet med afsæt i, at der ligger en forhindring i at distribuere spørgeskemaet til et stort antal 

mennesker. Vi har benyttet sociale medier som udgangspunkt for distribueringen af spørgeskemaet, og 

vi har derfor mødt forhindringer i forhold til at distribuere uden for eget netværk. Derfor er 

spørgeskemaet blevet delt gennem en række større Facebookgrupper, men idet der ingen vinding er for 

eventuelle respondenter, er det naturligvis ikke givet, at de blot besvarer fremmedes spørgeskema. På 

baggrund af disse forhindringer, fastsatte vi et ønske om at modtage 300 besvarelser på vores 

spørgeskemaundersøgelse, idet dette antal syntes at være opnåeligt. 

6.2.2. Spørgsmål og udformning 

Spørgeskemaer giver mulighed for at udvinde kvantitative data om et givent emne, og metoden kan 

derved skabe et grundlæggende indblik i, hvordan en given målgruppe forholder sig til emnet. Der er 

udelukkende tale om et indblik i emnet, fordi vi ikke har mulighed for at undersøge hele vores population 

(Bryman, 2012). Spørgeskemaet er udarbejdet ved brug af Google Forms, hvilket gjorde det muligt at 

opstille spørgsmålene på præcis den måde, vi fandt mest brugbar. Vi distribuerede spørgeskemaet via 

egne netværk og sociale medier. Idet vi har distribueret spørgeskemaet gennem sociale medier, var det 

nødvendigt at gøre spørgsmålene og udformningen af skemaet så letforståeligt som muligt, men også at 

gøre det nemt og hurtigt at besvare (Bryman, 2012). Derfor er spørgeskemaet udarbejdet som en 

simulering af Instagram, hvori en række influencere og ni af deres billeder fra Instagram var opstillet. 

Respondenterne blev bedt om at tilkendegive, hvilke af billederne de ville like, hvis de så dem på 

Instagram. Dermed er spørgeskemaet primært bestående af lukkede spørgsmål. Slutteligt i 

spørgeskemaet findes ét åben spørgsmål, som indbyder til et personligt og uddybende svar på, hvad der 

får respondenterne til at like billeder på Instagram. Ved at benytte dette spørgsmål til slut, opnåede vi en 

forståelse for de valg, som respondenterne havde gjort tidligere i undersøgelsen. Samtidig var 

placeringen af det åbne spørgsmål ikke med til at påvirke respondenternes tidligere svar, idet de ikke blev 

præsenteret for det førend de havde besvaret hoveddelen af spørgeskemaet. 
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Spørgeskemaet er hovedsageligt fokuseret på, hvilke billeder på forskellige influenceres Instagram-

profiler, respondenterne ville like, hvis de fandt dem på Instagram. Derfor udvalgte vi 14 influencere med 

henblik på at opnå diversitet i udvalget. Disse influencere adskiller sig på både køn, alder og indhold, og 

repræsenterer således en bred skare af influencere. De billeder, der præsenteres i spørgeskemaet, stammer 

alle fra disse influenceres egne Instagram-profiler. De 14 influencere berøres ikke individuelt i denne 

afhandling, idet vi søger at undersøge influencer-industrien som helhed, samt undersøge, hvorledes 

vores respondenter forholder sig til indhold. Med udgangspunkt i de teorier som benyttes i denne 

afhandling, har vi desuden fokuseret på spørgsmålet om, hvorvidt vores respondenter i højere grad er 

tilbøjelige til at like Instagram-posts, hvis de kommer fra tætte venner, veninder eller andre nære 

relationer, end når de stammer fra influencere. Derfor har vi til slut i spørgeskemaet præsenteret billeder 

fra vores egne private Instagram-profiler, og bedt respondenterne om at sætte hak ved de af billederne, 

som de ville like, hvis de kom fra en god ven eller veninde. 

6.2.3. Responsrate 

Som nævnt, satte vi på forhånd et mål om at indhente 300 besvarelser på vores spørgeskema. Den reelle 

responsrate var imidlertid bedre, og vi modtog 493 besvarelser, herunder 396 fritekst-besvarelser af 

spørgeskemaets afsluttende spørgsmål. 

6.3. Fokusgruppeinterviews 

Fokusgrupper er som udgangspunkt en metode, som er nyttig i forbindelse med undersøgelser af sociale 

grupper og de fortolkninger, perspektiver og interaktioner, som opstår i sociale sammenhænge. 

Fokusgrupper giver nemlig anledning til at skabe en samtale omkring specifikke emner, og de kan derfor 

give en forståelse for, hvordan en gruppe af mennesker snakker om og samskaber fortolkninger af givne 

emner. Denne metode er i særlig grad interessant fordi vi beskæftiger os med et socialt medie, hvortil der 

er knyttet normer for, hvordan man bør begå sig på mediet. Vi benytter således blandt andet 

fokusgruppen med henblik på at forstå, hvilke normer der hersker på mediet i forhold til likes og 

influencere. Hovedfokus har været at udforske, hvordan de eksisterende normer potentielt ændrer sig, 

hvis Instagram privatiserer likes (Halkier, 2014). Vi valgte at benytte fokusgruppen som metode, fordi det 

kan skabe en naturlig samtale, som derved skaber brugbare og ægte data. Vores fokusgruppe er udformet 

på baggrund af de første resultater, vi udvandt fra vores spørgeskemaundersøgelse, men også på 
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baggrund af vores egen viden om emnet. Dette har skabt sammenhæng og en mere fokuseret udvælgelse 

af emner og spørgsmål i fokusgruppen. 

6.3.1. Udvælgelse af respondenter 

Idet vi ønskede at interviewe Instagram-brugere, som var underlagt prøveperioden for privatisering af 

likes i Danmark, har vi måttet søge intenst efter respondenter. Det er naturligvis ikke offentliggjort hvor 

mange profiler, der indgår i prøveperioden i Danmark, og ligeledes er det ikke muligt at finde ud af hvem 

disse profiler tilhører. Derfor benyttede vi vores egne netværk og Instagram til at søge efter respondenter, 

og fandt herigennem en række mennesker, som selv var, eller kendte nogen der var, underlagt Instagrams 

prøveperiode. Med udgangspunkt i dette, fik vi opbygget en relativt lille fokusgruppe, bestående af to 15-

årige piger, som begge indgår i Instagrams prøveperiode. Om end fokusgruppen var lille, muliggjorde den 

en interaktion og samtale med private likes som omdrejningspunkt. De to respondenter betragtes 

desuden som eksperter inden for brugeres opfattelse af privatiseringen af likes på Instagram. Dette idet 

de er del af den gruppe danskere, der indgår i Instagrams prøveperiode. Fordi de er del af denne gruppe, er 

deres udtalelser ekspertudtalelser i den forstand, at de ved mere om oplevelsen af, at likes privatiseres end 

vi selv gør, og end den resterende del af danske Instagram-brugere gør. Deres udtalelser udgør således det 

bedst mulige indblik i, hvad det betyder for Instagram-brugere, når likes privatiseres. De to respondenter 

er begge del af Generation Z, og deres samtaler giver således et indblik i, hvordan den mest aktive 

generation på Instagram, benytter platformen og påvirkes af privatiseringen af likes. 

6.3.2. Coronakrisens indvirkning 

Relativt tidligt i vores empiriindsamling, blev Danmark lukket ned som konsekvens af Covid-19. CBS 

udsendte information om, hvorledes vi skulle forholde os til empiriindsamling i en sådan situation, og for 

at følge både CBS’ og regeringens retningslinjer, måtte vi acceptere, at vi ikke kunne afholde flere 

fokusgruppeinterviews. Derfor er der i forbindelse med denne afhandling blot afholdt ét 

fokusgruppeinterview, og vi har således udelukkende fået dybdegående information om respondenter, 

som er del af generation Z. Denne generation kan imidlertid betegnes som den måske mest interessante 

generation på Instagram, idet vores spørgeskema viste klare og markante udsving hos respondenter fra 

Generation Z. 
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6.3.3. Størrelse på fokusgrupperne  

En fokusgruppe kan have forskellige størrelser. Generelt er en størrelse på 3-12 mennesker anbefalet, og 

det er dette udgangspunkt vi har haft i relation til vores fokusgrupper. Med henblik på at skabe mest mulig 

afslappet samtale, har vi fokuseret på mindre fokusgrupper. Dette for at undgå påvirkning fra et socialt 

hierarki, der potentielt kan opstå i nogle gruppesammenhænge (Halkier, 2014). Dette er ligeledes 

baggrunden for, at vi har inviteret interviewpersoner til at tage en ven eller veninde med. På denne måde 

har vi sikret en mere fortrolig og afslappet samtale, hvorigennem vi har kunne regne med, at de normer og 

udtalelser, som blev udtrykt, var reelle. Idet afhandlingens fokusgruppe reelt kun indeholder 2 

respondenter, ligger dens størrelse under det anbefalede minimumsantal. Dette har imidlertid ikke haft 

større indvirkning på undersøgelsen, idet de to respondenter formåede at have en flydende og refle ksiv 

samtale kørende gennem hele interviewet. 

6.3.4. Moderatorniveau 

I forbindelse med afholdelsen af vores fokusgruppe, har vi været opmærksomme på, hvordan vi som 

moderatorer skulle agere i forhold til respondenterne. Først og fremmest, har vi indstillet os på at lytte og 

på at guide respondenterne. Samtidig har vi været opmærksomme på ikke at forsøge at styre den 

interaktion, der foregår i fokusgruppen. Interaktionen er en helt essentiel del af det datasæt, som 

fokusgruppen bidrager med, og det er her, at respondenterne sammen skaber mening. Derfor har vi 

fokuseret på at påtage os en minimalt påvirkende rolle som moderatorer, med henblik på at facilitere en 

samtale om på forhånd bestemte emner. Vi har desuden haft fokus på at skabe en uformel stemning, 

således at respondenterne følte sig trygge nok til at indgå i en interaktion og til at dele deres meninger og 

oplevelser (Halkier, 2014). 

6.3.5. Hvilke spørgsmål? 

Idet vores moderatorrolle har været præget af et forholdsvist lavt niveau af indblanding, har vi arbejdet 

med en interviewguide, som ses i bilag 1, der primært bestod af åbne spørgsmål. Vi har arbejdet med 

udgangspunkt i få åbne spørgsmål for at fokusere på respondenternes interaktion og meningsdannelse 

(Bryman, 2012). Til hvert af disse spørgsmål, har vi knyttet uddybende spørgsmål, i tilfælde af, at 

respondenterne gik i stå eller ikke kom i dybden med et givent emne. Spørgsmålene er udarbejdet på 

baggrund af de første besvarelser, vi modtog fra vores spørgeskemaundersøgelse. På den måde, skulle 



KANDIDATSPECIALE   EN VERDEN UDEN LIKES 

Side 52 af 111 

 

fokusgruppeinterviewet hjælpe os til at opnå en endnu mere kvalitativ forståelse af, hvordan mennesker 

benytter Instagram, samt hvilken betydning det har, hvis likes privatiseres.  
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Kapitel 7: Analyse 

I det følgende kapitel analyseres afhandlingens empiri. Analysen er struktureret efter de Tre A’er, idet det 

er nødvendigt at analysere Instagram som assemblage, hvilke affordances platformen indeholder, og 

slutteligt, hvilket agency dette fordrer hos vores respondenter. Indledningsvist analyseres Instagram 

som assemblage, og der analyseres således på Instagrams forhold til Facebook, på de aktører, som i 

særdeleshed indgår i Instagram-assemblagen, og på den samfundsmæssige kontekst, platformen 

eksisterer inden for. Dernæst følger en analyse af de features, Instagram indeholder, samt hvorledes disse 

forstås som affordances. Denne analysedel tager afsæt i Just og Gulbrandsens teori, men i særlig grad også 

i Treem og Leonardis udførlige beskrivelse af affordance-begrebet. Slutteligt følger en analyse af, hvilket 

agency, vores respondenter udtrykker. Denne analysedel er todelt, og beskæftiger sig indledningsvist 

med empiri indsamlet fra afhandlingens spørgeskema, hvilket bidrager med viden om, hvordan 

respondenterne liker, samt hvilke forskelle der ses mellem køn og generationer. Denne analysedel tager 

afsæt i den kvantitative empiri fra spørgeskemaet, mens også den kvalitative empiri, der er udvundet 

gennem det åbne spørgsmål i spørgeskemaet. Dernæst foretages en analyse af den empiri, der er udvundet 

fra afhandlingens fokusgruppeinterview. Dette interview analyseres med henblik på at kortlægge de 

handlemønstre, normer og tanker, der ligger bag det agency, respondenterne udtrykker. Denne 

analysedel er desuden fokuseret på Generation Z og kvindelige respondenter. 

7.1. Assemblage 

Instagram betragtes i nærværende afhandling som et socialt medie, hvorpå brugere kan dele indhold med 

et publikum, der består af andre brugere. Dermed forstås Instagram som et værktøj, der kan benyttes med 

henblik på kommunikation til et, for afsenderen, kendt eller ukendt publikum. Instagram blev oprettet i 

2010 og fungerede som selvstændigt medie indtil 2012, hvor det blev opkøbt af giganten Facebook. 

Sidenhen har Facebook faciliteret forskellige former for udvikling af Instagram, og mediets brugere har 

således oplevet af få flere muligheder for handling, mens andre handlemuligheder er blevet elimineret 

(Holmes, 2019). 

7.1.1. Forholdet mellem Facebook og Instagram  

Facebook Inc. er den ultimative ejer af Instagram, og det er således Facebook og CEO Mark Zuckerberg, 

der besidder den ultimative magt over platformen Instagram. Facebook rebrandede i 2019, og på 
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nuværende tidspunkt, er Instagram betegnet som ”Instagram from Facebook”  (Welch, 2019). På sådan vis 

gøres Instagrams brugere opmærksomme på, at de benytter en platform, der er ejet og drevet af Facebook. 

Denne forbindelse mellem Facebook og Instagram har imidlertid været synlig gennem længere tid, idet 

brugere på Instagram kan dele indhold på både Instagram og Facebook på én gang. Således linkes der 

direkte mellem to platforme, som til stadighed fungerer under styring af Facebook Inc., og som potentielt 

kan indeholde forskellige affordances. Begge platforme eksisterer på et grundlag af brugerskabt indhold, 

og platformenes eksistens er således afhængig af, at brugere deler indhold. Facebook har således udviklet 

Instagram som en platform, der fungerer som rammesætning, mens brugerne er de elementer, der reelt 

opretholder platformens virke og relevans. Det er ligeledes disse brugere, der skaber et 

forretningsgrundlag for Facebook Inc., som kan benytte brugernes information i forskellige henseender, 

men også sælge annonceplads til en række virksomheder, som kan vide sig sikre på en vis bredde af 

eksponering inden for platformen. I det tilfælde, at alle brugere skulle forsvinde fra platformen eller 

ophøre med at dele indhold, forsvinder således både eksistens- og forretningsgrundlaget for Instagram. 

Både Instagram og Facebook er således dybt afhængige af, at der er brugere på platformene. Med afsæt i 

dette, kan der argumenteres for, at det direkte link mellem Instagram og Facebook kan være medvirkende 

til at hente brugere fra Instagram til Facebook, hvilket potentielt kan lede til fremgang for Facebook Inc., 

hvis indtjening blandt andet baserer sig på brugerdata og annonceeksponering for store målgrupper 

(Johnston, 2020). Med henblik på at opretholde det store antal brugere, må Facebook Inc. holde begge 

medier relevante for brugerne. Således må Instagram hele tiden tilpasses de behov og ønsker til 

handlemuligheder, som forskellige typer af brugere fremsætter i takt med eventuelle forandringer i de 

samfundsmæssige omstændigheder. Således er det først og fremmest nødvendigt at analysere de 

brugertyper, der benytter Instagram, og derefter den samfundsmæssige kontekst, som denne assemblage 

eksisterer inden for. 

7.1.2. Aktører i Instagram-assemblagen 

Inden for den assemblage, som Instagram er medskaber i, kan der defineres to hovedaktører; Instagram 

som platform og brugere som indholdsskabere. Brugerne kan endvidere inddeles i to kategorier; normale 

brugere og de, der har en virksomhedsprofil. Denne skelnen mellem kategorierne er vigtig, idet forskellige 

forretnings-features gøres tilgængelige for de, der har en virksomhedsprofil. I forbindelse med denne 

afhandling, er der i særlig grad fokus på influencere, som oftest har virksomhedsprofiler på Instagram, 
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fordi de benytter deres profil i forretningsøjemed. Dette har værdi for Instagram, og i 2019 blev 

platformens brugere således præsenteret for valget mellem en klassisk forretningsprofil og en 

kreatørprofil, som i særlig grad var møntet på at give influencere flere værktøjer, som var direkte 

målrettet deres virke inden for platformen (Tran, 2019). 

I denne afhandling er der i særlig grad fokus på influencere, og vi afgrænser os således til udelukkende at 

fokusere på de karakteristika, der betegner normale profiler og kreatørprofiler på Instagram. Dette 

indebærer ligeledes en skildring mellem normale brugere og influencere, som kan betegnes som to 

grupper af brugere og dermed aktører inden for den aktuelle assemblage. Således beskæftiger denne 

afhandling sig hovedsagligt med tre aktører, hvoraf de to er brugere og én er platformen selv, som 

ligeledes fungerer som virksomhed. Instagram fungerer som en platform, der tilbyder alle typer af 

brugere forskellige features, som de kan medtage i deres livsverdener og benytte, som de finder det mest 

frugtbart. Disse features er ligeledes rammesættende for, hvilke mulige affordances, brugerne tillægger 

Instagram som platform. Disse affordances er således også afhængige af den samfundsmæssige kontekst, 

som denne assemblage eksisterer inden for. 

7.1.3. Om den samfundsmæssige kontekst, netværket lever inden for 

Den samfundsmæssige kontekst, som denne assemblage eksisterer inden for, er præget af individets 

søgen efter identitet, fællesskab og fodfæste i verden. Denne kontekst er en ufravigelig påvirkning på den 

assemblage som er så grundlæggende for Instagrams virke, og det er således nødvendigt at definere den i 

forbindelse med denne afhandling. Denne delanalyse tager afsæt i afhandlingens teoriramme, idet denne 

medvirker til at definere de grundlæggende karakteristika ved nutidens samfund, herunder de normer og 

regler, som det indeholder. 

Den samfundsmæssige kontekst, som Instagram eksisterer inden for, er præget af elementer, som kan 

forstås som flydende eller omskiftelige. Dette er med til at skabe usikkerhed og utryghed for de 

mennesker, der lever i samfundet, og disse er nødsagede til at opfinde nye måder at eksistere, interagere 

og handle på inden for de rammer, som samfundet opstiller. Den stadig stigende medialisering af 

samfundet fordrer nye former for interaktion og handlemuligheder, og individet må søge tryghed og 

sikkerhed gennem disse. Der kan med afsæt i henholdsvis Baumans karakteristik af det senmoderne 

samfund, samt Honneths anerkendelsesteori, argumenteres for, at den like-kultur, som Instagram har 

medført, og til stadighed er med til at forstærke, kan virke som grundlag for den anerkendelse, som 
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individer i nutidens samfundsmæssige kontekst synes at søge. Ydermere kan Influencere fungere som 

idoler og pejlemærker for den fuldendte identitet, som individer utrætteligt jagter. På Instagram 

muliggøres ligeledes medierede interaktioner mellem normale brugere, såvel som mellem normale 

brugere og influencere. Disse influencere fungerer endvidere som reklamesøjler for diverse produkter, og 

individet kan således benytte influencer-profiler til at shoppe efter de helt konkrete og synlige identiteter, 

som i individets perspektiv fremstår som fuldendte. Idet Instagram kan tilgås via en app på alle 

smartphones og tablets, og fordi langt størstedelen af danskere benytter eller har adgang til en 

smartphone eller tablet (Audience Project, 2020), kan der ligeledes argumenteres for at den udviskning af 

tid og rum, der er karakteristisk ved nutidens samfund, ligeledes kommer til udtryk i måden, hvorpå 

Instagram fungerer. Der kan endvidere argumenteres for, at den generelle udviskning af tid og sted, der 

sker i det medialiserede samfund, er medvirkende til at forstærke netværket, idet alle brugere kan 

interagere med Instagram som platform, uafhængigt af tidspunkt og fysisk lokation. Således synes 

Instagrams virke i nutidens samfund at være tæt forbundet med de samfundsmæssige omstændigheder, 

der gør sig gældende på nuværende tidspunkt. 

7.2. Affordances 

Det følgende er en analyse af, hvilke features, Instagram indeholder, samt hvilke affordances disse 

features tilbyder brugerne. Med udgangspunkt i de fire overordnede kategorier af affordances, som oftest 

er tilgængelige på digitale medier, analyseres de affordances, som muliggøres gennem de features, som 

henholdsvis normale brugere og kreatørprofiler har til rådighed på Instagram som app. Dette gøres med 

afsæt i den teoriramme, som denne afhandling arbejder inden for, samt i den samfundsmæssige kontekst, 

som Instagram-assemblagen eksisterer inden for. Der er i særlig grad fokus på de features, der indeholder 

elementer af anerkendelse, idet disse potentielt kan tillægges affordances, der synes at være essentielle 

inden for den samfundsmæssige kontekst, der blandt andet involverer det, der defineres som like-kultur. 

Det er ligeledes disse features, der er relevante for afhandlingens problemformulering, som centrerer sig 

omkring privatisering af likes på Instagram. 

7.2.1. Selvpræsentation på egen profil 

En af de helt overordnede affordances, som Instagrams features muliggør, omhandler brugernes 

mulighed for at blive set og for at foretage selvpræsentation gennem mediet. Alle bruger-profiler 

præsenteres inden for samme rammesættende template, som indeholder et profilbillede, en eventuel 
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biografi, antallet af opslag, følgere på profilen, samt antallet af andre profiler, brugeren følger. Dette 

indhold kan beskrives som den indledningsvise præsentation af en given Instagram-profil, og det er 

synligt for alle brugere. Foruden disse elementer i Instagrams profil-template, præsenteres endvidere de 

billeder, der er publiceret af profilen. Disse følger ligeledes en særlig template, hvori billederne 

præsenteres i kronologisk rækkefølge med de seneste først, og i et gitterformet layout med tre billeder på 

hver række. Således tilbydes brugerne udelukkende affordances inden for en ramme, som er defineret af 

Instagrams app. Brugerne kan imidlertid benytte andre features som selvpræsenterende elementer for at 

skabe et udtryk på deres profiler inden for denne rammesætning. 

En af de features som var helt grundlæggende ved Instagrams oprettelse, var billeddeling, og denne 

feature er til stadighed essentiel i den værktøjskasse, som Instagram indeholder. Brugere kan dele billeder 

inden for rammesætningen, og på den måde synliggøre de elementer af deres liv, som de ønsker at vise til 

offentligheden. Disse elementer akkompagneres oftest af en caption, som er at finde i et tekstfelt 

nedenfor billedet. Denne caption kan benyttes til beskrivelse af det delte indhold. Dette kan gøres med 

regulær tekst, emojis, hashtags eller kombinationer af disse elementer. Hashtags er søgbare inden for 

Instagrams søgefunktion, og brugere kan således søge efter indhold, der er beskrevet med helt specifikke 

hashtags. Således kan brug af hashtags i en caption benyttes som værktøj til at eksponere potentielle nye 

følgere for indholdet. Det samme gør sig gældende for featuren, geotagging, som giver brugerne 

mulighed for at angive den fysiske lokation for det motiv, som et billede eller en video fremviser. Denne 

feature er ligeledes søgbar. Således indeholder billeddelingsfeaturen flere elementer, som indeholder 

forskellige mulige affordances for de brugere, der benytter sig af denne feature. 

Brugere kan i særlig grad benytte billeddelingsfeaturen med henblik på at opbygge selvpræsentation ved 

hjælp af visuelle udtryk, der ledsages af tekstuelle elementer. Dermed kan Instagram-profilen defineres 

som et værktøj til kontrolleret selvpræsentation gennem billeder, som udvælges nøje og dermed kommer 

til at indgå i den givne Instagram-brugers forefront region. Således kan en given brugers Instagram-profil 

være det værktøj, der benyttes i opbyggelsen af en forestillet persona. Der kan argumenteres for, at dette 

ligeledes giver mulighed for at skabe opfattelsen af en særlig ethos, som omkranser en given profil og 

person. Således synes det at være muligt at foretage individualiserende selvpræsentation, på trods af, at 

alt indhold observeres og deles inden for helt specifikke rammer, som brugerne ikke selv har direkte 

indflydelse på. Instagrams brugere har endvidere mulighed for at dele indhold, der, som udgangspunkt, 
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blot er tilgængeligt i 24 timer fra udsendelsestidspunktet. Dette gøres gennem featuren story. Denne 

feature er fast inventar på alle Instagram-profiler, hvad enten de er klassificeret som normale profiler eller 

virksomhedsprofiler. Stories kan betragtes som en feature, der muliggør deling af umiddelbart indhold, 

men den gør det ligeledes muligt for den givne bruger at synliggøre særlige elementer af sit liv løbende, 

uafhængigt af tid og sted. Disse stories kan endvidere gemmes som ”higlights” på afsenderens profil, hvor 

de vil være synlige så længe afsender lader dem blive inden for disse highlights.  

Det er desuden muligt for brugere at varetage flere profiler fra samme device uden reelt at logge ud af 

Instagram Således kan både almindelige brugere og influencere eksempelvis vedblive med at varetage en 

personlig Instagram profil, mens de kan oprette en separat profil, som eksempelvis er fokuseret på 

forretning, en særlig niche eller andet, der adskiller sig fra den primære profil. På den måde muliggøres en 

inddeling eller kategorisering af brugernes selvpræsentation og eventuelle andre aspekter deres liv eller 

interesseområde. Derfor betragtes Instagram-profiler, i denne forbindelse, som afspejlinger af de 

personer, der står bag dem. Med henblik på, hvorledes alle Instagram-brugere kan betragtes som 

bloggere, hvis hovedformål med brug af platformen er selvpræsentation og skabelse af 

interessefællesskaber, kan flere af Instagrams features beskrives som visibility-prægede affordances. 

7.2.2. Løbende selvpræsentation og mulighed for tilpasning 

Med afsæt i ovenstående analyse af, hvorledes Instagram-brugere kan benytte deres profiler som element 

i kontrolleret selvpræsentation, er det ligeledes nødvendigt at beskrive hvordan denne kan foretages 

løbende, samt hvordan den kan tilpasses. Således betragtes ethvert delt element på en given brugers profil 

som et element i den løbende selvpræsentation, der foretages gennem benyttelse af Instagram. Dette 

inkluderer både det indhold, der deles inden for den kronologiske rækkefølge, som Instagrams 

brugerflade tilbyder, og det indhold, der deles ved brug af featuren stories og den  relaterede feature 

highlights. Det indhold, der deles direkte på en given brugers profil, vedbliver med at eksistere, indtil 

denne bruger enten sletter eller skjuler det fra sin profil. Således er dette indhold med til at danne 

byggeklodser, der løbende opbygger brugerens selvpræsentation og dermed online ethos og legitimitet. 

Således betragtes dette indhold som kommunikative elementer, som fungerer for grundlag for fremtidige 

kommunikative elemener, der ligeledes deles. Sideløbende med denne kronologiske deling af indhold, 

kan en given bruger dele indhold, der i udgangspunktet er midlertidigt, med en eksistens der er begrænset 

til 24 timer. Disse elementer kan imidlertid til stadighed betragtes som byggeklodser i den givne brugers 
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selvpræsentation og online ethos, men idet dette indhold har en begrænset levetid, kan der argumenteres 

for at det måske i allerhøjeste grad opfattes som dele af afsenderens persona, hvis modtageren er trofast 

følger af afsender og således eksponeres for alt indhold, som afsenderen deler. Således kan Instagrams 

brugere foretage en diakronisk udvikling af den selvpræsentation og dermed online ethos, de ønsker at 

fremsætte på Instagram. 

Dermed betragtes indhold på Instagram ligeledes i udgangspunktet som udtryk for brugernes forefron t 

region, idet alt indhold undergår en evalueringsproces, førend det deles af dets afsender. Brugerne på 

Instagram kan ydermere hele tiden tilpasse den selvpræsentation, de fremstiller gennem deres profiler. 

Alt indhold kan slettes fra profilen, mens tekstuelle elementer kan rettes og ændres på alle tidspunkter. 

Når alt indhold betragtes som byggeklodser i den givne brugers selvpræsentation og online ethos, kan der 

således argumenteres for, at konstruktionen af disse byggeklodser på sin vis til alle tider kan tilpasses. Om 

end dette er sandt, begrænser Instagrams rammesætning i den forstand, at den kronologiske rækkefølge 

af indhold på brugernes profiler ikke kan tilpasses, og dermed altid vil vise en tidsmæssig udvikling. Denne 

tidsmæssige udvikling kan udelukkende tilpasses således at elementer kan skjules eller helt slettes. I det 

tilfælde at en bruger sletter eller skjuler indhold, indgår dette således ikke længere i den selvpræsentation, 

som den givne bruger foretager gennem sin profil. Det kan i særdeleshed tillægges værdi for de 

influencere, der benytter Instagram som deres primære værktøj til opbyggelsen af den online ethos, der 

skal fungere som grundlaget for deres forretning. 

Selvom alle Instagrams brugere kan betragtes som bloggere, er det udelukkende influencerne, der 

benytter denne titel som levegrundlag og forretning. Således er muligheden for løbende opbygning og 

tilpasning af indholdet på Instagram-profiler essentielt for alle individer, men må i særlig grad betragtes 

som grundlæggende for influenceres virke og forretning. Denne diakroniske udvikling af både 

selvpræsentation og online ethos ledsages endvidere af muligheden for at inkoorporere andre brugeres 

profiler som elementer i en synkronisk udvikling af selvpræsentation og online ethos. Dette muliggøres 

blandt andet gennem interaktionsfremmende features, herunder kommentarer, likes, følgere og tagging. 

Disse features kan ligeledes tillægges affordances, der kan defineres som association-relaterede. Således 

analyseres disse i det følgende afsnit. 
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7.2.3. Mulighed for interaktion, fællesskaber og social kapital 

Den samfundsmæssige kontekst, som Instagram-assemblagen eksisterer inden for, er præget af 

menneskers søgen efter fællesskaber, de kan tage del i, og Treem og Leonardis (2012) begreb, Association, 

er således i særdeleshed interessant for denne afhandling. Denne type affordance indeholder typisk 

brugeres mulighed for at fremvise relationer og fællesskaber, med henblik på at forstærke en forestilling 

om socialt kapital. Instagrams brugerflade tilbyder flere features med disse typer af affordances, og som 

før nævnt, fokuseres der i særdeleshed på likes, kommentarer, at følge/have følgere, og tagging.  Disse 

features indeholder ligeledes mulighed for at afsende og modtage anerkendelse. Likes betragtes som den 

mest grundlæggende form for anerkendelse, brugere kan afsende og modtage. Denne feature kan 

endvidere betragtes som en passiv form for anerkendelse, idet afsender ikke er i stand til at individualisere 

det budskab, som et like indeholder. Dette skal ses i modsætning til kommentarer, som kræver en eller 

anden grad af tekstforfatning fra afsenderen, og dermed kan betragtes som aktiv og individualiseret 

anerkendelse. Begge features kan være medvirkende til at skabe en forestilling om modtagerens sociale 

kapital, idet de er målbare og synlige elementer, der kan fremvise relationer og tilhør til sociale 

fællesskaber, som anerkender modtagerens indhold og selvpræsentation. Denne intersubjektive 

anerkendelse kan på sociale medier sammenholdes med en forestilling om socialt kapital.  

Den mængde af social kapital, en bruger har, kan således aflæses i mængden af likes og kommentarer, og 

herunder kvaliteten af disse, en given bruger modtager. Selvom disse features synes at være 

fremtrædende og vigtige for den anerkendelse, der forefindes på Instagram, kan muligheden for at have 

følgere og at følge andre måske i endnu højere grad fungere som måling af social kapital. Dette antal er 

synligt for alle brugere, uanset om de vises på en privat eller offentlig profil. Således kan denne måling 

hverken skjules eller reguleres af brugerens egne handlinger, og der kan argumenteres for, at den ligeledes 

fremviser den reelle mængde af social kapital, som andre forestiller sig at denne bruger besidder. Der 

findes imidlertid måder, hvorpå brugere kan købe sig til flere følgere, og derfor er alle de målbare 

elementer, herunder likes, kommentarer og følgere essentielle i den grundlæggende måling af social 

kapital. Mens følgerantallet kan give et indblik i, hvor bred eksponering en given bruger har, kan like s og 

kommentarer beskrive, hvor høj engagementsrate denne bruger har. 

Denne måling er i særdeleshed essentiel og relevant for influencernes virke, idet deres forretning er 

baseret på at veksle social kapital til økonomisk kapital gennem virksomhedssamarbejder. Influencernes 



KANDIDATSPECIALE   EN VERDEN UDEN LIKES 

Side 61 af 111 

 

fundament er således en høj mængde social kapital. Influencerne må således kunne fremvise måling af 

både eksponeringsbredde og engagementsrate, hvis virksomheder skal finde dem interessante for et 

eventuelt samarbejde. Med afsæt i denne afhandlingsteoriramme, kan der endvidere argumenteres for, at 

influencere kan benytte strategiske redskaber til at skabe både eksponeringsbredde og engagementsrate. 

Dette må ske gennem diakronisk, såvel som synkronisk udvikling af online ethos og dermed legitimitet. 

Således må influencere benytte de elementer, der muliggør selvpræsentation med den hensigt at skabe et 

interessefællesskab. På denne måde kan de skabe relationer til de brugere, der reelt fungerer som 

influencernes forretningsgrundlag, fordi det er dem, der tildeler influencerne anerkendelse og som 

dermed skaber den engagementsrate, som influencerne i så høj grad er afhængige af. Disse relationer 

skabes på baggrund af influencernes relevans for deres følgere og potentielle følgeres livsverdener. 

Influencernes indhold må således tilbyde følgerne noget, som indeholder en eller anden form for værdi 

inden for disses livsverdener. Dette afhænger ligeledes af, hvordan normale brugere handler på de 

affordances, som Instagram tilbyder inden for kategorien association. 

7.2.4. Affordances for virksomhedsprofiler 

Influencere er således afhængige af at skabe indhold, der tiltrækker normale brugere, og det er Instagram 

opmærksom på. Instagram er på sin vis opdelt i 3 brugerflader, som hver er møntet på en specifik type 

bruger; normale brugere, kreatører, forretninger. I denne afhandling har vi afgrænset os til at fokusere på 

normale brugere og influencere, som kategoriseres som kreatører. Kreatører-profiler fungerer som 

udgangspunkt på samme måde som de normale profiler, men indeholder yderligere features, der har til 

formål at hjælpe influencere i deres forretning. Således tilbydes influencere på nuværende tidspunkt 

blandt andet et særligt dashboard, der viser dem detaljerede oplysninger om engagement og 

eksponeringsbredde på deres indhold. De kan ligeledes specificere, hvilken type influencer de 

præsenterer sig som. Således kan de foretage selvpræsentation inden for helt særlige nicher, og på denne 

måde synliggøre de elementer, der gør dem særlige og relevante for den målgruppe af brugere, de ønsker 

at tiltrække og interagere med (Tran, 2019). 

7.2.4.1. Reklame-features 

Influencere har været i krydsilden i forbindelse med reklamelovgivning i flere lande, herunder også i 

Danmark. Influencere skal per lovgivning gøre opmærksom på det, når de reklamerer for et produkt, en 

virksomhed eller andet. Tidligere betød dette, at influencerne var nødsagede til at skrive ”reklame”, 
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”annonce” eller lignende i captions på reklamebilleder, såvel som i stories, der omhandlede 

reklameelementer. På nuværende tidspunkt er influencerne imidlertid blevet tildelt en feature, der 

muliggør dette på langt mere automatisk vis. Virksomheder kan nu registrere de influencere, de har 

betalte samarbejder med, og influencere kan benytte denne registrering på deres indhold. Når 

influencere benytter denne feature, vises teksten ”betalte samarbejde med”, ledsaget af virksomhedens 

navn og Instagram-profil på indholdet. Denne tekst findes under influencerens profil-navn, hvad enten 

featuren benyttes på traditionelt indhold eller stories. Således har Instagram skabt en feature, der kan 

betyde, at influencere undgår at komme i klemme, når de indgår forretningssamarbejder gennem deres 

profil. Denne feature kan benyttes i stories, hvori influencere ligeledes kan reklamere. Inden for stories 

tilbydes influencere ydermere en feature, der gør det muligt at linke direkte til hjemmesider, som ligger 

uden for Instagram. Denne feature er udelukkende tilgængelig for influencere, der har minimum 10.000 

følgere eller er verificerede brugere, og det er således kun de, der kategoriseres som legitime influencere, 

der har mulighed for at benytte den feature. 

7.3. Agency 

I det følgende afsnit foretages en analyse af, hvorledes respondenterne fra vores 

spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview agerer på de affordances, de tillægger Instagrams 

features. Denne del af analysen har i særlig grad fokus på at analysere respondenternes benyttelse af likes, 

med henblik på at undersøge, hvilken betydning det vil have, hvis likes privatiseres. Analysen har 

endvidere til formål at undersøge, hvordan respondenterne forholder sig til andre features, og herunder 

hvordan disse benyttes som værktøjer i interaktion mellem brugere. Det analyseres ydermere, hvorledes 

respondenterne forholder sig til, og interagerer, med influencere og deres indhold. Denne analysedel er 

todelt, og den beskæftiger sig indledningsvist med empiri fra spørgeskemaundersøgelsen, og slutteligt 

med empiri fra fokusgruppen. I det følgende analyseres respondenternes måde at handle på disse 

affordances. Denne afhandling centrerer sig omkring, hvad det betyder, at likes potentielt privatiseres for 

alle Instagram-brugere, og der er således fokus på at undersøge, hvordan respondenterne benytter like-

featuren. Idet andre features synes at indeholde samme mulighed for at anerkende andres indhold, som 

likes gør, analyseres det ligeledes, hvordan respondenterne benytter disse features. De mest markante og 
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udtalte gennemgås nedenfor, mens det ligeledes analyseres, hvordan den samfundsmæssige kontekst 

potentielt har indvirkning på respondenternes agency i relation til disse features. 

7.3.1. Kvantitativ undersøgelse af agency på Instagram  

Det følgende er en analyse af, hvorledes respondenter fra spørgeskemaet udviser agency med 

udgangspunkt i de affordances, som Instagram tilbyder. Således analyseres det, hvordan respondenterne 

liker, hvordan de relaterer dette til influencere, samt hvorledes dette kan relateres til den 

samfundsmæssige kontekst, Instagram-assemblagen eksisterer inden for. De udvundne data giver et 

indblik i, hvad respondenterne liker, når de præsenteres for en simulering af Instagram, som udelukkende 

er visuel, og derfor ikke inkluderer de captions, som billeder ofte ledsages af.  

7.3.1.1. Respondenternes demografi 

Med henblik på at danne et demografisk baseret overblik over den samlede mængde af respondenter, er 

det følgende en præsentation af den kønsmæssige og aldersmæssige fordeling af respondenterne, samt en 

skildring mellem de, der indgår i Instagrams prøveperiode, og de der ikke gør. 

 

Figur 1: Fordelingen mellem mænd og kvinder, som har en aktiv Instagram-profil. 

Den kønsmæssige fordeling i respondentmængden er præget af en markant overvægt af kvinder, mens 

mænd er underrepræsenterede. Ud af den fulde respondentmængde på 493 respondenter, benyttes kun 

462 af svarene, da de sidste 31 havde svaret ”nej” til at have en aktiv Instagram profil. For at få 

statistikkerne til at afspejle virkeligheden mest muligt, medtager vi ikke respondenter, som ikke er vant til 

at begå sig på Instagram. Ud af de 462, har 400 angivet at de er kvinder, mens kun 60 har angivet at de er 

mænd. Ud af de sidste to respondenter, har én ikke ønsket at svare på, hvilket køn, brugeren identificere 

sig som, og den anden har svaret ”andet”. De medtages ikke i figur 1. Figuren viser den procentvise 
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fordeling af mænd og kvinder, og det ses heraf, at kvinder udgør 87 procent af respondenterne, mens 

mænd udgør 13 procent. 

Respondenternes aldersmæssige fordeling, som vises på figur 2, viser endvidere en markant overvægt af 

respondenter i alderen 14-24 år, der betegnes som Generation Z, og som udgør 58 procent af 

respondentmængden. Millennials, som betegner de 25-38-årige, udgør 39 procent af respondenterne, 

mens Generation X, som betegner mennesker i alderen 39-55 år, kun udgør de resterende 3 procent af 

respondenterne. Denne fordeling afspejler imidlertid den statistiske fordeling af danske Instagram-

brugere, hvoraf Generation Z er storforbugere, tæt efterfulgt af Millennials, mens Generation X i langt 

lavere grad benytter platformen, og i stedet benytter moder-platformen Facebook. Spørgeskemaet gav 

en enkelt besvarelse fra en respondent i Boomer-generationen, men da én besvarelse ikke et nok til at sige 

noget generelt om en gruppe, er denne ene besvarelse ikke medtaget i den aldersmæssige fordeling. 

58%
39%

3%

Spørgeskemabesvarelser fordelt på generationer

Gen Z  Millennials  Gen X

Figur 2: Respondenter med en aktiv Instagram profil, fordelt på de generationer, hvor mængden af besvarelse tillader os at si ge 

noget om generationen. 

86%

14%

Fordelingen mellem brugere som kan/ikke kan se likes

Kan se likes

Kan ikke se likes

Figur 0:1 Figur 3: Fordelingen mellem respondenter, som kan se likes og ikke kan se likes.  
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Respondenter blev ydermere præsenteret for spørgsmålet om, hvorvidt de kan se antallet af likes, som 

andre brugeres indhold har modtaget.  

Figur 3 viser fordelingen mellem brugere der indgår i Instagrams prøveperiode for privatisering af likes, 

og de der ikke gør. Denne fordeling viser, at 14 procent af respondenterne indgår i prøveperioden, mens 

de resterende 86 procent endnu ikke oplever at likes er privatiserede, og derfor ikke indgår i Instagrams 

prøveperiode. 

 

Figur 4:  Gennemsnitlige antal likes fordelt på, om respondenten kan se likes eller ej. 

Firgur 4 viser det gennemsnitlige antal likes fra brugere fordelt på de, som kan se likes, og de som ikke kan 

se likes. Der ses ikke nogen betydelig forskel i antallet af likes fra henholdsvis respondenter der indgår i 

Instagrams prøveperiode, og de der ikke gør. Der kan argumenteres for, at der inden for spørgeskemaet er 

fokus på, at respondenterne skal uddele likes, og at respondenterne således påvirkes i retning af at like 

billeder i spørgeskemaet. 
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7.3.1.2. Generationsforskelle 

De respondenter, der har besvaret spørgeskemaet, er i aldersgrupper, der betegner henholdsvis 

Generation Z, Millennials og Generation X. Figur 5 viser, at der er forskel på, hvor tilbøjelige de tre 

generationer er til at like billeder på Instagram. Generation Z, som betegnes som de digitalt indfødte, liker 

næsten dobbelt så ofte som Generation X, som ikke er opvokset med sociale medier. Millennials placerer 

sig midtfor, men liker i gennemsnit betydeligt færre billeder end Generation Z. Denne fordeling synes at 

være naturlig, idet de tre generationer i forskellig grad er vante brugere af sociale medier, samt de features 

som disse medier tilbyder. Om end der er forskel på, hvor mange likes der uddeles inden for de tre 

generationer, synes der ikke at være betydelige udsving for, hvilke billeder de liker. 

 

Figur 6: Like-frekevens fordelt på de forskellige generationer 
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Når like-frekvensen for de tre generationer vises på en samlet graf, som på figur 6, der følger de 126 

billeder fra influencere, som er præsenteret i spørgeskemaet, ses det, at de tre generationer følger 

tilnærmelsesvist samme kurve for likes. De mest markante forskelle ses, når Generation X har en like-

frekvens på nul, hvilket betyder, at ingen blandt den generation, har givet et like til det billede, de er blevet 

præsenteret for. 

Disse udsving kan blandt andet bunde i, at Generation X generelt liker langt mindre end de to andre 

generationer, men det kan ligeledes være et udtryk for, at Generation X er markant underrepræsenteret i 

respondentmængden. På baggrund af dette, vil de følgende analyseafsnit om mænd og kvinder ikke tage 

afsæt i inddeling i de tre generationer. 

7.3.1.3. Forskel på mænd og kvinder 

 

Figur 7: Gennemsnitlige antal likes fordelt på køn. 

Figur 7 viser det gennemsnitlige antal af likes blandt kvinder og mænd. Empirien viser altså i særdeleshed 

forskelle mellem mænd og kvinder, herunder i, hvor meget henholdsvis mænd og kvinder trykker på like-

knappen. Med afsæt i de af besvarelser, hvortil der er angivet køn og angivet besiddelsen af en aktiv 

Instagram-profil, ses det, at kvinder i gennemsnit liker mere end mænd. Af de 135 billeder, som 

respondenterne præsenteres for, liker kvinder i gennemsnit 23 billeder, mens mænd kun liker 16 billeder. 

Således påvises der en markant forskel i henholdsvis mænd og kvinders brug af like-funktionen, inden for 

den simulering af Instagram, som spørgeskemaet udgør. Dette kan være udtryk for at de kvindelige 

respondenter i højere grad forbinder de præsenterede billeder med elementer af deres egne livsverdener. 

Idet hoveddelen af de præsenterede influencere er kvinder, kan der argumenteres for, at forskellen i 
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antallet af likes beror på en uoverensstemmelse mellem mændenes livsverden og de kvindelige 

influenceres selvpræsentation. 

 

Figur 8: Udsving i likes fra de to forskellige køn. Er grafen positiv er det størst sandsynlighed for et like fra kvinder. Er grafen 

negativ er der størst sandsynlighed for et like fra mænd. 

Figur 8 viser de udsving, som ses mellem likes uddelt af henholdsvis mænd og kvinder. Den viser altså på 

hvilke billeder, mænd i højere grad tenderer til at uddele likes, sammenlignet med kvinder. Hvis mænd og 

kvinder procentvist havde liket præcis de samme billeder, ville grafen være lineær og konstant, og befinde 

sig lige over nul, fordi kvinder generelt liker mere end mænd.  Grafen viser imidlertid store udsving, 

hvilket betyder, at kvinder og mænd liker forskelligt indhold på Instagram. 

Idet der ses så forholdsvis stor forskel på, hvor mange likes henholdsvis mænd og kvinder giver, vil en 

undersøgelse af den procentvise forskel mellem sandsynligheden for et like fra det ene eller andet køn som 

udgangspunkt vise en overrepræsentation af kvindelige likes. Dette gør sig imidlertid ikke gældende for 

alle de billeder, respondenterne er blevet præsenteret for. Empirien viser således, at mænd og kvinder 

udtrykker forskellige præferencer for indhold. Idet det er fastslået, at kvinder generelt set liker mere end 

mænd, vil grafen udvise en relativt generel tendens til at befinde sig omkring værdien 0,05, hvilket 

beskriver den generelt større sandsynlighed for likes fra kvindelige respondenter end fra mandlige. 

Derfor er de udslag, der beskriver en højere sandsynlighed for likes fra mandlige respondenter 

bemærkelsesværdige og interessante at undersøge. Det er ligeledes interessant at undersøge, om der kan 

forefindes tematikker, der er medbestemmende i udsving for både mandlige og kvindelige likes. Dette kan 

imidlertid ikke undersøges alene med udgangspunkt i de kvantitative data. Derfor benyttes de kvalitative 
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besvarelser fra spørgeskemaets åbne spørgsmål med henblik på at undersøge, hvorfor der er forskel på, 

hvad mænd og kvinder liker. 

7.3.1.3.1. Mænd liker kvinder 

Af undersøgelsen, af udsving for likes fra henholdsvis mandlige og kvindelige respondenter, fremgår det, 

at de eneste markante udsving for likes fra mænd sker på de følgende 10 billeder. 

 

Alle billeder, som respondenterne bliver præsenteret for, i kategorien "letpåklædte kvinder". 

Disse billeder kan kategoriseres som indeholdende “letpåklædte kvinder”. Inden for denne kategori, 

tildeles 9 ud af 10 billeder i højere grad likes fra mænd end fra kvinder. Fire af billederne inden for denne 

kategori viser endvidere meget markante udsving for sandsynligheden for likes der uddeles af mænd. 

 

De fire billeder, hvor der er markant større sandsynlighed for et like fra mænd. 

For disse billeder, viser spørgeskemaet, at der er 24 procent eller højere sandsynlighed for at de tildeles 

likes fra mænd end fra kvinder. En mand på 21 år beskriver at han blandt andet liker ”…billeder af 



KANDIDATSPECIALE   EN VERDEN UDEN LIKES 

Side 70 af 111 

 

pirrende/seksuel karakter…” (Bilag 4), mens en anden mand på 21 år, beskriver at billeder af ”… (hvor end 

banalt det er) flotte mennesker - hovedsageligt damer” (Bilag 4) ofte modtager et like fra ham. Disse 

respondenters besvarelser vidner om, at de ofte uddeler anerkendelse til indhold, der er foreneligt med 

det, der virker fysisk tiltrækkende på dem. De fire billeder, som er præsenteret ovenfor synes at stemme 

overens med disse udtalelser, idet de kan betragtes som indeholdende ”flotte damer” og som værende af 

seksuel karakter med udgangspunkt i den kulturelt forankrede forståelse af disse udsagn. Dette bekræftes, 

når respondenternes kvalitative svar sammenlignes med de konkrete likes, de har givet inden for den 

simulering af Instagram, som spørgeskemaet udgør. Begge respondenter har liket alle fire billeder, og 

deres udtalelser synes således at stemme overens med den generelle tendens til mænds måde at uddele 

likes på. 

En mand på 24 år beskriver ikke just en seksuel tiltrækning, men definerer nærmere, hvorledes hans 

tiltrækning til kvinder frem for mænd gør sig gældende, når han uddeler likes; ”…Jeg liker flere billeder af 

kvinder end mænd. Jeg liker stort set aldrig billeder, hvor kvinder er sammen med andre mænd.” (Bilag 4). 

Denne respondent udviser således i højere grad anerkendelse over for kvinder, men udelukkende, hvis de 

ikke præsenterer sig selv i selskab med mænd. Der kan argumenteres for, at dette enten vidner om en form 

for distanceret jalousi eller et ubehag ved at like indhold, der indeholder præsentation af en kvinde, der 

eksempelvis er i et parforhold med en mand. Dette kan bunde i, at respondenten inden for sin livsverden 

opfatter kvinder som tiltrækkende og anerkendelsesværdige, men at denne anerkendelse er udtryk for 

seksuel tiltrækning, og at en anden mand i selskab med disse kvinder er i uoverensstemmelse med den 

fantasi, som indholdet om muligt skaber inden for respondentens forståelse og livsverden. De fire 

billeder, som modtager markant flere likes fra mænd synes objektivt set at stemme overens med denne 

respondents kvalitative besvarelse, og når denne sammenlignes med de likes, han reelt har uddelt inden 

for simuleringen, bekræftes denne påstand. Den 24-årige respondent har liket alle fire billeder, og 

anerkender således de billeder, der falder inden for den kategori, han antyder at tendere til at uddele likes 

inden for. 

7.3.1.3.2. Kvinder vil se børn 

Ligesom figur 8 viser et markant udsving for likes fra mandlige respondenter inden for kategorien 

”letpåklædte kvinder”, udviser grafen udsving for likes fra kvindelige respondenter, som kan betragtes 

som udtryk for tendenser til anerkendelse inden for specifikke kategorier. Inden for de billeder, som er 
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præsenteret i spørgeskemaet, er der ni billeder, som der er 20 procent større sandsynlighed for, at kvinder 

liker end at mænd liker. Fem af billederne er kategoriseret som indeholdende børn. På disse billeder, 

indgår børn eller graviditet i influencernes selvpræsentation. 

 

Fem ud af ni billeder, hvor der er mere end 20% større sandsynlighed for like fra en kvinde. 

De kvindelige respondenters tendens til at like indhold, der involverer børn, er overvejende udpræget i de 

kvalitative svar, respondenterne har givet i spørgeskemaet. Ordene ”børn” ”baby” og ”barn” nævnes 

tilsammen 22 gange i de kvindelige respondenternes kvalitative beskrivelser af, hvad de liker, hvorimod 

ordene tilsammen blot nævnes to gange i de tilsvarende beskrivelser fra mandlige respondenter. Således 

viser både de kvantitative og kvalitative data en tendens til, at de kvindelige respondenter i højere grad 

uddeler anerkendelse til billeder i kategorien ”børn” end mænd gør. Dette kan begrundes med den 

kognitive relation til hverdag, backstage-indhold og personlig relation, som kvinder tillægger denne type 

billeder. Dette stemmer i høj grad overens med den 

tendens, de kvindelige respondenter fra 

spørgeskemaet udviser. Denne tendens gør sig 

imidlertid gældende på billeder, som ikke relateres til 

børn, men i stedet kan relateres til kærlighed eller 

kærestepar. Når kvinder ligeledes i høj grad vælger at 

benytte like-funktionen i forbindelse med disse 

billeder, kan det være udtryk for, at også 

præsentation af kærester og kærlighed forbindes 

med ægte indhold, som således kan betegnes som en fremvisning af en del af influencernes backstage -

region. Dette idet inkluderingen af børn og kærester muligvis skaber en forestilling om, at dele af 

influencernes privatliv, og derfor ikke blot dem selv, fremvises i det indhold, der involverer børn eller 

kærester. Inden for de kvindelige respondenters kvalitative svar til spørgeskemaet, har en 24-årig kvinde 

To ud af ni billeder, hvor der er mere end 20% større 

sandsynlighed for like fra en kvinde. 
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blandt andet beskrevet, hvordan hun sidestiller et godt forhold med influencere med den relaterbarhed 

hun oplever i forhold til deres indhold; 

Relation og relaterbarhed. Når det gælder influencers, liker jeg som regel det hele, 

hvis jeg har et godt “forhold”/kan relatere til influenceren, ligegyldigt om det er 

annoncer eller alm content. Når det kommer til nære private forhold ville jeg med 90  

procent sikkerhed like alt, pga. relationen (Bilag 4) 

Således skelner denne respondent mellem influencere, der deler indhold, der er relevant inden for hendes 

livsverden og influencere, hvis indhold ikke har relevans for hendes livsverden. På baggrund af denne 

skelnen beskriver hun ligeledes, at hun kan opbygge et ”godt forhold” til de influencere, hvis indhold er 

relaterbart inden for hendes livsverden. En 22-årig kvinde beskriver at ”Til sidst smider jeg også et like fra 

de influencer jeg selv følger.”. Hun beskriver således, hvordan hun benytter følge-featuren med henblik 

på at blive eksponeret for indhold, hun reelt har en interesse i og ønsker at anerkende. Dette taler ligeledes 

ind i forestillingen om, at det er muligt for respondenterne at opbygge en relation til influencere gennem 

disses profiler på Instagram. 

Dermed udviser de kvindelige respondenter en tendens til i 

højere grad at drage paralleller mellem egne livsverdener og 

influencer-indhold, end de mandlige respondenter gør. De 

kvindelige respondenter eftersøger ligeledes inspirerende 

og flot indhold. I de kvalitative besvarelser af 

spørgeskemaet, nævnes ordet flot hele 67, mens de 

relaterede ord; smuk, æstetisk og pæn tilsammen nævnes 70 

gange. Disse ord er imidlertid udtryk for ekstremt 

individualiserede og livsverdensbestemte tendenser. Derfor er det udelukkende muligt at gisne om, 

hvilken type indhold, der befinder sig inden for disse kategorier. Dette kan til dels gøres på baggrund af de 

resterende to billeder, som i højere grad likes af kvinder end af mænd. Der kan argumenteres for at disse 

billeder kan relateres til udsagnene om flot indhold, idet de falder inden for samfundsmæssige tendenser, 

To ud af de ni billeder, hvor der er mere end 20% 

større sandsynlighed for like fra en kvinde. 
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samt fototekniske virkemidler med lige linjer og farvekoordinering, som kan virke tiltrækkende på det 

menneskelige øje (Mühlmann, 2006). 

7.3.1.4. Alle synes godt om venner 

Mens nogle tendenser udelukkende synes at være dominerende for enten mænd eller kvinder, udviser 

begge køn en markant tendens til at benytte like-featuren, når de præsenteres for indhold, der er delt af 

venner, veninder og familie. Dette er undersøgt med udgangspunkt i en simuleret profil, der indeholder 

en blanding af billeder fra vores egne Instagram-profiler: 

 

De billeder, som respodenterne blev eksponeret for, da de skulle besvare hvilke billeder de ville like, hvis en nær ven eller  vendinde 

havde langt billederne op. 

Billederne inden for denne simulering har i gennemsnit modtaget 209,5 likes hver, og de har tilsammen 

en engagementsrate på 42,5 procent ud fra afhandlingens empiri. Således er respondenterne i langt højere 

grad tilbøjelige til at like opslag fra en afsender, som de betegner som en nær relation. Denne tendens 

udtrykkes desuden eksplicit i de kvalitative besvarelser af spørgeskemaet. Ordene ven, venner, veninde, 

veninder, nær, nære og familie nævnes tilsammen 140 gange i de kvalitative besvarelser. Dette antal 

overgår antallet af eksplicitte udtryk for andre tendenser, og det konkluderes således, at respondenterne 

i langt højere grad finder enighed omkring tildeling af likes til nære relationer. Der synes desuden at være 

en tendens til, at nære relationers indhold likes uagtet af, hvad det indeholder. En kvinde på 19 år beskriver 

at; ”…Jeg liker stort set alt det som dem, jeg anser som mine venner, deler på instagram.” (kvinde, 19 år), 
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mens en mand på 24 år, beskriver at; ”Hvis det er en nær ven eller veninde som poster noget, liker jeg det 

næsten blindt...” (Mand, 24 år). Disse udtalelser går igen flere gange i forskellige udformninger, og fra 

respondenter af både det mandlige og kvindelige køn, og i forskellige aldre, og de eksemplificerer således 

en gennemgående tendens til, at det i højere grad er tilstedeværelsen af et venskab eller ikke-virtuel 

relation, og ikke nødvendigvis et givent billedes motiv, der afgør, om respondenterne anerkender 

indhold på Instagram. Denne tendens synes at være begrundet med ønsket om at støtte og anerkende 

venner, veninder og familie gennem brug af likes. En kvinde på 23 år, beskriver sin måde at bruge like-

featuren på, da hun udtaler; ”Billeder, hvor jeg gerne vil give lidt 'støtte' og kærlighed til mine venner eller 

flotte billeder af natur mv..” (kvinde, 23 år). En kvinde på 19 år beskriver en lignende måde at benytte 

featuren på, idet hun beskriver at hun liker med henblik på ”Anerkendelse til mine venner.” (bilag ??). 

Således ses der ligeledes udtryk for, at det markant øgede antal af likes på indhold der deles af nære 

relationer, viser en tendens til, at respondenterne benytter like-featuren med henblik på at udvise 

anerkendelse til deres venner og andre nære relationer. Dette udtryk er i overensstemmelse med måden, 

hvorpå likes betragtes som udtryk for anerkendelse i denne afhandling. Dermed kan der argumenteres 

for, at den gennemsnitlige Instagram-bruger prioriterer anerkendelse af nære relationer, og at der i 

situationer, hvor nære relationers indhold likes, ligeledes sker en underminering af andre temaer, som 

ellers synes at være relevante inden for respondenternes livsverdener. Baggrunden for dette kan muligvis 

findes i den samfundsmæssige kontekst, som respondenterne lever i. Med afsæt i, at respondenterne 

søger tryghed i fællesskaber, og at disse fællesskaber kan finde sted gennem medierede interaktioner på 

sociale medier, kan der argumenteres for, at anerkendelse til nære relationer er udtryk for forsøg på 

opretholdelse af relationer og fællesskaber. 

Der kan endvidere argumenteres for, at tendensen til at anerkende nære relationer på Instagram ligeledes 

indikerer, at respondenterne forventer at modtage anerkendelse fra deres nære relationer. Således er der 

tale om en forventning om gensidig uddeling af anerkendelse. Når anerkendelse i form af likes samtidig 

sammenlignes med målbar social kapital, kan der argumenteres for, at mennesker, som opfatter hinanden 

som nære relationer, internt udveksler social kapital, når de liker hinandens indhold. Dette synes at have 

baggrund i den like-kultur, der hersker i samfundet på nuværende tidspunkt. Respondenternes udtryk for 

intern udveksling af likes inden for nære relationer, synes at udtrykke, at denne kultur til stadighed er af 

betydning for Instagrams brugere. 



KANDIDATSPECIALE   EN VERDEN UDEN LIKES 

Side 75 af 111 

 

7.3.1.5. Forskellige typer af anerkendelse 

Den udveksling af social kapital, der foregår mellem Instagrams brugere, kan ydermere foregå gennem 

brug af andre features på Instagram. Muligheden for at følge og for at kommentere, synes ligeledes at 

indeholde muligheden for at uddele anerkendelse til andre. Empirien udviser de af respondenterne, som 

har italesat muligheden for at følge, en tendens til at forholde sig kritiske til, hvad de følger. En kvinde på 

24 udtrykker ”…Og nu følger jeg jo kun folk, jeg gerne vil se indhold fra…” (Kvinde, 24 år), og beskriver 

således, at hun er meget bevidst, når hun benytter følge-featuren. Det samme gør sig gældende for en 25-

årig kvinde, der udtaler at ”… Følger derfor også kun personer, som jeg selv kan spejle mig i eller finder 

interessant for netop mig…” (Kvinde, 25 år). Disse udtalelser indikerer at de to respondenter benytter 

følge-featuren som uddeling af anerkendelse, i den forstand, at de benytter denne feature til at diktere, 

hvad de ønsker at blive eksponeret for, når de benytter Instagram. Når de aktivt vælger at følge en profil, 

udtrykker de således anerkendelse til denne profil som helhed. Benyttelsen af følge-featuren er således 

grundlaget for, at respondenterne kan anerkende andre gennem uddeling af likes. 

7.3.1.6. Respondenternes forhold til influencere 

Respondenterne synes i høj grad at skelne mellem influencere og nære relationer i flere henseender. 

Denne skelnen forekommer når respondenterne benytter like-featuren, men den forekommer ligeledes, 

når respondenterne skelner mellem likes og kommentarer. Disse features synes imidlertid udelukkende 

at fordre handlemuligheder, når influencerne eksponeres for indhold, og det er således nødvendigt at 

analysere, hvilke mønstre for benyttelse af følge-featuren, der er gældende i forbindelse med influencere. 

Afhandlingens empiri viser, at en række af respondenterne italesætter, at de enten følger eller ikke følger 

influencere. Disse besvarelser udtrykker to overordnede tendenser for, hvordan respondenterne 

forholder sig til influencere; Respondenter, som principielt ikke følger eller interagerer med influencer-

indhold, og som derfor fravælger influencere, og respondenter, som finder værdi i indhold, der deles af 

influencere, og derfor tilvælger influencere. 

7.3.1.6.1. Fravalg af interaktion med influencere 

Tendensen til at fravælge influencere synes til dels at bero på en uoverensstemmelse mellem 

respondenternes individuelle livsverdener og influencernes virke og indhold. En kvinde på 25 år 

udtrykker, at hun associerer influencer-indhold med ensformige udtryk; ”…Jeg er så træt af de sædvanlige 

influencer billeder, der alle ligner hinanden.” (Bilag 4). Således udviser hun dels frastødelse ved billeder, 
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som hun kategoriserer som influencer-billeder, og dels frastødelse til influencer-fænomenet som helhed. 

Hendes udtalelse udtrykker ikke et decideret fravalg af influencere, men nærmere et fravalg af 

influencere, som producerer indhold, der inden for hendes livsverden kategoriseres som uoriginalt. 

Dette kan bero på en opfattelse af, at sådant indhold bærer præg af iscenesættelse, og dermed præsenterer 

influenceres forefront region, som for denne respondent ikke indeholder værdi. En anden kvinde på 25 år 

frasiger sig helt muligheden for at støtte influencere gennem Instagrams features, idet hun fortæller at 

”…Jeg nægter at like og støtte influencer-industrien.” (Bilag 4). Således udtrykker denne respondent en 

generel frastødelse mod influencere som gruppering, og hun tildeler således ingen værdi til influenceres 

virke eller indhold. Disse udtalelser kan betragtes som udtryk for, at der inden for disse respondenters 

livsverdener eksisterer helt grundlæggende negative associationer til influencere og det indhold, de  deler. 

Mens disse respondenter i særlig grad synes at finde influencernes indhold værdiløst, betragter andre 

respondenter influencere som værdiløse inden for deres livsverdener. En kvinde på 22 år betegner 

influencere som fremmede mennesker og udtaler at hun følger sine nære relationer på Instagram og 

”Derfor liker jeg meget meget sjældent "influenceres" billeder, da jeg ikke ser grund til at like "fremmedes" 

billeder” (Bilag 4). Inden for hendes livsverden skabes der således en markant skelnen mellem influencere 

og brugere, som hun kender personligt. Denne skelnen gør sig ligeledes gældende for en 39-årig kvinde, 

der udtaler at ”…Jeg liker aldrig influencers - det virker helt fjollet!”, og som udover at skelne mellem nære 

relationer og influencere, ikke synes at kunne skabe mening i forbindelse med værdien af at interagere 

med influenceres indhold. Disse udtalelser præsenterer således, hvordan der for nogle respondenter ikke 

kan skabes sammenhæng mellem muligheden for at uddele anerkendelse og at anerkende influencere. 

Der kan argumenteres for, at dette er udtryk for, at influencere ikke har formået at skabe en online ethos, 

der skaber interessefællesskaber, som tiltrækker disse respondenter. Der kan ydermere argumenteres for, 

at influencere generelt ikke formår at skabe troværdige selvpræsentationer, som kan fordre værdifulde 

medierede interaktioner, med nogle af Instagrams brugere. Idet det synes at være et fåtal af 

respondenterne, som helt frasiger sig muligheden for at like influencere, er det imidlertid ikke et 

altoverskyggende problem for influencer-industrien, at disse holdninger og opfattelser eksisterer. 

7.3.1.6.2. Tilvalg af interaktion med influencere 

Mens en række respondenter åbent beskriver, hvorledes de ikke tiltrækkes til muligheden for at 

anerkende influencere på Instagram, beskriver en betydelig del af respondenterne, hvordan de benytter 

anerkendelses-features i forbindelse med influenceres indhold. Disse respondenter udtrykker flere 
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forskellige måder, hvorpå de benytter Instagrams features til at interagere med influenceres indhold. En 

kvinde på 24 år beskriver, hvorledes hun generelt benytter Instagram som værktøj til at følge med i andre 

menneskers liv, og hvorledes dette både gør sig gældende, når hun eksponeres for indhold fra nære 

relation og fra influencere. 

Hvis nu, jeg følger en blogger, så er jeg tit investeret i deres liv. Så liker jeg, hvis de 

deler noget dejligt, noget sjovt, noget følelsesladet eller måske noget rigtigt  svært. 

[…] Jeg elsker bare at kunne følge lidt med i folks  liv, godt som dårligt (Bilag 4) 

Denne respondent tillægger således influencere og normale brugere den samme værdi, og hun udtrykker 

således, at influencernes skabelse af online ethos er i overensstemmelse med hendes livsverden. Idet hun 

italesætter tilstedeværelse af både ”godt” og ”dårligt” i andre menneskers selvpræsentation på Instagram, 

italesætter hun samtidig tilstedeværelsen af både frontstage- og backstageindhold i disse 

selvpræsentationer. Dette er i overensstemmelse med den generelle tendens der ses blandt kvinder, hvor 

indhold, som tidligere i denne analyse er betegnet som indeholdende backstage-elementer, i høj grad 

fanger de kvindelige respondenters opmærksomhed. Respondenterne udtrykker ydermere, hvor stor 

betydning det har, at en given influencer har formået at skabe en troværdig og ”ægte” personlighed 

gennem sin selvpræsentation på Instagram. Dette eksemplificeres, da en kvinde på 23 år beskriver, 

hvorledes influenceres individuelle selvpræsentation netop er af stor betydning for, hvilke infl uenceres 

indhold hun vælger at interagere med; 

Jeg kom til at tænke på, at for mig også handler meget om, hvorvidt jeg kan 

identificere mig med personen, dennes værdier og brand. Der er eksempelvis typer af 

billeder, som jeg ville like hos nogle influencere, men ikke hos andre, fordi jeg ikke 

identificeres med deres person/brand… (Bilag 4). 

Således italesætter hun en tendens til replikering af indhold på tværs af Instagram-profiler, samtidig med 

at hun skelner mellem influencere, alene på baggrund af, hvordan deres personlighed, og dermed brand, 



KANDIDATSPECIALE   EN VERDEN UDEN LIKES 

Side 78 af 111 

 

er i overensstemmelse med hendes livsverden. Dette gør sig generelt gældende i mange af de kvalitative 

besvarelser fra spørgeskemaet. 

7.3.1.7. Delkonklusion 

Den data som er udvundet gennem den kvantitative undersøgelse viser, at der er stor forskel på, hvordan 

mænd og kvinder benytter like-featuren på Instagram. Det konkluderes ydermere, at Generation Z liker 

mere end både Millennials og Generation X. Det konkluderes, at kvinder liker langt mere end mænd, og at 

kvinder ligeledes liker indhold, der er i overensstemmelse med deres livsverdener og derfor er relaterbart. 

Det kan ydermere konkluderes, at fremvisning af indhold der opfattes som backstage-præget kan være 

medvirkende til, at respondenterne oplever en relation til influencere. Der kan ydermere argumenteres 

for, at like-featuren kan benyttes til opretholdelse af relationer og fællesskaber, idet den interne 

udveksling af social kapital indikerer, at Instagrams brugere indgår i og opretholder fællesskaber med de 

mennesker, som de betegner som deres nære relationer, herunder venner, veninder og familie, på 

Instagram. Muligheden for at opnå social kapital gennem Instagram synes at være medvirkende til, at 

fællesskaber og relationer i høj grad kan opretholdes gennem Instagram, idet den sociale kapital skaber 

forestillinger om de fællesskaber, som nutidens individer i så høj grad jagter. Gennem den kvantitative 

undersøgelse og de åbne spørgsmål om agency på Instagram, fremgår det, at kvinder og Generation Z, i 

særdeleshed skiller sig ud. 

Det følgende er en analyse af den kvalitative empiri, der er udvundet fra afhandlingens 

fokusgruppeinterview. Denne analyse omhandler,  to kvindelige respondenter fra Generation Z, og 

undersøger, hvordan de benytter Instagram, samt hvordan de forholder sig til likes og influencere. 

7.3.2. Kvalitativ undersøgelse af agency på Instagram  

I det følgende afsnit analyseres empiri udvundet fra afhandlingens fokusgruppe med henblik på at 

undersøge de handlemønstre, der gør sig gældende for kvinder i Generation Z. Fokusgruppen består af to 

respondenter, Karoline og Frederikke, som begge er 15 år gamle og er veninder. De indgår begge i 

Instagrams prøveperiode for privatisering af likes, og de kan således ikke se likes på andre brugeres 

profiler. Derfor betragtes de to respondenter til dels som eksperter inden for oplevelsen af, at likes 

privatiseres, og til dels som del af de respondentgrupper, der benytter Instagram mest og ligeledes liker 

mest. De to respondenters udtalelser skal ses i lyset af, at de allerede indgår i Instagrams prøveperiode, og 
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at deres meningsdannelse i relation til Instagram derfor sker med udgangspunkt i, at de ikke kan se likes 

på andre brugeres indhold. 

7.3.2.1. Når likes privatiseres 

De to respondenter beskriver, at de blev underlagt Instagrams prøveperiode et stykke tid forinden 

interviewets afholdelse. Frederikke beskriver at; 

…jeg føler at det er ved at være noget tid siden at jeg har kunne se likes på min rigtige 

profil. Men […] det er noget tid siden, at vi så begyndte at snakke om det henne i 

klassen i hvert fald, at vi ikke kunne se likes… (Bilag 2,  linje 34). 

Hun beskriver ligeledes implicit, at privatisering af likes blev italesat i respondenternes skoleklasse, og at 

dette har været med til at skabe en tidsmæssig fornemmelse af, hvornår hun blev underlagt Instagrams 

prøveperiode. Karoline siger sig enig med Frederikkes udtalelse og specificerer at; 

… ja hvad er det, sådan 4 måneder siden, eller sådan noget. […] Det er en god del tid 

siden, og først lagde jeg egentlig ikke mærke til, sådan, at jeg ikke kunne se likes'ne. 

Men det var først sådan, da folk begyndte sådan at snakke om det[…], at jeg lagde 

mærke til, at der var noget ændret (Bilag 2, linje 41-50). 

De to respondenter italesætter således begge prøveperioden i forbindelse med, at den har igangsat 

samtaler inden for deres skoleklasse. Således indikerer de ligeledes, at eleverne i deres skoleklasse også er 

underlagt prøveperioden, og at dette har været opsigtsvækkende i en sådan grad, at det har igangsat 

diskussioner og samtaler i skoleklassen. Dermed italesætter respondenterne, hvordan Instagram 

benyttes i deres omgangskreds, og at ændringer i platformens features bemærkes og italesættes uden for 

platformen. 
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7.3.2.2. Sammenligning med andre 

Den kvalitative empiri fra fokusgruppeinterviewet, viser, at respondenterne oplever at betydningen af 

likes har ændret sig i kraft af, at featuren er blevet privatiseret.  De to respondenter sætter blandt andet 

privatiseringen af likes i relation til, at featuren mister sin betydning. Frederikke udtaler at; 

…jeg synes på en måde, at det er meget fint. Fordi så tænker man ikke lige så meget 

over, sådan, hvor mange likes man har fået. Så sådan.. jeg lægger ikke så meget mærke 

til det (Bilag 2, linje 91). 

Frederikke udtrykker således, hvordan hun grundlæggende opfatter privatiseringen af likes som en 

positiv ændring, der har indvirkning på hendes selvopfattelse. Idet likes betragtes som et værktøj til at 

uddele anerkendelse, beskriver Frederikke, at hun opfatter at hun ikke tænker over, hvor stor en mængde 

af anerkendelse hun modtager gennem Instagram. Dette synes at skabe en positiv oplevelse for 

Frederikke. Det samme gør sig gældende for Karoline, som siger sig enig med Frederikke, og dernæst 

beskriver, hvordan likes på sin vis har mistet værdi ”Ja.. Det er som om det[…] slet ikke har en rigtig 

betydning, sådan, likes. Jeg tænker overhovedet ikke over[…], at det har været der eller noget.” (Bilag 2, 

linje 109). Gennem denne udtalelse, beskriver Karoline eksplicit, at likes ikke har betydning længere, og at 

denne form for anerkendelse på Instagram således mister betydning, når den privatiseres. Der kan 

argumenteres for, at dette er udtryk for, at likes usynliggøres, og dermed ikke indgår i andre brugeres 

opfattelse af respondenterne. Således synes der helt grundlæggende at herske en forestilling om, at kun 

synlig anerkendelse er af betydning for respondenternes forestilling om, hvordan andre opfatter dem. 

Der kan endvidere argumenteres for, at dette beror på en betragtning af, at likes er udtryk for social kapital 

inden for den like-kultur, som de to respondenter lever i, og er opvokset inden for. Dette perspektiv 

forstærkes yderligere, idet respondenterne beskriver, hvorledes de tidligere har benyttet likes som 

pejlemærke i forbindelse med at de har sammenlignet sig selv med andre. Karoline beskriver at ”Før kunne 

man godt gå ind og […]kigge[…], nå hvor mange likes har det billede fået og sådan noget.” (Bilag 2, linje 118), 

mens Frederikke siger sig enig og tilføjer; ”Ja, og hvor mange har det dér, og sådan noget.. Det har sådan 

ændret lidt i det, ikke.” (Bilag 2, linje 123). Hun tilføjer endvidere, at ”…det tænker jeg overhovedet ikke 

over nu.” (Bilag 2, linje 134). Således beskriver både Karoline og Frederikke, hvordan sammenligning med 
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andre er overskyggende inden for deres livsverdener, og hvorledes like-featuren har skabt muligheden for 

en målbar sammenligning af den mængde af anerkendelse som de selv og andre modtager for den 

selvpræsentation, de fremstiller på Instagram. Der kan argumenteres for, at dette beror på, at 

respondenterne befinder sig i en samfundsmæssig kontekst, hvori de søger fællesskaber og sociale 

relationer. Frederikke italesætter ligeledes, hvordan denne sammenligning også fungerede som 

samtaleemne inden for respondenternes fælles omgangskreds; 

…Det var som om.. Det var faktisk ret vildt, når man lige tænker over det. Sådan før 

kunne man godt snakke om, sådan, at man havde fået mange likes på det her, og […] 

sådan nogle forskellige ting…” (Bilag 2, linje 138) 

Der kan argumenteres for, at de samtaler, som Frederikke omtaler, er udtryk for, at der inden for 

respondenternes omgangskreds, og dermed inden for et fællesskab, ligeledes har eksisteret intern 

sammenligning af social kapital. Tilstedeværelsen af intern sammenligning i fællesskabet kan være udtryk 

for, at respondenterne og de mennesker, der indgår i deres omgangskreds, alle indgår i en løbende 

konkurrence om at opnå mest mulig social kapital i form af relationer, som fremvises gennem 

anerkendelse på eksempelvis Instagram. Der kan endvidere argumenteres for, at respondenterne 

udtrykker, at denne interne konkurrence har skabt et element af stress, og at dette er svundet ind, idet 

likes er privatiserede for både respondenterne og deres omgangskreds. Karoline udtaler eksempelvis, 

at”…det er sådan blevet lidt mindre populært at have mange likes, fordi folk ikke kan se det.”(Bilag 2, linje 

161). Herved italesætter hun selv, hvordan det før har været ”populært” at modtage mange likes, og hun 

taler således direkte ind i like-kulturens eksistensgrundlag, hvorpå social kapital længe har været i 

højsædet. Hun tilføjer, at hun til stadighed kan sammenligne antallet af likes på sine egne billeder; 

Altså man kan jo selvfølgelig godt se på ens egne billeder, altså nogle får mange likes 

og nogle får lidt færre, så kan man jo selvfølgelig godt sidde og komme til at tænke 

over det, men […] Jeg tænker i hvert fald ikke over, hvor mange andres billeder har 

fået[…] Altså det er ikke sådan at jeg sammenligner det, for det er ikke rigtig muligt  

(Bilag 2, linje 169). 
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Således beskriver Karoline, hvordan privatiseringen af likes helt har elimineret muligheden for at 

sammenligne eget indhold med andres, og at den ligeledes har elimineret muligheden for at overvåge, i 

hvor høj grad andre mennesker modtager anerkendelse på Instagram. Hun beskriver ydermere, at hun i 

stedet kan sammenligne sine egne billeder, og at det kan igangsætte tankeprocesser om, hvorfor nogle 

billeder modtager flere likes end andre.  De to respondenter udspørges endvidere, om, hvilken betydning 

de forventer at privatiseringen har for måden, de selv deler indhold på. I den forbindelse beskriver de, 

hvorledes privatiseringen betyder, at de ikke forventer at tænke over, hvilket indhold de deler. Frederikke 

udtaler at; ”Jeg tror at man kommer til at tænke sådan, at man kan bare poste lige hvad man vil, fordi det er 

sådan lidt lige meget med likes nu og sådan.” (Bilag 2, linje 182). I forlængelse heraf, siger Karoline sig enig 

og uddyber; ”Ja.. ja.. Det er lidt sådan, det går nok, for der er alligevel ikke nogen der kan se det.” (Bilag 2, 

linje 186). Således skaber de to respondenter sammen mening om, at privatiseringen af likes betyder, at de 

kan tænke mindre over, hvad de deler på Instagram. De italesætter i særdeleshed det faktum, at 

privatiseringen betyder, at likes ikke er synlige, og derfor ikke har samme sociale værdi, som de havde 

førhen. 

7.3.2.3. Brug af likes 

De to respondenter udtrykker endvidere, hvordan de benytter like-featuren på Instagram. Dette skal 

naturligvis ses i lyset af, at begge respondenter indgår i Instagrams prøveperiode, og derfor ikke kan se 

likes på andres billeder. Det skal ligeledes ses i forlængelse af respondenternes beretninger om, at likes har 

mistet værdi, fordi de ikke længere er synlige. Frederikke beskriver helt grundlæggende, hvad der kan få 

hende til at like et billede, da hun udtaler at; 

hmm.. altså jeg tror bare, hvis jeg synes det er sådan, hvis det er sådan et flot billede, 

altså hvis der er nogle ting der sådan, altså hvis det bare spiller og sådan. Også hvis 

man kender personen, eller man synes det er sjovt eller kan relatere til det, der er på 

billederne, så kommer man også til at like det (Bilag 2, linje 201) 

Gennem denne udtalelse indikerer Frederikke, at æstetisk flot indhold, indhold hun kan relatere til og 

humor kan få hende til at trykke på like-knappen. Hun udtrykker desuden, hvordan hun liker indhold fra 

mennesker hun kender, og hun taler således ind i, at hun uddeler social kapital til sine egne relationer – 
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hvad enten de er nære eller perifere.  Karoline siger sig enig i udtalelsen, men hun tilføjer også, at hun ikke 

er så opmærksom på like-featuren, da hun udtaler at; ”Ja. Nogle gange, så glemmer jeg sådan helt at like 

billederne. Så tænker jeg, nå men det er da et fint billede, og så scroller jeg bare videre.”  (Bilag 2, linje 207). 

Hun uddyber dernæst sin udtalelse og indikerer, at hun grundlæggende liker inspirerende og relaterbart 

indhold, og beskriver ydermere, hvordan hun generelt liker sine veninders indhold; ” Men ja, det er 

egentlig bare når der er noget der, sådan, inspirerer eller noget man kan relatere til eller ens veninder eller 

sådan noget. Men altså, nogle gange, så glemmer jeg det.” (Bilag 2, linje 214). Således giver begge 

respondenter udtryk for, at de liker indhold, som er delt af deres omgangskredse. Frederikke synes at 

igangsætte en tankeproces som resultat af Frederikkes udtalelse om, at hun glemmer at like. Frederikke 

udtaler således at; 

Ja, nogle gange glemmer jeg det også og så sidder man bare og kigger og sådan, ser 

heller ikke rigtig på det. […] Men også det, når man ikke selv kan se det, så sådan, føler 

jeg, jeg tænker ikke over at like andres billeder, for jeg tænker at folk lægger alligevel 

ikke mærke til det (Bilag 2, linje 218-228) 

Frederikke beskriver således, hvordan privatiseringen betyder, at hun helt glemmer at like-featuren 

eksisterer, og at det betyder, at hun bruger Instagram anderledes end førhen. Hun beskriver, hvordan hun 

i højere grad blot kigger på indhold, og derfor ikke tænker over at uddele likes. Hun udtrykker ydermere, 

at hun antager, at menneskerne i hendes omgangskreds ligesom hende, ikke lægger samme værdi i likes i 

kraft af privatiseringen. Der kan således argumenteres for, at hun førhen har liket indhold med baggrund 

i, at hendes omgangskreds skulle modtage anerkendelse, idet dette indeholdt en social værdi. Hun 

italesætter ligeledes, at der førhen har eksisteret en forventning om, at de inden for hendes omgangskreds 

likede hinandens indhold. Dermed kan der argumenteres for, at fravær af likes fra nære relationer førhen 

har kunnet opfattes som ringeagt. Idet likes er blevet usynlige og synes værdiløse, kan der imidlertid 

argumenteres for, at den gensidige uddeling af anerkendelse i form af likes og risikoen for ringeagt i 

forbindelse med likes, er ved at ophøre som resultat af privatiseringen af likes. 
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7.3.2.4. Alternative anerkendelses-features 

Karoline og Frederikke udtrykker, at de i høj grad skelner mellem forskellige former for anerkendelse på 

Instagram. De italesætter tre features; at følge, at kommentere og at like. Mens følge-featuren kan 

betegnes som en helt basal form for anerkendelse, som i øvrigt skaber grundlaget for, at likes og 

kommentarer kan benyttes, synes likes og kommentarer at kræve andre handlemåder. Det følgende er en 

analyse af, hvorledes respondenterne benytter de tre features i forskellige henseender. 

7.3.2.4.1. Følg mig 

De to respondenter fra afhandlingens fokusgruppe udtrykker, at der med tiden er sket en ændring i 

forhold til, hvilke profiler de vælger at følge på Instagram. I den forbindelse beskriver de, hvorledes de 

med alderen er blevet mere refleksive og mindre påvirkede af, hvem andre følger. Dette udtrykkes i 

særdeleshed som et element, der er opstået og blevet forstærket i takt med at respondenterne er blevet 

ældre. Karoline beskriver, hvorledes hun er blevet mere kritisk i takt med at hun er blevet ældre, idet hun 

udtaler at; 

…Jeg har også sådan sorteret i, hvem det var jeg følger og sådan. Da jeg var lidt yngre, 

der fulgte jeg alle som alle andre fulgte og, nå men de følger hende her også, det vil jeg 

da også følge hende og sådan noget… (Bilag 2, linje 409). 

Således beskriver Karoline, at hun tidligere har benyttet følge-featuren med udgangspunkt i, hvordan 

andre benyttede den. Således indikerer hun, hvordan sammenligning med andre, enten i hendes 

omgangskreds, eller mennesker, som hun idoliserer, ubevidst har dikteret hendes måde at benytte 

Instagram på. Hun uddyber desuden, hvorledes dette har ændret sig i takt med at hun er blevet ældre; 

”…Men nu føler jeg mere sådan, at jeg følger dem, som giver mig noget eller som lægger nogle gode billeder 

op eller sådan.. Så det ikke bare er sådan noget følge for at følge...” (Bilag 2, linje 411). Når muligheden for 

at følge betragtes som et værktøj til uddeling af anerkendelse, og i øvrigt ofte afgør, hvilket indhold en 

given bruger eksponeres for og dermed kan uddele likes til, er disse udtalelser i særdeleshed interessante. 

Frederikke udtrykker nemlig således, hvordan hun, på grund af en yngre alder, har ladet andre diktere, 

hvilket indhold hun blev eksponeret for og dermed kunne like og anerkende. På tidspunktet for 

fokusgruppeinterviewet udviser hun således tegn på, at hun har opnået bedre overblik over, hvad hun 
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finder interessant, og hun har dermed i højere grad skabt et sammenhængende overblik over de 

elementer, der har relevans inden for hendes livsverden. De to respondenter udtrykker imidlertid, 

hvorledes deres omgangskreds synes at blive eksponeret for det samme indhold på Instagram, når de ofte 

oplever, at store dele af pigerne i deres skoleklasse køber det samme tøj eller sko. Karoline beskriver, 

hvorledes dette kan have baggrund i, at de inden for klassens pigegruppe eksponeres for det samme 

indhold fra de samme influencere; ”Ja, det tror jeg helt sikkert, fordi at alle følger sådan nogenlunde de 

samme…” (Bilag 2, linje 880). Således synes der at eksistere mønstre for, hvad de to respondenters 

omgangskreds eksponeres for og anerkender på Instagram. Dette kan ligeledes betragtes som udtryk for, 

at der inden for denne omgangskreds eksisterer sociale normer, som handler om, hvilke influen cere der 

bør anerkendes, og hvem der ikke bør. 

7.3.2.4.2. Like eller kommentar? 

De sociale normer synes faktisk at diktere relativt meget af de to respondenters måde at benytte 

Instagram på. I fokusgruppen foretages der en markant skelnen mellem betydningen af likes og 

kommentarer.  Karoline forklarer denne skelnen med at ”Der er det lidt mere neutralt bare at give et like. 

Det er lidt mere nemt.” (Bilag 2, linje 362). Frederikke uddyber, idet hun udtaler at denne skelnen i særlig 

grad er af betydning, alt efter om hun eksponeres for et billede af en veninde eller for et billede af en 

influencer eller vagt bekendtskab. 

 …Altså jeg føler lidt at, sådan, dem man sådan ikke rigtig kender så godt, altså det  kan 

være at man har mødt dem et par gange, eller sådan, der synes jeg også det virker 

sådan lidt… lige pludselig at kommentere på det, og sådan, skrive et eller andet til 

billederne. Det synes jeg virker lidt mærkeligt. (Bilag 2, linje 328) 

Karoline siger sig enig med denne udtalelse og uddyber; 

Ja, sådan har jeg det også. Altså hvis det er nogen man kun har mødt til fest eller 

sådan, som man ikke sådan rigtig snakker med, så kan man jo godt like deres billeder, 

men sådan kommentere, det er lidt sådan for meget agtigt. (Bilag 2, linje 334) 
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Begge respondenter tilskriver således henholdsvis likes og kommentarer vidt forskellige betydninger i 

forhold til den anerkendelse de muliggør, fordi disse features, inden for de sociale normer og spilleregler, 

respondenterne oplever på Instagram, benyttes i forskellige tilfælde. Mens likes beskrives som neutralt og 

som en passiv form for anerkendelse, beskrives kommentarer som eksplicitte og højtråbende 

anerkendelse, som er synligt for alle andre brugere af Instagram. De udtrykker, at synligheden af 

kommentarer i særlig grad er ”mærkelig”, fordi disse profiler typisk har et stort antal følgere, som en 

eventuel kommentar vil være synlig for: 

Ja, men det er også sådan, hvis sådan, folk der er sådan, lidt kendte, og sådan har flere 

følgere og sådan noget, der ville jeg heller ikke vælge at kommentere på et billede, 

altså der ville jeg også synes at det var lidt mærkeligt at kommentere på en kendts 

billede. 

Ja. Men også fordi det kan alle jo se, at man har kommenteret. Og hvad man har 

kommenteret. Så det synes jeg sådan, det er lidt personligt på en eller anden måde, 

sådan hvis alle den persons følgere sådan kan se det. (Bilag 2, linje 349-356) 

Karoline forklarer endvidere, at ”…Det er sådan lidt grænseoverskridende og sådan lidt, at skulle skrive 

noget fordi det ikke bare er sådan et like, som alle kan give.” (Bilag 2, linje 336). Det defineres således, 

hvordan en kommentar kan virke grænseoverskridende, i det tilfælde, at den benyttes uden for de 

eksisterende normer. 

På baggrund af disse specifikationer, benytter respondenterne således likes og kommentarer på vidt 

forskellige måder. Deres udsagn udtrykker, at likes kan benyttes på alt indhold, fordi de er passive og på 

sin vis usynlige for andre, mens kommentarer er forbeholdt nære relationer, som respondenterne gerne 

offentligt fremviser deres relation til. Der synes endvidere at eksistere en forventning om, at de inden for 

respondenternes omgangskreds, anerkender særlige typer af billeder med kommentarer; 

Altså jeg tror, vi sådan altid, sådan, når man lægger et billede op af en selv, så, eller 

sådan, hvis der er en der har lagt et billede op af sig selv, så kommenterer man på 
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det.[…]Øhm, men altså det er sådan, når jeg er inde på Instagram, så synes jeg bare at 

jeg sidder og kigger, så hvis der lige kommer nogen jeg kender, så kommenterer jeg. 

(Bilag 2,  linje 241-248). 

Karoline siger sig enig i denne udtalelse, men tilføjer, at hun ikke altid kommenterer, og at det afhænger 

af, med hvilket formål, hun benytter Instagram på det givne tidspunkt; 

Ja. Jamen jeg har det også sådan, at nogle gange, så, sådan, så orker jeg ikke at 

kommentere eller noget, så scroller jeg bare igennem det, men sådan, nogle gange, 

hvis det er ens tætte veninder og sådan noget, så kan jeg godt kommentere, men 

sådan, ikke så meget. (Bilag 2, linje  252). 

Således synes kommentar-funktionen både at være situationsbestemt og relationsbestemt, inden for 

respondenternes livsverdener og omgangskreds. Dette synes at forstærke idéen om likes som ”nem” 

anerkendelse, som ikke kræver megen anstrengelse eller arbejde fra den person, der uddeler dem. 

7.3.3.4.3. Stories 

De to respondenter italesætter imidlertid ligeledes, hvordan de forudser, at stories indtræder som 

erstatning for de traditionelle billeder, som Instagrams brugere kan like. De italesætter blandt andet, 

hvordan stories fylder mere i måden, de benytter Instagram på, da Frederikke udtaler at ” … man kan også 

bare mærke, at der sådan, er begyndt at komme flere bare på sådan Insta-story, det begynder man jo at 

bruge meget mere og sådan…” (Bilag 2, linje 591) Hun relaterer den stigende anvendelse af stories til 

måden, hvorpå influencere reklamerer for forskellige produkter, idet hun uddyber; 

Også hvis de sådan er ude at spise sådan reklame, de får jo tit sådan, eller reklamerer 

på Insta-story i forhold til sådan deres normale profil. Så jeg tror måske at det vil 

rykke lidt mere derop. (Bilag 2,  linje 599) 

Karoline siger sig enig i udtalelsen, og hun beskriver endvidere, hvordan stories kan blive den 

dominerende måde at dele indhold på, når likes privatiseres og derved mister værdi. Hun udtaler; 
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Ja.. Det tror jeg også. Også fordi man jo netop ikke kan like på Insta-story. Så tror jeg 

at det bliver lidt mere sådan, at som det, det hele kommer til at være. At det bliver 

sådan nogle hurtig billeder og videoer, som sådan bliver lagt op, så det ikke sådan er 

så vigtigt med likes. (Bilag 2, linje 604).  

Dermed udtrykker respondenterne, at den stigende benyttelse af story-featuren vil stemme overens med 

de ændringer, privatiseringen af likes skaber for Instagrams brugere.  

7.3.2.5. Influencere og uperfekt indhold 

Gennem fokusgruppeinterviewet, var der ligeledes fokus på at italesætter influencere, og i særlig grad, 

hvordan de to respondenter forholder sig til influencere. Helt grundlæggende, udtrykker både Karoline 

og Frederikke, at de ønsker ægte, ikke-opstillet indhold fra influencere. Dette udtrykkes, idet de sammen 

danner mening omkring, at de tidligere har været trætte af ”perfekt indhold” 

Jeg blev også træt af det der med at man sådan kun så det gode og de perfekte billeder 

og sådan noget.[…] Det blev lidt for sådan ensformigt, sådan at det kun var det helt 

perfekte, der kom op. (Bilag 2,  linje 488-495) 

 Ja.. Og lidt for fint på en eller anden måde (Bilag 2, linje 498). 

Gennem disse udtalelser, udtrykker respondenterne, at de ikke ønsker ”perfekt” indhold, men i stedet 

gerne vil eksponeres for indhold, der både viser gode og dårlige situationer fra influenceres liv. Der kan 

argumenteres for, at dette er udtryk for, at respondenterne ønsker indblik i influencernes backstage-

områder, og at de har mistet interessen for influencere, som udelukkende deler indhold, der fremviser et 

udpræget frontstage-perspektiv på deres tilværelse. I den forbindelse italesætter respondenterne 

ligeledes, hvordan de forbinder influencere, som deler indhold om deres børn, med en fremvisning af 

virkelighedstro, ægte indhold. Dette udtrykkes da Frederikke udtaler at, ”…Dem der også har børn, dem 

føler jeg at man kender lidt mere.[…] Der får man lov til at se lidt mere.” (Bilag 2, linje 436-470). Udtalelsen 

anerkendes af Karoline, som tilføjer at: 

  



KANDIDATSPECIALE   EN VERDEN UDEN LIKES 

Side 89 af 111 

 

Ja, de deler […] meget af deres liv og deres tanker og sådan noget, så man […] føler lidt 

at man får hele pakken, uden at få sådan det helt private og sådan noget, ikke. Men […] 

man føler at man får et eller andet forhold til dem […], selvom de ikke ved hvem man 

er. Så […], der er alligevel et eller andet, sådan, at når man følger med i så meget af 

deres liv[…], så er der jo et eller andet forhold på en eller anden måde. (Bilag 2, linje 

473). 

Således skaber de to respondenter fælles mening omkring betydningen af, at børn inkluderes i 

influenceres selvpræsentation. Inkludering af børn tillægges væsentlig betydning for, om de to 

respondenter føler en reel relation til influencere, og tilstedeværelsen af influenceres børn inden for 

disses selvpræsentation synes at blive tillagt et udtryk for mere reelt og ægte indhold. Således kan der 

ligeledes argumenteres for, at indhold, der opfattes som backstage-indhold kan være medvirkende til at 

skabe en fuldendt selvpræsentation af influencere. Der kan argumenteres for, at italesættelsen af, at 

influencere ikke fremviser ”…det helt private…” er udtryk for, at Karoline tiltrækkes af middle region-

indhold. Dette idet hun anerkender, at hun tiltrækkes af backstage-indhold, men samtidig udtrykker, at 

hun er opmærksom på, at det ikke er alle elementer i influenceres privatliv, som deles på Instagram. 

Således accepterer hun, at influencere fremviser en kombination af deres backstage og frontstage, og 

dermed producerer indhold, som kan beskrives som middle region-indhold. Der kan endvidere 

argumenteres for, at fremvisning af backstage-elementer er med til at skabe positive relationer mellem 

respondenterne og de influencere, som deler forskellige dele af deres liv. I fokusgruppen synes Frederikke 

at meningsdanne i relation til dette, når hun inden for samme udtalelse beskriver, hvordan det visuelle 

udtryk leder til hendes individuelt positive relation til en influencer, og ligeledes beskriver, at dette måske 

ligeledes bunder i, at denne influencer deler dele af det, der af Frederikke betragtes som hendes backstage-

region: 

Og sådan, for eksempel Mathilde Gøhler, øhm, hendes profil, jeg synes hun har en 

vildt, sådan, flot profil. Også sådan, også bare med farverne og sådan nogle ting, 

passer så man bliver også bare sådan inspireret af, hvordan hun.. Men hun poster jo 

også rigtig mange ting og så også af sit barn og sådan, ikke. (Bilag 2,  linje 745) 
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Således danner Frederikke i første omgang en konklusion i forhold til, at model og influencer Mathilde 

Gøhler har formået at skabe et visuelt og sammenhængende udtryk på sin profil, hvorfor der i første 

omgang kan argumenteres for, at dette visuelle udtryk er medskabende i den selvpræsentation, som 

Mathilde Gøhler skaber gennem sin profil. Frederikke afbryder sig selv midt i udtalelsen, da hu n danner 

en relation mellem sit positive indtryk af denne visuelt udtrykte selvpræsentation og tilstedeværelsen af 

Mathilde Gøhlers barn og backstage-region. Således konkluderer hun på sin vis, at hendes positive 

relationer til Mathilde Gøhlers profil til dels bunder i det visuelle udtryk, profilen generelt udstråler, og 

til dels den backstage-prægede selvpræsentation, som inkluderer elementer af en hverdag og et virkeligt 

liv. 

7.3.2.5.1. Tilvalg af influencere 

Fremvisningen af det, der øjensynligt er backstage-indhold, italesættes ydermere i fokusgruppen, da de 

to respondenter ligeledes skelner mellem influencere, som de føler at de kender, og influencere, som de 

endnu ikke føler et kendskab til. Frederikke beskriver at; 

Altså nogle af dem føler man lidt man sådan kender lidt mere, øhm, og så er der også 

nogle hvor man stadigvæk sådan godt kan mærke at man ikke rigtig kender dem. 

Fordi at det.. for eksempel dem der har […] sådan med tøj og sådan noget, der føler jeg 

lidt at der er sådan lidt en barriere til man kender dem… (Bilag 2, linje 460). 

I denne forbindelse, fortager Frederikke ligeledes en inddeling af influenceres, som beror på den niche, 

som de arbejder inden for. Med afsæt i, at respondenterne i særdeleshed oplever relationer til influencere, 

som deler indhold der involverer flere dele af deres liv, og som dermed kommer til at fremstå som villige 

til at dele det, der betragtes som backstage-indhold, kan der argumenteres for at inddelingen i 

virkeligheden skabes på baggrund af, om influencere fremviser deres privatliv eller ej. Således kan der til 

dels være tale om en inddeling af influencere med udgangspunkt i de nicher, de arbejder indenfor, men 

denne synes imidlertid at blive overskygget af en inddeling af influencere, med udgangspunkt i, hvorvidt 

de velvilligt deler indhold fra flere dele af deres liv. De to respondenter italesætter ligeledes, at de oplever 

en generel tendens til, at influencere i højere og højere grad inkorporerer flere dele af deres l iv i den 

selvpræsentation, de foretager gennem deres Instagram-profiler; 
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Men altså når man kan mærke, sådan, at dem man følger, sådan virkelig, at det ikke 

bare er nogle der kun lægger perfekte billeder op og sådan, men når det bliver mere 

sådan at man ser hele deres, eller sådan, ikke hele deres liv, man ser jo selvfølgelig ikke 

hele deres liv vel, man ser jo selvfølgelig ikke det hele, men man ser ligesom lidt mere 

både de gode og de dårlige ting. Altså sådan at det ikke kun er det gode og polerede 

der kommer op (Bilag 2, linje 442). 

Hun italesætter samtidig, hvorledes hun er opmærksom på, at influencere ikke fremviser alle dele af deres 

liv, og hun taler derfor ind i eksistensen af både iscenesat backstage-indhold og middle region-indhold på 

Instagram. Frederikke udtrykker ydermere, hvordan hun oplever, at hun kan spejle sig i influencere, der 

deler indhold fra deres privatliv; ”… så får man også sådan lidt mere lyst til at kigge, fordi det er sådan da 

sjovt at se at det sker også for dem, så det ikke bare er sådan nogle reklamer hele tiden og sådan. Sådan 

nogle meget opstillede billeder, ikke.” (Bilag 2, linje 449). Således udtrykker Frederikke et ønske om 

indhold, som ikke er opstillet og derfor ikke fremstår som værende perfekt. Deling af privatliv og dermed 

backstage-indhold synes således at være med til at skabe influencernes online ethos, og empirien udviser 

en tendens til, at en succesfuld online ethos består af alle elementer, der findes inden for influencerens liv. 

Der kan argumenteres for, at menneskers stilen efter en ”hel” identitet gennem idolisering af influencere 

i praksis ikke er gældende i samme grad, som den muligvis har været før i tiden. I stedet synes voyerisme-

tendensen, som var grundlaget for bloggernes succes, at være udtryk for, at nutidens samfund er præget 

af et ønske om ægthed og valide selvpræsentationer på Instagram. Det betyder, at influencere, hvis de skal 

være succesfulde og tiltrække følgere, må skabe en selvpræsentation, som indeholder både de positive og 

negative sider af deres liv, således at deres følgere og potentielle følgere kan spejle sig i dette, og på den 

måde skabe mening inden for deres eget liv. 

7.3.2.5.2. Reklame-indhold fra Influencere 

Denne dannelse af online ethos og en ”hel” person gennem selvpræsentation, synes ligeledes at være 

afgørende for, om normale brugere finder reklameindhold og annoncer troværdige. I fokusgruppen 

diskuterer de to respondenter tilstedeværelsen af reklameindhold på influenceres profiler og i deres 

stories. De italesætter især én influencer, som de begge følger, og som synes at opfylde deres ønsker om 

tilstedeværelsen af backstage-elementer; 
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Ja, der er for eksempel hende der Lise, et eller andet, Lise Vandborg eller sådan noget, 

som har været med i nybyggerne, og sådan, hende følger vi begge to også fordi at 

sådan, det er sjovt at kigge på og se med, også selvom, hun har også […] nogle reklamer 

på, men det er ligesom ting, de bruger til, sådan, at bygge deres hus og til deres barn 

(Bilag 2, linje 436). 

Således beskriver Frederikke, hvorledes hun betragter tilstedeværelsen af reklameindhold som plausibel 

og værdiskabende, hvis de produkter der reklameres for, er i overensstemmelse med den online ethos, 

som en given influencer har opbygget gennem sin selvpræsentation. Dette forstærkes yderligere, idet de 

to respondenter sammen danner mening i forbindelse med influencere, hvis profiler synes at være 

opbygget af reklameindhold. I forbindelse med, at respondenterne beskriver, hvorledes de har sorteret i 

de profiler, som de vælger at følge på Instagram, udtaler Karoline at; ”…Også det der med reklamer og 

sådan noget, at det blev meget sådan noget, at de reklamerer for et eller andet ligegyldigt produkt, som 

man ikke rigtig kan bruge til noget.” (Bilag 2, 413). Således skelner Karoline ligeledes mellem 

reklameindhold, som har relevans inden for hendes livsverden, og hvordan tilstedeværelsen af indhold, 

som ikke er relevant, har ledt hende til at fravælge nogle influencere. Hun tilføjer, at influencerne må 

udvise en sammenhæng mellem deres handlinger og deres udtalelser, også i relation til reklamer. ”Ja.. 

Jamen jeg synes også sådan, hvis de kommer med nogle gode budskaber. Altså hvis de står inde for det, de 

snakker om…” (Bilag 2, linje 432). Således beskriver respondenterne, hvorledes der generelt skal eksistere 

en sammenhæng mellem en given influencers selvpræsentation og de reklamesamarbejder, som han eller 

hun indgår i. 

7.3.2.6. Delkonklusion 

Med afsæt i den kvalitative undersøgelse af, hvordan kvinder i Generation Z benytter Instagram, kan det 

konkluderes, at privatisering af likes har haft markant indvirkning på, hvordan respondenterne benytter 

Instagram. Af analysen kan det konkluderes, at privatiseringen har betydet, at respondenterne ikke 

længere kan sammenligne sig selv med andre på baggrund af den målbare sociale kapital, som likes 

repræsenterer. Dette betyder desuden, at respondenterne glemmer at like-featuren eksisterer. Dermed 

argumenteres der for, at like-featuren devalueres, når likes privatiseres. Det konkluderes desuden, at 

respondenterne i højere grad liker indhold fra nære relationer, men at de også i denne forbindelse 
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glemmer at like. Respondenterne tiltrækkes ydermere af backstage-præget indhold fra influencere, og de 

ønsker ikke at blive eksponeret for opstillet, perfekt indhold. De accepterer ydermere, at influencere blot 

deler udvalgte elementer af deres backstage region, og at de dermed fremviser middle region, og i øvrigt 

benytter iscenesat backstage-indhold i deres selvpræsentation. Således konkluderes det, at 

respondenterne i højere grad anerkender indhold, der fremviser influencere som fuldendte personer, 

hvis liv indeholder både gode og dårlige elementer. Dette kan medvirke til, at respondenterne oplever 

relationer til influencere. Respondenterne ønsker desuden overensstemmelse med den online ethos, som 

influencere besidder, og de produkter, de reklamerer for. Det konkluderes ydermere, at synligheden af 

social kapital er tæt forbundet med like-kulturen, og at respondenters agency på Instagram afviger fra 

like-kulturens tendens til gensidig udveksling af social kapital. Det konkluderes ydermere, at 

respondenterne i høj grad skelner mellem likes og kommentarer, og at de to features benyttes i vidt 

forskellige situationer og som anerkendelse til forskellige typer af relationer. Likes kategoriseres som 

nem, passiv anerkendelse, mens kommentarer kategoriseres som aktiv, højtråbende anerkendelse.  
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Kapitel 8: Diskussion og refleksion 

Det følgende kapitel er en diskussion af de resultater, der er udvundet af de to analysedele. Derudover  

reflekteres over de metodiske valg, og hvordan disse har påvirket undersøgelsens og afhandlingens  

udfald. 

8.1. Diskussion 

I det følgende afsnit diskuteres de resultater, som er frembragt af de to analysedele. Diskussionen er 

opdelt i fire forskellige temaer, som hver behandler diskussionsværdige pointer. 

8.1.1. Privatisering af likes 

Inden for både den kvantitative og den kvalitative undersøgelse, findes der i respondenter, som er 

underlagt Instagrams prøveperiode, og dermed allerede oplever at likes er privatiserede. Der ses 

imidlertid en markant forskel i måden, hvorpå disse respondenter benytter likes. I spørgeskemaet ses der 

ingen synderlig forskel i antallet af likes, uddelt af henholdsvis respondenter, der er underlangt 

prøveperioden og respondenter, der ikke er underlagt prøveperioden. I fokusgruppen beskriver de to 

respondenter, som er underlagt prøveperioden, at privatiseringen af likes har betydet, at de oplever at 

featuren glemmes og således ikke benyttes. 

Den kvantitative undersøgelse af agency på Instagram viser ingen forskel på, om respondenterne indgår i 

Instagrams prøveperiode eller ej, mens den kvalitative undersøgelse viser, at to respondenter, som indgår 

i prøveperioden, i høj grad har ændret deres agency på Instagram i forbindelse med likes. Det kan 

diskuteres, hvorvidt respondenterne fra spørgeskemaet liker indhold, fordi de mindes om featuren og 

ligeledes præsenteres direkte for indhold i relation til likes. Der kan argumenteres for, at respondenterne 

gøres opmærksomme på like-featuren, og derfor husker at benytte den. Hvis dette er tilfældet, kan der 

endvidere argumenteres for, at privatiseringen af likes er med til at eliminere featuren fra Instagrams 

brugeres bevidsthed, hvis ikke disse mindes om dens eksistens. Det kan endvidere diskuteres, hvorvidt 

privatiseringen af likes er medvirkende til at mindske vigtigheden af likes, og at en permanent indføring 

af privatiserede likes kan være medvirkende til, at nutidens like-kultur ændres og muligvis delvist 

elimineres. Dette idet privatiseringen potentielt kan betyde, at Instagrams brugere ikke længere opfatter 

featuren som grundlæggende for Instagrams virke. Således synes like-featurens værdi at blive devalueret 

som resultat af, at den privatiseres. Dette synes endvidere at være udtryk for, at social kapital beror på 

synlighed, og dermed ikke er af betydning, hvis ikke den kan fremvises for andre. 
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I den forbindelse kan det ligeledes diskuteres, hvorvidt andre anerkendelses-features potentielt kan 

erstatte likes. I fokusgruppen antydes det, at kommentarer opfattes som en aktiv form for anerkendels e, 

og på denne baggrund ses i markant kontrast til likes, som kategoriseres som nem og passiv anerkendelse. 

Der synes ligeledes at eksistere normer for, hvornår disse features benyttes. I tilfælde af, at kommentarer 

fortsat udelukkende benyttes som aktiv anerkendelse på indhold fra nære relationer, synes det ikke at 

være muligt at overføre denne feature til indhold, der stammer fra influencere eller andre offentlige 

personer. Dette på trods af, at respondenter fra både spørgeskema og fokusgruppe udtrykker, at de 

oplever at have relationer til nogle influencere. 

8.1.2. Influencere eller nære relationer 

Gennem analysen undersøges det, hvorledes respondenterne fra både fokusgruppe og spørgeskema 

forholder sig til henholdsvis nære relationer og influencere. I den forbindelse ses der gennemgribende 

forskelle på, hvorledes respondenterne anerkender disse to typer af brugere på Instagram. Der ses en 

grundlæggende tendens til at det opfattes som en social norm, at skulle like indhold, der er delt af nære 

relationer, og at dette beror på en gensidig udveksling af social kapital. Dette synes at være relateret til den 

like-kultur, som hersker i samfundet. Der ses endvidere flere tendenser i relation til influencere, om end 

den mest gennemgribende på tværs af de to undersøgelser beror på et ønske om indhold, der kan 

betragtes som backstage-indhold. Der kan argumenteres for, at dette ønske er relateret til den 

samfundsmæssige kontekst, og at det således er et resultat af, at individer i nutidens samfund har indset, 

at andre mennesker meget muligt fremstår perfekte og som fuldendte individer, men at alle mennesker 

ligeledes besidder et backstage-område, hvori det perfekte krakelerer. Det kan imidlertid diskuteres, 

hvorvidt en stigende fremvisning af det, der opfattes som backstage-indhold, men som i realiteten er 

iscenesat backstage-indhold, kan være medvirkende til at skabe relationer mellem influencere og deres 

følgere. Respondenter fra både fokusgruppe og spørgeskema beskriver, hvordan denne type indhold kan 

være medvirkende til, at de opnår et forhold til den influencer, har delt det. Der kan imidlertid 

argumenteres for, at dette forhold er forestillet og beror på medierede interaktioner, idet alt indhold på 

Instagram iscenesættes i den forstand, at influencere udvælger de specifikke elementer, der ønsker at dele 

med deres følgere. Således kan der argumenteres for, at influencere derfor i højere grad deler det, der kan 

defineres som iscenesat backstage-indhold. I fokusgruppen italesætter de to respondenter, at de er 

bevidste om, at influencere ikke fremviser alle elementer af deres privatliv, men at de til stadighed oplever 
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at de får indsigt i influenceres privatliv og personlighed, når de deler indhold, der kan betegnes som 

backstage-præget. Således kan der argumenteres for, at influencere kan iscenesætte backstage-indhold og 

derved opnå relationer til deres følgere, og samtidig bevare et privatliv, som ikke udbasuneres til 

offentligheden. 

8.1.3. Privatisering af likes og influencer-industrien 

Med afsæt i, at like-featuren glemmes, når respondenterne underlægges Instagrams prøveperiode, og at 

respondenterne kan opnå forestillede relationer til influencere, kan det diskuteres, hvilken betydning 

privatiseringen af likes har for influencer-industrien på Instagram. På den ene side kan der argumenteres 

for, at influencere gennem deling af indhold, der kan kategoriseres som backstage-præget, kan skabe en 

forestilling om et reelt forhold mellem følgere og influencer gennem medierede interaktioner. På den 

anden side kan der argumenteres for, at der, på trods af denne forestilling om en relation, til stadighed 

skelnes markant mellem nære relationer og influencere. Således kan det diskuteres, om influencere 

nogensinde kan betragtes som relationer, der fordrer de samme handlemuligheder i forhold til 

kommentarer, som den fysiske virkeligheds nære relationer gør. Gennem de to undersøgelser 

tydeliggøres det, at anerkendelse af nære relationer beror på gensidig udveksling af social kapital. Idet der 

er tale om en gensidig udveksling, og idet et forhold mellem influencer og følgere synes at være forestillet 

inden for følgernes livsverden og perspektiv, kan der argumenteres for, at sådanne forhold aldrig vil 

fordre gensidig anerkendelse mellem influencere og følgere. Der kan argumenteres for, at dette betyder, 

at respondenterne ikke vil benytte kommentar-funktionen i forbindelse med influenceres indhold. Hvis 

privatisering af likes betragtes som et udtryk for, at featuren gradvist elimineres fra Instagrams 

brugerflade, kan der argumenteres for, at influencere vil opleve et fald i engagement på deres indhold, idet 

respondenterne ikke benytter kommentarer i relation til influencere. Det kan således diskuteres, 

hvorvidt engagementsrater fortsat kan betragtes som relevante, hvis Instagram permanent indfører 

privatisering af likes for alle platformens brugere. På trods af, at influencere tildeles udførlige features, der 

lader dem overvåge engagement og følgeraktivitet, kan der således argumenteres for, at engagementet vil 

falde, og at influencere således kan miste dele af den værdi, de besidder på nuværende tidspunkt, hvor kun 

en del af den danske befolkning er underlagt privatiseringen. 
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8.1.4. Hvordan påvirker det Instagram-assemblagen? 

Med afsæt i analyseresultaterne, kan det diskuteres, hvorvidt Instagram-assemblagen undergår en 

mærkbar påvirkning som resultat af privatiseringen af likes. Der ses generelt en tendens til, at 

privatisering af likes betyder, at featuren devalueres. Således kan privatiseringen af likes betragtes som en 

delvis mindskning af en forholdsvis grundlæggende affordance på Instagram.  Idet privatiseringen er af 

stor betydning for influencere, fordi disse vil opleve et fald i engagement, kan der argumenteres for, at 

influencere vil opleve, at det bliver sværere at benytte Instagram som platform for deres forretning. 

Samtidig udtrykker brugerne, at privatiseringen har positiv indvirkning på deres liv. Mens influencerne 

er afhængige af brugerne, er brugerne ikke nødvendigvis afhængige af influencere. Derfor kan der 

argumenteres for, at influencerne må tilpasse sig brugerne, og derfor må tage afsæt i, at brugerne oplever 

positive eftervirkninger af privatiseringen. Instagram er som aktør og platform afhængig af, at 

eksistensen af brugere, og må derfor tilpasse sig både normale brugere og kreatører, herunder influencere. 

Privatiseringen af likes er et tiltag, som har til hensigt at forbedre Instagram for de normale brugere, mens 

det samtidig har konsekvenser, der potentielt kan være fatale for influencere og influencer-industrien. 

Instagram må således tilpasse platformen ved eventuelt at skabe nye features, som skaber affordances, 

som kreatører kan benytte til at skabe engagement eller på anden vis kan komme influencerne til  hjælp i 

forbindelse med at gøre sig selv relevante for virksomhedssamarbejder. 

8.2. Metoderefleksion 

I det følgende afsnit foretages der en refleksion over de metodiske valg der er taget i forbindelse med 

denne afhandling.  Med afsæt i de resultater, som afhandlingen har affødt, reflekteres der over, hvordan 

metodevalgene har haft indvirkning på disse resultater, samt om de har skabt eventuelle begrænsninger. 

I forbindelse med afhandlingen spørgeskema, kan der argumenteres for, at de influencere som 

præsenteres inden for simuleringen af Instagram måske primært henvender sig til kvindelige 

respondenter. På den ene side, er størstedelen af de viste influencere kvinder, og der er dermed større 

sandsynlighed for, at disses indhold er i overensstemmelse med kvindelige respondenters livsverdener. 

På den anden side kan der argumenteres for, at der generelt eksisterer flere influencere, som henvender 

sig til kvinder, idet kvinder er mere tilbøjelige til at benytte Instagram.  Dermed kan yderligere 

undersøgelser med fordel fokusere på at inkorporere flere mandlige influencere, hvis indhold måske i 

højere grad kan være målrettet mandlige Instagram-brugere. På den måde kan det yderligere analyseres, 
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hvordan mænd benytter likes på Instagram. Med henblik på at undersøge, om Instagrams brugere liker 

mere i forbindelse med influencere, de kender, bør en fremtidig undersøgelse inkludere spørgsmålet om, 

hvorvidt respondenterne kender til eller allerede følger de influencere, der præsenteres inden for 

spørgeskemaet. I forlængelse af disse refleksioner af den kvantitative undersøgelse af agency på 

Instagram, ville det ligeledes have været behjælpeligt at inkorporere et spørgsmål om, hvornår 

respondenterne benytter kommentar-funktionen.  Dette kunne have bidraget med mere data om, 

hvorvidt det udelukkende er Generation Z, der afholder sig fra at benytte kommentarer i relation til 

indhold, der deles af blandt andet influencere. 

I forbindelse med den kvalitative undersøgelse af, hvordan Generation Z benytter Instagram, er der 

ligeledes elementer, der kan reflekteres over. I kraft af, at Covid-19 ramte Danmark kort efter afholdelsen 

af vores første interview, var vi nødsagede til udelukkende at fokusere på dette fokusgruppeinterview. 

Det ville imidlertid have været relevant for afhandlingen at afholde interviews med respondenter fra hver 

af de tre generationer. Fokusgruppen er ydermere forholdsvis lille, og det ville have været interessant at 

undersøge, hvordan større fokusgrupper italesætter både likes, influencere og Instagram som helhed. Det 

kunne ligeledes have styrket undersøgelsen at afholde interview med en blanding af mandlige og 

kvindelige respondenter med henblik på at undersøge eventuelle nuancer, der er til stede i mænds måde 

at benyttet Instagram og likes på. Idet vi udelukkende kan basere mænds Instagram-agency på 

kvantitative data og en smule kvalitative data i form af besvarelser på de åbne spørgsmål, er det ikke muligt 

at foretage en dybdegående undersøgelse af de mandlige respondenters livsverdener, samt hvorledes 

disse har indvirkning på mænds måde at like på.  
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Kapitel 9: Konklusion 

I det følgende kapitel konkluderes der på afhandlingens resultater og diskussioner. Denne konklusion 

besvarer problemformuleringen, som lyder; 

Hvordan kan privatiseringen af likes potentielt påvirke den måde danskere benytter 

Instagram på, og hvilken indflydelse kan det have på influencer-industrien? 

9.1. Konklusion 

På baggrund af denne afhandlings undersøgelse af privatisering af likes på Instagram, konkluderes det 

indledningsvist, at Generation Z og kvinder kan betegnes som de mest like-glade brugere på Instagram. 

Kvinder liker generelt mere end mænd, mens Generation Z liker mere end både Millennials og Generation 

X. Det konkluderes endvidere, at likes fungerer som symboler for social kapital, som kan udveksles, og 

anerkendelse. Der eksisterer en generel tendens til at like indhold, der er delt af nære relationer, og de t 

konkluderes, at dette er udtryk for gensidige forventninger om udveksling af social kapital. Dermed kan 

det konkluderes, at det opfattes som ringeagt, hvis nære relationer ikke liker indhold. Kommentar-

featuren betragtes ligeledes som værktøj til uddeling af anerkendelse, men den anvendes udelukkende i 

forbindelse med indhold, der er delt af nære relationer, og Generation Z betegner det som uden for sociale 

normer, at kommentere på influenceres indhold på Instagram. Dette begrundes med, at kommentarer er 

synlige for andre, mens likes betragtes som passive og upersonlige. 

Når likes privatiseres, devalueres værdien af likes, og featuren elimineres fra brugernes umiddelbare 

bevidsthed. Det er med til at mindske den gensidige udveksling af social kapital i form af likes, fordi 

Instagrams brugere ikke tillægger likes samme værdi af social kapital, som før en privatisering. Dermed 

kan det konkluderes, at privatiseringen af likes er medvirkende til at mindske betydningen af målbar, 

social anerkendelse, og at like-kulturens betydning er nedadgående inden for Instagram som assemblage. 

Dette har betydning for influencere. Det konkluderes, at privatisering af likes potentielt kan eliminere 

influenceres mulighed for at skabe engagement på deres indhold på Instagram. Selvom både online ethos, 

legitimitet og relationer med følgere kan skabes gennem deling af specifikke typer af indhold, synes det 

ikke at være muligt for influencere at udligne privatiseringen af likes gennem tilpasning af det indhold, de 

deler. Devalueringen af likes bevirker dermed, at hverken tilpasning indhold eller virkelige relationer 

fordrer garanteret uddeling af anerkendelse i form af likes. Det konkluderes således, at en permanent 
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privatisering af likes for alle brugere, vil lede til en markant ændring i måden, hvorpå influencere 

fremviser værdi for samarbejdsvirksomheder. Dermed ændres en af grundpræmisserne for influencer-

industrien som konsekvens af privatisering af likes. Denne ændring sker, fordi privatiseringen påvirker 

Instagrams brugeres måde at anvende platformen på. 

Derudover konkluderes det, at Instagram er nødsaget til at overveje, hvordan de, på trods af 

privatiseringen, kan tilgodese kreatørernes behov. Dette, fordi kreatører er en vigtig del af Instagram-

assemblagen, og fordi privatiseringen i høj grad er et udtryk for velvillighed mod platformens normale 

brugere.  
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Kapitel 10: Strategiske anbefalinger og videre undersøgelse 

Konklusionen leder til en række strategiske anbefalinger, som er formuleret på baggrund af de resultater, 

denne afhandling har affødt. De strategiske anbefalinger skal betragtes som anbefalinger til influencere, 

idet de beskriver, hvordan afhandlingens resultater kan spille en rolle for influencere i fremtiden. Derfor 

er er det anbefalinger, som centrerer sig omkring, hvad influencere kan gøre for at opretholde en stærk 

markedsposition, hvis privatiseringen af likes bliver permanent og gældende for alle brugere.  

Slutteligt, fokuseres der på, hvordan afhandlingens resultater kan anvendes som afsæt for nye, videre 

undersøgelser, og hvorledes andre vinkler på privatiseringen kan være baggrund for andre undersøgelser  

10.1. Strategiske anbefalinger 

Afhandlingen dykker ned i værdien af likes, og hvilke konsekvenser privatiseringen af likes kan skabe.  

Dette vil især påvirke influencer-industrien, som kan blive nødsaget til at omlægge sig, fordi like-featuren 

i fremtiden potentielt risikerer at undergå en devaluering. Følgende afsnit vil indeholde strategiske 

anbefalinger for, hvordan influencere som enkeltmandsvirksomheder, der er afhængige af Instagram 

som platform, i fremtiden kan håndtere, at værdien af likes devalueres, samt hvad disse skal gøre for at 

forblive relevante. 

For at kunne give en samlet anbefaling til enkelmandsvirksomhederne, er det vigtigt at fastslå, at 

privatiseringen ikke nødvendigvis ødelægger hverken Instagram som platform eller den influencer-

industri, der lever på platformen. 

10.1.1. Influencer markedet 

Influencere lever på nuværende tidspunkt af at veksle deres store mængde af sociale kapital til økonomisk 

kapital. Dette er muligt, idet mennesker benytter influencere som pejlemærker for skabelsen af en 

fuldendt identitet. Ved hjælp af influencere, kan mennesker finde inspiration og vejledning i forhold, 

hvad de skal inkludere i deres identitet inden for specifikke fællesskaber. Det betyder, at virksomheder 

kan benytte sig af influencere til at markedsføre produkter, fordi normale brugere blandt andet finder 

identitet gennem shopping, med afsæt i de pejlemærker, som influencerne udgør. Dette giver influencere 

mulighed for at veksle deres sociale kapital til økonomisk kapital, og derved skabes et marked, hvor kapital 

skifter hænder til gengæld for promovering af et specifikt produkt. Instagram gør det muligt for 

influencere at udbyde sig selv og deres sociale kapital som services for virksomheder. Dette skaber 
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baggrunden for, at virksomheder kan markedsføre deres produkter gennem influencere, og dermed 

benytte influencernes sociale kapital. 

Flere og flere Instagram-brugere opnår store følgerskarer, og dette burde betyde, at udbuddet af 

influencere blev større og større. På Instagram benyttes der imidlertid parametre, som sætter tal på, hvor 

høj en engagementsrate, influencere har, og dette giver virksomheder indblik i, hvilke influencere, der 

kan skabe mest engagement for deres produkter. Det betyder, at udbuddet af “dygtige” influencere ikke 

nødvendigvis vokser i takt med at influencer-industrien vokser. 

Influencere skaber altså en forretning på baggrund af deres høje sociale kapital. Det er essentielt for disse 

enkeltmandvirksomheder at vise, hvad de kan, og hvad de er værd. Dette udtrykkes gennem den målbare 

sociale kapital, som blandt andet likes og følgere er med til at skabe. Derfor er influencere helt 

grundlæggende afhængige af denne sociale kapital, for at de kan indgå samarbejde med andre 

virksomheder. Denne sociale kapital er desuden med til at skabe et marked, som fungere på et oplyst 

grundlag, fordi influencernes værdi er synlig og lettilgængelig. 

10.1.1. Anbefalinger til influencere 

Det kan ikke siges med sikkerhed, hvad der vil ske med markedet, hvis Instagram privatiserer likes 

permanent. Reelt betyder privatiseringen af likes devalueres, og at dele af den sociale kapital, som 

influenceres veksler til økonomisk kapital, fjernes. Idet industrien er af relativt stor størrelse og fordi 

individet til stadighed synes at søge mennesker at spejle sig i, kan der argumenteres for, at industrien ikke 

blot forsvinder, men at den i stedet ændres. Influencere vil således til stadighed kunne tjene penge 

gennem brug af Instagram, om end de får sværere ved at fremvise deres mængde af social kapital. 

Privatiseringen bevirker, at det bliver langt sværere at udregne influencernes sociale kapital, og dermed 

deres indflydelse, end det er før en privatisering af likes. Ligesom Instagram har været nødsaget til at kigge 

på den samfundsmæssige kontekst, platformen eksisterer inden for, bliver virksomheder i fremtiden 

nødsagede til at gøre det samme, idet de ikke længere vil kunne måle forskellige influenceres sociale 

kapital med afsæt i deres engagementrate. 

Vi har konkluderet, at privatiseringen betyder, at like-featuren devalueres og glemmes i mange 

situationer. Det betyder, at influencere må finde nye måder, hvorpå de kan fremvise social kapital og 

inflydelse uafhængigt af likes. 
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Afhandlingen viser, at respondenterne generelt fremsætter ønsker om indhold, der kan betegnes som 

backstage-præget eller middle region-præget, også selvom dette indeholder elementer af iscenesættelse, 

og dermed kan defineres som iscenesat backstage-indhold. Det konkluderes ydermere, at 

respondenterne kan opleve at de opnår et forhold til de influencere, der gør brug af disse backstage-

prægede elementer. Empirien viser endvidere, at respondenterne i højere grad tenderer til at like indhold, 

der stammer fra nære relationer, end indhold der stammer fra influencere. Med afsæt i disse pointer, kan 

der argumenteres for, at influencere gennem benyttelse af iscenesat backstage og middle region kan 

påvirke deres følgere til at skabe forestillinger om reelle forhold mellem dem selv og influenceren. Dette 

kan således benyttes som udgangspunkt for at opnå engagement på indhold. Selvom empirien viser, at 

like-featuren ofte glemmes, både i relation til influenceres indhold og nære relationers indhold, kan der 

argumenteres for, at der trods alt til stadighed er en tendens til, at nære relationers indhold likes. Hvis 

influencere kan skabe forestillingen om, at de kan betegnes som venner eller bekendte, kan dette skabe 

engagement i form af likes på deres indhold. Det forudsætter at influenceren formår at fremstå ægte og 

uperfekt, da det er dét, som får almindelige brugere til forestille sig relationer til  influencere. Dette kan 

være medivirkende til, at brugerne føler, at de indgår i online fællesskaber. Der kan endvidere 

argumenteres for, at de online fællesskaber forstærkes, hvis influencere responderer på følgeres 

kommentarer, likes og beskeder.  

 Med baggrund i dette, argumenteres der for, at de influencere, som formår at blive en del af den normale 

brugers tætte online fælleskab, fremover vil have bedre mulighed for stadig at have indflydelse på 

brugerens forbrugsmønstre. Derfor kan influencere til stadighed betragtes som interessante og relevante 

for virksomhedssamarbejder, så længe de formår at skabe et online fællesskab for brugere, men også 

relationer til deres følgere. Influencere der fremover kan skabe et online fælleskab, som fremviser deres 

sociale kapital, vil være de influencere, som ender som markedsledere. 

Når marked ændrer sig, så drastisk, som markedet for influencere potentielt vil gøre, som resultat af 

privatiseringen af likes, vil dette stille krav til influencerne som enkeltmandsvirksomheder. Influencerne 

vil ikke længere kunne regne med at modtage lige så mange likes, fordi like-featuren synes at forsvinde fra 

Instagram-brugernes umiddelbare bevidsthed. Det betyder, at influencere må skabe interaktioner på nye 

måder, hvis de skal kunne opretholde en virksomhed. Fordi Instagram-brugere i højere grad liker og 

kommenterer på indhold, der er delt af deres nære relationer, må influencere fokusere på at danne online 
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fællesskaber, som kan skabe forestillingen om et nært forhold. Det vil give influencerne bedre chance for 

at modtage likes fra deres følgere. Dette online fællesskab vil ligeledes være et essentielt element, som kan 

vise influencernes markedsposition over for virksomheder, som skal købe influencernes service. 

10.2. Videre undersøgelse af privatiseringen af likes 

Idet denne afhandling er en undersøgelse af, hvordan privatiseringen af likes påvirker Instagrams brugere 

og influencer-industrien, kan afhandlingens resultater benyttes som udgangspunkt for videre 

undersøgelser af dette emne. Det følgende er således en perspektivering, der kort redegør for, hvilke 

videre undersøgelser, denne afhandling kan være udgangspunkt for. 

10.2.1. Afsenderperspektiv 

Mens denne afhandling primært centrerer sig omkring et modtagerperspektiv, hvor Instagrams normale 

brugere er i centrum, kan en videre undersøgelse centrere sig omkring, hvordan privatiseringen af likes 

påvirker virksomheder og influenceres affordances og agency på Instagram. En sådan undersøgelse må 

imidlertid bero på de resultater, som denne afhandling har affødt, idet både influencere og virksomheder 

må tilpasse sig de omgivelser, de eksisterer inden for. Både influencere og virksomheder er således 

afhængige af, at tilpasse sig måden, hvorpå deres modtagere benytter Instagram på, hvis de skal benytte 

Instagram som platform for deres forretninger. Både virksomheder og influencere må endvidere tilpasse 

sig de juridiske rammer, som er eksisterende inden for det samfund, de eksisterer inden for. I den 

forbindelse ville en undersøgelse af afsenderperspektivet på privatisering af likes ligeledes kunne 

beskæftige sig med den reklamelovgivning, som er gældende på sociale medier, og som i høj grad har været 

omdiskuteret i danske medier. 

10.2.2. Stakeholderanalytisk tilgang 

En videre undersøgelse kan ydermere tage afsæt i en stakeholderanalyse af henholdsvis influencere, 

virksomheder og brugere. En sådan undersøgelse kan tage afsæt i brugeres, influenceres og 

virksomheders agency på Instagram. Dette kan benyttes som grundlag for en stakeholderanalyse, der 

foretages med henblik på at undersøge, hvordan privatiseringen af likes ændrer forholdet mellem disse 

tre stakeholdere, samt hvordan hver stakeholders agency ændres på baggrund af privatiseringen. Denne 

afhandling er en undersøgelse af, hvordan normale Instagram-brugere agerer på Instagram. Den kan 

benyttes som afsæt i en analyse af forholdet mellem virksomhed og forbruger, når markedsføringen sker 

gennem medierede interaktioner. I den forbindelse er det ydermere relevant at medtage Instagram som 
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stakeholder, fordi platformens eksistensgrundlag, per definitionen socialt medie, er at der foregår sociale 

interaktioner mellem brugere på platformen. Derfor er Instagram som stakeholder interesseret i at skabe 

en attraktiv platform for både influencere, virksomheder og normale brugere, idet disse betragtes som de 

aktører, der er med til at skabe social interaktion på Instagram som platform.  
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