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Abstract
The main purpose of the master thesis is to examine and discuss the upcoming
phenomena of social currency, why the problem statements is as follows:

1. What is social currency and which communication strategies are being used on
Instagram to generate this value?

2. How can social currency as a payment method influence currently known
consumption patterns and perception of themselves as consumers?

The phenomenon derives from early theory of social capital conducted by Bourdieu
and Coleman and later Putnam. Since social capital through time has undergone a
development as it is now used as currency in a consumer context it demands new
attention and a redefinition. This master thesis therefore, seeks to contribute the
literature

with

theory

on

the

phenomenon

in

a

contemporary

context

of

communication and branding.

The first chapter examines the development of three aspects of the phenomena
comprising social conditions, branding and consumer theory as well as the economic
aspects such as the development of currency and value. Ultimately the chapter reviews
hitherto literature on social capital and the first chapter combined thus contribute with
an understanding of the prerequisites of the rise of the phenomena.

The composition of the first chapter develops the analytical foundation for the
qualitative studies in the second chapter. During these studies, we found that two
primary communication strategies were used by Instagram users, one to generate
social capital especially used by so-called Upcoming and one to maintain social capital
used by so-called Instaicons. The two communication strategies ostensibly appear to
be of different nature however an analysis revealed that the maintaining-strategy
included the majority of the same strategic element as the generating-strategy, but in

far more subtle and creative manner making it difficult to observe for the common
Instagram user. The main difference is thus, argued to be the level of transparency.

Furthermore, the third chapter disclosed that the present consumer cycle that
underlies existing consumer theory must be revised in a context of social currency.
Users of social currency undertake two seemingly incompatible roles as consumer and
marketers why consumption do not only have a negative dimension in which value is
destructed, but a positive dimension where value is accumulated and facilitates further
consumption in the market sphere. The point is thus, that in hithero understandings of
consumptions it is the market sphere that creates value in the social sphere, whereas
in the context of social currency it is the social sphere that creates value in the market
sphere and facilitates consumption. Finally, the analysis and discussion combined
resulted in the following definition of social currency:
Social currency can be characterized as the generation of social capital with an
incentive of economic profit of which the sum of the social relations constitutes the
economic benefit.
The master thesis thus contributes the existing branding and consumer theory with a
new perspective on consumption and a new understanding of contemporary
consumers.

”De 5 minutter
jeg bruger på
Instagram – er

!

de bedste 10 timer
af min dag”

!
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Kapitel 1: Indledning

“Dine ’likes’ på sociale medier kan blive guld værd” (Villumsen, 2014)

Dette helt bogstaveligt talt. Som forbrugere bliver vi og vores købekraft ikke længere
kun målt på antallet af kroner på bankkontoen, men også i stigende grad på antallet af
følgere og venner på vores sociale konto. Social kapital er ikke et nyt fænomen, da det
tidligere har været italesat af især den franske sociolog Pierre Bourdieu i 1986 i “The
Forms of Capital”, og netværk har altså længe haft værdi. Hvad der dog synes nyt i
fænomenet er, at social kapital ikke længere er en isoleret værdi forbeholdt det sociale,
men nu også en økonomisk værdi og er i dag i flere sammenhænge anerkendt som en
lige så legitim betalingsform som kontanterne og dankortet. Denne udvikling er
foranlediget og ikke mindst intensiveret af de sociale mediers fremkomst. Da Facebook
som pionér for sociale medier blev lanceret i 2004, var hensigten at skabe et socialt
skolenetværk (Biography, 2015a). Det startede en bølge af sociale medier, og som navnet
indikerer, var det netværk, som afgrænsede sig til den sociale sfære. Med tiden er der
sket en stor udvikling inden for sociale medier, og der er sket en kommercialisering af
netværkene, som gør, at de i dag i lige så høj grad kan argumenteres at være
virksomhedernes kommunikationsplatform som forbrugernes. Vi ser en stigende
tendens til, at folk liker med henblik på at få noget ud af det like, de giver og ikke blot
for at vise affektion. Ofte sete eksempler herpå er, når et kriterium for at kunne deltage
i en virksomheds konkurrence er, at man forud for deltagelsen har liket virksomheden.
Dette

sker

for

at

udnytte

sociale

netværks

indvirkningskraft,

og

fra

et

virksomhedsperspektiv er netværkspåvirkning blevet så værdifuldt, at der er opstået
en tendens til, at man nu direkte kan betale via sit netværk og sin “sociale kapital”. Få
gratis popcorn hos Nordisk Film Aarhus, hvis du checker ind på Facebook, eller læs
betalingsartikler fra MetroXpress kvit og frit, hvis du deler dem med dine venner på
Facebook (DR, 2014). Dette er blot to ud af et stigende antal af eksempler på såkaldt
social valuta i funktion. Et mere radikalt eksempel er det nystiftede Testr, først kaldet
FreeMarket, en virksomhed, der har bygget hele sit forretningskoncept op omkring
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denne overbevisning (Mørk, 2014). Her kan forbrugerne frit shoppe løs uden at have
pengepungen oppe af lommen, da betalingen sker gennem deres tilstedeværelse på
sociale medier i form af omtale af produktet. Denne udvikling synes i udgangspunktet
som en fordel for virksomhed såvel som forbruger, idet begge får udbytte af
fænomenet. Men hvor der er udbytte, er der ofte også omkostning, og udviklingen har
bl.a. medført, at der ikke længere kan trækkes en skarp linje mellem venskaber og
reklamekanaler. Virksomheder indtræder i højere grad i forbrugerens livsverden, og
benytter stadigt mere subtile metoder til at komme ind under huden på forbrugerne. Vi
er som moderne forbrugere reflekterede individer med en kritisk sans, og vi er
efterhånden vant til at være kritiske over for virksomheder og deres markedsføring,
men betyder denne udvikling, at vi nu også skal rette det kritiske blik mod vores
venners ageren på sociale medier? Kan vi stole på, at deres anbefalinger ikke har et
økonomisk motiv, men at de rent faktisk kan lide det produkt, de omtaler hvér gang?
Denne udvikling i social kapital begrebet gør, at det sociale medielandskab bliver så
mudret, at vi ikke længere kan skille fårene fra bukkene, og det bliver en større
udfordring at vurdere, hvad der er kommercielle budskaber, og hvad der blot er vores
venners spontane lyst til at dele en god erfaring.

I nærværende speciale er det netop dette spændingsfelt mellem forbrugerens
livsverden og virksomhedernes markedsføring, der har vakt vores interesse, og vores
undrende blik er derfor rettet mod interessante og ikke mindst relevante spørgsmål,
som hvad er social kapital i et aktuelt kommunikationsperspektiv? Og hvilken
indflydelse har denne udvikling på samtidens forbrugsmønster og ikke mindst på
individet og dets selvbillede?

Da social kapital, siden Bourdieu først italesatte begrebet, har gennemgået en stor
udvikling fra at være et flygtigt værdibegreb til at være en betalingsform, altså en social
valuta, finder vi ikke denne forskningslitteratur tidssvarende, og vi forsøger dermed i
specialet at reaktualisere begrebet. Dette er et relevant undersøgelsesfelt, fordi der efter
en søgning på Google Scholar viser sig at findes et minimalt bidrag af
forskningslitteratur, men udviklingen og fænomenet italesættes dog hyppigt i diverse
artikler og medier, hvilket indikerer fænomenets nyhedsværdi samt behovet for mere
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forskning på feltet (Bilag 1)1. Derfor ønsker vi med specialet at anskueliggøre nogle
tendenser inden for vores genstandsfelt og tilnærme os en dybere forståelse for de
bagvedliggende mekanismer i social kapital som betalingsform, hvilket vil danne
grundlag for et bidrag til nuværende forskningslitteratur. Af selvsamme årsag vil vi
fremadrettet i specialet adressere begrebet social valuta, netop for at undgå en
forveksling med hidtidige forståelser af begrebet social kapital.

Problemformulering
Ovenstående indledning har påpeget en udvikling fra social kapital til social valuta og
dermed et nyt fænomen, hvorfor specialet søger at undersøge følgende todelte
problemformulering:

1. Hvad er social valuta, og hvilke kommunikationsstrategier bliver der anvendt på
Instagram for at generere denne værdi?

2. Hvordan kan denne betalingsform tænkes at påvirke forbrugsmønstre samt
Instagram brugeres opfattelse af sig selv som forbrugere?

1

Google Scholar søgningen vil blive yderligere uddybet i afsnittet: Eksisterende teori om social kapital.
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Kapitel 2: Videnskabsteori
Dette afsnit søger at udspecificere specialets socialkonstruktivistiske tilgang, men går
dog ikke dybere ned i socialkonstruktivismens genealogi, da der ikke findes nogen
entydig

ophavsmand,

idet

svaret

herpå

varierer

alt

efter,

hvilken

samfundsvidenskabelig disciplin, der spørges i (Esmark et al., 2005, s. 15). Vi ønsker
med vores problemformulering at undersøge social valuta og dertilhørende strategier
for tilvejebringelsen heraf som sociale konstrukter, der har værdi uden at have
materielt forankret substans, hvorfor det er nærliggende at betragte fænomenet social
konstruktivistisk. Følgende afsnit er baseret på Søren Wenneberg (2000), Anders
Esmark et al. (2005) samt Finn Collin (2003).

Den sociale virkelighed
Vi erkender i specialet, at den sociale virkelighed, herunder social valuta begrebet,
udgøres af betydninger og fortolkninger, hvorfor specialets ontologiske standpunkt er,
at virkeligheden ikke kan observeres objektivt, men må betragtes relativistisk2. Da
betydning ses som socialt konstrueret, kan disse ikke direkte observeres og for at forstå
meningerne, må disse nødvendigvis fortolkes, hvorved vi som forskere indtager en
rolle som medfortolkere og bliver således aktive agenter i videnskonstruktionen,
hvorved specialets tilgang rent epistemologisk er subjektiv. Menneskers ytringer har
ifølge socialkonstruktivismen altså ikke et endeligt facit eller en isoleret mening, men i
stedet er det i samspil med forskeren, at nye indsigter kan afdækkes. Dette perspektiv
på vidensproduktion er svarende til socialkonstruktivismen, som bygger på en
grundlæggende antagelse om, at virkeligheden er et socialt konstrueret fænomen, der
ikke eksisterer uafhængigt af individers italesættelse af den (Esmark et al., 2005, s. 16).
Der findes inden for socialkonstruktivismen forskellige grader af radikalitet i forhold til,
hvor yderliggående man er i sin konstruktionsopfattelse. Socialkonstruktivismen i sin
mest radikale form tager et ontologisk og erkendelsesteoretisk standpunkt, der
2

Det er vigtigt at pointere, at vi anlægger en moderat konstruktionstilgang, da relativismen i vores projekt

har en begrænsning. I projektet anses kun den sociale verden som socialt konstrueret, og således er vi
åbne for muligheden for, at der kan eksistere en fysisk objektiv virkelighed uafhængigt af menneskets
perception (Wenneberg, 2000, s. 124).
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fuldstændigt benægter tilstedeværelsen af en fysisk virkelighed udenfor menneskets
perception, og således anses den fysiske verden som alene konstrueret af mennesket
(Collin 2003, s. 25). En mere moderat socialkonstruktivisme, som specialet anlægger,
anser derimod kun den sociale verden, eller dele af denne, som socialt konstrueret.
Relativismen har indenfor denne afart af social konstruktivismen altså en
begrænsning, da den er åben for muligheden for, at der kan eksistere en fysisk objektiv
virkelighed uafhængigt af menneskets perception (Wenneberg 2010, s. 124).

Erkendelsesinteressen i den socialkonstruktivistiske tradition ligger altså i at
undersøge, hvorledes den sociale viden konstrueres og skaber sig selv både på et
mikro- og et makrosociologisk niveau. Socialkonstruktivismen er et opgør med den
logisk-empiriske tradition og jagten på den endegyldige sandhed, som særligt
karakteriserer den positivistiske tilgang (Esmark et al. 2005, s. 10). I specialet ser vi altså
sandhed som flygtig og momental, og formålet er derfor ikke at diktere en endegyldig
sandhed, men i stedet at tilnærme en fælleskonstrueret mening og opfattelse af social
valuta begrebet. Derudover forholder socialkonstruktivismen sig anderledes til
forholdet mellem struktur og aktør end den logisk-empiriske tradition. Hvor
aktørdimensionen og anliggender som refleksivitet og autonomi negligeres i den
logisk-empiriske tradition, er disse uomgængelige set fra et socialkonstruktivistisk
perspektiv, der ifølge Esmark et al. (2005, s. 10) anser forholdet imellem de to som
følger: ”(...) socialkonstruktivismen [tematiserer] den sociale virkelighed som et forhold
mellem muliggørende og begrænsende strukturer og refleksive subjekter, der kan både
undvige og ændre strukturer”. Således ses det, hvordan socialkonstruktivismen
inddrager begge perspektiver og overkommer den skarpe opdeling mellem aktør og
struktur, som den logiske-empirisme kan argumenteres at fremtvinge.

Som det fremgår af ovenstående bliver den sociale og mellemmenneskelige interaktion
et

uundgåeligt

analytisk

omdrejningspunkt

inden

for

socialkonstruktivismen

(Wenneberg 2000, s. 23). For at opnå fyldestgørende forståelse af den sociale
virkelighed som det givne genstandsfelt konstitueres af, må de sociale relationer
nødvendigvis undersøges ifølge Esmark et al. (2005, s. 17):
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I disse relationer eksisterer der sociale konventioner, der fungerer som
sociale regler for interaktionen, og som beskriver det meningsindhold, der
knytter sig til relationen. Disse socialt betingede konventioner tager sig i
udgangspunktet ud som noget naturligt og alment gældende, men kan kun
med socialkonstruktivistisk tilgang afdækkes som et socialt konstrukt
(Esmark et al., 2005, s. 19; Wenneberg, 2000, s. 72).

Socialkonstruktivismen anlægger desuden et kritisk perspektiv og Wenneberg (2000, s.
7) påpeger i denne sammenhæng, at forståelse er kulturelt påvirket, og at man bør
udfordre naturlighederne og problematisere selvfølgelighederne ved at undersøge de
bagvedliggende mekanismer og sammenhænge for at forstå sit genstandsfelt. Igennem
specialet søger vi derfor at komme bag om begrebet social valuta og udfordre
naturlighederne ved netop at undersøge de bagvedliggende mekanismer ved
fænomenet. I den forbindelse undersøger vi ikke alene interaktionen aktørerne
imellem på Instagram, men også strukturgrundlaget i social valuta herunder mediet og
dets funktioner da disse også kan have en påvirkning på italesættelsen af social valuta.

Specialets perspektiv på kommunikation
Da omdrejningspunktet for specialet er kommunikation, finder vi det relevant at
positionere vores kommunikationsopfattelse i forhold til vores socialkonstruktivistiske
udgangspunkt.

Inden for kommunikationsfeltet findes der et utal af kommunikationsdefinitioner, men
disse kan ifølge James W. Carey (1989) og mere nyligt ifølge Fransen et al. (2009, s. 34)
overordnet samles under to hovedparadigmer henholdsvis transmissions- og
interaktionsparadigmet.

Transmissionsparadigmet

kan

karakteriseres

som

den

klassiske tilgang til kommunikation, hvori kommunikationen indebærer, at et ønsket
budskab transmitteres fra afsender til modtager. Kendetegnet for dette paradigme er, at
modtageren

anses

som

passiv

og

uden

indflydelse

på

budskabet,

hvorfor

kommunikationsmodellerne her indenfor har fået navnet kanylemodeller (Frandsen et
al., 2009, s. 35). I modsætning hertil fokuserer man i interaktionsparadigmet på
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modtagerens reception, hvorved denne aktiveres, og kommunikationen får mere
dialogisk karakter. Der tages desuden højde for kulturelle og kontekstuelle såvel som
sproglige og visuelle aspekter af kommunikationssituationen (Frandsen et al., 2009, s.
36).

I specialet ser vi kommunikation som et socialt konstrukt, der skabes i samspil mellem
afsender

og

modtager,

og

dermed

placerer

specialet

sig

inden

for

interaktionsparadigmet. Da socialkonstruktivismen arbejder ud fra en forståelse af, at
viden og mening konstrueres socialt, ser vi kommunikation som noget, afsender og
modtager begge er en del af, og i fællesskab genererer. Denne kommunikationstilgang
kommer bl.a. til udtryk, idet vi i vores undersøgelsesdesign har inkorporeret spørgsmål,
der blotlægger afsender- såvel som modtageraspektet, to roller som i nærværende
speciale varetages af selvsamme informanter afhængigt af konteksten.

Teori og specialestruktur
Følgende afsnit vil fungere som læsevejledning, hvori den anvendte litteratur vil blive
gennemgået og positioneret teorierne imellem samt videnskabsteoretisk. Den
videnskabsteoretiske positionering vil dog kun forekomme i de tilfælde, hvor teorierne
ikke umiddelbart stemmer overens med specialets ontologi som argumentation for,
hvorfor de på trods heraf stadig er anvendelige i specialet.

I specialet tages der ikke udgangspunkt i en allerede eksisterende analyseramme, men
der kombineres derimod dele fra forskellige teorier, hvorved specialet selvstændigt
udvikler en analyseramme for på bedste vis at besvare problemformuleringen. I og med
at specialet ikke anlægger en allerede eksisterende analyseramme, bevæger vi os fra
alene at befinde os på det taksonomisk redegørende niveau til det analyserende, da vi
uundgåeligt må fremanalysere en forbindelse mellem teorien og fænomenet social
valuta.

For

at

facilitere

en

undersøgelse

af

social

valuta

som

begreb

samt

de

kommunikationsstrategier, der ligger bag opbyggelsen heraf, skabes der i specialet et
teoretisk fundament baseret på fire dele. Social valuta som begreb kan ikke afgrænses
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til ét felt og for at afdække begrebet og besvare problemformuleringen fyldestgørende
har vi derfor måttet indhente teori fra tre forskellige felter, henholdsvis samfundsteori,
branding- og forbrugerteori samt socioøkonomisk teori omkring pengeværdiens
udvikling. Dette for at indkredse de grundlæggende dynamikker, begrebet indebærer.
Herefter afsluttes teoriafsnittet med en gennemgang af prominente hidtidige
definitioner på social kapital for at kunne definere social valuta.

Indledningsvis skitseres den historiske samfundsmæssige udvikling og dertilhørende
samfundstyper samt socialkarakterer for at diagnosticere samfundstilstanden og
placere specialet i en makrokontekst og give læseren et indblik i de samfunds- og
adfærdsmæssige forudsætninger for oprindelsen af social valuta. Riesman anvendes til
at skitsere de tidligere samfundstyper og socialkarakterer, men da Riesmans teori
dateres tilbage til 1950, suppleres han med Giddens modernitetsanalyse fra 1994 med
inddragelse af Beck til udspecificering af senmodernitetens risikoaspekt, som bidrager
med en mere aktuel samtidsdiagnose. Endvidere inddrages Reckwitz, der yderligere
udspecificerer den samtidige social karakter i Das hybride subjekt fra 2006.
Sammenlagt anvendes disse teorier for at tilvejebringe en forståelse af samfunds- og
individudviklingen som grundlag for at forstå den kontekst og de betingelser, der
forudsætter social valuta. På baggrund af samtidens socialkarakter fordyber vi os
efterfølgende i nogle tendenser, som er særligt karakteristiske for samtidens kreative
individer. Første tendens, der gennemgås, er individualiseringen, som undersøges i
forhold til samtidens italesættelse heraf. Her kan det argumenteres, at vi bevæger os
fra alene at befinde os på det taksonomisk redegørende niveau til det analyserende, da
vi uundgåeligt må fremanalysere en individualiseringsdiskurs. I denne sammenhæng
inddrages Hjarvard til at belyse, hvordan mediernes stigende rolle og betydning i
samfundet tillige har influeret den stigende individualisme. Dernæst inddrager vi Hans
teori om præstationssamfundet samt Ehrenbergs hypotese om individets liden under
ubestemthed for at forstå, hvilke konsekvenser en individualiseringsdiskurs kan have
for det samtidige individ. Med disse teorier forsøger vi at blotlægge en række
indreorienterede drivkræfter, der kan argumenteres at være hos det hybride subjekt. Da
identitet i det senmoderne samfund ifølge Giddens ikke er prædetermineret, men i
stedet skabes i samspil med andre individer, finder vi det desuden relevant at rette
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blikket mod de ydreorienterede drivkræfter for en mere holistisk forståelse af det
hybride menneske. Til at beskue dette aspekt inddrages Honneth og hans teori om
anerkendelse, da han netop er af det standpunkt, at et menneske ikke er fuldt ud
individueret uden andre menneskers anerkendelse. Denne overbevisning deler Jensen,
som endvidere mener, at den fremmedhed for selvet, som individualiseringen har
medført, fostrer en ny form for narcissisme, hvorfor hans teori inddrages til at belyse
dette aspekt. Vi bruger ydermere Goffman til at blotlægge, hvordan den senmoderne
identitet igennem individers upåagtede adfærd konstrueres i et fintfølende samspil
med omkringværende individer. Goffman anvendes således til, på et mikrosociologisk
plan, at nuancere forståelsen af de ydreorienterede drivkræfter, der ligger i fænomenet.

Efter at have gennemgået de samfundsskabte forudsætninger for tilblivelsen af
fænomenet social valuta, anlægger specialet et forbruger- og brandingperspektiv. Dette
fordi virksomheder fungerer som vekslingsagent af social kapital til økonomisk, og
påtager dermed den afgørende rolle som facilitator af fænomenet social valuta. Vi
finder det derfor interessant at undersøge, hvordan udviklingen indenfor branding- og
forbrugeradfærd

er

medvirkende

til

en

stigende

forekomst

af

fænomenet.

Brandingbegrebets udvikling undersøges med udgangspunkt i Buhl til afdækningen af
branding 1.0 og 2.0, hvortil Hatch & Schultz bruges til at udvide med yderligere en
brandingbølge, betegnet branding 3.0, som supplerer tilgangen i branding 2.0 med et
netværksperspektiv.

Dette

netværksperspektiv

nuanceres

af

Castells

i

hans

begrebsliggørelse af samfundet som værende netværksbaseret.

Netværksbølgen har bevirket, at individerne har opnået en øget rækkevidde og
eksponeringsværdi, og dette kombineret med et stigende kritisk forbrugerbevidsthed
har tvunget virksomhederne til i højere grad at indskrive sig i forbrugernes livsverden i
deres markedsføring. Denne tendens undersøger specialet nærmere med et kritisk
perspektiv ved inddragelse af Habermas’s teori om systemverdenens kolonisering af
livsverden, idet tendensen er essentiel for social valuta, fordi fænomenet netop
opererer i spændingsfeltet mellem de to sfærer, hvorfor Habermas teori får
rammesættende og bærende karakter for specialet. Vi forsøger altså gennem brugen af
Habermas at anskue en naturlig udvikling som et socialt konstrukt, og forsøger med det
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kritiske perspektiv, i tråd med vores socialkonstruktiviske tilgang, at blotlægge
problematikkerne

ved

denne

selvfølgelighed.

På

trods

af

at

Habermas

er

samfundsteoretiker, anvendes han først i dette afsnit fremfor afsnittet med
samfundsteori, da vi udelukkende anvender hans teori til at belyse konsekvenserne af
samfundets herunder brandingens udvikling. Således undgår vi desuden det normative
udgangspunkt han i sin teori opstiller om det ideelle samfund, da fokus er på det
kritiske aspekt af hans teori og ikke hans samfundsteori som helhed.

Tredje del af teoriafsnittet søger at afdække det økonomiske aspekt ved social valuta.
Først anvendes Simmel til at belyse pengenes historie og funktion i et sociologisk
perspektiv, da han nærmere giver en skildring af, hvordan disse er indfældet i kulturen
end et regulært bidrag til økonomisk teori om, hvordan penge fungerer som økonomisk
instrument. Simmel anvendes altså til at belyse samtidige betalingsformers
abstraktionsniveau og dermed forudsætningen for social valuta, og herunder hvordan
relationer kan anvendes monetært. Herefter anvendes Marx med supplement af
Baudrillard til en sociologisk fremstilling af vareværdi for at nuancere, hvordan også
vareværdi har gennemgået en abstraktionsproces. Baudrillard supplerer Marx ved at
bevæge sig væk fra produktionsperspektivet og over til immateriel symbolværdi og til
at italesætte den abstrakte anerkendelse, disse værdier indebærer. Det skal i denne
sammenhæng pointeres, at Marx og Baudrillard er forskellige i deres ontologi, idet
Marx

som

økonomisk

sociolog

udelukkende

anlægger

et

deterministisk

strukturorienteret perspektiv i hans arbejde med klassestrukturer og økonomiske
strukturer, hvor imens Baudrillard anlægger et mere poststrukturalistisk perspektiv, og
gør hermed op med strukturtankegangen omkring statiske og stabile enheder. Marx
anvendes udelukkende redegørende for at illustrere vareværdiens tidligste udvikling,
hvorfor hans ontologi ikke bliver en begrænsning for specialet. Hertil anvendes
Baudrillard supplerende til at belyse, hvordan denne immaterialisering af værdi gør
social valuta mulig, idet relationers værdi er symbolsk ved anvendelse som
betalingsmiddel, og derfor er Baudrillard den bærende teoretiker for afsnittet af de to.
Dette afsnits teoribrug anvendes forklarende i skitseringen af en udvikling, hvorfor
begreberne ikke direkte videreføres som analyseredskaber i specialet.
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Slutteligt gennemgås hidtidige prominente definitioner på social kapital af henholdsvis
Coleman, Bourdieu og Putnam. De tre anvendte teoretikere deler ikke samme
videnskabsteoretisk ontologi som specialet. Coleman tager afsæt i et rational choice
perspektiv, hvori mennesket ses som rationelt handlende og motiveret af egen
nyttemaksimering. Putnam tager et politiologisk afsæt, hvorfor hans fokus ikke er
enkeltindividet, men derimod har han en kollektiv målestok og teoretiserer samfundets
sammenhængskraft med en kvantitativ tilgang. Modsat hertil findes Bourdieu, som
bygger på et strukturalistisk grundlag i hans forsøg på at finde det underliggende
system, der muliggør samfundet. Han indtænker aktørperspektivet, men ender alligevel
i sine kvantitative studier med at lægge for meget vægt på reproduktionen af de
objektive strukturer, hvorfor han ikke lykkes med en synteseteori. Disse tre teoretikere
har således alle primært fokus på de strukturelle forudsætninger for det sociale, hvor vi
i specialet anlægger et moderat socialkonstruktivistisk perspektiv, som forsøger at
skabe syntese mellem de to perspektiver da den sociale virkelighed anses som socialt
konstrueret. Denne forskel er imidlertid ikke en hindring for anvendelsen, da
teoribrugen afgrænser sig til at fungere som en komprimeret udgave af et literature
review for at forstå den hidtidige italesættelse af begrebet og de dynamikker, der
henholdsvis kan videreføres og må afvises i definitionen af social valuta i et moderat
socialkonstruktivistisk perspektiv.

Tredje kapitel består af specialets todelte analyse, henholdsvis en analyse af en
netnografisk undersøgelse og seks enkeltmandsinterviews. Den netnografiske analyse
fungerer som eksplorativ pilotmetode, og har til formål at analysere adfærden på
Instagram, hvoraf analysens fremgangsmåde vil forekomme todelt. Den første del
søger at afdække de forskellige funktioner, mediet tilvejebringer for at analysere den
observerede adfærd på Instagram, hvor den anden del fungerer fortolkende på grunden
hertil, hvortil eksterne kilder i form af blogs, der italesætter adfærden og baggrunden
herfor, inddrages. Formålet med analysen af interviewene er at bidrage med mere
dybdegående viden i de indsigter, pilotmetoden genererede, hvortil Barthes perifert
inddrages som støtteteori i analysen. Denne metodekombination giver således bedst
mulig forudsætning for optimal besvarelse af problemformuleringen, da der ikke er
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skrevet megen forskningslitteratur om emnet, og vi derfor uundgåeligt må gå
eksplorativt til værks for derefter at skabe dybdegående viden om begrebet.

Fjerde kapitel tager form som specialets diskussion, der søger at diskutere sig frem til
en endelig definition af social valuta.

Slutteligt er en ordforklaringsliste vedlagt som bilag 2 til udspecificering af begreber og
særlig terminologi anvendt igennem specialet.

Afgrænsning
Specialet afgrænser sig primært til at beskue social valuta fra et forbrugerperspektiv,
men man kunne ligeledes have anlagt et virksomhedsperspektiv, da det kan
argumenteres, at virksomhederne er en essentiel del af begrebet, idet de fungerer som
vekslingsagent af social kapital til økonomisk, hvorved social valuta opstår. Det kan
endvidere argumenteres, at det er virksomhederne, der initierer jagten på likes og
følgere ved at give forbrugerne et økonomisk incitament til at opbygge en høj social
kapital. Specialets formål er dog at forstå opbyggelsen af social kapital og
kommunikationsstrategierne anvendt i denne forbindelse i højere grad end selve
vekslingsprocessen. For et mere fuldgyldigt billede af social valuta, kunne det have
været interessant og relevant at inkorporere dette aspekt mere nuanceret, men grundet
specialets begrænsede omfang har vi valgt at fokusere på forbrugerperspektivet og kun
perifert inddrage udviklingen af branding, hvor relevant for forståelsen af fænomenets
tilblivelse. Derudover viste vores Google Scholar søgning endvidere, at der særligt
mangles forskning på forbrugerperspektivet, idet den sparsomme mængde litteratur
der forefindes på området, anlægger et virksomhedsperspektiv.
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METODE
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Kapitel 3: Metode
I dette afsnit argumenterer vi for, hvilke metodiske og analytiske overvejelser og
beslutninger, der sammenlagt udgør nærværende speciales undersøgelsesdesign. Først
skabes et kort overblik over det empiriske arbejdes niveauer, som løbende igennem
afsnittet vil blive gennemgået mere detaljeret.

Vi argumenterer i specialet for, at empiriarbejdet er en proces, der kan opdeles i tre
niveauer.

Første

niveau

kan

karakteriseres

datagenerering,

som

indebærer

indsamlingen af data, herunder forarbejde og udførelse af selve undersøgelsen. I
specialet

indbefatter

dette

niveau

udarbejdelsen

af

undersøgelsesdesign

til

henholdsvis den netnografiske metode og enkeltmandsinterviewene, og endvidere
overvejelser i forbindelse med valg af informanter, interviewguide samt eksekvering af
interviews. Efter datagenereringen er næste niveau selve behandling af det indsamlede
datamateriale. Her foretog vi i forbindelse med vores netnografiske metode
printscreens som dokumentation for vores observation og i forbindelse med vores
enkeltmandsinterview indebar dette niveau transskription af vores optagelser. Sidste
niveau indebærer dataanalyse, som i nærværende speciale inkluderer kodning og
systematisering af det indsamlede datamateriale fra den netnografiske metode og
enkeltmandsinterviewene.

Den hermeneutiske metode
Da den socialkonstruktivistiske tradition forholder sig mere til ontologi og epistemologi
end konkret metodologi, har vi i nærværende speciale valgt at kombinere denne
videnskabsteori med den hermeneutiske metode som overordnet analysetilgang
gennem specialet. Dette fordi hermeneutikken ifølge Lincoln & Guba (1994, s. 165) netop
deler samme ontologi og epistemologi som socialkonstruktivismen3. Direkte oversat
betyder hermeneutik “at fortolke”, og metodisk hermeneutik er, som begrebet antyder,
et analyseredskab, som kan illustreres i den hermeneutiske cirkel. Cirklen indikerer, at

3

Vi er opmærksomme på, at ikke alle er enige i, at socialkonstruktivismen og hermeneutikken deler

samme ontologi og epistemologi. Dette er dog en diskussion, som vi fravælger at beskæftige os med her.
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forståelses- og fortolkningsprocessen er kontekstuel, og essensen er, at man
nødvendigvis må betragte enkeltedelene i lyset af helheden og omvendt også helheden
i lyset af de enkelte dele. Erkendelsen skrider dermed frem som en vekselvirkning
mellem del og helhed, hvorfor det er en kontinuerlig og cirkulær proces uden egentlig
afslutning (Langergaard et. al., 2006, s. 127-28). I hermeneutikken antages det, at
forskeren, såvel som alle subjekter, er indehavere af en række ufravigelige
forforståelser,

som

udgør

en

individuel

forståelseshorisont.

Denne

bibringes

uundgåeligt undersøgelsesfeltet, og dermed begynder en undersøgelse fra forskerens
side aldrig med “tabula rasa” eller med andre ord, uden forudindtagethed (Holm, 2012, s.
91-92). For at opnå forståelse må forskeren indgå i en dialog med det undersøgte ved at
gøre sig selv modtagelig overfor nye input og sammen med undersøgelsesobjektet
arbejde på at nærme sig hinanden i en horisontsammensmeltning. Det er i denne
forbindelse vigtigt at pointere, at en sådan horisontsammensmeltning ikke består af en
reduktion af de respektive forståelseshorisonter, men nærmere genereres en ny
forståelse og dermed ny viden og en fælles forståelseshorisont.

Den hermeneutiske metode skal i specialet ses som den overordnede analysetilgang,
der løbende anvendes igennem specialet, mens metoderne der gennemgås i det
følgende afsnit er mere specifikke indsamlingsmetoder, hvori den hermeneutiske
metode også anvendes.

Vi vil i det følgende skabe klarhed for læseren over de metodiske refleksioner og
overvejelser, vi har haft i forbindelse med indsamling, formatering og behandling af
teori og empiri.

Kodning
Da kvalitative metoder skaber en stor mængde ustruktureret data, kræves en
reducering og systematisering, som kodning kan være behjælpelig med. Kodning kan
anses som første stadie i empiriens behandlingsproces, hvor kvalitativ data opdeles i
mindre relevante dele, som navngives og kategoriseres for at komprimere og
overskueliggøre samlede datasæt (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 450). Da vi har et
todelt datasæt, foretager vi to kodninger. Den ene tager i den netnografiske metode
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form som knap 1.000 printscreens af observationer foretaget på Instagram, som er
blevet systematiseret i en række kategoriserede mapper og vedlagt som Bilag 3, hvori
de billeder, som er brugt direkte i analysedelen ligger i mappen ’billeder direkte anvendt
i analysen. Derudover har vi foretaget en kodning af interviewtranskriptionernes
tekstkorpus, hvor hvert relevant udsagn blev tematiseret, og ligeledes vedlagt som bilag
4-9. Denne proces muliggør sammenligning af interviews, da man undgår at skulle
gennemlæse interviewene et utal af gange og kategoriseringen muliggør endvidere, at
man kan sammenholde ellers originale udsagn. Kodning kan være en nødvendighed
for at skabe overblik over sin data, men man skal imidlertid være opmærksom på, at
kodning er en fragmenteringsproces, hvori data oversættes og generaliseres
(Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 47). Når man kondenserer mening på denne måde,
kan man argumentere for, at der opstår en risiko for, at man kan miste indhold og
betydning i det oprindelige datasæt, som fremover overses. Derfor er det vigtigt at have
en klar idé om den teoretiske baggrund for undersøgelsen, så man ikke overser
potentielt vigtige informationer, hvorfor vi konstant har holdt problemformulering og
teoretisk fokus for øje i kodningsprocessen. Vi har udarbejdet en detaljeret kodebog
vedlagt som bilag 10, således læseren nemt kan finde de forskellige koders betydning
og dermed kodningsproceduren. Dette for at øge transparensen og på den måde sikre,
at andre har mulighed for at gennemgå vores arbejde og forstå de vilkår, der
forudsætter det pågældende arbejde.

Indsamlingsmetode
Overordnet set findes der to metoder, hvorpå man kan indsamle empiri, henholdsvis
den kvantitative og kvalitative metode. Disse metoder differentierer sig fra hinanden i
karakteren af data, som de producerer. Den kvantitative metode skaber såkaldt hård
data, der kan konverteres til talværdi. Hård data er deskriptiv og angiver lidt om en stor
helhed, og er dermed med sin numeriske karakter anvendelig til at skabe et bredt
overblik og styrke generaliserbarhed. I kontrast hertil producerer den kvalitative
metode blød data, der i højere grad giver dybdegående og partikulær indsigt i et mere
afgrænset felt, hvorfor metoden er elaborativ og således nyttig i skabelsen af et mere
dybdegående og nuanceret indblik (Harboe, 2006, s. 31-33). Da projektets formål, grundet
dets subjektivistiske erkendelsesopfattelse, er at forstå social valuta begrebet frem for
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at forklare og udlede generelle lovmæssigheder, vil vi alene i specialet anvende den
kvalitative metode i form af netnografi og enkeltmandsinterviews. For at besvare
specialets problemformulering bedst muligt og forstå social valuta fra forbrugernes
perspektiv, finder vi det essentielt at undersøge den adfærd, der udspiller sig i
genereringen af social valuta, hvorfor den kvalitative metode bedst understøtter dette
formål, da den faciliterer dybdegående indsigt i adfærden i forbindelse med social
valuta. Vi erkender endvidere med den socialkonstruktivistiske position, at det ikke er
muligt at producere objektiv og universel viden, men at de resultater, vi når frem til, er
partikulære og altid allerede fortolkede. Af denne årsag forkaster vi den traditionelle
udgave af begreber som reliabilitet og validitet, som ligeledes kan argumenteres at
stamme fra naturvidenskaben og den positivistiske anvendelse af kvantitative metoder
til måling af virkeligheden med antagelsen om, at jo mere præcis en undersøgelse er,
des nærmere kommer man virkeligheden. Derfor har vi i stedet forsøgt at kvalitetssikre
den kvalitative metode på andre måder. Vi har bl.a. forsøgt at skabe så høj grad af
transparens som muligt ved at eksplicitere vores fremgangsmåde og refleksioner i
forbindelse hermed, således læseren ikke bringes i tvivl om, hvordan de konkrete
resultater er tilvejebragt. Vi erkender, at specialets resultater ikke er repræsentative for
den samlede population, og at de ikke direkte kan overføres til enhver kontekst, men
derimod søger vi at finde handlingsmønstre, hvorved vi frem for almen generalisering i
stedet benytter os af analytisk generaliserbarhed, hvor vi generaliserer til teoretiske
antagelser, som bliver vejledende for, hvad der sker i tilsvarende situationer (Kvale,
1997, s. 205). Et unikt fænomen kan argumenteres at bestå af unikke såvel som
generelle komponenter forstået på den måde, at for at kunne italesætte et fænomen
som nyt og unikt, må der unægteligt være noget generelt og genkendeligt, som
fænomenet vurderes unikt i forhold til. Grunden til, at vi kan tale om analytisk
generaliserbarhed er således, at de generelle elementer i fænomenet i vis udstrækning
kan overføres til andre situationer omend i kontekstualiseret form.

Undersøgelsesdesign
For at besvare problemformuleringen i nærværende speciale fandt vi det nødvendigt at
kombinere to metoder, hvorfor specialets empiri udgøres af to datasæt. Da der endnu
ikke er skrevet megen forskningslitteratur omkring social kapital som betalingsmiddel,
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fandt vi det nødvendigt med en eksplorativ tilgang for at skabe en indgangsvinkel til
emnet, hvorfor den netnografiske metode er valgt. Derudover havde vi qua vores
problemformulering behov for indledningsvist at undersøge det valgte medies
funktioner. Dette for at blotlægge de grundlæggende systemiske og strukturelle
forudsætninger, der betinger eksistensen af social valuta og danner adfærdsrammen,
hvilket en undersøgelse af mediet igennem den netnografiske metode endvidere
muliggjorde. Den netnografiske metode og analyse rejste en række spørgsmål omkring
brugernes livsverden, som krævede en mere dybdegående metode at få indsigt i,
hvorfor vi har valgt at supplere den netnografiske metode med yderligere en kvalitativ
metode, som kunne facilitere de dybdegående data vi manglede for at kunne besvare
vores problemformulering tilfredsstillende. Denne type data kan indsamles på flere
måder, og metoden, som man anvender, varierer alt efter formålet med undersøgelsen.
Fokusgrupper er især hensigtsmæssige til at generere data om sociale gruppers
fortolkning, interaktion og dynamikker, men er derimod mindre velegnede til at
generere dybdegående data om menneskers livsverden (Halkier, 2002, s. 15-16).
Enkeltmandsinterviews giver derimod, i større omfang, adgang til de respektive
informanters livsverden, da det enkelte individ bliver tillagt mere taletid og dermed
muligheden

for

at

udtrykke

sig

mere

dybdegående

end

tilfældet

ved

et

fokusgruppeinterview. Af denne årsag fravalgte vi en fokusgruppe, et fravalg der
ydermere blev taget på baggrund af spørgsmålenes karakter, da vi netop søgte indsigt i
en adfærd, som vi i den netnografiske undersøgelse observerede ofte søgtes skjult. Der
ville altså med en fokusgruppe være risiko for, at den ærlighed vi havde brug for, for at
afdække vores problemformulering blev begrænset. Da specialet søger at få adgang og
indsigt i informanternes livsverden, er enkeltmandsinterviews altså valgt. Den
netnografiske metode faciliterede således en indgang til emnet og blev vejledende for,
hvad vi videre ville undersøge, idet den bidrog med den fornødne viden, vi havde brug
for til at stille mere kvalificerede spørgsmål i interviewene. Enkeltmandsinterviewene
gav desuden mulighed for at få italesat baggrunden for den adfærd, vi observerede i
den netnografiske metode. En skematisering af undersøgelsesdesignet for de to
undersøgelser er vedlagt som bilag 11 og bilag 12.
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Netnografisk metode
Etymologisk set stammer begrebet etnografi fra ordene ethnos, som betyder folk og
graphi, som betyder skrivning, hvorved ordet kan oversættes som folkebeskrivelser
(Gyldendal, 2015). Etnografi refererer til en kvalitativ beskrivelse af menneskelige og
kulturelle praksisser samt adfærd og bygger på deltagelse og observation i felten, som i
specialets tilfælde afgrænser sig til det sociale medie Instagram. Metoden er altså per
definition eksplorativ, hvorfor den i nærværende speciale anvendes indledningsvist
som pilotmetode til de følgende enkeltmandsinterview, hvor viden hertil indsamles,
således mere kvalificerede spørgsmål kan stilles.

Forskeren har i brugen af den etnografiske metode frie rammer for sammensætningen
af undersøgelsesdesign, idet der ikke forefindes faste grænser og regler herfor, men
sammensættes ud fra interessefelt. Den etnografiske metode har således en iboende
fleksibilitet, som gør, at to undersøgelsesdesigns sjældent ligner hinanden (Kozinets,
2002, s. 62). For på optimal vis at kunne indleve sig i felten og opnå et detaljeret indtryk
heraf,

er

den

etnografiske

metodes

varighed

sjældent

under

et

halvt

år.

Udgangspunktet er dog, at man skal være til stede i felten indtil et mætningspunkt i
forhold til dataindsamlingen er nået (Kozinets, 2002, s. 64). I nærværende speciale har
vi dog kun haft mulighed for at bedrive intensiv etnografi i en måned, men som
kompensation herfor har vi to måneder forinden og de efterfølgende to måneder
jævnligt observeret mediet for at sikre os, at vi har nået et reelt mætningspunkt, et
faktum vi kunne se, idet mange af observationerne i slutfasen begyndte at gå igen. Da
Instagram er et internetforankret socialt medie, tager denne etnografiske undersøgelse
form som den nyeste udvikling inden for etnografien, nemlig såkaldt netnografi.
Netnografi som forbruger- og marketingsforskning er en relativ ny kvalitativ metode
udviklet af Robert Kozinets i slutningen af 1990’erne og præsenteret i bogen
Netnography (2015). Navnet er en konstellation af de to begreber (inter)net og
(et)nografi, og den benytter, som navnet indikerer, etnografiske arbejdsmetoder på
internettet. Netnografi er ifølge Kozinets (2002, s. 62) selv “a new qualitative research
methodology that adapts etnographic research techniques to study the cultures and
communities that are emerging through computer-mediated science”. Metoden
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anvendes altså til at studere såkaldte online communities på et givet medie herunder
kommunikationen og interaktionen brugere imellem (Kozinets, 2002, s. 62).

Kozinets (2002, s. 63) inddeler den netnografiske metode i fem faser, som udgør den
samlede proces for det netnografiske arbejde. Første fase i processen kalder han

making cultural entree og er en fase, der indebærer udvælgelsesprocessen af et
relevant forum, eller med andre ord felten, som undersøgelsen skal tage udgangspunkt
i, i dette tilfælde udvalgt i forhold til specialets overordnede problemformulering. I
specialet er Instagram som medie valgt, idet betaling via sociale relationer ofte
italesættes i forbindelse med lige netop dette medie (Bilag 13), og idet vi selv gennem
længere tid har bemærket denne tendens på Instagram. Dette medie blev observeret for
at kortlægge omgangen de sociale relationer imellem, samt de strategier der anvendes i
tilegnelsen af social kapital med social valuta som formål.

Næste fase i den netnografiske metode er gathering and analyzing data. Indsamlingen
af data er i nærværende speciale foregået vha. feltnoter samt screenshots som
dokumentation for observationerne. Disse anvendes i analysen af mediet.

Ensuring trustworthy interpretation er Kozinets (2002, s. 64) tredje fase i metoden og
indebærer, som ved kvalitative metoder generelt, validitetsproblemstillingen. Kozinets
(2002, s. 64) vurderer, at validitet, eller med hans egne ord troværdighed, kan være et
problem i flere henseender. Først og fremmest optager det klassiske validitetsdilemma
vedrørende forskeren som subjektiv agent i databehandlingen Kozinets. For at
imødekomme denne problemstilling fokuserer vi, som tidligere nævnt, igennem
analysen på at opretholde en høj grad af transparens. Hermed menes en eksplicitering
af den metodiske fremgangsmåde i form af righoldige kontekstuelle beskrivelser, så det
bliver tydeligt for læseren, hvordan vi i specialet er nået frem til de respektive
konklusioner (Dahler-Larsen, 2008, s. 86). Idet specialet jf. problemformuleringen ikke
søger formel generaliserbarhed, men i stedet en indgående forståelse af fænomenet
social valuta,

anvendes dette tiltag som kvalitetssikring ved at styrke validiteten.

Derudover kan den netnografiske undersøgelse som pilotmetode argumenteres i sig
selv at fungere som et tiltag, der kan styrke validiteten, idet de fremanalyserede
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kategorier efterprøves i de efterfølgende enkeltmandsinterview. Kozinets hævder
yderligere, at troværdighed ikke alene kan være et problem i forbindelse med
databehandlingen

og

undersøgelsens

resultater,

men

også

i

forhold

til,

at

kommunikationen som analyseobjekt foregår gennem elektroniske medier, hvorved
informanterne har mulighed for at fremstille ”a more carefully cultivated and
controlled self-image” (Kozinets, 2002, s. 64). Denne problemstilling kan imidlertid
argumenteres ligeledes at gøre sig gældende offline, i eksempelvis et interview, jf.
Goffmans teori om individers selvfremstilling og navigation mellem front- og
backstage, en teori, der vil blive gennemgået i afsnittet: Social samhandling. Goffmans
teori fra 1959 er udviklet uafhængigt af internettet og dets sociale medier, hvorfor
tendensen til selvfremstilling kan argumenteres at være alment gældende. Det kan
endvidere argumenteres, at den modsatte effekt end den Kozinets omtaler indtræder,
idet vi observerede informanterne uden deres viden herom, hvorved deres adfærd er
upåvirket af os som observatører.

Ovenstående skaber imidlertid et etisk dilemma. Ifølge Kozinets er conducting ethical

research netop en vigtig del af den netnografiske metode. De etiske aspekter af
metoden er en omfattende og mangefacetteret diskussion, der grundlæggende
omhandler, hvorvidt online fora skal betragtes som private eller offentlige. Denne
problemstilling giver anledning til en række etiske overvejelser, som forskeren må gøre
sig igennem undersøgelsen (Kozinets, 2002, s. 65). Ifølge Kozinets (2002, s. 65) er vi som
forskere bag netnografien såkaldte professional lurkers eller med andre ord personer,
der i professionelt øjemed lurer i hemmelighed og gør uploadede materiale til genstand
for analyse uden informantens officielle samtykke (Kozinets, 2002, s. 65). Kozinets
(2002, s. 65) anbefaler i denne forbindelse, at forskeren skal tilkendegive sin
tilstedeværelse, herunder også formålet med denne. Vi har dog i nærværende speciale
valgt en rendyrket observatørrolle uden deltagelse ved ikke at informere brugerne på
Instagram om vores tilstedeværelse og ej heller formålet hermed med det argument, at
en sådan tilkendegivelse med stor sandsynlighed ville påvirke undersøgelsens
resultater. Den netnografiske metodes styrke er netop, at undersøgelsen ifølge den
amerikanske professor i forbrugerforskning Jennifer Sandlin (2006, s. 289) er
“conducted using observations of consumers in a context that is not fabricated by the
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marketing researcher”. Det betyder, at forskeren kan undersøge feltet uden påvirkning
af informanterne, som ellers risikeres ved flertallet af kvalitative metoder som
eksempelvis en fokusgruppe, der ikke foregår i det naturlige miljø, men ofte i en
iscenesat og artificiel kontekst. Denne fordel frafalder til en vis grad, hvis
informanterne informeres om vores tilstedeværelse, idet specialets undersøgelsesfelt
er præget af en række mere eller mindre subtile strategier, som til tider forsøges skjulte.
For at imødekomme den etiske problemstilling skal det dog understreges, at vi har
valgt ikke at anvende materiale fra de brugere, som aktivt har valgt at aktivere
funktionen privat profil, som indebærer, at man skal anmode om at følge den givne
bruger, som herefter aktivt godkender eller afviser denne anmodning. Dette gør vi for at
respektere ønsket om at holde indholdet privat og forbeholdt en selekteret målgruppe.
Det er desuden en præmis ved internettet, at informationer ved upload stilles offentligt
tilgængeligt, hvorfor det kan argumenteres, at brugerne med offentlige profiler implicit
giver samtykke hermed. Når du uploader materiale på Instagram, trykker du endvidere
“del”, som sidste led i uploadsprocessen, en funktion der sprogligt indikerer, at
indholdet deles med andre. Slutteligt anonymiserer vi analysematerialets afsender,
således dette er uidentificerbart, og dermed har vi forsøgt at imødekomme det etiske
dilemma bedst muligt.

Idet vi har valgt ikke at tilkendegive vores tilstedeværelse er Kozinets femte og sidste
punkt Member check i den netnografiske proces ikke relevant. Dette punkt omhandler,
at man vedligeholder kontakten med sine informanter med henblik på at lade
informanterne kommentere på analyseresultaterne for at sikre, at disse er tolket
korrekt, hvorved validiteten højnes. Da vi har valgt ikke at tilkendegive vores
tilstedeværelse og agenda, har vi i stedet valgt at lade netnografien være pilotmetode
for interviewene med det formål at efterprøve analyseresultaterne i interviewene.
Validiteten kan således stadig argumenteres at styrkes, idet vi på denne måde opnår
en, om ikke andet alternativ, form for member check, når informanterne i
enkeltmandsinterviewene har mulighed for at be- eller afkræfte resultaterne fra den
netnografiske analyse. Det kan argumenteres, at et regulært member check i Kozinets
optik ej heller ville have en positiv effekt på validiteten, netop fordi undersøgelsen
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omhandler til tider subtile og skjulte strategiske mekanismer, som informanten
muligvis ikke selv er bevidst omkring eller vil vedkende sig.

Enkeltmandsinterview
Valg af informanter
Igennem den netnografiske metode fandt vi, at opbyggelsen og brugen af social valuta
var særligt dominerende inden for profiler med interesse for bolig og interiør, hvorfor
det naturligt også var dem, vi kunne rekruttere. Vi ser dog ikke den manglende
repræsentativitet som et bias, idet vi ikke søger nogle generelle lovmæssigheder, som
direkte kan overføres til alle felter, men i stedet

søger vi at forstå konkrete

handlingsrationaler eller tommelfingerregler, der gør sig gældende i opbyggelsen og
brugen af social valuta.

For bedst at kunne besvare specialets problemformulering havde vi opstillet to
standardkriterier i udvælgelsen af informanter. Disse standardkriterier udsprang af den
netnografiske undersøgelse, som indikerede to adfærdsmønstre med hver deres
kommunikationsstrategi afhængigt af følgerantallet. Vi ønskede at interviewe, hvad vi
har valgt at betegne som Instaicons - et begreb, der dækker over Instagram brugere
med en høj social kapital på over 10.000 følgere samt Upcomings med et relativt højt
følgerantal på minimum 1.000 følgere og endvidere en konstant følgertilvækst. Et krav
var endvidere, at brugerne ikke måtte være indehavere af en anerkendt blog, være
offentligt kendte mennesker, eller på anden vis have haft mulighed for at tilegne sig en
høj social kapital uden for Instagram mediet, idet den sociale kapital kunne være
overført til mediet og ikke akkumuleret igennem strategisk brug af mediet, som netop
er det, vi ønsker at undersøge i specialet. I udvælgelsesprocessen benyttede vi os derfor
af såkaldt stratificeret udvælgelse, da vi inddelte populationen på Instagram i strata på
baggrund af ovenstående kriterier, således der forekom tre strata: brugere med under
1.000 følgere, Upcomings med mellem 1.000 - 9.999 følgere samt Instaicons med 10.000
følgere eller derover. Vi udvalgte derefter fra vores strata med Upcomings og
Instaicons, mens vi helt undlod at vælge fra det sidste strata, hvorfor vores udvalg blev
bevidst disproportionalt (Harboe, 2001, s. 63; Andersen, 2010, s. 112). I udvælgelsen af
informanter forekom det svært at holde overblik over Instagram profilernes
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følgertilvækst og aktivitet simultant, hvorfor vi benyttede os af Minter, et analytisk
redskab, der indsamler data over den ønskede Instagram brugers aktivitet og tilvækst,
som samles i en månedlig rapport (Bilag 14). På den måde fandt vi frem til 35 relevante
Instagram brugere, hvoraf 17 kunne karakteriseres som Instaicons og de resterende 18
som Upcomings, som vi kontaktede. Heraf endte vi med en kombination af to
Instaicons og fire Upcomings. Som udgangspunkt havde en kombination med tre af
hver kategori formentlig været den mest optimale for at belyse de to adfærdsmønstre,
men en svær rekruttering af særligt Instaicons gjorde, at vi måtte kompromittere en
smule med dette udgangspunkt. Den svære rekruttering kan ses som et resultat af
deres status, som vi i analysen så tog karakter som offentligt kendte menneskers. Det
udgjorde dog ikke et bias for specialet, da Instaicons tidligere har gennemgået og ageret
som Upcomings for at nå til deres nuværende position som Instaicons, mens
Upcomings aspirerer og navigerer efter Instaicons, hvorfor de hver især også kunne
bidrage med viden om den anden kategori. Ideelt set fortsætter den hermeneutiske
fortolkningsproces uendeligt, hvorfor vi ikke allerede på forhånd havde opstillet et krav
for antallet af interviews. I praksis var vi dog nødt til at stoppe processen, da vi havde
indsamlet tilstrækkelig viden til at besvare vores problemformulering, hvad man ifølge
Kvale og Brinkmann kan kalde god gestalt eller et mætningspunkt, hvor fremkomne
temaers betydning indgår i en sammenhængende enhed (Brinkman & Kvale, 2009, s.
233). Det vil sige, at vi først stoppede fortolkningsprocessen, da vi havde et mønster at
teoretisere på baggrund af. Vi stoppede dermed empiriindsamlingen efter seks
interviews, idet de sidste interviews generede mange af de samme tematikker som i de
første. En oversigt over yderligere informantinformation forefindes som bilag 15.

Argumentation for interviewguide
Interviewguiden for enkeltmandsinterviewene er udarbejdet med udgangspunkt i
Steinar

Kvales

(1997)

interviewteknikker

præsenteret

i

bogen

Interview:

en

introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Interviewet blev udformet
halvstruktureret, hvoraf det strukturerede kom til udtryk, idet vi, med udgangspunkt i
vores analyseresultater fra den netnografiske metode, udarbejdede en vejledende
ramme for interviewet. Interviewet er således struktureret efter overordnede temaer,
som bærer præg af de spørgsmål, der rejste sig i den netnografiske metode, som
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krævede en mere dybdegående tilgang (Kvale, 1997, s. 129). I specialet kommer vores
forforståelser

særligt

til

udtryk

i

udarbejdelsen

af

den

halvstrukturerede

interviewguide, idet vi arbejder ud fra hypoteser tilvejebragt af den netnografiske
undersøgelse. Disse forforståelser blev udfordret og udviklet i interviewanalysen, hvor
vi i en åben dialog med informanterne gjorde os modtagelige over for deres
forståelseshorisonter, og således skete en horisontsammensmeltning, hvorved ny
viden opstod. Resultatet af en sådan horisontsammensmeltning blev uundgåeligt, at
vores nyerhvervede viden blev subjektiv. Hermeneutikken og socialkonstruktivismen
er netop af positivister kritiseret for denne subjektivistiske erkendelsesopfattelse, og
som følge heraf den manglende evne til at forklare strukturen i forståelsesgrundlaget.
Specialets formål er imidlertid ikke at forklare og generalisere, men nærmere at
fortolke og forstå forskellige meningslag samt handlingsrationaler bag social valuta i
forhold til de respektive informanters praksis samt den forståelseshorisont deres
handlinger udspringer fra. Således kan det argumenteres, at kritikken ikke bliver en
begrænsning for nærværende speciale.

Vi gik dog ikke mere strukturerede til værks, end at vi gav mulighed for og plads til
afvigelser, hvis det forekom relevant for problemstillingen. Interviewguiden bar
primært præg af åbne hv-spørgsmål, således informanterne fik mulighed for at svare i
egen terminologi og ud fra egen forståelseshorisont. Endvidere faciliterede de åbne
spørgsmål mere nuancerede svar, og risikoen for dikotomier samt ledende spørgsmål
reduceredes. Ledende spørgsmål virker ofte bekræftende på viden, man allerede har
kendskab til, hvilket kan hæmme udviklingen af ny viden. Et halvstruktureret
interview kombineret med åbne spørgsmål giver derimod mulighed for at belyse
emner, som vi ikke allerede på forhånd har kendskab til, hvorved vores
forståelseshorisont udvides (Jensen, 1991, s. 80). Den neutralitet, der ligger i åbne
spørgsmål bevirker ydermere, at informanterne ikke føler, at der hverken er rigtige eller
forkerte svarmuligheder, hvorfor svarene bliver mere ærlige og således også mere
valide. Det var særligt vigtigt for besvarelsen af vores problemformulering at skabe en
konfidentiel stemning, da vi søgte svar på en adfærd, der ofte søges skjult. Vi erfarede,
at informanterne, som resultat af den konfidentielle stemning, lukkede os ind i deres
livsverden, idet de gav udtryk for, at deres udsagn ikke var noget, de ville ytre offentligt,
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og vi opnåede et langt større indblik i de anvendte strategier, end hvad vi havde turde
håbe på (Bilag 6, s. 16). For at skabe en tryg atmosfære introducerede vi desuden
informanterne nøje for formålet med interviewet, de faktuelle omstændigheder
omkring brugen af informationerne, og hvordan samt til hvem resultaterne publiceres
(Jensen, 1991, s. 76). Vi indledte bevidst interviewet med mere faktuelle spørgsmål
omkring deres brug af Instagram, hvorved spørgsmålene i takt med, at vi fik etableret
en tryg stemning, i højere grad kom til at omhandle det strategiske aspekt. Den
halvstrukturerede tilgang og de åbne spørgsmål gjorde inddragelsen af såkaldte probes
uundgåelig. Probes er betegnelsen for uddybende og kompletterende spørgsmål, der
giver informanterne mulighed for at nuancere deres svar, hvilket var nødvendigt, idet
vi erfarede, at særligt Instaicons talte meget indforstået omkring deres strategiske
adfærd, og at Upcomings af og til havde svært ved at italesætte, hvorfor de gjorde, som
de gjorde. Endvidere undersøgte vi uhåndgribelige begreber som anerkendelse og tillid,
der kan være svære at italesætte, men som brugen af probes hjalp informanterne til at
reflektere over, og således opnåede vi et mere fuldgyldigt billede (Jensen, 1991, s. 88).
Interviewguiden bestod primært af erfarings- og adfærdsspørgsmål for at forstå deres
adfærd og enkelte opinionsspørgsmål for at blotlægge baggrunden for denne (Jensen,
1991, s. 77-78). Disse typer spørgsmål anvendes for at opnå en nuanceret indsigt i
informanternes personlige erfaringer med og adfærd på mediet.
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Kapitel 4: Et sammensat teoriapparat
Følgende kapitel har til hensigt at fremanalysere forudsætningerne for oprindelsen af
social valuta, samt de komponenter fænomenet består af for senere i specialet at kunne
definere begrebet og vurdere, hvordan det opbygges og anvendes i et aktuelt
forbrugerperspektiv. Omdrejningspunktet i nærværende speciale er social valuta, og da
fænomenet

er

af

nyere

oprindelse,

inddrager

vi

teorier,

som

kan

virke

komplementerende for forståelsen af fænomenet og som kan udfolde fænomenet i et
forbrugerperspektiv

i

højere

grad

end

hidtil

set.

Derudover

anlægges

en

socialpsykologisk vinkel, som inddrager forbrugeren som indehaver og generator for
social kapital, for at få indblik i de mekanismer og omstændigheder, der berettigede
eksistensen af social valuta, men som på den anden side tilmed problematiserer
fænomenet anvendt som virksomhedsstrategi. På dette grundlag sammensættes
teoriapparatet, og de anvendte teorier udvælges på baggrund af de respektive
perspektiver.

Det senmoderne samfund
Dette afsnit vil skitsere det overordnede samfundsmæssige makroperspektiv for at
undersøge, hvordan samfundsudviklingen har bidraget til individets hungren efter
social kapital, og hvorfor denne kapitalform i dag er blevet en integreret del i nogle
virksomheders brandingstrategi og anvendt som betalingsmiddel.

Som et led i afdækningen af nuværende samfundstilstand finder vi det relevant i det
følgende

afsnit

at

inddrage

den

amerikanske

sociolog

David

Riesmans

samfundsanalyse “The Lonely Crowd” fra 1950 til at skitsere den historiske
samfundsmæssige udvikling og dertilhørende samfundstyper og socialkarakterer. Da
Riesman anses som en foregangsmand inden for det socialpsykologiske felt, var han
en af de første til at italesætte den nye karaktertype i det moderne samfund, hvorfor
hans indflydelsesrige teori anvendes til at skabe et overblik over samfundsudviklingen
som fundament for videre at kunne forstå og italesætte de enkelte tendenser, der udgør
social valutas eksistensgrundlag. Sociologerne Anthony Giddens og Andreas Reckwitz
anvendes i forlængelse af Riesman til mere nuanceret at beskrive det senmoderne
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individs refleksive natur og dermed dets bevæggrunde. Da Giddens og Reckwitz teori
desuden er af nyere oprindelse, kan inddragelsen af disse bidrage Riesmans teori med
et mere aktuelt perspektiv på den senmoderne samfundstilstand og socialkarakter.
Giddens sociologiske modernitetsanalyse er dog fra midten af 1990’erne, og
samfundstilstanden såvel som individet kan således også argumenteres at have
gennemgået en udvikling siden da, hvilket brugen af Reckwitzs nyere teori fra 2006
forsøger at kompensere for. Slutteligt inddrages sociolog Ulrich Beck og hans teori om
risikosamfundet ganske perifert for at nuancere det senmoderne individs psykiske
sårbarhed og dets konsekvenser.

Selvom de tre sociologer grundlæggende beskæftiger sig med den samme udvikling,
vælger vi at inddrage dem alle, idet de beskuer udviklingen fra forskellige vinkler og
tillægger forskellige fænomener hovedvægt. Således forsøger vi at undgå, hvad der kan
argumenteres at være samfundsdiagnosernes største kritik nemlig den, at de ofte fører
til endimensionelle oversimplificeringer af samfundet, idet der ofte periodiseres på
baggrund af enkelte tendenser, som isoleret set bliver karakteristika for en hel epoke.
Samfundet er sjældent styret af én enkelt logik, som gennemtrænger alle mennesker
og institutioner, men ofte er det karakteriseret af flere og i mange tilfælde forefindes
også modstridende tendenser (Honneth, 2006, s. 118-120). Ved at inkludere flere
perspektiver sikrer vi således et mere nuanceret billede. Vi er dog opmærksomme på, at
vi ikke kan begribe alle dynamikker i samfundet i nærværende speciale, og det er
derfor vigtigt at understrege, at vi blot inddrager de tendenser, der kan synes relevante
for social valuta som fænomen.

Det ensomme massemenneske
Riesman skildrer i “The Lonely Crowd” (1950) samfundsudviklingen ud fra forskellige
samfundstyper med hver deres socialkarakter. Riesmans teori er baseret på et større
empirisk studie af den nye amerikanske middelklasse i de amerikanske storbyer, som
han mente afspejler de nye samfundstendenser (Riesman, 1985, s. 7-8, 13, 116).
Riesmans værk er således demografisk betinget til én enkelt klasse i det amerikanske
samfund, dog mener vi at kunne argumentere for, at teorien kan anvendes i bredere
omfang og overføres til det danske samfund, idet vi har gennemgået lignende
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samfundsmæssig udvikling fra landbrugssamfund til industrialisering og herefter
informationssamfund (Winding, 2013). Derudover er det Riesmans (1985, s. xii)
overbevisning, at den udvikling han skitserer, vil brede sig til andre byer og lande, og
hans fokus er derfor på et bredere plan at indkredse det moderne menneske og sætte
det ind i en historisk kontekst. Udviklingen demonstrerer han med inddragelsen af
demografen Frank W. Notesteins S-kurve, der illustrerer de tre stadier i den
demografiske udvikling fra det feudale samfund frem til det moderne. Stadierne på Skurven

er

karakteriseret

ved

henholdsvis

“et

højt

vækstpotentiale”,

“en

befolkningsbølge” og “en truende nedgang i folketallet”. Riesmans hypotese er, at der til
hver af S-kurvens tre stadier: ”synes at svare et samfund, der gennemtvinger en
bestemt konformitet og danner den sociale karakter på hver sin klart definerbare
måde” (Riesman, 1985, s. 52). “Social character is the product of social forms; in that
sense, man is made by his society” (Riesman, 1950, s. 3). Socialkarakteren er ifølge
Riesman (Riesman, 1985, s. 48) den karakter, der er fælles for større grupper, og det er
hans

overbevisning,

at

socialkaraktererne

er

betingede

af

de

pågældende

socialhistoriske forhold, da de samfundsmæssige strukturer danner de grundlæggende
rammer for socialkarakterenes konstruktion.

Det ydrestyrede menneske
Middelalderens feudalsamfund er den første epoke, som Riesman (1985, s. 130) omtaler.
Perioden er præget af en høj fødselsrate med tilsvarende høj dødelighed, hvorfor
generationsudskiftningen er stor og populationen relativt ung. Den høje fødselsrate gør,
at der er et højt vækstpotentiale, hvis dødeligheden minimeres, eksempelvis med
forbedringer i hygiejnen og den medicinske viden. Dette samfund karakteriserer han
som

traditionsstyret,

hvori

individet

var

ydrestyret,

idet

det

slavisk

fulgte

nærsamfundets normer og reglementer, hvorfor givne livsmønstre tenderede til at
bestå. Familien og fællesskabet var i fokus, og storslægtsfamilien udgjorde den
vigtigste faktor i karakterdannelsen, hvorfor mennesket ikke blev anerkendt som
selvstændigt individ. I stedet var individet præget af rigide og fastlagte roller. Den
prædeterminerede identitet betød, at individet havde få valgmuligheder, en faktor, der
kun forstærkedes af en yderst begrænset geografisk såvel som social mobilitet
(Riesman, 1985, s. 55).
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Det indrestyrede menneske
Andet stadie på S-kurven kaldes befolkningsbølgen grundet et fald i dødelighedsraten,
som har resulteret i en væsentlig befolkningstilvækst. Befolkningstilvæksten skyldes
den industrielle revolution, som indebar en udvikling inden for industrien og
produktionen, som muliggjorde masseproduktion og dermed skabte en øget
urbanisering. Dette fordi behovet for arbejdskraft bevægede sig fra landbruget og over
til fabrikkerne i byen. Som konsekvens af den industrielle revolution blev den formelle
skolegang desuden udvidet, idet der opstod et behov for tillæring af nye kundskaber,
således mere komplekse arbejdsopgaver, som krævedes af den nye teknologi og øget
produktion, kunne varetages. Perioden indebar en større geografisk mobilitet grundet
den øgede urbanisering og således påbegyndtes også en social mobilitet, idet behovet
for specialiseret arbejdskraft igangsatte en efterspørgsel på uddannelse, hvorved den
yngre generation fik mulighed for at bryde med den sociale arv (Riesman, 1985, s. 58).

Socialkarakteren i dette samfund definerer Riesman (1950, s. 13) som indrestyret, idet
der lægges vægt på individets evne til individuel stillingtagen gennem indre fastsatte
værdinormer. Konformiteten blev således skabt igennem indre ufravigelige livsmål.
“The source of direction for the individual is “inner” in the sense that it is implanted
early in life by the elders and directed toward generalized but nonetheless
inescapeably destinated goals” (Riesman, 1950, s. 15). At Riesman

(1985, s. 13)

karakteriserer denne socialkarakter som indrestyret kan synes en smule paradoksal,
idet han beskriver dette individ som styret af udefrakommende kræfter i form af dets
forældre. Dette sker, som citatet indikerer, dog ganske tidligt gennem opdragelsen af
barnet, hvor retningslinjer indpodes og en grundlæggende indre kraft dannes, som
bliver individets indre ledestjerne. Metaforisk forklarer Riesman (1985, s. 67) det med, at
det indrestyrerede menneske fra en tidlig alder bliver installeret med et gyroskop, der
danner det manøvrefelt, som det kan handle ud fra ved at udstikke særlige
retningslinjer. Det indrestyrerede menneske træffer dog helt selv sine beslutninger
indenfor manøvrefeltet, hvorfor det er i stand til at gå egne veje og træffe egne valg. Det
indrestyrede menneske er individualistisk styret, idet dets bekymringer primært er
bundet op på dets egne præstationer samt livsmål og respektabilitet, herunder
selvrespekt, er derfor målet for det indrestyrede individ. Denne socialkarakter
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prioriterer desuden faglig præstation over sociale forhold, som ikke vægtes højt, og de
to sfærer er for disse mennesker skarpt adskilte (Riesman, 1985, s. 172). Af denne årsag
tenderer det indrestyrede menneske ifølge Riesman til at være ensomt og plaget af dets
anstrengelser i forbindelse med at leve op til forældrenes og egne krav. I det
indrestyrede samfund er ydre værdier såsom rigdom og magt blevet fremtrædende
statussymboler, hvor status i traditionsstyrede samfund i højere grad var bestemt
alders-hierarkisk (Riesman, 1985, s. 82). Et klassisk eksempel på denne socialkarakter er
den amerikanske filantrop John D. Rockefeller, som levede efter fastforankrede
moralforestillinger omkring en beskeden livsførelse trods enorm rigdom (Biography,
2015b).

Det gruppestyrede menneske
Den tredje og sidste socialkarakter som Riesman (1985, s. 62) skildrer er det
gruppestyrede menneske. På S-kurven er denne periode kendetegnet af en nedgang i
populationen på trods af en lav dødelighed, da fødselsraten ligeledes er lav. Riesman
periodiserer dette stadie på kurven som det moderne samfund. Det er i denne periode,
at servicesektoren fremkommer, og en øget automatisering af produktionen frigør
arbejdskraft til servicefagene. Centrale nøgleord for perioden er ifølge Riesman (1985, s.
63-64) forbrugerisme, massemedierne samt individualisering. Det gruppestyrede
menneske er kendetegnet ved, at det primært konstruerer sig selv i mødet med andre,
hvorfor anerkendelse bliver primus motor for enhver handling, som individet foretager.
For denne socialkarakter bliver den omgivende vennegruppe og massemedierne det
indflydelsesrige omdrejningspunkt, og familien, som før har været af stor betydning,
træder nu i højere grad i baggrunden (Riesman, 1985, s. 89). Dette sker, idet barnet ikke
opdrages med klart definerede retningslinjer og mål, men lærer i stedet vigtigheden i at
kunne tilpasse sig socialt (Riesman, 1985, s. 110). Påvirkningen sker i stigende grad fra
massemedier og vennegruppen, idet individet nu finder sine rollermodeller udenfor
hjemmet, og som konsekvens heraf er forældreindflydelsen dalende (Riesman 1985, s.
95). Mediernes stigende indflydelse på socialkarakteren resulterer desuden i, at
individet skal forholde sig til endnu flere mennesker end tidligere, idet det eksponeres
for betydeligt flere end dem, det omgås med fysisk (Riesman, 1985, s. 135). Det er også
gennem medierne, at individet bliver forbrugsbevidst, og det handler i dette
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gruppestyrede samfund i mindre grad om forbrugets funktionelle værdi og i højere grad
om dets indvirkning på gruppen og dermed dets symbolske værdi (Riesman, s. 1985, s.
90). Det gruppestyrede samfund er derfor præget af et stort pres på det enkelte
menneske. Presset og de mange krav skabes bl.a. af en ny forbrugerisme,
massemedierne samt de sociale gruppers krav. Derfor bliver dette menneske et
tilpasningsdygtigt og omstillingsparat menneske, som hele tiden reflekterer over dets
fremtræden i forhold til andre. Det gruppestyrede menneske udvikler dermed en
følsom antenne overfor andres forventninger for at tilfredsstille et umætteligt behov for
anerkendelse. Mennesket skal ikke efterleve nogle entydigt sande normer og værdier,
men skal i stedet kunne omstille sig og være fleksibel overfor de konstant skiftende
krav og forventninger fra gruppe til gruppe (1985, s. 64-65). Manglende retningslinjer og
evige bestræbelser på at tilpasse sig de mange omkringliggende krav, som konstant
ændres i takt med samfundets hastige udvikling, medfører ifølge Riesman (1985, s. 92)
nervøs ængstelse hos det gruppestyrede menneske. Udviklingen fra det indrestyrede
menneske til det gruppestyrede har altså medført, at socialkarakterens mål er gået fra
at være respektabilitet til i stedet at være anerkendelse fra omgivelserne.

Idet Riesman opbygger sin teori efter S-kurven, kan han kritiseres for at anlægge en
monokausal tilgang, der ikke giver plads til muligheden for andre faktorers indflydelse
på denne udvikling, hvorved væsentlige forklarende elementer risikeres at gå tabt. For
Riesman bliver S-kurven således en naturlov. Endvidere inddeler Riesman (1985, s. 7273) befolkningskarakteristika i tre kategorier, men understreger dog i denne
sammenhæng, at disse begreber i højere grad er teoritekniske end entydige
socialkarakterer forstået på den måde, at et menneske ikke udelukkende, men i
overvejende grad, vil have karakter af én af de tre socialkarakterer. Vi er i specialet
opmærksomme på, at der potentielt er flere faktorer, der betinger udviklingen, men vi
anvender Riesmans teori til at forstå de faktorer, der er relevante for udvikling hen
imod social kapital som betalingsmiddel.

Det senmoderne menneske
Den ydreorientering, der ligger i Riesmans konceptualisering af det gruppestyrede
menneske i det moderne samfund, kan argumenteres at have inspireret sociologer som
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Giddens, der i særdeleshed fokuserer på det senmoderne individ og dennes orientering
efter andre i identitetsskabelsen. Giddens anlægger et nyere perspektiv, og han har
dermed forudsætningerne for mere aktuelt at italesætte den videre udvikling fra det
moderne til det senmoderne individ, som Riesman af gode grunde ikke har kunnet. I
nærværende speciale fungerer Giddens altså som supplement og nuancering af en
udvikling først italesat af Riesman.

Ifølge Giddens er de dynamikker, der udgjorde det moderne samfund intensiveret og
har som konsekvens heraf skabt en mere højkompleks samfundstilstand. Han
argumenterer således for, at der ikke er tale om et skift til en postmodernitet, men
snarere har denne eskalering af modernitetens dynamikker resulteret i en
radikalisering af moderniteten og skabt en senmodernitet (Giddens, 1994, s. 129). I
arbejdet med modernitetsanalysen fokuserer Giddens på tre hovedaspekter, som han
mener karakteriserer senmoderniteten: det moderne samfunds refleksivitet, adskillelse

af tid og rum samt sociale systemers udlejring (Giddens, 1996, s. 32). I det følgende vil
disse aspekter blive gennemgået, idet disse kan argumenteres at være særligt relevant
i henhold til stigende anvendelse af social valuta.

Giddens (1996, s. 32) definerer refleksivitet som en konstant indsamling og brug af
viden til forandring af samfundet og selvet. Udviklingen af nye kommunikationsmidler,
som eksempelvis 1990’ernes internet og efterfølgende udviklingen af de sociale medier
herpå, muliggør indsamling og lagring af information og skaber en eskalerende
informationsstrøm, som foranlediger et højere refleksionsniveau end tidligere set i
moderniteten. Som en anden forklaring på den øgede refleksivitet henviser Giddens
(Giddens, 1996, s. 39) til opbruddet med de traditionelle livsforhold, hvad han
begrebsliggør

aftraditionalisering.

Denne

aftraditionalisering

betyder,

at

det

senmoderne individ begynder ikke at tage traditionen selvfølgeligt, men udelukkende
handler i overensstemmelse hermed, hvis handlingen er funderet i egeninteresse og
kan legitimeres og begrundes herudfra. Aftraditionaliseringen har således resulteret i
et opgør med en mere eller mindre prædetermineret identitet, og ifølge Giddens (1996, s.
68) er der opstået en øget individualisering, som betyder, at identiteten bliver et
refleksivt projekt, som individet i højere grad selv er ansvarlig for. Denne udvikling
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medfører, at individet i identitetsdannelsesprocessen begynder at orientere sig socialt.
En tendens, der forstærkes af det aspekt af senmoderniteten, som Giddens (1996, s. 2226) benævner adskillelse af tid og rum. Dette aspekt implicerer en ophævelse af den
klassiske grænse mellem tid og rum, forstået på den måde, at det vha. den teknologiske
udvikling af nye medier er blevet muligt at interagere på tværs af tid og rum, to
aspekter, der hidtil har været gensidigt afhængige. Et eksempel på dette er Skype, som
sætter os i stand til at kommunikere med mennesker på den anden side af jorden blot
ved et enkelt klik med musen. Med de nye medier udvides vores rum og hastigheden,
hvormed informationsdelingen sker, stiger og således øges påvirkningskraften, fordi vi
bliver eksponeret for mere information med en højere hastighed end førhen (Giddens,
1996, s. 22-26). Den skarpe adskillelse af tid og rum i det moderne samfund gjorde, at
institutioner og handlinger var indlejret i lokalsamfundet. Udviklingen mod det
senmoderne samfund har bevirket, at sociale relationer tages ud af den lokale
interaktionskontekst af særlige udlejringsmekanismer. Her skildrer Giddens (1990, s.
21) mellem to former for udlejringsmekanismer, der konstituerer det senmoderne
samfund, henholdsvis symbolske tegn og ekspertsystemer, som tilsammen betegnes
de abstrakte systemer. De symbolske tegn er udvekslingsmedier, der skifter hænder
mellem individer og institutioner. Et eksempel på et symbolsk tegn er penge, idet de
repræsenterer en standardværdi, som kan benyttes uafhængigt af tid og rum. Således
løftes transaktionerne ud af deres normale transaktionskontekst. Ganske vist
udvekslede man også penge i de traditionelle samfund, men pengeøkonomien er i
senmoderniteten blevet langt mere abstrakt og kompleks, idet den nu også er blevet
løftet ud af sin stedsforankring, en udvikling vi vil uddybe i afsnittet: Den historiske
udvikling af social kapital. Som eksempel herpå kan nævnes den teknologiske
udvikling af elektroniske og mobile betalingsformer som Mobile Pay udviklet af Danske
Bank (2015). Den teknologiske udvikling i det senmoderne samfund har efterhånden
gjort det så kompliceret for individet at forstå alle detaljer, at det nødvendigvis må
lægge sin lid til ekspertsystemer, som det ikke har kapacitet til fuldstændigt selv at
forstå. Når vi eksempelvis sætter os ind i et fly, begiver vi os ind i et enormt netværk af
ekspertsystemer, som eksempelvis flyets konstruktion, dets manøvrering samt
logistikken bag uden egentligt helt at forstå de mekanismer, der faciliterer rejsen.
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Som resultat af senmodernitetens højrefleksive natur og dets abstrakte systemer har
moderniteten haft den konsekvens, at der er opstået radikal tvivl på det institutionelle
såvel som det personligt-eksistentielle plan (Giddens, 1996, s. 103). Usikkerheden og de
uendelige valgmuligheder truer individets følelse af biografisk kontinuitet, af Giddens
kaldet den grundlæggende ontologiske sikkerhed, hvorfor tillid til de mennesker og
systemer vi omgås, bliver helt essentielt for individets eksistens. Senmodernitetens
risici skaber således en ny form for psykisk sårbarhed, og tillid bliver dermed selvets
beskyttelsesværn, der ruster det til de mange nye valg, det konstant konfronteres med
(1996, s. 69).

Risikoaspektet er noget især den tyske sociolog og samfundsforsker Ulrich Beck (1997)
i særdeleshed beskæftiger sig med i hans begrebsliggørelse af senmoderniteten som et
risikosamfund. Som følge af udviklingen mod en senmodernitet postulerer Beck (1997,
s. 122), at der er opstået flere risici, og at risikoprofilen endvidere har ændret sig. I
industrisamfundet var risici ifølge Beck (1997, s. 31, 49) karakteriseret af uforudsigelige
og upersonlige naturkræfter med tilfældigshedspræg, men har udviklet sig til i højere
grad at være resultat af menneskelig ageren, og som noget der opstår på systematisk
vis som utilsigtede konsekvenser af den nye moderniseringsform. Dermed udvikler
risici sig fra at være klassespecifikke til i stedet at være demokratiske forstået på den
måde, at de principielt rammer alle. Der er altså sket en transformation fra et klassisk
industrisamfund, der producerer og fordeler rigdom til et senmoderne samfund, der
producerer og fordeler risici (1997, s. 27-33). Beck differentierer sig fra Giddens i
risikoforståelsen ved at tale om en risikoforøgelse, idet de civilisationsskabte risici
overstiger reduktionen af de naturbetingede, hvor Giddens nærmere mener, at
ændringen i risikoprofilen har medført en risikoreduktion, idet de risikonedsættende
elementer, som moderne videnskab og teknologi, synes at veje tungere end de mange
nye risici (Andersen & Kaspersen, 2007, s. 464).

Det kreative menneske
Riesman stopper grundet sin samtid sin skildring ved det gruppestyrede menneske,
men andre teoretikere har dog viderebragt denne socialkarakter i et mere nutidigt og
aktuelt perspektiv, heriblandt den tyske sociolog Andreas Reckwitz (2006) samt
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politologerne Ronald Inglehart og Christian Welzel (2005). I perioden efter Riesmans
sidste socialkarakters samtid synes der at opstå nye krav til arbejdsstyrken. Det
forventes nu, at mennesket selvstændigt kan tage stilling til dets omgivelser og er
kreativt samt omstillingsparat (Reckwitz, 2006, s. 509). Det ses bl.a. i samtidige
jobannoncer, hvordan netop disse kvalifikationer søges hos den ideelle medarbejder. Et
eksempel herpå er Sigma Partners A/S (2015), der efterspørger en projektmedarbejder
med evne til at være selvstændig, men stadig kunne orientere sig socialt i kollegialt
samarbejde, idet de efterspørger en medarbejder, der kan “gribe opgaver og udvikle dem
selvstændigt og effektivt - også under tidspres (...)” og tilmed “(...) elsker at tænke ud af
boksen og se nye muligheder i dialog med dine kollegaer”. Hermed opstår endnu et nyt
perspektiv på mennesket, hvad Reckwitz (2006) karakteriserer ”Das Hybride Subject”.
Det hybride subjekt er et kreativt menneske, der opererer i et spændingsforhold mellem
en gennemtrængende indreorientering og gruppens anerkendelse (Reckwitz 2006, s.
204, 409). Den gennemtrængende indreorientering handler om at realisere sig selv og
adskille sig fra andre, hvorved forbrug bliver et redskab til at skabe en unik
personlighed. Des mere samfundet præges af sekularitet over tidligere traditionalitet,
sker langstrakte postmaterialiseringsprocesser, som resulterer i, at forbruget bliver et
led i menneskets selvrealisering, og det er således igennem forbrug, at det kreative
menneske træder i karakter (Inglehart & Welzel, 2005, s. 138-139). Det kreative
menneske er altså et emotionaliseret og semiotiseret væsen, der i høj grad handler
efter egen mavefornemmelse og lader sig definere af de tegn og symboler, det aktivt
tilvælger igennem forbruget. Denne socialkarakter må ikke forveksles med Riesmans
indrestyrede

individ,

da

denne

ikke

lader

sig

styre

af

fast

forankrede

moralforestillinger, men i stedet nærmere orienterer sig efter, hvad der føles rigtig i den
givne kontekst. På trods af en gennemtrængende indreorientering hos det kreative
menneske kan man også argumentere for, at der ligger en ydreorientering, da man ikke
kan skabe en unik identitet uden nødvendigvis at måtte orientere sig efter det generelle
og dermed andre individer. Dog adskiller det kreative menneske sig fra det
gruppestyrede ved kun at lade sig orientere herefter, hvis det er i overensstemmelse
med individets jeg og mavefornemmelse. Det vil sige, at det kreative menneske handler
efter, og konstant afprøver værdier ud fra, hvad der “føles rigtigt”, og til forskel fra
Riesmans socialkarakterer er der nærmere tale om orientering end decideret styring,
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idet der er plads til afvigelser grundet det omtalte spændingsfelt mellem indre- og
ydreorientering.

Samfundets udvikling i socialkarakteren først italesat af Riesman og siden videreført af
Reckwitz indikerer altså en udvikling fra en ydrestyret socialkarakter styret af rigide og
fastlagte roller samt tradition til en indrestyret, der navigerer efter et inkorporeret
gyroskop og egen moral, til det gruppestyrede der er ydreorienteret i jagten på
anerkendelse, hvorved gruppen fungerer som autoritet, til slutteligt at være et kreativt
menneske der sammenkobler en ydre- og en indreorientering og har fokus på unikke
karaktertræk og selvrealisering.

En individualiseringsdiskurs
Det kreative selv er et individualiseret selv. Både Riesman og Giddens har stort fokus på
menneskets frisættelse fra traditionen, og dets individualisering har ikke kun skabt en
social orientering og et øget fokus på andre, men har i lige så høj grad skabt et fokus på
“mig

som

individ”.

Man

kan

argumentere,

at

dette

har

skabt

en

individualiseringsdiskurs i samfundet og den ses på arbejdsmarkedet såvel som i
privatlivet. Diskursen kommer bl.a. til udtryk i diverse jobannoncer hvor forventninger
til, at den jobsøgende er selvstændig, innovativ, selvkørende og ansvarlig hyppigt
florerer i selv jobs af mere social karakter indenfor eksempelvis HR (Friluftsrådet, 2015).
Også i privatlivet kan diskursen argumenteres at have vundet frem, idet vi ser et
stigende

antal

af

selvvalgte

singler,

som

bryder

med

de

traditionelle

familiekonstellationer. En undersøgelse udarbejdet af TNS Gallup for Berlingske i 2013
(Gunge & Jakobsen) kunne konkludere, at op mod hver 3. dansker lever uden partner, og
at hele 9 ud af 10 har det godt med at være single, og i mange tilfælde er denne
civilstatus desuden et aktivt valg. At så mange danskere i dag vælger denne tilværelse
skyldes ifølge sociolog Klaus Rasborg (Gunge & Jakobsen, 2013) i høj grad den stærke
individualistiske ånd, der dominerer i samfundet. Denne overbevisning uddybes af
sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal (Gunge & Jakobsen, 2013):
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I den moderne kultur er det ikke bare særlingene, der bliver tilbage. Det er i
høj grad et aktivt valg at være single. Med de værdier, der figurerer i den
moderne verden, har man lettere ved at »få point« i tidsånden, hvis man
lever som fri single, end hvis man lever i en familie fyldt med forpligtelser.

Disse selvvalgte singler begrunder ofte deres livsvalg med, at de herigennem får tid til
sig selv og egne projekter, hvilket understreger jagten på selvrealisering og
selvidentitet (Barslev, 2011). Dette understøttes af et stigende udbud af diverse
selvudvikling- og selvrealiseringsbøger, som har oplevet en stigning i salget på trods af
et generelt stagnerende bogsalg i Danmark (Kaufholz, 2013).

Medialisering
Følgende afsnit søger at belyse, hvordan også mediernes stigende rolle og betydning i
samfundet ligeledes, ifølge professor i medievidenskab Stig Hjarvard (2008), har
influeret en stigende individualisme. Simultant med den udvikling samfundet og
mennesket heri har gennemgået, har mediernes rolle og betydning tilmed ændret sig.
Ifølge Hjarvard (2008) har medierne ændret sig fra at være redskaber og således en
ydrestyret kulturinstitution, der repræsenterer samfundets institutioner i almen
offentlighed til i højere grad at være en selvstyrende medieinstitution styret af egen
logik. Denne udvikling betegner han medialisering og definerer den mere konkret som
“den proces, hvor samfundet i stigende grad underlægges eller bliver afhængigt af
medierne og deres logik” (Hjarvard, 2008, s. 28). Medialisering betyder som ovenstående
indikerer, at samfundet er kommet til at virke gennem mediernes teknologi og
symbolske verdener, der konstituerer den realitet, individerne interagerer med, idet al
information går igennem medierne, hvorved disse bliver det filter, der ligger mellem
informationen og borgerne. Igennem Hjarvards (2008, s. 148-153) udfoldelse af denne
udvikling introducerer han begrebet medialekter, som indebærer, at jo flere medier
individet mestrer, des bedre muligheder har det for succes i det globale
netværkssamfund, hvorved mestringen af samfundets medier bliver helt essentielt for
individet. Hertil beskriver han i sit kapitel om medialiseringen af habitus, hvordan
denne medialisering bidrager til at fremme en ny blød individualismes socialkarakter,
der er afhængig af svage sociale bånd (Hjarvard, 2008, s. 257-258). Med blød, mener han,
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at autonomien hos det moderne menneske beror på dets tætte og kontinuerlige kontakt
til omverdenen, og at det på én og samme tid er autonomt og higer efter samvær
(Hjarvard, 2008, s. 275-258). Afhængigheden af de svage bånd er ifølge Hjarvard (2008, s.
268-269) opstået, fordi disse faciliterer en mere informativ kommunikation end stærke
relationer, noget der blot understøttes og forstærkes af internettets mange muligheder
for kommunikation, herunder især dets sociale medier. Denne socialkarakter kan
argumenteres at kunne sidestilles med Reickwitzs konceptualisering af det kreative
mennesker, idet det konstruerer sig selv, men i samspil med andre, hvorved autonomi
ikke ses som modsætning, men derimod forudsætning for det sociale.

Præstationssamfundet
Med den fremadskridende individualisering i det senmoderne samfund øges
opmærksomheden således omkring enkeltindividet. Det senmoderne liberale samfund
tager afsæt i en grundlæggende forestilling om et stærkt og autonomt enkeltindivid,
som forudsætning for et velfungerende samfund. Man taler om, at velfærdsstaten lige
så stille er ved at blive overtaget af en konkurrencestat, hvor præstation og
selvoptimering er omdrejningspunktet (Jørgensen i Høeg-Olesen & Dalsgaard, 2015, s.
347-348). Det senmoderne menneske er ikke et lydighedssubjekt som tidligere, men
snarere et præstationssubjekt. Vi skal altså præstere for at være noget, da vi i
overensstemmelse med aftraditionaliseringen, ikke længere er noget i os selv.
Lydigheden, som finder sted i det senmoderne samfund, begrænser sig i højere grad til
lydighed overfor sig selv frem for overfor andre. “Yes we can” sådan forlyder
præstationssubjektets kollektive affirmation og denne ikoniske frase fungerer
nærmest som slogan for præstationssamfundet. Ifølge Han (2012, s. 21-22) “er det
ekspansive at kunne præstationssamfundets positive modalverbum“. Det senmoderne
individ socialiseres i stigende grad til at se sig selv som en præstationsmaskine, som
hele tiden må søge at forbedre sig selv og sine kompetencer, både i arbejds- og
identitets regi. Ifølge Jørgensen (i Høeg-Olesen & Dalsgaard, s. 347-348) forstærkes
denne tendens i perioder med økonomiske kriser og skærpet global konkurrence, hvad
man også kan argumentere at have fundet sted i det danske samfund efter
finanskrisen i 2008, som medførte, at individet måtte kæmpe endnu hårdere for hele
tiden at kunne præstere på det høje niveau, som det præsenteredes for. Som
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senmoderne mennesker møder vi krav om at være innovative, initiativrige og ikke
mindst omstillingsparate. Vi skal kunne “brande os selv” og tegne et billede af os selv
som kompetente og succesfulde mennesker (Jørgensen i Høeg-Olesen & Dalsgaard, s.
347-348). Man foranlediges til at tro, at frisættelsen i det senmoderne samfund
udelukkende

er

magtfrigørende

for

enkeltindividet, og

ganske

vist er

ydre

herredømmeinstanser ophævet, men dominansen er i vis udstrækning stadig
gældende dog på mere intrinsisk vis. Ifølge Han (2012, s. 39) er det senmoderne
menneske på én og samme tid herre over sig selv, men også slave for denne
præstationsmaksimerende mentalitet. Der er altså tale om en paradoksal frihed, der på
én og samme tid forener frihed og magt, to aspekter, der traditionelt opfattes som
dikotomiske modsætninger. Den paradoksale eller tvingende frihed, om man vil,
manifesterer sig ifølge Han (2012, s. 27) patologisk i samfundet og føres således tilbage
til samfundets overmål af positivitet. Det senmoderne menneskes lidelser er patologisk
betragtet, hverken af bakteriel eller viral karakter, men ifølge Han (2012, s. 29) i stigende
grad neuronalt bestemt. Det senmoderne menneske lider i højere grad end tidligere
under en fragmenteret og spredt opmærksomhed, som Han (2012, s. 31) kalder for
hyperopmærksomhed. Det har således ikke mulighed for kontemplativ fordybelse og
har sværere ved at fordybe sig i sociale interaktioner grundet det forøgede antal af
individer at forholde sig til. Det kan derfor argumenteres at have en tendens til mindre
dybe venskaber og indgår i stedet mere overfladisk i socialt samvær. Udover den
fragmenterede opmærksomhed tager lidelserne i det senmoderne samfund ofte form
som kvælningsfornemmelse, træthed, stress, udbrændthed og i værste fald depression
(Jørgensen i Høeg-Olesen & Dalsgaard, s. 347). Dette afspejler sig i en dokumenteret
stigning i antallet af stress og depressionsramte (Felholt, 2014). Den udvikling, som Han
skitserer, er også hvad Axel Honneth og Alain Ehrenberg (2010, s. 8) italesætter i Det
udmattede selv, som analyserer sammenhængen mellem det samtidige samfund og
menneskets psyke:
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Den hastige vækst i depressive lidelser bliver tydet som det paradoksale
resultat af en social individualiseringsproces. En individualiseringsproces
der,

idet

den

frigør

subjektet

fra

traditionelle

tilknytninger

og

afhængigheder, i stigende udstrækning lader subjektet mislykkes i forsøget
på af egen kraft og med fuldkommen personlig ansvarlighed at opnå psykisk
stabilitet og social anseelse.

Ifølge Ehrenberg (2010, s. 59) er individet og samfundet intimt sammenfiltrede, og
depression er derfor, i hans optik, lige så meget en samfundsskabt sygdom som en
intrapsykologisk lidelse.

Evig jagt på succes og de uendelige muligheder tvinger individet til konstant at overgå
sig selv i det private iværksætterprojekt. Der er i samtidens præstationssamfund meget
højt til loftet og ingen reel øvre grænse for, hvad der er godt nok. Vi kan som
mennesker i princippet altid blive bedre og spørgsmålet om, hvorvidt vi kan have
succes, hvis alting kan gøres bedre, rejser sig stille men sikkert (Ehrenberg, 2010, s. 30).
Præstationssamfundet kan derfor argumenteres at være et samfund, der risikerer at
fostre fiasko, en tendens der er intensiveres af sociale mediers opkomst, hvor det blot
er endnu nemmere at eksponere sine præstationer, en udvikling vi vil uddybe i
afsnittet: Social samhandling om Goffmans begreber front- og backstage.

Menneskets liden under ubestemthed
Med reference til Ehrenberg og hans ide om “la fatigue d'être soi” eller på dansk, det
udmattede selv, som resultat af den romantiske individualisering og emancipationen
fra den moralske tvang, udtaler sociolog Honneth (2006, s. 134) følgende ”Frihed til selv
at definere sin egen identitet bliver til en ’lidelse under ubestemtheden’, hvis symptom
er depression”. Hans reference bunder i en fascination af Ehrenbergs studie, idet det
hævder, at sociale patologier er et resultat af, at man giver ufuldstændige
frihedsforestillinger absolut værdi, og han giver altså nogle indikatorer på den
hegelianske antagelse om, at der i det moderne optræder frihedspatologier. Honneth
ser altså i overenstemmelse med Ehrenberg vor tids ”depressionsepedemi” i lyset af

Side 40 af 170

udbredelsen af det, han karakteriserer som den romantiske individualisme, som han
forklarer som ideen om, at vi forstår os selv som den ubundne kilde til egen frihed
(Honneth, 2003, s. 134-135). Ifølge Honneth (2003, s. 134-136) er samtiden gennemsyret af
normative forventninger og krav om individualisering, der fremstår som ensidige
imperativer, der ikke givetvis opleves som værende frigørende på 1. personsplan. En
pointe Jensen (2011, s. 14) støtter op omkring ved at hævde, at det for de fleste
mennesker fremstår som et problem ikke at vide, hvem man er – en frustration, som
beror på en indgroet norm om, at vi som mennesker bør vide, hvem vi er og dermed
skabes usikkerhed og en aktiv søgen på anerkendelse og bekræftelse af vores person.
Disse imperativer bliver patologiske, idet de fremstår ensidige, når frihed får absolut
værdi og dermed underkendes menneskets sociale natur og intersubjektive
forpligtelser. Menneskets frihedsformåen og realisering af individuelle livsmål er
nemlig ikke medfødt, men forudsætter ifølge Honneth (2006, s. 224) derimod vellykkede
dannelsesprocesser i form af reciprokke anerkendelsesrelationer.

For at opsummere, er pointen den, at de fremherskende forestillinger om individuel
frihed negligerer anerkendelsens eksistentielle betydning, og gør det vanskeligt for det
senmoderne menneske at forstå dets gensidige afhængighed. En forståelse af
samfundet som værende opbygget af ufuldstændige frihedsformer har altså den
patologiske effekt, at individet forsøger at undslippe det individuelle behov for
anerkendelse.

Netop

derfor

dvæler

Honneth

(2003,

s.

135-139)

ikke

ved

diagnosticeringen og kritikken af samfundet, han ønsker tillige, at analysen skal have
terapeutisk effekt på det senmoderne menneske, som lider under ubestemtheden. Hvis
friheden skal fungere optimalt, mener Honneth (2003, s. 136), at friheden skal være
tosidet, forstået på den måde, at friheden både skal gælde for det enkelte individ,
hvormed betingelserne for selvrealisering opfyldes, men samtidigt besidde egenskaber
hvorigennem alle i fællesskabet kan befries fra samtidens altoverskyggende og
undertrykkende patologi.

Lige så vel som der er sket en indreorientering, herunder en individualiseringsdiskurs
og en tendens til selvrealisering, kan man også argumentere for, at der er sket en
ydreorientering, idet individet ifølge Giddens og Reckwitz uundgåeligt må orienterer
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sig efter sine omgivelser i identitetsskabelsen, et aspekt, der undersøges nærmere i
følgende afsnit.

Kampen om anerkendelse
I takt med samfundsudviklingen fra industrisamfund til det senmoderne samfund har
anerkendelse som disciplin fået stor opmærksomhed, idet individet ikke længere har
en prædetermineret identitet, men i stedet skaber den i samspil med andre, hvorfor
anerkendelse bliver et relevant undersøgelsesfelt (Høeg-Olesen & Dalsgaard, 2014, s.
342).

Til

at

undersøge

anerkendelse

i

nærværende

speciale

inddrages

Honneths

anerkendelsesteori. Honneth taler i sin teori om grundvilkår for anerkendelse, og han
betegner anerkendelse som den ekspressive handling, hvorved et andet individ gives
anseelse (Jensen, 2006, s. 46). Honneths teori om anerkendelse anvendes, idet hans
hovedtese er, at for at udvikle en personlig identitet og dermed blive fuldt ud
individueret er mennesket nødvendigvis afhængig af anerkendelse, hvorfor hans teori
får antropologisk karakter. Han ekspliciterer således de formelle forudsætninger for
menneskets selvrealisering, og hans teori skal anses som en metodologisk begrundelse
for kritiske samtidsdiagnoser, og ikke en læringsmodel om hvordan vi skal leve vores
liv (Honneth, 2003, s. 12). Årsagen hertil er, at han mener, at den væsentligste svaghed
ved den senere tids samtidsdiagnoser er, at de aktuelle udviklingstendenser sjældent
kritiseres, men i stedet affirmativt antages uden forsøg på at efterprøve, om der i stedet
er tale om sociale patologier (Honneth, 2006, s. 119). Honneths (2006, s. 10) overbevisning
er, at alle mellemmenneskelige relationer er underlagt en mere eller mindre konstant
kamp

for

anerkendelse,

samfundsmæssige

og

udvikling.

at

denne

Hans

teori

magtkamp
er

dermed

er

drivkraften

ikke

bag

begrænset

til

den
et

identitetsteoretisk perspektiv, men inkorporerer desuden et makroperspektiv, der
udgør de grundlæggende dynamiske konflikter, som har indflydelse på samfundets
sammenhængskraft og udvikling (Honneth, 2006, s. 10). Når han italesætter bestemte
patologiske udviklingstendenser, retter han ikke blikket mod individet, men mod den
sociale virkelighed, der producerer lidelsen. I denne forbindelse taler Honneth om
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sociale patologier, nemlig lidelser, som erfares individuelt, men skabes af kollektive
idealer og samværsformer (Honneth, 2006, s. 13)

Honneth uddifferentierer sit anerkendelsesbegreb i tre forskellige anerkendelsessfærer
herunder privatsfæren, den retslige sfære samt den solidariske sfære, som alle følges af
hver deres form for forhold til selvet, som dækker over det individet opnår, hvis det
anerkendes indenfor den givne sfære. Anerkendelse inden for hver sfære udgør hvert
et ontogenetisk trin i individets udvikling, og det vil, hvis det anerkendes i alle tre
anerkendelsessfærer,

opnå

selvtillid,

selvagtelse

og

selvværdsættelse,

mens

manglende anerkendelse i en eller flere af de respektive sfærer krænker individet og
truer udviklingen af den personlige identitet og det positive selvforhold. Mens
anerkendelsesformerne artikulerer en normativ ide om det gode liv, er de
korresponderende krænkelser, det der udgør fundamentet for at forstå motiverne for
kampen for anerkendelse (Honneth, 2003, s. 18). Ligesom hver anerkendelse er
forudsætningen for de andre former for anerkendelse, så kan de forskellige
anerkendelsesformer tilmed ses som integrationskomponenter, hvor de sammen er
forudsætningen for et vellykket og fuldt integreret samfund (Honneth, 2003, s. 17).

Den private sfære
Den første anerkendelsessfære Honneth omtaler, er privatsfæren, som angår de
menneskelige primærrelationer i form af familie og venskaber, hvor individet, hvis det
anerkendes, opnår kærlighed og værdsættelse, hvorfor denne anerkendelsesform får
emotionel karakter. Denne anerkendelsessfære adskiller sig fra de andre, idet den
udgør forudsætningen for at kunne indtræde i intersubjektive forhold og sætter
individet i stand til at deltage i fællesskaber og samfundsmæssige sammenhænge
(Honneth, 2006, s. 146-147). Hos Honneth (2003, s. 15) figurerer kærligheden som
anerkendelsessfære, netop fordi “kærlighedsforholdet mellem subjekter erfares i et
gensidigt affektivt behov, dvs. at subjektet i intersubjektiv reciprok erfaring erhverver
sig erkendelse af at være i et gensidigt afhængighedsforhold af emotionel støtte”.
Anerkendelsesbehovet dækkes således gennem eksistensen af “den konkrete anden”
(Honneth, 2003, s. 15). Relationen kræver en hårfin balance mellem følelsesmæssig
binding og frigørelse, og hvis denne findes, skabes forudsætningen for individets
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fundamentale følelse af selvtillid. Der er ifølge Honneth (2006, s. 146) her tale om den
mest elementære form for anerkendelse, en anerkendelsesform, som han enstemmigt
med Hegel mener, udgør al samfundsmorals strukturelle kerne. Lige så vel som man
opnår kærlighed, hvis man anerkendes i denne sfære, kan man ligeledes mødes med
disrespekt og blive krænket. Krænkelse tager i denne sfære oftest fysisk form og kan
have karakter af mishandling eller voldtægt. Denne type krænkelse beskadiger
individets tiltro til kærlighedens kontinuitet, hvilket har tilbøjelighed til at skade
individet psykisk i form af en skadet selvtillid, hvorfor denne form for krænkelse
vurderes som værende den værste (Honneth, 2003, s. 17).

Den retslige sfære
I den retslige sfære handler anerkendelse ideelt set om at blive mødt som moralsk
kapable borgere, som er juridisk ligestillet med de øvrige borgere i samfundet. Denne
form for anerkendelse er bundet op på et behov for at blive anerkendt som gyldigt
medlem af et givent samfund. Anerkendelse sker således gennem subjektets formelle
evne til autonome moralske handlinger og anerkendelsesformen har dermed juridisk
og rationel karakter, idet den vedkommer subjektets universelle rettigheder. Indfries
denne anerkendelsesform, opnår subjektet agtelse for sig selv, og der skabes
selvrespekt (Honneth, 2003, s. 14). I den retslige sfære består de korresponderende
krænkelser i manglende anerkendelse af borgeren som en almen samfundsborger ved
fornægtelse af individets grundlæggende rettigheder. Eksempler på denne form for
krænkelse er bl.a. diskrimination af hele grupper i et juridisk system. Sker dette, vil det
true individets sociale integritet, og selvagtelsen skades eller ødelægges helt, og som
resultat heraf mistes tilliden til statens institutioner såvel som staten selv i sin helhed
(Honneth, 2003, s. 18).

Den solidariske sfære
Den tredje og sidste anerkendelsesform finder sted i den solidariske sfære og
indebærer en anerkendelse, der opnås gennem sociale relationer, når individet
anerkendes for dets partikularitet som særegent subjekt samt dets deltagelse og bidrag
til samfundets reproduktion. Hvis individet værdsættes i det sociale fællesskab, vil det
altså føre til, at det enkelte individ også kan føle sig betydningsfuld i fællesskabet, og
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således indløses følelsen af selvværdsættelse (Honneth, 2003, s. 16-17). I den solidariske
sfære udgør krænkelserne af individet ydmygelse og negligering. Krænkelsesformerne
findes på et kontinuum fra ikke at blive hilst på til mere ekstreme former for
stigmatisering, og kommer ofte til udtryk i form af disrespekt for anderledes livsstile og
virkelighedsopfattelser. Hermed skades individets selvværdsættelse eller med andre
ord dets følelse af at være socialt signifikant i det givne fællesskab (Honneth, 2003, s.
18).

Det er vigtigt at pointere, at uddifferentieringen af anerkendelse i de tre faser
hovedsageligt har teoriteknisk karakter, da en sådan metodologi tillader Honneth
systematisk at strukturere og adskille anerkendelsesformerne fra hinanden (Honneth,
2006, s. 14).

Da det er relationerne på det sociale medie Instagram, der gøres til undersøgelsesfelt i
nærværende speciale, er det primært anerkendelse i den solidariske sfære, der vil føres
videre i analysen og Honneths anerkendelsesteori, og de tre sfærer vil derfor ikke i
specialet anvendes som et samlet analyseværktøj. De andre to sfærer er dog stadig
gennemgået for at give en komplet forståelse af anerkendelsens dynamikker og for at
eksplicitere forståelsen af, at individet kun fuldt ud individueres, hvis anerkendelse
opnås inden for alle tre.

Honneths hovedpointe om, at man ikke er fuldt ud individueret uden andre
menneskers anerkendelse deles af psykolog Lars Jensen (2011), som endvidere mener,
at den fremmedhed for selvet som individualiseringen har medført, skaber en ny form
for narcissisme.

Narcissisme
Narcissismens rødder

Adskillige kvinder som mænd, som Narkissos mødte på sin vej, forelskede sig i den
smukke unge mand, men hans hjerte var dog utilnærmeligt, og hovmodigt afviste han
den ene beundrer efter den anden. På hans færd mødte han den eftersnakkende nymfe
Ekko, der kun kunne gengive det sidste af det, som andre sagde. Fra første øjekast
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forelskede Ekko sig, som alle andre, hovedkulds i den unge Narkissos, der endnu
engang blot afviste bejleren, fordi han havde nok i sig selv. Ekko, der af sorg svandt hen
og blev til genklang, bad den skæbnesvangre bøn: "Lad ham elske som mig og lige så
håbløst!". Bønnen blev hørt af gudinden for retfærdighed og hævn, Nemesis, som dertil
aflagde løfte. Under en jagt stødte Narkissos for første gang på sit eget spejlbillede i en
uberørt sø og blev øjeblikkeligt håbløst forelsket i sit eget billede. Hvad andre
beundrede, beundrede han nu selv, og på en og samme tid bejlede han og bejledes han
til. Alt for sent indså han sammenhængen: han vækkede selv gløden, hvoraf han
fortæredes, og nu forstod han, at han elskede sig selv. Selvkærligheden endte således
hans dage, da han var ude af stand til at fuldende sin kærlighed (Jensen, 2011, s.18-22).

Sådan forlyder Narkissos myten fra græsk mytologi, der italesætter selvkærlighed også
kaldet narcissisme. Den østriske læge og neurolog Sigmund Freud (1914) var en af de
første, der lod sig inspirere af myten og brugte begrebet i, hvad der karakteriseres som
en af de første psykologiske narcissismeteorier. Freud (1914) beskrev narcissisme som
et naturligt fænomen hos barnet i dets første leveår, hvor driftsenergien, også kaldet
libidoen,

er

rettet

mod

individet

selv,

en

fase,

som

han

karakteriserer

primærnarcissisme. Under naturlige betingelser vil libidoen senere i barnets liv rette
sig mod ydre objekter, således disse i stedet bliver genstand for individets kærlighed.
Sker i stedet en fiksering i den primærnarcissistiske fase, kan individet regrediere til
denne fase, hvor libidoen igen rettes indad. En sådan regrediering betegner Freud som
en patologisk udvikling (Jensen, 2011, s. 25).

Den nye narcissisme
Den amerikanske samfundsdebatør Christopher Lasch og tyske professor i pædagogik
Thomas Ziehe er blandt prominente navne, der har beskæftiget sig med en ny
narcissisme i 1980’erne (Lasch, 1979; Ziehe & Stubenrauch, 1983), men den nyeste
teoretiker, der har taget fat i begrebet, er Jensen (2011), hvorfor vi har valgt at inddrage
hans teori.

Ifølge Jensen (2011, s. 73, 83) er der i det senmoderne samfund sket en intensivering af
narcissistiske karaktertræk. Med det mener han desuden, at narcissismen i det
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senmoderne samfund har skiftet karakter fra i et Freudiansk perspektiv at være en
patologisk udvikling til i det senmoderne samfund at være et kontekstafhængigt træk,
som individet kan indtage alt afhængig af situationen (Jensen, 2011, s. 83). Dermed gør
Jensen (2011, s. 83) op med den negative narccissismeopfattelse, og ser ikke
narcissisme som et udtryk for selvkærlighed, men nærmere som et udtryk for en
fremmedhed for selvet, der er skabt af det senmoderne samfunds individualisering.

Bekræftelse og anerkendelse er nu de faktorer, der fremkalder følelsen af
eksistensberettigelse, hvorfor dette i stigende grad eftersøges (Jensen, 2011, s. 93).
Således mener han, at nynarcissisme i højere grad bør anses som en samfundsskabt
tendens frem for en personlighedsforstyrrelse, og er dermed en social patologi frem for
en individuel patologi. Jensens (2011) teori om nynarcissisme reviderer de klassiske
narcissismeteorier som Freuds, og antager en anderledes identitetsopfattelse end
tidligere set, idet den afviser ideen om, at individet har en stabil personlighed af
intrapsykisk karakter eller med andre ord en kerneidentitet. I stedet italesætter han
“det kontekstuelle menneske” og anskuer personligheden som en variabel og relationel
størrelse og dermed som et interpsykisk fremfor et intrapsykisk fænomen baseret på
en tese om, at individet ikke er noget uafhængigt af andre. Selvet definerer han med
andre ord som en refleksiv hændelse, der gør, at vi kan skifte position (Jensen, 2011, s.
91-107). Denne individopfattelse tilslutter Svend Brinkmann (i Lavrsen, 2008) sig ved at
anskue individet som et situid, som han metaforisk beskriver som en kamæleon, der
tilpasser sig det omkringliggende miljø. En individopfattelse der stemmer overens med
social konstruktivismens konstruktionstilgang. Narcissisme skal derfor forstås som
noget, der afhænger af individets dispositioner, såvel som den kontekst, det befinder
sig i. Således kan narcissismen gradbøjes og opstilles på et dimensionalt kontinuum fra
intethed, som er præget af tomhedsfølelser, mindreværd og meningsløshed til
grandiositet, der er manifesteret ved enten nonchalance eller hypersensitivitet. Den
nonchalante narcissist har fokus på at fremstå større end andre, hvilket sker gennem
fremhævning og ekshibitionering af sig selv. Denne type foretager narcissistiske
selektioner forstået på den måde, at kun de elementer som bekræfter vedkommendes
grandiose udfoldelser registreres. Modsat hertil er den hypersensitive narcissist
kendetegnet ved konstant årvågenhed, og denne lader sig dominere af andres følelser
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og meninger, hvorved egne negligeres. Denne type er ikke selv herre over, hvornår
vedkommende opnår værdsættelse, idet kontrollen over egen adfærd, tanker og følelser
er styret af udefrakommende faktorer, i socialpsykologien også kaldet external locus of

control (Jensen, 2011, 39-42). Narcissisme tendensen kan ifølge Jensen (2011, s. 167) ses
som et forsøg på at finde et ståsted med sammenhængende og velkonsoliderede
ambitioner og idealer. Det bliver et spørgsmål om identitet og eksistensberettigelse
versus non-eksistens og angstfølelse, hvorfor narcissismen får afgørende betydning for
individet i det senmoderne samfund. I og med at anerkendelsen har så fundamental
betydning i det senmoderne menneskes liv, er vi også på konstant jagt herefter
gennem sociale relationer. Dette kan man argumentere for at have været tilfældet
længe, men de nye medier har blandt andet givet os mulighed for at udleve det i højere
grad og intensivere narcissismen. Af denne årsag er det også blevet noget, der i højere
grad spekuleres i og den ny narcissisme er ifølge Jensen (i Lavrsen, 2008) derfor
karakteriseret ved at indebære et betydeligt strategisk element, som gør narcissismen
mere kalkulerende.

Social samhandling
Det strategiske element, som Jensen påpeger i sin teori om den ny narcissisme, kan
også argumenteres at være omdrejningspunktet i den canadiske sociolog Erving
Goffmans teori (2004, s. 15) om social samhandlingsorden. I hans teori undersøger han
individers hidtil upåagtede adfærd, og arbejder således på et mikrosociologisk
individplan. Teoriens fokus er at underkaste banale hverdagshændelser en systematisk
analyse og derigennem belyse, hvordan disse tilsyneladende tilfældige handlinger er
underlagt særlige regelsæt for individets samhandling. Goffman (2004, s. 15) illustrerer
dermed, hvordan opretholdelsen af det selviscenesatte selvbillede foregår som et
fintfølende socialt samarbejde individerne imellem. Udgangspunktet for sociale
samhandlingsteorier som Goffmans er funderet i symbolsk interaktionisme, som
indebærer, at man forstår al interaktion, af Goffman kaldet samhandel, som noget der
sker ved hjælp af fælles tegn og symboler (Jacobsen & Kristiansen, 2002, s. 47, 62-63).
Samhandlingsteoriens grundpræmis er derfor, at samfundets individer er indehaver af
en aktivt formende selvrefleksivitet, som de derigennem tolker sig selv, såvel som det
omkringliggende miljø, ud fra (Goffman, 2004, s. 15).

Side 48 af 170

For at illustrere sin teori anvender Goffman (2004, s. 13) et dramaturgisk perspektiv,
hvor det sociale liv begrebsliggøres igennem en teatermetafor. I metaforisk forstand
udspiller det sociale liv sig på en todelt scene, hvoraf frontstage udgør den scene vi
indtræder på i det offentlige rum. Her foregår, hvad Goffman (2004, s. 45) refererer til
som impression management eller facework, som er det konstante arbejde på at skabe
og opretholde et gunstigt selvbillede også kaldet “face” med Goffmans terminologi. Det
facework, der foregår som en del af vores impression management, handler om, at
individet spiller dets roller på bestemte måder og anlægger en særlig stil eller adfærd
alt afhængig af den kontekst, det befinder sig i. En adfærd, der kan sidestilles med
Svend Brinkmanns førnævnte konceptualisering af det senmoderne individ som en
kamæleon. En individopfattelse, der i øvrigt kan perspektiveres til Giddens teori, der
hævder, at identiteten konstrueres socialt, hvorimod Freuds forestilling om, at
mennesket kun har ét jeg, ifølge den senmoderne kontekst, er en forældet ide.

Det strategiske element i impression management kommer i Goffmans teori til udtryk,
idet individets facework handler om at anlægge lige netop den stil, der harmonerer
med det ønskede selvbillede i den givne situation igennem eksempelvis tøjstil og
statussymboler. Individets facework på den offentlige scene foregår i stiltiende
samarbejde med andre, som vi har en forventning om, hjælper med opretholdelsen af
det udlagte selvbillede (Goffman, 2004, s. 60). Det sociale medie Instagram kan
argumenteres at være et samtidigt eksempel på den offentlige frontstage, hvor
individet reflekterende og nøjsomt selekterer i de aspekter af selvet, det ønsker
fremstillet, og hvor opretholdelsen af dette face bl.a. sker igennem mediets “like”
funktion. I kontrast til frontstage indikerer backstage den private sfære, hvor mindre
ønskværdige og intime dele af selvet søges skjult, idet de udgør en trussel for det
offentlige selvbillede (Goffman, 1972, s. 10).

Den selviscenesættelse som Goffman beskriver, resulterer i, at det selv der fremstilles,
er et idealiseret selv og ikke det reelle selv, idet kun ønskværdige elementer af selvet
får lov at træde frem i offentlighedens lys. Det kan ifølge Jensen (2006, s. 43) få den
konsekvens, at anerkendelsen af det idealiserede selv mister sin effekt på individets
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selvværd, idet det anerkendes for noget, som det kan risikere ikke at kunne leve op til.
Således kan jagten på anerkendelse blive en evig jagt, hvis udbytte ikke kan indfries.

Som ovenstående afsnit indikerer, kan Goffmans teori om social samhandling bidrage
med indsigt i, hvordan anerkendelse erhverves på et mikrosociologisk plan. Således
kan teorien supplere de mere makrosociologiske perspektiver hidtil fremført med en
interaktionsdimension, og på den måde opnår vi et mere nuanceret billede af
identitetsdannelsen i det senmoderne samfund.

Forbruger- og brandingteori
De ændringer samfundet, såvel som individerne deri har gennemgået, har haft en
effekt på forbrugerudviklingen, samt den måde virksomheder brander sig på. I følgende
afsnit vil vi belyse udviklingen indenfor branding og forbrugeradfærd for at nuancere
en af de udviklinger, der ligger til baggrund for fænomenet social valuta.
Brandingbegrebets

udvikling

og

forbrugersynet

heri

kan

karakteriseres

med

begreberne branding 1.0, branding 2.0 og branding 3.0, som vil blive behandlet i
følgende afsnit.

Branding 1.0
Køb og salg af varer har mere eller mindre altid fundet sted, men det er først inden for
det 20. århundrede, at branding som disciplin for alvor har vundet indpas. I takt med at
der er kommet flere substituerende varer og dermed også en øget konkurrence på
markedet, er der også sket en udvikling fra alene at handle med generiske produkter til
at handle med varer med såkaldt Unique Selling Propositions (USP), som udgør
produktets unikke karakteristika. Således betyder branding skabelsen af en merværdi
hos et generisk produkt (Hansen, 2012, s. 19-20).

Begrebet branding 1.0 har rødder i et funktionalistisk paradigme, som er kendetegnet
ved et økonomisk rationale. Ifølge brandingekspert Claus Buhl (2008, s. 45) handler
strategierne indenfor branding 1.0 om at få brandet til at stå for det samme, for alle,
overalt, og således er kontinuitet et nøgleord. Derudover er branding 1.0 kendetegnet
ved at indtage et såkaldt inside-out perspektiv, som implicerer, at brands udelukkende
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styres af virksomheden selv, og arbejdet med disse er derfor i høj grad præget af kontrol
og styring. Det egentlige brandejerskab ligger således alene i virksomhedens hænder,
og har den konsekvens, at arbejdet med brands bliver transmissionsorienteret, hvorved
modtageren eksluderes, da denne opfattes som en passiv “consumer”. Forbrugersynet i
branding 1.0 henter sin tankegang fra behavioristisk psykologi og dennes stimulirespons teori, da forbrugeren anses som et rationelt handlende væsen, hvis adfærd er
forudsigelig (Buhl, 2008, s. 53). Overordnet mener Buhl (2008, s. 45), at et stærkt brand
indenfor branding 1.0 kan illustreres ved følgende ligning: “Et stærkt brand = identitet +

unikt + værdi”.

Branding 2.0
Brandingformelen der i 1960’erne blev anset for vejen til succesfulde brands og dens
implicitte præmis om, at budskabet vandrer ufortolket ind i stakeholdernes bevidsthed
og afspejles ureflekteret i deres adfærd, kommer i slutningen af 1900-tallet til kort.
Dette fordi samfundet udvikler sig imod større grad af individualisme, mindre
autoritetstro, traditionsorientering og troværdighed i kommunikationsformerne samt
medierne kombineret med en større usikkerhed om, hvordan det ”rigtige liv” udfolder
sig. Således opstår der større variation i, hvad der appellerer til de differentierede
forbrugere og de betydninger, der tillægges de respektive brands, er dermed ikke
længere entydige (Buhl, 2008, s. 47-48). Det får den konsekvens, at der i udviklingen fra
branding 1.0 til branding 2.0 sker en overgang fra et statisk til et mere dynamisk syn på
brands, hvorfor disse i branding 2.0 paradigmet i højere grad end tidligere håndteres
inkonsistent og diskontinuert. Målet er ikke længere at få brandet til at stå for det
samme, for alle, overalt og ej heller for virksomheden enevældigt at styre
brandopfattelsen (Buhl, 2008, s. 51). Brandet defineres således ikke længere af
virksomheden inside-out men i højere grad outside-in i mødet med forbrugeren,
hvorved det endelige brandejerskab overgår til forbrugerne. Den kontrolillusion, der
synes at præge branding 1.0 paradigmet, kan dermed anses for opgivet, og der ses et
radikalt skift i forbrugeropfattelsen. Modsat den passive ”consumer” anerkendes
forbrugeren i dette paradigme som en aktiv ”prosumer” dvs. en kombination af en
”producer” og en ”consumer”, der kontribuerer til brandopbyggelsen i lige så høj grad
som, hvis ikke mere end, virksomheden (Toffler, 1981; Buhl, 2008, s. 52-53). Som
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ovenstående indikerer, viger det funktionalistiske paradigmes transmissionstilgang
altså til fordel for et mere relationelt og interaktionistisk perspektiv på branding,
hvorved branding 2.0, modsat branding 1.0, anses som rodfæstet i et fortolkende
paradigme karakteriseret af et humanistisk rationale (Andersen, 2006, s. 29).

Branding 3.0: Det netværksbaserede samfund
Hvor Buhls skitsering af brandingudviklingen stopper ved branding 2.0, udvider Mary
Jo Hatch og Majken Schultz (2014) yderligere med en brandingbølge, de betegner
branding

3.0,

som

nuancerer

outside-in

tilgangen

i

branding

2.0

med

et

netværksperspektiv. I takt med den teknologiske informationsrevolution, som
indebærer opfindelsen af internettet, herunder særligt de sociale medier, har man
rettet blikket mod netværk. Disses stigende betydning for samfundsorganiseringen er,
hvad der har fået Manuel Castells (2003) til at betegne samtiden som et
netværksbaseret samfund. Castells (2003, s. 9) definerer netværk som ”(...) en samling af
indbyrdes forbundne knudepunkter”. Han peger særligt på internettet som drivkraft bag
netværkssamfundet, fordi det skaber muligheden for at danne fællesskaber på tværs af
tid og rum. Castells påpeger, at der ikke er nyhedsværdi i individers involvering i
fællesskaber per se, men pointerer, at måden hvorpå det foregår, har ændret karakter,
og udviklingen fra industrisamfundet til informations- og netværkssamfundet har
dermed resulteret i et helt nyt socioteknologisk mønster (Castells, 2003, s. 9-12).
Tidligere var netværk primært reserveret privatlivet og de primære relationer, herunder
familien, hvor det nye system af sociale relationer med internettets indtog i højere grad
er bygget op omkring tertiære relationer, også kaldet personliggjorte fællesskaber,
bestående af selvcentrerede netværk (Castells, 2003, s. 124). Relationerne og dermed
også netværkenes samlingspunkt bliver således fælles værdier og interesseområder
(Castells, 2003, s. 113). Den type fællesskaber og relationer, der skabes virtuelt, er typisk
svage bånd og dermed mere overfladiske relationer end dem, der etableres i den fysiske
virkelighed. Kommunikationen online fremmer desuden ifølge Castells (2003, s. 331) en
uindskrænket diskussion, og begunstiger åbenhed og ærlighed. Omkostningen ved de
svage relationer og den høje grad af åbenhed og ærlighed bliver dog en højere dødsrate
blandt relationerne, som potentielt kan elimineres ved et enkelt museklik. Castells
(2003, s. 330-331) påpeger desuden, at disse virtuelle relationer kan medføre en række
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sociale og psykologiske effekter som indskrænket social omgangskreds og vækst i
depressionsdiagnoser. Dertil har socialkritiker Mark Slouta (i Castells, 2003, s. 330-331)
netop kritiseret de virtuelle relationer for at være en dehumanisering af sociale
relationer. Førende empirisk forsker inden for internettets sociologi Barry Wellman (i
Castells, 2003, s. 330-331) mener dog ikke, at disse virtuelle fællesskaber skal betragtes
som en modsætning til de fysiske fællesskaber. I stedet skal de ses som en anden form
for samvær med specifikke normer og en særlig dynamik, og de skal altså ses som
fællesskaber, der indgår i et samspil med andre former for fællesskab. Angående
internetkommunikationens indvirkning på den fysiske intimitet mener Wellman (i
Castells, 2003, s. 331-332) altså ikke, at disse fællesskaber har negative konsekvenser på
det sociale liv. Han påpeger, at der ikke er tale om et nulsumsspil, hvor det vundne i den
ene henseende tabes i den anden, men derimod, at internetbrug faktisk kan skabe flere
sociale bånd, herunder fysiske, hvorfor de har deres egen værdi. De virtuelle relationer
kan være nyttige i forhold til at indhente information og tilvejebringe muligheder for
individet i omverdenen. Derudover pointerer Wellman (i Castells, 2003, s. 331-332), at
svage bånd, online såvel som offline, lettere facilliterer forbindelse mellem individer
med forskellige sociale karakteristika, hvorfor selskabeligheden udvides hinsides de
socialt definerede grænser for selvopfattelsen. På den måde mener han, at internettet
potentielt kan foranledige forstærkede sociale bånd i et samfund præget af en hurtig
individualiserings- og social distanceringsproces (Castells, 2003, s. 331-332). Denne
pointe tilslutter føromtalte Jensen sig (i Lavrsen, 2008) ved at hævde, at stigningen i
antallet af overfladiske venner på internettet ikke nødvendigvis er en negativ
udvikling, men kan derimod bidrage til, at individet løbende kan opnå nye perspektiver
på tilværelsen. Dermed kan individet udvikle sig, da det på eksempelvis Facebook
bliver eksponeret for væsentlig flere input igennem dets gennemsnitlige digitale
venneskare på 214 venner end gennem dets analoge hverdag (Nielsen, 2013).

Netværksbølgen har ikke alene påvirket den måde individet indgår i relationer på, men
har som følgevirkning altså også påvirket den måde, hvorpå virksomheder
markedsfører sig i det nye medielandskab. Frem for entydigt at rette blikket mod
massemedierne i individets informationsindsamling som tidligere, retter forbrugeren
nu i stigende grad blikket mod ligesindede individer fra det omkringliggende netværk.
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Derudover har den øgede refleksivitet gennemgået i afsnittet: Det senmoderne
menneske medført, at forbrugerne har opbygget en kritisk forbrugerbevidsthed og
derigennem erhvervet sig brandkundskab, der gør, at det i højere grad gennemskuer
den traditionelle markedsføring. Forbrugeren går altså automatisk i en slags
reklamedefensiv, når det eksponeres for noget åbenlyst kommercielt, og folk fra
markedsføringsbranchen som eksempelvis Lars Sandstrøm (2009) argumenterer for, at
det kritiske mindset har medført en såkaldt ad fatigue fra forbrugernes side, med andre
ord en dalende reklameeffekt. Disse tendenser kombineret har skabt et udpræget behov
for mere subtil markedsføring, som henvender sig til forbrugeren, når dets parader er
nede, idet tilliden til netværket overstiger tilliden til virksomhederne (Dinesen, 2008).
Dette har tvunget virksomhederne til at genoverveje deres tilgang til forbrugerne og har
bevirket en omlægning hen imod mere brugerinvolvering og brugergenereret
markedsføring, hvorfor denne consumer-til-consumer relation bliver helt essentiel.
Denne tilgang ses ikke kun i social valuta, men også i den stigende brug af eksempelvis
viral markedsføring, customization og nudging.

Systemets kolonisering af livsverdenen
Som ovenstående afsnit indikerer, er der sket en udvikling fra, at virksomhederne med
en transmissionsorienteret tilgang i høj grad blot kommunikerer et budskab til, at
forbrugerne nu i stadig stigende grad tager del i denne proces. Det har medført, at
virksomheder i dag i langt højere grad indskriver sig i forbrugernes kontekst for at opnå
en bedre viden til at målrette markedsføring. Dette er, hvad den tyske sociolog og
samfundsforsker Jürgen Habermas (2005), i en kritisk samfundsteori, karakteriserer
som systemets kolonisering af livsverdenen. Ifølge Habermas er der som konsekvens
af den moderne samfundsorden sket en uddifferentiering af den sociale virkelighed i to
perspektiver, henholdsvis systemverdenen og livsverdenen.

Habermas beskriver livsverdenen som individernes horisont af erfaringer og viden, og
på den måde som den subjektive og intersubjektive side af samfundet, hvorfor
livsverdenen skal betragtes ud fra et handlingsteoretisk perspektiv, også kaldet
aktørperspektivet i sociologisk regi (Habermas, 2005, s. 313). I livsverdenen handler
individet efter en forståelsesorienteret rationalitet, som Habermas (1999, s. 143)
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karakteriserer den kommunikative handlen. Kommunikativ handling er en handling
mellem individer, som sigter at opnå konsensus, og derved varetage samfundets
symbolske reproduktion. Ideelt set kommer den kommunikative handlen ifølge
Habermas til udtryk som en herredømmefri samtale, hvor processen er baseret på
gensidig og rationel dialog uden indflydelse af magthierarkier (Habermas, 2005, s. 315).
Målet hermed er, at fornuften skal diktere indretningen af samfundet og ikke totalitære
regimer eller særinteresser, og dermed bliver styringsmediet i livsverdenen solidaritet.
Modsat hertil kan det sociale anskues ud fra en systemteoretisk tilgang, hvad
Habermas (2005, s. 343-45) karakteriserer systemverdenen, hvor formålsorienterede
rationalitet er dominerende (Habermas, 2005, s. 341). Samfundet anskues i dette
systemperspektiv som et selvreferende system, hvor systemerne fungerer gennem
individernes resultatorienterede adfærd, som således sørger for en materiel
reproduktion af samfundet. Penge og magt er de handlingskoordinerede medier, dvs.
den måde man orienterer sig på, der skaber systemintegration, hvorfor individer er
styret af en formålsrationalitet, der gør, at de forholder sig strategisk og egocentrisk i
mellemmenneskelige

relationer

(Habermas,

1999,

s.

79).

Her

er

relationerne

nytteorienterede, hvor viljen underkastes tænkningen forstået på den måde, at
relationen bliver et middel til at nå et mål og ikke mål i sig selv som gældende i
livsverdenen. Livsverdenen og systemverdenen forudsætter hinanden, og er begge
nødvendige i opretholdelsen og udviklingen af et moderne samfund, og således bliver
Habermas’s teori et bud på en synteseteori, der skal overskride dualismen mellem
sociologiens to, tilsyneladende modstridende, hovedparadigmer (Andersen, 2011, s. 79).
Problemet er imidlertid, at balancen mellem de to sfærer er blevet forstyrret i
overgangen til et moderne samfund, hvor strategisk handlen og formålsrationalitet,
ifølge Habermas (2006, s. 382), fortrænger den kommunikative handlen, hvad han
karakteriserer som systemets kolonisering af livsverdenen. Således diagnosticerer han
samfundet som ”en borgerlig offentlighed i forfald” (Habermas, 1962).

Den historiske udvikling af social kapital
Følgende kapitel søger først og fremmest at afdække det økonomiske aspekt af social
valuta herunder pengenes og værdibegrebets udvikling samt prominente definitioner
af social kapital hidtil fremsat. Dette for i diskussionen at kunne nå til egen definition
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af videreudviklingen af begrebet til social valuta efter en empirisk analyse af brugeres
anvendelse heraf.

Pengenes historie og funktion
Den tyske kulturfilosof og sociolog Georg Simmel beskæftiger sig med at afdække
pengenes historie og funktion i samfundet, og han anses dermed som en af de første til
at løsrive pengebegrebet fra den økonomiske videnskab. Hans værk The philosophy of

money er derfor ikke et bidrag til den økonomiske videnskab men nærmere en
skildring af, hvordan penge er indfældet i kulturen (Simmel, 1990, s. 54-56). Simmel
(1990) er altså ikke som sådan interesseret i, hvordan penge fungerer som økonomisk
instrument i overflyttelsen af transaktioner, men hans studie af penge fungerer i stedet
som analyseredskab til en diagnostik af den moderne tilværelse som helhed. Han
interesserer sig altså for, hvordan penge skaber relationer ikke blot mellem mennesker,
men også mellem objekter og mennesker.

Penges indtog kan dateres langt tilbage i historien. Vi skal helt tilbage til før kristi
fødsel før handel med varer fandt sted. Dengang tog transaktionen form som
byttehandel med udgangspunkt i naturalier alene (Helder et al., 2009, s. 303-304). Den
besværlighed og relativisme, der opstod, når bonden i erhvervelsen af en ko skulle
vurdere, hvor mange høns han skulle betale resulterede i introduktionen af
ædelmetallerne guld og sølv som betalingsmiddel, idet deres værdi var mere stabil
(Simmel, 2004, s. 272-273). Således opstod pengemønten som en slags mediator til at
facilitere

sammenligning

mellem

tilsyneladende

usammenlignelige

produkter.

Værdien af penge blev således bestemt af materialet og mængden heraf, hvorved
substansen var i fokus. Pengene er med tiden blevet mere abstrakte i udviklingen fra
mønter til pengesedler i den vestlige verdens 1600 tal (Liep, 2014). Dette fordi værdien er
socialt konstrueret, idet sedlerne i deres generiske form blot består af papir, som vi er
blevet enige om, har en særlig værdi, og det selvsamme papir kan have forskellig værdi
afhængig af størrelse og design. Således elimineres substansen helt og effekten af
pengene er dermed blevet målestok. (Simmel, 1990, s. 169). Den videre udvikling til
elektroniske betalingsformer i nyere tid som netbank og Mobile Pay har ligeledes
intensiveret abstraktionsniveauet, idet der nu ikke nødvendigvis foreligger et konkret
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objekt for penge, men i stedet florerer disse usynligt i et ekspertsystem, som det almene
individ nødvendigvis må have tillid til fungerer jf. Giddens teori. Denne udvikling har
tilmed gjort det muligt at betale med penge, individet reelt ikke har igennem
eksempelvis en kassekredit. Det har dog tidligere været muligt at betale “på klods”, som
også indebar, at man først betalte for en vare eller tjenesteydelse på et senere
tidspunkt. Denne mulighed var dog en mere uofficiel aftale beroende på en særlig
relation samt købmandens velvillighed, og derfor ikke en officiel del af pengesystemet.
Det høje abstraktionsniveau som udviklingen har medført, gør pengene sværere at
kontrollere og håndtere, hvilket 2008s finanskrise er et klassisk eksempel på. Her
oversteg gælden værdien således, at gælden reelt aldrig ville kunne indløses
(Berlingske Business, 2012).

Pengenes funktion er altså, ifølge Simmel (2004, s. 272-273) at objektivisere subjektive
forhold og skabe en ækvivalent nivellator:
To the extent that money with its colourlessness and its indifferent quality
can become a denominator of all values (...) it becomes the frightful leveller
– it hollows out the core of things, their specific values and their uniqueness
and incomparability in a way which is beyond repair. They all float with the
same specific gravity in the constantly moving stream of money (Simmel i
Bridge & Watson, 2010, s. 106).

Med opfindelsen af et universelt udvekslingsmiddel, som gør økonomiske udvekslinger
hurtigere

og

nemmere, erstatter pengenes

matematiske

karakter værdiernes

relativisme med præcision og utvetydighed. Således sættes vi i stand til at konkretisere
noget ellers abstrakt, og Simmel (2004, s. 483-484) mener dermed, at det er en
forudsætning for det moderne samfund, og det der driver det moderne samfund frem.
Det får imidlertid den konsekvens, at værdiopfattelsen bliver endimensionel, da den
pågældende genstands særegne og unikke værdi negligeres. Prisen for en vare handler
ikke længere om den reelle værdi, men den repræsenterer i stedet forholdet mellem
mængden af penge til rådighed, og beløbet der kræves i bytte for en vare (Simmel, 1990,
s. 63). “Value is not a quality of the object but a judgement” som Simmel (1990, s. 63)
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indikerer med dette citat, bliver subjektive værdier kvantificérbare med det moderne
pengesystem, som fostrer et fokus på det kvantitative frem for det kvalitative, hvorved
pengeøkonomien skaber en mere kalkulerende natur i den moderne verden. Således
kan penge få den negative effekt, at den sociale verden rationaliseres, og Simmel (1990,
s. 444-446) mener sågar, at penge distancerer mennesker fra hinanden og eroderer
sociale relationer, da alt kan værdisættes økonomisk. Denne udvikling kan
argumenteres at være den, der også ses i Habermas’ teori om systemverdenens
kolonisering af livsverdenen.

Som afsnittet indikerer vidner pengenes historie om, at penge er blevet et
betalingsmiddel, som har gennemgået en udvikling fra noget relativt konkret til noget
mere abstrakt og uhåndgribeligt. Social valuta er et eksempel på en tendens, der tager
abstraktionen endnu et niveau højere, idet relationer nu også værdisættes og
konverteres til økonomisk kapital.

Vareværdiens udvikling
I 1867 udgav sociolog og økonom Karl Marx en økonomikritik, hvori han forsøgte at
forstå den kapitalistiske produktionsmåde. Han tog udgangspunkt i varen som det
mest elementære element i den kapitalistiske produktionsform, og i marxistisk optik
har varen en dobbelt værdi, henholdsvis en brugs- og bytteværdi. Brugsværdien
indikerer varens specifikke nytteværdi, med andre ord dens anvendelighed for
brugeren. Mens bytteværdien er det kvantitative forhold, hvori varen kan byttes, hvad
enten det er til andre varer eller til penge (Marx, 1885, s. 14). Grundsubstansen i al
bytteværdi udgøres ifølge Marx (1885, s. 17-21) af arbejdet, der nedlægges i produktionen
af en vare, dvs. at mængden af det arbejde, der nedlægges i en vare, afgør varens
bytteværdi. Arbejdskraften er en vare, der kan byttes mod den værdi, som vedkommer
varens produktionsomkostninger, hvilket blandt andet inkluderer føde, husly og tøj til
arbejderne, og således svarer lønnen til værdien af arbejdskraften. Hertil pointerer
Marx (1885, s. 122) dog, at det særskilte ved arbejdskraft som en vare er, at den
producerer en merværdi i forhold til, hvad den reelt er værd. Den såkaldte merværdi
tilegner ejeren af produktionsmidlerne sig, og denne merværdi er ifølge Marx (1885, s.
122) udgangspunkt for kapitaldannelse, hvorfor kapital for ham er en værdi, der
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konstant indgår i en værdiforøgelsesproces. Dermed indikerer han, at den økonomiske
værdi af et produkt er gået fra at være baseret på produktets funktionalitet, og dermed
dets brugsværdi til at være kalkuleret i forhold til dets bytteværdi, og dermed er
værdien reduceret til det arbejde, der er nedfældet i produktionen. I denne udvikling
opstår muligheden for merværdi og profit, idet det nu er muligt at sælge ting for mere
end det de samlede produktionsomkostninger udgør, og dermed bygger kapitalismen
netop på muligheden for at presse lønningerne og dermed omkostningerne, så den
største profit opnås.

Den franske filosof og sociolog Jean Baudrillard (i Gane, 1993, s. 20) tilslutter sig Marx’s
værdibegreber, men videreudvikler værdilæren med yderligere to værdibegreber, som
gør sig gældende i de mest udviklede kapitalistiske samfund. Baudrillard beretter
meget sporadisk om sine begreber, og ofte i sammenhæng med en kritik af øvrige
teoretikere. Derfor kan det være svært at sætte enkelte sildetal på hans to begreber,
symbolsk bytteværdi og tegn-bytteværdi, hvorfor der refereres til hans værk ”The
System of Objects” (2005) som helhed.

Det første værdigbegreb omtaler han den symbolske bytteværdi, som er den arbitrært
tilskrevne og konstruerede værdi i forhold til et andet subjekt. Som eksempel herpå kan
nævnes en diamantring, der symboliserer en offentlig kærlighedserklæring to individer
imellem. Det andet værdibegreb betegner han tegn-bytte værdi, som er produktets
værdi i et system af objekter. Føres eksemplet med diamantringen videre, kan dette
værdibegreb illustreres, idet diamantringen har tegn-bytteværdi i forhold til andre
diamantringe, da den giver social status til ejeren af den største eller flotteste ring
(Baudrillard, 2005). Når produkter har tegn-bytte værdi, indikerer de altså en form for
distinktion, smag og social status og ifølge Baudrillard (2005) er det altså vigtigt at
forstå deres status som tegn i forbrugersamfundets kodeks. Hvad enten der er tale om,
at produktet er et symbol for eller tegn på noget andet, så handler Baudrillards (2005)
udvikling af værdibegrebet om de immaterielle værdier, der knytter sig til et givet
produkt i mere abstrakt forstand, hvorfor vi i specialet fremadrettet vil referere
overordnet hertil med symbolsk værdi. Således bevæger Baudrillard (1975, s. 42-43) sig
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med sin udvikling af værdibegrebet væk fra Marx’s produktionsperspektiv og over i
symbolværdi, og italesætter den abstrakte anerkendelse, disse værdier indebærer.

Denne udvikling indikerer en afmaterialisering af værdi- og pengebegrebet, som nævnt
ovenfor, hvorved værdibegrebet bliver langt mere abstrakt. Værdien er altså ikke
længere fast forankret i produktet som sådan, men snarere i de tegn og symboler, der er
knyttet til produktet. Som klassiske eksempler herpå kan nævnes det ikoniske
tøjmærke Lacoste eller it-giganten Apple, som begge sælger henholdsvis beklædning
og elektronik til en pris, der overstiger brugsværdien alene pga. den symbolværdi, der
ligger i krokodillen eller æblet på produkterne. Forbrugerne betaler gladeligt for den
symbolske merværdi, brandet tilfører produktet, en tendens, der ses på den anden side
af kasseapparatet, hvor virksomheder i stigende grad fokuserer på brandopbyggelse og
i mindre grad på optimering af produktets funktionelle egenskaber (jf. afsnittet:
Forbruger- og brandingteori). Denne immaterialisering af værdi har med social valuta
som begreb nået nye højder, da nu også relationer værdisættes og hermed får symbolsk
værdi eksempelvis i kraft af det tegn, der indikerer individets følgerskare på sociale
medier ved anvendelse som betalingsmiddel. Sammenhængen mellem penge og
materiel

værdi

ophæves,

når

sociale

relationer

bliver

valuta,

og

værdiens

abstraktionsniveau stiger blot yderligere, idet der ikke længere i traditionel forstand er
arbejdskraft bag værdiskabelsen, når det drejer sig om relationsskabelse og
vedligeholdelse.

Eksisterende teori om social kapital
For at definere vores syn på social valuta finder vi det relevant at foretage et literature
review, hvori vi gennemgår hidtidige bidrag på undersøgelsesfeltet. Indledningsvist har
vi foretaget en omfattende Google Scholar søgning på søgeordene ”social valuta” og
”social currency”. En søgning på søgeordet ”social valuta” gav 21 resultater, hvoraf det
første bidrag opstod i år 2000. Ligeledes gav søgeordet ”social currency” 5.290 resultater,
hvoraf det første bidrag opstod i år 1957. Fælles for de to søgninger var, at begrebet ofte
blev undersøgt i en anden kontekst og endvidere primært som et perifært bibegreb og
ikke som det primære hovedbegreb, der forklares, defineres og undersøges
dybdegående. Dog fandt vi en stigende interesse for begge søgeord fra 2012 og frem til i
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dag, hvor undersøgelsesområdet desuden nærmede sig en kommunikations- og
markedskontekst. Det mest indflydelsesrige bidrag synes at være ”Homo Conexus”
(2009), da det er citeret syv gange, mens det mest relevante bidrag synes at være
”Engagemang som framtidens valuta?: en studie av social valuta” (2015), da det
undersøger brugerinddragelse som valuta. En mere detaljeret undersøgelse af de to
værker afslørede dog, at førstnævnte værk ikke italesætter social valuta som
økonomisk profitabelt, mens sidstnævnte værk i høj grad påtager et markedsperspektiv
og ikke et forbrugerperspektiv, som nærværende speciale anlægger. Altså afslørede
denne

undersøgelse,

at

der

ikke

hidtil

forefindes

teori

på

vores

eksakte

undersøgelsesfelt. En detaljeret beskrivelse af Google Scholar søgningen og dennes
resultater forefindes i bilag 16. For at kunne forstå og udvikle begrebet social valuta
finder vi det derfor relevant at gennemgå prominente teoretikere, som tidligere, omend
i anden kontekst, har arbejdet med begrebet social kapital for at opbygge et fundament
til videreudvikling af begrebet. Tre af hovedeksponenterne for social kapital begrebet
inddrages for at komme en overordnet forståelse af det hidtige begreb nærmere (Stone,
2001, s. 4). Herunder lægges særligt vægt på den amerikanske sociolog James S.
Coleman, den franske sociolog Pierre Bourdieus og den amerikanske politolog Robert D.
Putnams forsøg på et opgør med den skarpe adskillelse, der lå mellem økonomi og
sociologi. Af denne årsag er de interessante og ikke mindst relevante at tildele en vis
opmærksomhed i specialet, idet social valuta kan argumenteres at befinde sig i
spændingsfeltet herimellem.

Coleman
Foruden enkelte teoretikeres sporadiske italesættelse af begrebet social kapital, var
Coleman (1990) den første til at genoptage og udfolde begrebet mere nuanceret i hans
forsøg på at gøre op med den skarpe adskillelse, der lå mellem økonomi og sociologi.
Social kapital er ifølge Coleman (1990, s. 304-305) en form for ressource, som kan øge
individets handlemuligheder, og en kapitalform individet kan profitere af i kraft af de
sociale relationers forpligtelse og gensidighed. Social kapital er dermed en kapitalform,
der forefindes i strukturen af mellemmenneskelige relationer. I Colemans (1990, s. 312313) optik skal social kapital ses som et biprodukt af de aktiviteter individet indgår i
frem for det primære formål. Hermed anses social kapital ikke som et mål i sig selv,

Side 61 af 170

men nærmere som en positiv sideeffekt ved at indgå i sociale relationer og individet
investerer ifølge Coleman (1990, s. 312-313) derfor sjældent direkte i social kapital.
Coleman (1990, s. 304) pointerer desuden, at i mellemmenneskelige relationsstrukturer,
karakteriseret af høj grad af forpligtelse og tillid, vil individerne opnå social kapital i
større omfang end tilsvarende relationsstrukuterer uden samme grad af forpligtelse og
tillid. Med det mener Coleman (1990, s. 304-306), at individet ved at indgå i sociale
relationer kan få adgang til nogle ressourcer, som rækker ud over fællesskabet og for at
indgå i disse sociale relationer, kræver det tillid individerne imellem. Således er tillid
adgangsgivende til social kapital. Colemans anvendelse af tillidsbegrebet kan
argumenteres at være mere snævert end hos Giddens, hvor tillid er bundet op på
individets ontologiske sikkerhed og dermed den grundlæggende tillid til omverdenen.
Derudover tillægger Giddens tillid til ekspertsystemer særlig vægt modsat Coleman,
som alene knytter tillid til mellemmenneskelige relationer. Ganske overordnet kan det
altså argumenteres, at Giddens tillidsbegreb skal forstås bredere end Colemans.

Bordieu
Omtrent samtidig med Coleman, om end uafhængigt heraf, introducerede Bourdieu
(1979) for første gang sit begreb om social kapital i sit omtalte værk ”Distinktionen”, som
indebar et studie af smag, og hvordan denne ikke, som tidligere antaget, havde
universel karakter. Tilsvarende Coleman ønskede Bourdieu at bryde med, hvad han
anså som en forceret grænse mellem det økonomiske og sociologiske felt og dermed
gøre op med den dominerende opfattelse af kapital og den traditionelle økonomiske
teori. Bourdieu (Bordieu & Wacquant, 1996, s. 86-87) betegner kapital som en værdi eller
ressource, som agenten er i besiddelse af. Denne opfattelse af kapital differentierer sig
fra den marxistiske opfattelse, idet kapital for Marx er forbeholdt kapitalisten, der
tilegner sig denne i form af merværdi, hvor det hos Bourdieu er noget alle aktører, i
mere eller mindre grad, er i besiddelse af. Yderligere specificerer Bourdieu
kapitalbegrebet som et stykke akkumuleret menneskeligt arbejde, idet de sociale
aktører nødvendigvis må investere tid, penge og energi i opbyggelsen af kapitalen, som
de sidenhen kan profitere af (Bourdieu, 1986, s. 241). Ifølge Bourdieu (Bordieu &
Wacquant, 1996, s. 83-85) kan samfundet, eller mere specifikt det sociale rum, betragtes
som værende opdelt i en lang række forskellige felter. Et felt er et relativt selvstændigt
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mikrokosmos eller system med sine egne regler, logikker, værdier og interesser. Den
relative værdi af kapitalen afhænger af det felt, som den bringes i spil i, og det er
således feltet, der dikterer, hvilken kapital der er relevant. Omfattende viden om
branding og marketing kan eksempelvis være prestigegivende i en jobsituation på et
reklamebureau, men praktisk talt værdiløs i samme situation i en børnehave. De
sociale rums felter kan betegnes som et område, hvori der foregår stadig kamp om,
hvordan det skal defineres, og hvordan ‘spillet skal spilles’. Gennem sin kapital har
agenten mulighed for at opnå indflydelse på, hvordan feltet defineres og derved opnå
magt her indenfor (Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 86-87). Kapital optræder hos Bourdieu
i tre grundformer; økonomisk, kulturel, og social kapital, hvoraf kun den økonomiske
kapital karakteriseres som materiel og er den klassiske form for kapital, som indebærer
økonomiske ressourcer herunder penge. De andre to former for kapital er imidlertid
immaterielle, hvilket indikerer hans forsøg på at gøre op med den dominerende og
entydige opfattelse af kapital som noget materielt. Den kulturelle kapital betegnes af
Bourdieu som de uddannelsesmæssige ressourcer samt evnen til at begå sig
finkulturelt. Social kapital er ifølge Bourdieu (Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 105):
Summen af eksisterende eller potentielle ressourcer, den enkelte eller
gruppe har rådighed over i kraft af et netværk af stabile relationer og mere
eller mindre officielt anerkendte "forbindelser", hvilket vil sige summen af
den kapital og magt, der kan mobiliseres i kraft af et sådant netværk.

Den mængde social kapital individet besidder afhænger altså af størrelsen af de
netværk af forbindelser, som individet kan mobilisere og endvidere af den mængde
kapital, som netværkets øvrige medlemmer besidder. Når Bourdieu (1986) derfor
overordnet hævder, at de sociale processer ikke er uafhængige af det underliggende
økonomiske system og klasser, betyder det, at den kapital, der er i spil i netværket, kan
virke forstærkende på den mængde kapital, som individet i forvejen besidder.
Derudover opererer Bourdieu (Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 104-105) med symbolsk

kapital, der fungerer som et slags overbegreb, som de tre kapital grundformer kan
veksles til, og som angiver, hvad der giver status, respekt og anerkendelse inden for et
givent socialt felt. De tre former for kapital er altså ikke noget værd i sig selv, men det
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der afgør, hvad de er værd, er derimod den overordnede symbolske kapital, hvorfor
dette overbegreb kan betegnes som prestige og ry (Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 104105). Besidderen af den symbolske kapital definerer det givne sociale felt og fungerer
således som feltets ”gatekeeper”. Denne definerer, hvad der er god smag, hvorfor smag
ifølge Bourdieu (Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 104-105) er af ekskluderende karakter.
Feltet har derfor en tendens til at reproducere sig selv, men det kan dog udfordres af
oprørere, der vil forsøge at definere det på alternative måder jf. dets karakter som
kampfelter. Bourdieus teori om kapital skal ses som en videreudvikling af Marx’s
kapitalbegreb, hvori videreudviklingen består af to originale iagttagelser, dels at der
eksisterer mange forskellige, materielle som immaterielle, former for kapital, dels at det
er muligt at konvertere én form for kapital til en anden (Svendsen, 2001 s. 52). Huspriser
er et eksempel på, hvordan social kapital kan veksles til økonomisk kapital, idet
priserne i Hellerup overstiger priserne i Albertslund, ikke nødvendigvis fordi kvaliteten
af husene differentierer, men alene grundet indbyggernes grad af social kapital. Netop
Bourdieus pointe om konvertering af en kapitalform til en anden er, hvad der gør ham
særligt relevant i forhold til social valuta, som netop omhandler transformationen af
social kapital, med andre ord netværkets værdi, til økonomisk værdi, som det
eksempelvis ses, når en given blogger, grundet dennes store følgerskare, tilegner sig
sponsorerede produkter (Mathiassen & Damløv, 2014).

Kapitalbegrebet implicerer hos Bourdieu, som berørt ovenfor, et akkumuleret
menneskeligt arbejde og derfor også investeringsstrategier på individuelt såvel som på
kollektivt plan. Investeringsstrategierne er, ifølge Bourdieu, et udtryk for individernes
bevidste eller ubevidste motivationsgrundlag for etableringen og vedligeholdelsen af
sociale relationer, idet disse kan bibringe individerne ressourcer i form af eksempelvis
kapital, magt og potentielt økonomiske ressourcer. Ifølge Bourdieu (1986, s. 241), er
opkomsten af sociale netværk og hermed individernes sociale kapital altså ikke
naturgivne fænomener, der opstår af sig selv, men derimod et produkt af såkaldte
investeringsstrategier. Disse strategier kan, bevidst som ubevidst, medvirke til at
etablere sociale relationer, der for individet er brugbare på kort eller langt sigt
(Bourdieu, 1986, s. 248-249). Det kan argumenteres, at det er denne opfattelse af,
hvordan sociale relationer opstår hos Bourdieu, der hovedsagelig deler vandene
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mellem Bourdieu og Coleman (Pope, 2003, s. 2). Hvor sociale relationer hos Coleman er
et resultat af individers fri vilje, er disse i Bourdieus optik begrænsede af et
underliggende økonomisk system. Hermed menes, at den bagvedliggende forklaring på
den solidaritet, der binder gruppen sammen, er profit. Det er altså profitabelt for
individet at indgå i sociale netværk, da de medfører kollektive goder, og dette er, hvad
der ifølge Bourdieu (kilde evt. 1986) udgør drivkraften bag sociale relationer. Bourdieus
teori handler om at lokalisere og blotlægge den økonomiske drivkraft bag al
menneskelig handlen - ikke alene den type, der giver direkte økonomisk afkast, men
også handlinger bag hvilken individerne forsøger at kamuflere den økonomiske
drivkraft i bestræbelsen på tilegnelse af kapital (Bourdieu, 1977, s. 177-178).

Putman
Den seneste teoretiker til at udarbejde en dybdegående teori om social kapital er
Putnam, hvis teori er en videreudvikling af Colemans og Bourdieus. Putnam (1993, s. 3536) fokuserer ligesom Coleman på tillid og kollektive goder, og mere specifikt definerer
han social kapital som en produktionsfaktor bestående af “networks, norms, and trust,
that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit”, hvorved de tre kerne
aspekter af hans konceptualisering bliver netværk, tillid og normer. Som citatet
indikerer, kan man argumentere for, at social kapital for Putnam er en produktiv kraft,
der udspringer af sociale netværk, som øger de særlige fordele, der ligger lantent i
netværket herunder bl.a. tillid, gensidighed, information og samarbejde. Sociale
netværk handler altså ikke blot om “at hygge sig med hinanden”. Den overordnede
forskel fra både Bourdieu samt Coleman er, at Putnam konsekvent udelader klassiske
sociologiske problemstillinger som social klassifikation og socialisering, hvorfor hans
teori tenderer til at blive substantivistisk, forstået på den måde, at den i højere grad
beskæftiger sig med relationernes målelige kvantitet og ikke de dynamiske og
komplekse sociale processer, der producerer individuelle og sociale identiteter som
Coleman og Bourdieus teorier (Svendsen, 2001, s. 54). I begge Putnams værker ”Making
Democracy Work” samt ”Bowling Alone” er hans primære formål at måle
tilstedeværelsen af social kapital i et samfund som en stigning i civilt engagement og
ligeledes fravær af social kapital som et fald i civilbefolkningens samfundsaktiviteter.
Herved kan forekomsten af social kapital for Putnam siges af have afgørende
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produktionsfaktor (Svendsen, 2001, s. 55). Hermed kommer hans politologiske islæt til
udtryk. Et væsentligt aspekt i Putnams teori om social kapital er normer, som han
mener, fungerer sammenholdende på et samfund, her særligt gensidighedsnormer
hvori der ligger en forventning om, at en ydelse gengældes. Det behøver dog ikke
nødvendigvis at være den selvsamme tjeneste, der gengældes, men der ligger en nogetfor-noget forventning, hvorved ydelsen bliver en form for investering.

Putnam skelner endvidere social kapital i henholdsvis afgrænsende social kapital, der
relaterer sig til vertikale netværk samt brobyggende social kapital, som relaterer sig til
horisontale netværk. Afgrænsende social kapital er baseret på stærke og tætte sociale
bånd mellem en mere eller mindre homogen gruppe af mennesker i kraft af deres
sociale status og etniske baggrund. Grundet denne homogenitet er disse grupper stærkt
afgrænset fra omverden. Fokus i denne sociale kapital er individets muligheder for at
mobilisere ressourcer internt i netværket. Heroverfor findes den brobyggende sociale
kapital, som modsat bygger på svage og perifere sociale bånd grundet mere heterogen
social baggrund, men denne dannes derimod på tværs af homogene fællesskaber. I
modsætning til afgrænset social kapital genererer brobyggende social kapital udvidede
identiteter, og er samtidig hermed adgangsfremmende til information og muligheder
(Putnam, 2000, s. 22ff). Disse horisontale netværk med svage relationer kan desuden
sidestilles med Castells begrebsliggørelse af virtuelle relationer, idet han også påpeger
deres egenskaber til at indhente information, tilvejebringe muligheder for individet i
omverdenen og give mulighed for en uindskrænket social omgangskreds grundet den
naturlige adskillelse af tid og rum. Til Putnams distinktion er det vigtigt at pointere, at
han ikke ser de to former for social kapital som værende gensidigt ekskluderende. De
to kapitalformer tjener nemlig, som ovenstående indikerer, hver deres funktion
henholdsvis at skabe sammenhængskraft og solidaritet over for udvikling og fornyelse,
hvorfor de optimalt set, ifølge Putnam, bør ses som sameksisterende og ikke udelukker
hinanden.

Teorierne om social kapital vægter kerneelementerne i begrebet forskelligt, men den
centrale præmis indenfor teorierne om social kapital er dog stadig, at sociale netværk
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har værdi. Ved at indgå i sociale relationer får mennesker adgang til ressourcer, der
rækker udover det blotte fællesskab.

Dette kapitel om social kapital danner grundlaget for forståelsen af den hidtidige
opfattelse af begrebet, og det er med afsæt heri, at specialet slutteligt fremstiller en
definition af den videreudvikling, der er sket, som leder os til en revidering af begrebet
til social valuta.
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Model 1: Oversigt over social kapital af egen tilvirkning
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En gennemgang af hidtidige prominente teoretikeres konceptualisering af social
kapital feltet har skabt et fundament for skabelsen af en ny definition af social kapital
som valutaform, men for at kunne reaktualisere begrebet har vi fundet det nødvendigt
at indsamle ny empiri, hvorudfra specialets definition laves.

Delkonklusion
Indledningsvis blev den historiske samfundsmæssige udvikling og dertilhørende
samfundstyper og socialkarakterer skitseret for at placere specialet i en makrokontekst
med

det

formål

at

blotlægge

nogle

af

de

samfunds-

og

adfærdsmæssige

forudsætninger, der ligger til grund for oprindelsen af social valuta. Her blev det
fastlagt, at samtidens socialkarakter kan karakteriseres som det kreative menneske,
som er drevet af en kombination af både en indreorienteret og ydreorienteret drivkraft.
På baggrund af samtidens socialkarakter blev der efterfølgende redegjort for en række
tendenser, som blev vurderet særligt karakteristiske for samtidens kreative individer.
Disse tendenser udgjorde en individualiseringstendens, som indikerer et stort fokus på
jeg’et og dets selvrealisering og dermed en stærk indreorientering. I denne
sammenhæng blev medialisering inddraget, som belyste, hvordan mediernes stigende
rolle og betydning i samfundet tillige har influeret en stigende blød individualisme
såvel som higen efter socialt samvær, drivkræfter som begge ses hos det kreative
menneske. Med denne fremadskridende individualisering og afskrivningen af en
prædetermineret identitet, skabes identiteten i stigende grad af præstationer, hvorfor
der er opstået et decideret præstationssamfund. Individualiseringen viste sig endvidere
at have resulteret i en såkaldt liden under ubestemthed, hvor den ubegrænsede frihed
paradoksalt nok får en hæmmende effekt på individet. Den samfundsmæssige
udvikling har ligeledes fostret et stort behov for anerkendelse, grundet den manglende
prædeterminerede identitet som i stedet skabes i et fintfølende samarbejde med andre
individer. Derfor blev anerkendelse fastlagt som et vigtigt element for fuld
individuering for det kreative menneske, hvorved en ydreorienterende drivkraft blev
blotlagt. Behovet for anerkendelse og den ydreorientering der ligger heri, har resulteret
i en nynarcissistisk tendens, som kommer til udtryk på henholdsvis en nonchalant
eller hypersensitiv måde. Sammenlagt bidrog denne teorikombination med en
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forståelse af samfunds- og individudviklingen, som grundlag for at forstå den kontekst
og de betingelser, der forudsætter social valuta.

Efter en gennemgang af de samfundsmæssige forudsætninger for social valuta som
begreb viste en gennemgang af branding- og forbrugeradfærdsudviklingen, at vi
befinder os i et netværkssamfund med stigende behov for subtil markedsføring. Dette
rejste et dilemma om virksomheders kolonisering af forbrugernes livsverden, som viste
sig at være helt essentielt for social valuta, fordi fænomenet netop opererer i
spændingsfeltet mellem de to sfærer.

Dernæst blev det økonomiske aspekt af social valuta belyst igennem pengene og
vareværdiens historiske udvikling, som belyste et stadigt stigende abstraktionsniveau
og dermed forudsætningen for social valuta, herunder at relationer kan anvendes
monetært, og får symbolsk værdi.

Slutteligt blev prominente definitioner på social kapital af henholdsvis Coleman,
Bourdieu og Putnam gennemgået, hvilket viste, at hidtidige teorier om social kapital
vægter kerneelementerne i begrebet forskelligt, men deler dog den centrale præmis, at
sociale netværk har værdi. Hvilke elementer fra de respektive teorier, der gør sig
gældende for social valuta, afgøres i følgende analyser og diskussion for at kunne
vurdere, hvilke elementer der kan viderebringes, og hvilke der må forkastes.
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5
!

ANALYSE
!

Kapitel 5: Analyse
Efter en gennemgang af den anvendte litteratur i nærværende speciale vil følgende
afsnit analysere den indsamlede empiri. Denne analyse vil forekomme todelt, hvoraf
første del er en analyse af den netnografiske undersøgelse efterfulgt af en analyse af de
seks enkeltmandsinterview.

Analyse: Netnografi
Følgende

analyseafsnit

har

til

formål

at

afdække

de

funktioner

og

kommunikationsstrategier, der bruges på mediet til at genere social valuta samt
baggrunden herfor. Den netnografiske analyses formål er altså at analysere adfærden
på Instagram, hvoraf analysens fremgangsmåde vil forekomme todelt. Den første del
tager udgangspunkt i og søger at afdække de forskellige funktioner, mediet
tilvejebringer for at analysere den observerede adfærd på Instagram. Den anden del
fungerer fortolkende på grunden hertil. I denne del søger vi at forstå, hvorfor denne
adfærd udfolder sig, som den gør, hvorfor vi finder det nødvendigt at bevæge os ud over
mediet, og hvad vi umiddelbart kan iagttage. Derfor inddrages eksterne kilder, der
italesætter adfærden og baggrunden herfor. Grænsen mellem analyse og fortolkning er
ikke trukket hårdt op, men overgangen fra analyse til fortolkning sker gradvist
startende i afsnittet om anerkendelse, hvor eksternt kildemateriale første gang
inddrages. Vi har håndplukket fem blogs med en relativ høj følgerskare, popularitet og
aktivitet

på

Instagram,

henholdsvis

Therustyhome.dk,

Malouchristensen.dk,

Jesperoutzen.dk, Mettevinther.dk og Smallpieces.dk, som vi systematisk har observeret
i

undersøgelsesperioden simultant med den netnografiske undersøgelse for at få

italesat adfærden samt hensigterne bag. Anvendelsen af disse legitimeres på baggrund
af bloggernes indgående indsigt i Instagram. Denne indsigt kommer til udtryk i deres
høje aktivitetesniveau på mediet og som resultat heraf store kendskab samt evne til at
eksplicitere egen adfærd på Instagram igennem bl.a. guides til en succesfuld profil.
Derudover inddrager vi virksomheder, der har lavet apps og tjenester, alle funderet på
adfærdsindsigter fra Instagram. For at overskueliggøre analysestrukturen er der i bilag
17 vedlagt en analysestrategi. Analysen er bygget op således, at den indledningsvis
analyserer relevante systemiske funktioner på mediet til generering af social valuta,
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dernæst analyseres de enkelte observerede strategier og slutteligt analyseres og
fortolkes effekterne af den strategiske adfærd, som social valuta skaber. I analysen
henvises, der som tidligere nævnt til en række billeder, som ligger i bilag 3 under
mappen ’billeder direkte anvendt i analysen.

Mediets DNA
Instagram er et app-baseret socialt medie udviklet af Kevin Systrom, der i dag fungerer
som CEO, og medstifter Mike Krieger, der fungerer som technical lead og head of
engineering. Mediet blev lanceret i oktober 2010 og blev efterfølgende solgt til Facebook
for 1 mia. dollars i april 2012 (Broberg, 2013). Ifølge stifterne af Instagram (Instagram,
2015) er der over 300 millioner brugere på verdensplan, og det estimeres af ekspert i
sociale medier, Astrid Haug (2014), at der i august 2014 var mellem 500.000-600.000
danskere på Instagram. Instagram er et visuelt medie, hvor det modsat den populære
pinoér inden for sociale medier Facebook, primært er billeder og videoer, der er i fokus,
og idet mediets format ikke tillader megen tekst, er det dermed også mindre teksttungt
end Facebook. Der deles, ifølge stifterne af mediet (Instagram, 2015), hver dag mere end
70 millioner billeder og videoer, et tal, der indikerer en høj aktivitet og popularitet.
Instagram som socialt fotodelingsmedie kan ses som et resultat af, hvad bl.a. Asger
Liebst (2012) betegner the visual turn, som indikerer en udvikling, hvor de digitale
medier er gået fra at være præget af længere komplekse tekster til at være mere
billedorienterede.

+ Følg
+ Følg er en funktion, der kan ses som en pendant til pioneren Facebooks tilføj ven
funktion og ved et klik herpå, indvilliger man i kontinuerligt at blive opdateret om den
pågældende persons aktivitet på mediet, hvis vedkommende har en offentlig profil.
Hvis den er privat, sendes i stedet en anmodning om at følge vedkommende, som
kræver en aktiv stillingtagen hertil fra modtageren af anmodningen. Udviklingen i de
sociale medier vidner om, at man i dets spæde år med Facebook er gået fra
vennerelationer til i nyere medier, som Twitter og Instagram, at have følgerelationer.
Denne udvikling indikerer rent semantisk en distancering i de virtuelle relationer og
dermed en anden type relation. Relationerne på Facebook bygger på reciprocitet
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forstået på den måde, at den ønskede relation ikke kan indgå i dit netværk uden, at du
også indgår i den anden parts. På Instagram derimod er der ikke nødvendigvis
inkorporeret en reciprocitet i relationerne, da du sagtens kan følge brugere, der ikke
ligeledes følger dig tilbage, hvorved relationerne på Instagram kan forekomme
uligevægtige. Stifter af Facebook Mark Zuckerbergs ide med at kreere det sociale medie
var at skabe en elektronisk blå bog, i første omgang forbeholdt de studerende på
Harvard Universitet, hvorfor profilerne herpå i højere grad er bygget op omkring et
personligt og biografisk univers (Politikken, 2012). Modsat hertil synes profilerne, og
dermed også fællesskaberne, på Instagram at være mere interessebaserede. Gennem et
visuelt medie er der i ringere grad mulighed for uddybelse af tanker og personlighed i
forhold til et tekstbaseret medie, hvorfor et sådant medie kan argumenteres at lægge
mere op til interessedeling. Dette kommer til udtryk i et utal af niche profiler, hvis røde
tråd er bygget op omkring en særlig interesse som eksempelvis interiørdesign og
træning, hvilket kan ses i bilag 3, billede 1 og 2.

Eksemplerne Fitnrun og Nordicmojo indikerer desuden interessedrevne profiler, idet
der ikke anvendes navne, men pseudonymer, som understreger de pågældende
profilers interesse henholdsvis løb og nordisk design. På den måde bliver det i høj grad
profiler med det formål at dele en interesse og ikke blot en personlig profil med det hele
individ i fokus. En iagttagelse, der netop stemmer overens med Catsells’s opfattelse af
virtuelle fællesskaber som interessebaserede. Instagram har udviklet sig hen imod et
medie med større interpersonel distance, fordi vi ikke nødvendigvis kender personen
bag som ved Facebook, hvor størstedelen af profilerne kaldes ved egennavne, men ofte
blot interessen, der kun udgør en brøkdel af individets hele. Det ses desuden, hvordan
distancen forsøges opretholdt, når brugere som i eksemplerne i bilag 3, billede 3 og 4,
omtaler deres familie ved forbogstav for at bibeholde privatlivet.

I og med, at man ofte ikke kender profilerne personligt, medfølger der ikke den samme
grad af forpligtelse, og relationerne kan, jf. Castells, karakteriseres som svage og
overfladiske, særligt i forhold til offline relationer, men også i høj grad i forhold til det
mere biografiske Facebook, hvor relationerne er betegnet som venner og derfor ofte er
nogle, man har en eller anden form for kendskab til offline. Den ringe grad af
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forpligtelse, der lader til at karakterisere Instagram, rejser også problematikken om
virtuelle relationers højere dødelighed, som Castells italesætter. Et aspekt som vi ikke
har mulighed for at undersøge nærmere gennem en netnografisk analyse, men som i
stedet vil tages op i de efterfølgende kvalitative interviews. De svage relationer skaber,
som Castells hævder, en anden form for samvær end den der foregår offline. Denne
giver mulighed for informationssøgning om eksempelvis nye trends inden for en given
interesse, som man ikke kan få i sit tætte offline netværk grundet dets afgrænsning, da
individet ikke har kapacitet til at opbygge og vedligeholde det enorme netværk. Lige så
vel som øget adgang til information giver de svage relationer ifølge Castells tilmed
adgang til øgede muligheder. I tilfældet med Instagram ses det, hvordan opbyggelsen af
social

kapital

gennem

erhvervelsen

af

mange

følgere

kan

anvendes

som

betalingsmiddel for materielle goder, hvilket kan ses i bilag 3, billede 5 og 6, idet de
sponsoreres med materielle goder qua deres sociale status.

Det ses desuden, hvordan populære brugere anvender deres profiler som salgsforum for
eksempelvis genbrugstøj, som i eksemplerne i bilag 3, billede 7 og 9,. Dette er således et
eksempel på, hvordan de, jf. Coleman og Bourdieu, ved at trække på deres sociale
kapital får en række øgede muligheder, i dette tilfælde muligheden for at afsætte
ejendele.

Foreløbig analyse indikerer større distance på Instagram end tidligere sociale medier,
men vi ser ligeledes en tilsyneladende modsat tendens til, at der efterspørges nærhed
og selvbiografiske posts.

Som eksemplerne i bilag 3, billede 9 og 10 indikerer efterspørger, de pågældende
profilers følgere mere personlige detaljer om personerne bag profilerne, henholdsvis
hvad den ene ønsker sig i fødselsdagsgave, og hvad den anden parts højde og vægt er.
Dette kan indikere, at brugerne starter med at følge andre brugere på baggrund af en
fælles interesse, men bliver over tid også interesseret i personen bag profilen. For at
vedligeholde sin følgerskare lader det altså til, at man nødvendigvis må levere mere
personlige detaljer, en hypotese der undersøges nærmere i enkeltmandsinterviewene.
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Udforsk
Funktionen udforsk, på engelsk kaldet popular page, er en funktion, der har
gennemgået en udvikling, som har påvirket dens radikalitet. Funktionen var
oprindeligt udarbejdet således, at Instagram, på baggrund af hemmeligholdte og
varierende algoritmer, udvalgte de mest populære billeder på mediet, som blev
eksponeret for alle gennem denne side (Sørensen, 2013). Således bidrog denne funktion
til at generere stadig mere trafik til allerede populære profiler, og populariteten blev
således en selvforstærkende cirkel. At blive eksponeret gennem denne funktion kan
derfor argumenteres at være prestigefyldt, da man krediteres for sine billeder på
verdensplan. Instagram valgte dog at opdatere denne funktion, så den i dag har fået
den mere neutrale overskrift “Billeder” og tilmed viser en blanding af populære billeder
kombineret med billeder baseret på brugere, man følger eller på billeder, man synes
godt om. Dermed kan funktionens indhold argumenteres at have gennemgået en
demokratisering fra først at være forbeholdt Instaicons til at være opnåelig for den
almene bruger. Fælles for de to udgaver af funktionen er dog, at de opfordrer brugerne
til at udvide deres netværk, så de eksponeres bredest muligt samt lave kvalitetsopslag
og dermed potentielt få mere trafik til deres profil og potentielt tilsvarende mere
succes. Denne funktion opfordrer altså til jagt på følgere og likes, og det er på den måde
også en funktion, der kan argumenteres at være med til at fostre konkurrence jf.
præstationssamfund.

Følger
Under Instagrams aktivitetsfunktion findes desuden en anden form for følger-funktion.
Med denne funktion kan man overvære aktiviteten af de brugere, man følger, hvilket
indebærer, at man blandt andet kan se de profiler, de nyligt er begyndt at følge samt
hvilke billeder, de synes godt om. Funktionen kan argumenteres at fungere som en
form for social proof, idet de nye billeder og profiler, som man eksponeres for allerede
er forhåndsgodkendt af personer, hvis profil man har valgt at følge. På den måde bliver
man eksponeret for nye potentielle følgere, og jo flere følgere man har, og likes man får,
jo mere eksponeret bliver ens profil ligeledes her igennem. Dermed kan man
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argumentere, at funktionen understøtter en mulighed for at trække på sin sociale
kapital, hvis man er aktiv ved at kommentere, like og følge nye profiler, og på den måde
komme bredt ud.

#Hashtags
Hashtags er en funktion først introduceret på sociale medier af Twitter, men videreført
og udviklet af Instagram (Lykkegaard, 2014). Hashtags kan argumenteres at være en
funktion, der indikerer et socialt medie, idet det er en form for metadata, hvor tekst ved
hjælp af # symbolet gøres interaktivt og således delbart, hvorved funktionen kommer
til at fungere som et elektronisk stikordsregister, der bruges til at kategorisere indhold.
Hashtags har altså den funktion, at de deler et budskab med den uselekterede masse på
Instagram, hvorved rækkevidden principielt er uendelig. På den måde kan funktionen
bruges til at nå ud til flere end den eksisterende følgerskare, og dermed kan det
betragtes som en erhvervelsesstrategi til at erhverve likes og følgere og således
potentielt opbygge sin sociale kapital.

Et gammelt ordsprog forlyder, at et billede siger mere end 1.000 ord, men det visuelle
medie har også sine begrænsninger. Dette fordi konteksten ikke altid lader sig udtrykke
billedligt, som når der, lige som eksemplerne i bilag 3, billede 11 og 12, uploades et
billede af to kopper kaffer, hvortil vi ikke uden den tilhørende tekst kan vide, at kaffen
symboliserer en hård morgen med et tiltrængt koffeinindtag. Derved er der fokus på
kaffens funktionelle karakter og ikke nødvendigvis fokus på dets emotionelle element
som eksempelvis en hyggestund med en veninde.

Hashtaggene fungerer i denne sammenhæng kompletterende for vores forståelse af
billedet, hvorved de får en uddybende og komplementerende effekt. Hermed kan der
trækkes en reference til Rolands Barthes’s (i Fausing & Larsen, 1980, s. 48-50) begreb om
afløsning, som indebærer, at den verbale tekst indgår i et komplementært forhold, hvor
meddelelsen realiseres i enheden af tekst og billede. Derudover kan hashtags anvendes
til at indikere emne og interesse. I dette tilfælde siger billedet ofte sig selv, og hashtags
er derfor nærmere et forsøg på at dele interessen og nå ud til brugere, denne kunne
være relevant for. Et eksempel herpå ses ovenfor, hvor en bruger anvender hashtagget
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#hjemmebag til at indikere interessen for bagning på trods af, at billedet klart og
tydeligt viser bagværket. Hvor førstnævnte brug af hashtags nærmere kan ses som et
forsøg på at uddybe billedet for egne følgere og tilfældigt forbipasserende, kan andet
billede argumenteres at være et på forsøg at udvide følgeskaren baseret på interesse.
Dette fordi lige netop dette hashtag ikke fungerer som en servicemeddelelse, der
uddyber budskabet for nuværende følgere, da det klart fremkommer af billedet, at det er
hjemmebag. Dette er, hvad der i Roland Barthes’s (i Fausing & Larsen, 1980, s. 48-50)
terminologi kaldes forankring, hvor den lingvistiske meddelelse af billedet tjener at
identificere billedets elementer, hvorved den bekræfter for beskueren, hvad
vedkommende ser. Disse er få blandt mange anvendelser af hashtagfunktionen, som
ikke nærmere vil berøres, da de ikke har direkte relevans for specialets
undersøgelsesfelt.

Et shortcut til popularitet
Igennem researchen af brugen af hashtags faldt vi over anvendelsen af en længere
føljeton af præcist de samme hashtags hos brugere uafhængigt af hinanden, som
eksempelet i bilag 3, billede 13 indikerer.

Dette skabte en undren om, hvorvidt der var en sammenhæng blandt brugen af disse
hashtags. Vi fandt med tiden gennem vores research ud af, at der forefindes adskillige
hjemmesider, der spekulerer i de mest populære hashtags, hvorved brugerne kan holde
sig ajour med hvilke hashtags, der oftest søges på, og hvilke der dermed kan give størst
udbytte. Der findes videreudviklinger af denne tjeneste i form af apps, såsom
Tagsforlikes og Instatag, som endvidere kategoriserer og sammensætter disse
hashtags. Således genereres der et sæt af standardiserede hashtags sammensat efter
popularitet, som brugere på Instagram, efter download af app’en, kan kopiere og direkte
anvende i deres opslag (Instatag, 2015; TagsForLikes, 2015). “Instatag is the quickest and
easiest way to tag your Instagram photos with the most popular and relevant hashtags,
so you get more likes and more follows instantly” (Instatag, 2015). Med denne type apps
sparer brugerne ikke blot tid, men er også sikret de mest populære hashtags på
Instragram. På den måde får brugerne mulighed for størst mulig eksponering, og
således skabes potentiale for mere trafik til deres billeder og dermed også mulighed for

Side 76 af 170

flere likes samt følgere. Disse apps tilbyder altså en hurtig og nem genvej til at opbygge
sociale kapital. De indikerer desuden, at opbyggelse af social kapital er noget, brugerne
spekulerer i, idet disse apps er yderst populære og har fået gode ratings (Bilag 18).

Noget for noget!
Igennem den netnografiske undersøgelse så vi en tendens til, at forskellige brugere
anbefaler hinanden til deres følgerskare. Disse anbefalinger tog sig forskelligt ud, men
ganske overordnet mener vi at kunne klassificere dem i to kategorier, henholdsvis
direkte og indirekte anbefalinger. De direkte anbefalinger indebærer, at en bruger
eksplicit anbefaler en anden. Eksemplerne i bilag 3, billede 14 og 15 illustrerer to
brugere, der hver især anbefaler andre brugere, hvoraf første eksempel tilmed anvender
følgende hashtags #anbefaling #gofollow og #hunfortjenerdet.

Hashtagget #gofollow vidner om, at hensigten med anbefalingen er at opfordre
følgerskaren til også at følge den anbefalede profil. Udbyttet af denne handling bliver
for den anbefalede part en potentiel opbygning af sin sociale kapital, idet den kan
erhverve vedkommende nye følgere igennem en form for værdioverførsel og en slags
social proof fra den ene bruger til den anden. Denne type anbefalinger kan laves af ren
og skær interesse, men det ses også, hvordan direkte anbefalinger anvendes strategisk
i et kontraktuelt forhold bygget på reciprocitet. Her ses det, hvordan brugere i
kommentarfeltet skriver shoutout for shoutout eller forkortelsen S4S, efterfulgt af et
spørgsmålstegn, som ses i eksemplet i bilag 3, billede 16.

Direkte oversat betyder shoutout for shoutout opråb for opråb, og denne anmodning
kan dermed tolkes som et forsøg på at få den anden part til at anbefale den anmodende
part på sin profil til fordel for en gengældelse af tjenesten. Således er dette en
opfordring til en gensidig anbefaling, og det kan tolkes som et strategisk tiltag til at
erhverve nye følgere, idet man eksponeres på den andens profil og dennes følgere, som
man alternativt ville have svært ved at nå ud til på egen hånd. I eksemplerne i bilag 3,
billede 17 og 18 bliver dette dog tydeligt, da to profiler åbenlyst poster et billede, hvor de
opfordrer deres følgere til at give dem et såkaldt shoutout ved at dele et af deres

Side 77 af 170

billeder, tagge dem og til sidst skrive en kommentarer under deres opslag. Dette til
gengæld for, at brugerne udvælger nogle profiler, som de shoutouter tilbage.

På denne måde får disse udvalgte følgere udbytte af profilernes høje sociale kapital, og
brugerne med den høje kapital får selv ligeledes udvidet deres følgerskare yderligere i
kraft af alle de deltagende brugere. Dette ses eksempelvis i bilag 3, billede 19 og 20, da
den ene brugers følgerantal steg fra 4.473 til 4.620 på under et døgn.

Samme eksempler indikerer, at reciprocitet i høj grad florerer på mediet. Dette på trods
af, at der ikke på samme måde er en obligatorisk reciprocitet, som det tidligere blev
fremanalyseret

ved

Facebooks

vennefunktion.

Denne

“noget

for

noget”

reciprocitetstematik kom ikke kun til udtryk i anbefalinger, men synes at være en
gennemgående tematik, som vi observerede på Instagram i form af hashtags såsom
#like4like, #tapforcredit #tap4credit og #follow4follow. Disse hashtags indikerer
ligeledes overfor andre brugere, hvordan man ønsker at gengælde likes og følgere,
hvorved man hjælper hinanden med at opbygge social kapital.

Det kan argumenteres, at der endvidere findes en mere subtil og indirekte måde,
hvorpå brugere anbefaler hinanden, nemlig ved at tagge hinanden på forskellig vis i
deres opslag. Billede 21 i bilag 3 er et eksempel på, hvordan en bruger mere implicit
anbefaler en anden, idet hun takker brugeren for et godt tip. Hermed blåstempler hun
brugeren, og i samme ombæring vælger hun aktivt at tagge vedkommende. Hele
pointen med at tagge en anden bruger kan netop argumenteres at være at skabe et link
mellem den pågældende profil og den anden. Brugeren kunne blot have valgt at takke
vedkommende uden tag, men idet hun vælger at tagge profilen og således gør den
interaktiv, faciliterer hun også en potentiel trafik til den pågældendes profil.

En anden måde hvorpå den mere indirekte form for anbefaling finder sted, er igennem
hvad vi har valgt at kalde Instagram lege, som ses i bilag 3, billede 22 og 23. Disse lege
forekommer ofte periodisk, herunder legen #5dage5billeder5invitationer, som er en
slags kæde-hashtag, hvor brugere hver dag i fem dage uploader et hverdagsbillede,
hvortil de efter hvert post inviterer en ny bruger til legen ved at tagge vedkommende.
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Ikke alle lege er af så temporal karakter som denne leg, en leg som synes at bestå er
legen, der indikeres med hashtagget #widn, en forkortelse, der efter en googlesøgning
lod sig afsløre, står for what I’m doing now, som indebærer, at man med et opslag skal
illustrere, hvad man laver i det øjeblik, man bliver spurgt, som efterfølgende
eksemplerne i, billede 24 og 25 viser.

Disse lege kan i udgangspunktet virke som om, man viser en almen interesse for
hinanden. I vores research stødte vi dog på brugere, som udviste et behov for at
udtrykke, at deres anbefaling var oprigtig og kommer lige fra hjertet ved brugen af
hashtagget #enanbefalingfrahjertet, som bilag 3, billede 26 og 27 viser. Dette kan
indikere, at mange af de anbefalinger, der florerer på Instagram er strategisk præget og
ikke nødvendigvis oprigtige, idet nogle brugere føler nødvendighed for at udtrykke
autenticiteten bag deres anbefaling ved at nuancere og understrege, at anbefalingen
der gives stammer fra hjertet og dermed forekommer uden forbehold eller forventning
om reciprocitet.

Det strategiske islæt i anbefalingerne understøttes desuden af en bruger, der igennem
en Instagram leg får inkorporeret en anbefaling igennem hashtagget #onetofollow,
hvorved hun indikerer, at man bør følge vedkommende, som har bedt hende lege med
på legen (Bilag 3, billede 28). Hvorvidt disse indirekte anbefalinger er præget af
strategisk formålsrationalitet eller, om de er oprigtige forsøg på at afgive anerkendelse
er svært at afgøre i en netnografisk analyse, hvor brugen af anbefalinger ikke direkte
italesættes. Denne problemstilling vil vi derimod forsøge at tilnærme os et svar på i
interviewene.

Guilty pleasure
Problemstillingen om den strategiske hensigt med adfærden rejser et spørgsmål om
autenticitet og oprigtighed, herunder pålideligheden af det der uploades. Dette blandt
andet, fordi vi i vores observationsperiode på mediet oplevede, at flere brugere
efterfølgende slettede deres standardiserede hashtags. Et eksempel herpå ses i bilag 3,
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billede 29 og 30, hvor brugeren efter en halv time har slettet hashtags, der indikerer et
ønske om flere følgere eller likes som eksempelvis #followme og #like4like.
Denne tendens observerede vi ligeledes i brugen af direkte anbefalinger, som bilag 3,
billede 31 og 32 er et eksempel på. Eksemplet viser, hvordan brugeren først opfordrer
andre brugere til at give hende et shoutout mod, at hun udvælger nogle, som hun vil
gøre det samme for. Når hun har opnået udbyttet i form af en vækst på næsten 200
følgere, sletter hun shoutoutet. Dette kan tolkes som et forsøg på at skjule den meget
direkte jagt på flere følgere og dermed støre social kapital.

Ikke nok med, at hun sletter sit eget forsøg på at få følgere, så sletter hun efter en rum
tid også det shoutout, hun laver af de andre profiler. Som billede 31 og 32 illustrerer har
brugeren lavet en såkaldt hurtig shoutout for shoutout (SFS) og efterfølgende udvalgt 6
profiler, som hun anbefaler tilbage, hvorefter det i billede 33 fremgår, at billedet med de
6 anbefalinger nu ikke længere er til stede på hendes profil.

Når brugere sletter deres anvendelse af standardiserede hashtags og anbefalinger af
andre over tid, kan det tolkes som et bevidst forsøg på at skjule det strategiske element,
der ligger bag disse anbefalinger, nemlig at mediere en følgerskare over på den anden
profil igennem en værdioverførsel fra én bruger til en anden. Alternativt kan denne
handling tolkes som en reaktion på udeblevet forventet reciprocitet, hvorfor
handlingen trækkes tilbage. Det kan forekomme inautentisk, hvis man ved at scrolle
ned over brugerens profil kan se, at vedkommende anbefaler et utal af personer, og det
kan skabe en skepsis om, hvorvidt disse er ægte og dermed sætte spørgsmålstegn ved
tilliden til brugeren. Dette indikerer, at brugerne gerne vil opnå udbyttet af de
strategiske tiltag, men ikke vil kendes ved en eksplicit jagt herpå i ønsket om, at
populariteten ser naturlig ud.

Sød musik på Instagram
Som eksemplerne i bilag 3, billede 34 og 35 viser, har to forskellige brugere anbefalet
andre brugere – anbefalinger, der nu ikke længere er til at finde på deres profil. Dette på
trods af, at anbefalingerne ellers synes meget oprigtige og positive, idet de lyder som
følger “Følger i denne smukke kvinde @danicachloedk? Hun er ligesom jeg, vild med
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kage og indretning. Har en lille fin familie -og har samtidig en sund tilgang til mad… Og
så er hun virkelig (misundelsesværdig) naturligt smuk! Hun er værd at følge. Jeg elsker
at følge med i hendes univers, og hun er altid behjælpelig hvis man har spørgsmål”. Og
”Anbefaling fra hjertet! Jeg følger @annefabritius og ikke nok med at hun har de
smukkeste billeder så er hun også en fantastisk pige som jeg har fået et rigtig godt
venskab med. Hvis i er til bolig, mode og lyse fine billeder så vil jeg klart anbefale jer at
følge med! GO FOLLOW”.

Der tenderer generelt til at florere sød musik på Instagram, hvilket kan argumenteres at
være i modstrid med, hvad man ellers ofte oplever på sociale medier, hvor der ofte
forekommer en hård og uforbeholden tone (Johansen, 2014). Den atypiske tone sætter
spørgsmålstegn ved, hvorvidt det ikke kun er anbefalingerne, men også den søde
omgangstone, der til tider har et strategisk islæt. Eksemplet i bilag 3, billede 36 og 37
kan argumenteres at bekræfte denne mistanke, idet en bruger roser en tilfældig brugers
udseende og i samme åndedrag spørger, om vedkommende vil følge hende tilbage.
Således kan den kærlige omgangstone argumenteres af og til at blive brugt som en
“fedtestrategi”, hvor man lefler for hinanden i håbet om at få noget til gengæld.

Fra min bedste side
Et andet eksempel, hvor spørgsmålet om autenticitet kan bringes i spil, er i en såkaldt
iscenesættelsestematik. Et eksempel herpå er en bruger, der har postet et billede af
hendes “view from the couch”, hvor hun helt åbenlyst ikke tager billedet af det slukkede
tv siddende i sofaen, men fra en skæv vinkel, hvor det portrætteres fra siden (Bilag 3,
billede 38 og 39). Billedet er muligvis taget fra en mere flatterende vinkel, men det kan
argumenteres at forekomme inautentisk, idet teksten helt åbenlyst ikke stemmer
overens med billedet, da sofaen i så fald skulle være placeret ovenpå tv bordet, hvilket
et andet billede på hendes profil afslører, at den ikke er.

Denne form for iscenesættelse er også en ageren på, den tidligere omtalte, frontstage i
afsnittet: Social samhandling, som kan true autenticiteten på mediet. Et eksempel
herpå er muligheden for potentielt at redigere billeder til uigenkendelighed gennem et
utal af redigeringsfunktioner og en række filtre, der pålægges billederne. Ikke nok med
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muligheden for at redigere det indhold, der uploades på Instragram, så har brugerne
desuden mulighed for at selektere, hvilke aspekter af selvet, de vil fremstille. Dette
selektionselement resulterer i, at det kun er en fragmenteret del af brugerens liv, der
bliver udstillet. Dette ses eksempelvis på en profil i bilag 3, billede 40 og 41, hvor
overvægten af brugerens posts er billeder af træning samt sund mad og hashtags som
#fitliving, #healthyliving og #lowcarb, der giver et indtryk af, at vedkommende er en
sund person.

Denne fremstilling af selvet fra den mest flatterende side kan ses som et eksempel på
nynarcissismen i funktion. Mere eksplicitte eksempler på brugere, der er bevidst om
denne narcissistiske fremstilling ses i bilag 3, billede 42 og 43, hvor hashtagget
#ananasiegenjuice indikerer, at de er klar over, at de fremstiller sig selv positivt, idet
udtrykket i overført betydning indikerer selvfremstilling, men den ene brugers
anvendelse af det efterfølgende hashtag #menjegerdaligeglad illustrerer, at hun gør det
på trods af, at hun er bevidst herom. Denne adfærd kan sidestilles med Jensens
begrebsliggørelse af den nonchalante narcissist, der har fokus på ekshibitionering af
egne præstationer.

Som modspil hertil ses det ind imellem, hvordan brugere fremstiller mere uflatterende
sider af selvet, et fænomen italesat som flawsome tendensen, der bifalder og forsøger
at fremsætte menneskets fejl og mangler på en positiv måde (Fink & Weisher, 2015). Et
eksempel herpå er hashtagget #udenfilter, hvor man uploader et uredigeret billede. Et
andet eksempel er en bruger, der har kreeret hashtagget #sådanserjegudeftertræning,
hvorved hun trækker sin backstage frem på frontstage, og ligeledes opfordrer andre til
at give et indblik i deres. Hashtagget er siden opfindelsen blevet taget godt imod og er
anvendt næsten 5.000 gange (Bilag 3, billede 44 og 45).

Problematikken hermed er dog, at selvom det måske ikke er det mest flatterende
billede, man får taget efter en træning, får man dog stadig fremhævet favorable sider af
selvet, såsom dedikationen, disciplin og ikke mindst får man pointeret, at man træner.
Selv når vi får indblik i brugernes backstage, er det altså en udvalgt del af denne
backstage, som på en eller anden måde stadig supplerer det selvbillede, der ønskes
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fremstillet. Derfor kan man spørge sig selv, om ikke autenticitet og fremstilling af
backstage blot er endnu en strategi til at opbygge social kapital.

Iscenesættelse skaber desuden en sårbarhed overfor, hvordan andre iscenesætter sig
selv, fordi det er det, som brugerne evaluerer sig selv ud fra, og forsøger at forbedre sig i
forhold til. Et faktum, der blot forstærkes af, hvad Giddens italesætter som
senmodernitetens teknologiske udvikling og de sociale mediers opblomstring, idet
disse medier, igennem deres adskillelse af tid og rum, giver mulighed for bredere
orientering og mulighed for at indsamle og lagre information om flere mennesker end
muligt offline. Påvirkningskraften øges således, fordi brugerne potentielt eksponeres
for hele verden.

Problematikken med inautencitet på Instagram kommer generelt til udtryk, da vi ser en
tendens til, at brugere føler sig nødsaget til at fremhæve, når deres adfærd er ægte, som
vi så det med tilfældet med #anbefalingfrahjertet og #udenfilter, hvorved denne
problematik er tæt relateret til en tematik om tillid, der vil blive gennemgået senere i
analysen.

Følgere til salg
En populær Instagramprofil kræver altså vedligeholdelse og det kræver ikke mindst tid
at opbygge og fastholde en stor følgerskare. Det er derfor et stort og omfattende
strategisk arbejde. Diverse virksomheder har spottet tendensen til denne jagt på følgere
og har set et marked heri, hvorfor de har udviklet et utal af tjenester, der leverer et
quickfix til en stor følgerskare og sparer brugerne for det omfattende og tidskrævende
strategiske arbejde, der ligger heri ved at tilbyde dem at købe sig til flere følgere.
Eksempler herpå er virksomhederne InstaBuyagGram (2015) og DeraNova International
(2015), der igennem deres hjemmeside kobefollowers.com sælger følgere og likes.

Ulempen ved disse tjenester er dog, at de følgere, der erhverves her igennem ofte er
falske og inaktive profiler (Vinther, 2014). Således kan udbyttet af de købte followers
argumenteres at være relativt lille, idet kun kvantiteten af følgere øges, men
interaktionen på profilen forbliver den samme, da det ikke resulterer i flere likes og
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kommentarer, og således genereres ikke tilsvarende mere trafik til profilen. At denne
strategi alligevel anvendes, indikerer således et stort fokus på kvantitet frem for
kvalitet, da betalingen med social valuta netop ikke sker på baggrund af
aktivitetsniveau, men alene på baggrund af følgerantallet. Som det gør sig gældende
med ethvert brand, er der ingen quick fixes til en stor ”kundeskare”, og store
virksomheder kan, uanset kapitalbeholdning, ikke købe sig til sine kunder på længere
sigt. Ligeledes generer disse tjenester ikke aktive følgere, der kan viderebringe
budskabet til nye potentielle følgere. Derimod kræver det hårdt arbejde og strategisk
ageren, og det samme gør sig gældende på Instagram. Dog har det, ifølge blogger på
Unitate Mette Vinther (2014), stadig en effekt, idet kvantiteten af følgere skaber et
kvalitetesstempel i form af et social proof, og dermed kan det få effekt på
følgertilstrømningen. Man kan argumentere for, at første skridt i social valuta
processen er en opbyggelsesfase, hvori social kapital opbygges gennem ovenstående
strategiske generering af følgere, til den er stor nok til at have egentlig værdi.

Du har min tillid
Ifølge Giddens er tillid til andre individer helt essentielt i det senmoderne samfund, idet
vi ikke har en fast identitet. Når vi dermed har muligheden for at manipulere det
billede, vi fremstiller på vores frontstage, udfordres den tillid til hinanden, der ifølge
Giddens er nødvendig for den menneskelige eksistens. Gennem vores observationer på
Instagram oplevede vi dog, hvordan brugerne søgte tillid igennem forskellige tiltag. Et
eksempel herpå er billede 46 og 47 i bilag 3, hvor to brugere spørger deres følgere til
råds om, hvorvidt den ene bruger henholdsvis skal beholde sin nyindkøbte cardigan, og
om de briller en anden bruger overvejer at købe klæder hende.

Denne rådføring kan argumenteres tidligere at have været forbeholdt de nære offline
relationer, men med de sociale mediers opkomst er eksponeringsmulighederne
ekspanderet, hvorfor man nu har mulighed for at rådføre sig med flere ukendte
personer, en handling der dog kræver tillid. Denne rådføring kan ses som en
ydreorientering og et træk fra den hypersensitive narcissist, idet handlingen viser
årvågenhed overfor omgivelserne og indikerer, at brugerne, mere eller mindre, påvirkes
heraf.
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Det kan dog diskuteres, hvorvidt denne rådføring udelukkende er et forsøg på at høre
andres mening, eller om der ligeledes kan ligge en strategisk hensigt bag. Dette fordi
flere how-to guides, til hvordan man får en succesfuld profil, anbefaler at opretholde
forholdet til sine følgere ved at aktivere og engagere dem og i dette tilfælde lade dem få
en stemme på profilen og på den måde skabe en følelse af at blive hørt og værdsat.
Denne tematik, herunder how-to guides, vil blive taget op i det følgende afsnit om
anerkendelse.

Et andet forsøg på at udvise og etablere tillid på Instagram ses, når mere populære
brugere ved brug af hashtagget #sponsoreret tilkendegiver, når de som et led i en
markedsføringsstrategi, får tilsendt produkter gratis på trods af, at de ikke er
indehavere af en blogvirksomhed. Et eksempel herpå er, når nedenstående bruger viser
sin valentinesgave fra brandet watchfelt frem, og fortæller, at det er et sponsoreret
indlæg. Vi ser en tendens til ærlighed omkring sponsorater, hvilket kan ses som et
forsøg på at skabe autenticitet og ærlighed, og dermed som et tillidsopbyggende
initiativ. Det kan ses som et modsvar til den stigende grad af subtil reklame, der i dag
finder sted grundet mere kritiske forbrugere som tidligere berørt i afsnittet: Branding
3.0: Det netværksbaserede samfund

Sig du kan li’ mig
Den føromtalte rådføring kan også ses som et behov for anerkendelse, fordi man nu har
mulighed for at få feedback fra en stor mængde individer. Den tidligere omtalte søde
tone på Instagram kan også virke som et forsøg på at vise og give anerkendelse, men
det kan dog også diskuteres, hvorvidt det er en oprigtig form for anerkendelse eller
nærmere et forsøg på at skabe opmærksomhed omkring sin egen profil og dermed få
likes og følgere til gengæld. Dette understøttes af to brugere, der på deres blogs fortæller
og guider til, hvordan man opnår en stor følgeskare:
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Hvordan jeg fik 10k følger på instagram. Jeg begyndte og like folks billeder,
som jeg synes er flotte eller spændende at kigge på, og så fik jeg en del
følger. Giv ros til folks billeder hvis du synes at de billeder er flotte. Vær dig
selv, det virker også. Giver du noget godt respons til folk, giver de dig også
tilbage evt med at like dine billeder, eller at de begynder at følge dig (Malou
Christensen, 2015).
Og:

For at opbygge en følgerskare, og få flere følgere, kræver det at du begynder
at følge nogle nye profiler. En god ide er fx. at sætte sig for at du hver dag
skal følge 10 nye. Måske er du heldig at en af de 10, vælger at følge dig
tilbage. For at øge dine chancer for, at de her nye bekendtskaber vælger at
følge dig tilbage, bør du være aktiv på deres profiler. Like deres billeder (og
ikke kun de nyeste 10!) og skriv nogle kommentarer (men ikke blot for at
gøre det. Der skal være mening med det!). Jo flere kommentarer du lægger
rundt omkring, jo større chance er der også for, at andre (…) begynder at følge
dig (...) Husk at pleje dine følgere (…) Husk ind imellem at smutte forbi nogle
af dem, og like deres ting. Det er de små ting der tæller – og som gør, at dine
følgere ikke lader dig i stikken (Smallpieces, 2014).

De to eksempler anvendt i ovenstående afsnit illustrerer få blandt et utal af how-to
guides, der florerer på internettet. Plej dine følgere, sådan forlyder et populært tip. I den
efterfølgende uddybende brødtekst til dette socialt accepterede imperativ bliver det dog
hurtigt tydeligt, at det ikke alene skal gøres, fordi du har almen interesse for dine
følgere, men nærmere fordi disse skal holdes ved lige for at få fuldt udbytte af dem.
Disse guides til erhvervelsen af følgere indikerer, at den anerkendelse brugerne giver
andre brugere ikke alene er af oprigtig karakter, men snarere et forsøg på at skabe
opmærksomhed omkring sig selv i erhvervelsen af likes og følgere samt vedligeholde
de nuværende følgere. I denne forbindelse kan det diskuteres, hvorvidt brugerne er
præget af et indreorienteret behov for opbyggelsen af social kapital, der kan omveksles
til materielle goder eller et ydreorienteret behov for anerkendelse. Idet anerkendelse i
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form af likes og følgeranmodninger har fået dette strategiske element, sås der tvivl hos
modtageren af anerkendelsen, om hvorvidt den er oprigtig, hvilket implicerer, at
modtageren aldrig helt kan stole på dens ægthed. Hermed kan det argumenteres, at
anerkendelsen mister sin effekt på modtagerens selvværd jf. Jensen.

Idet første eksempel ovenfor foreslår sine læsere at give brugere ros for deres billeder,
hvis man synes, at de er flotte, indikerer hun, at der i nogen grad er en oprigtighed i
anerkendelsen, idet hun ikke direkte foreslår, at man liker hvad som helst. Vi ser altså
på en og samme tid et indreorienteret strategisk element og ydreorienteret
anerkendelseselement, to drivkræfter, der kendetegner det kreative menneske.
Oprigtigheden i anerkendelsen kan vi dog ikke i den netnografiske analyse komme
nærmere, da det kræver mere dybdegående indsigt igennem italesættelse af hensigten
med den givne anerkendelse. Hele anerkendelsestematikken kan derfor igennem en
netnografisk analyse alene være svær at komme i dybden med. Dette fordi det kan
være svært at afgøre motivet og graden af engagement og dermed, hvornår motivet bag
er oprigtig anerkendelse, og hvornår motivet snarere er at opbygge social kapital med
et økonomisk incitament. Anerkendelsestematikken rejser dermed spørgsmålet om,
hvorvidt de materielle ting brugere får gennem sociale relationer og anerkendelse er en
bonuseffekt ved anerkendelsen, som det ses i Colemans begrebsliggørelse af social
kapital, eller om det nærmere er primærmotivet.

Hvad er du værd?
I den netnografiske undersøgelse stødte vi ikke blot på guides til at øge likes og følgere,
men også til hvordan man tjener penge på sin Instagram, og hvordan man dermed
omsætter sin sociale kapital til økonomisk kapital. Et eksempel på dette er en bruger,
der har linket til en guide på sin blog, hvor hun giver tips til, hvordan brugere prissætter
sig selv. Hertil nævner hun, at “Har du 20.000 følgere, skal du selvfølgelig ikke sælge
selv for billigt”, og med dette udsagn sætter hun altså lighedstegn mellem antallet af
følgere og brugerens økonomiske værdi, hvorved værdisættelsen alene bygger på det
kvantitetsforhold, der forekommer i den øverste bjælke på Instagram (The Rusty Home,
2015). Hermed indikerer hun, at 2. skridt i social valuta processen er at vurdere, hvad
man er værd og dermed afgøre, hvad man økonomisk vil forlange i et potentielt
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samarbejde med virksomheder. Man kan altså kalde dette led i processen for
vekslingsfasen, idet det er her den uhåndgribelige værdi, der ligger i sociale relationer
konverteres til mere konkret økonomisk værdi. I denne fase bliver følgerne
dehumaniseret og ikke mindst materialiseret til konkret værdi, og således kommer
hvad Habermas karakteriserer som formålsrationaliteten, til syne.

Klout er desuden en service, der ifølge Klout (2015) selv “helps people who want to be
great at social media”. Tjenesten måler brugernes værdi igennem en given klout score,
hvorved deres uhåndgribelige værdi omdannes til et konkret tal og gøres kalkulerbar.
Brugere kan igennem denne tjeneste krediteres med såkaldte Klout Perks, som er en
belønning for deres indflydelsesgrad dette i form af produkter, rabatter eller VIP
billetter. Hermed kan brugere altså via Klout værdisætte deres indflydelse og desuden
veksle deres sociale kapital til økonomisk kapital i form af diverse belønninger. En
sådan service kan ses som præstationssamfundets yderlighed, idet vi ikke, som
tidligere, alene bliver målt på vores præstationer på arbejdsmarkedet, men nu i lige så
høj grad på vores præstationer i livsverdenen, hvorved det ses, hvordan hele individets
tilværelse er bygget op omkring præstationer.

Omvandrende brands
Den strategiske tilgang til Instagram, som fremanalyseret, indikerer, hvordan vi som
almindelige Instagram brugere i stigende grad kan kategoriseres som omvandrende
brands. Mange anvender efterhånden Instagram på samme måde, som virksomheder
brander sig selv på, og brugerne kan argumenteres at være blevet deres eget
hovedprodukt, som skal sælges, skabes trafik til og udbredes kendskab omkring. Her
ses det altså, hvordan præstationssamfundet også har indtruffet på sociale medier
såsom Instagram, hvor brugerne nødvendigvis må præstere for at opnå succes. Et
eksempel herpå er Jesper Outzen, som efter 1,5 års tilstedeværelse på Instagram
besluttede sig for at ændre sin tilgang til Instagram og gå mere strategisk til værks ved
at blive mere “skarp på formål og indhold” end tidligere, hvor han blot uploadede
tilfældige billeder sporadisk uden videre omtanke (Jesper Outzen, 2013). ”Omkring
årsskiftet 2012/2013 besluttede jeg mig for at rydde op på mine sociale profiler og blive
mere skarp på formålet og indholdet. Jeg gjorde det på følgende måde: Hvad er formålet

Side 88 af 170

med min profil? På baggrund af formålet, hvad skal indholdet så være?” (Jesper Outzen,
2013). Hans tilgang til Instagram ligner til forveksling en del af en klassisk social
mediestrategi ifølge Kommunikationsforum, hvor det første punkt på tjeklisten også er
”et klart formål” (Knudsen & Bjerregaard, 2014). Effekten af hans ændrede tilgang med et
mere strategisk islæt har han via appen Statigr.am ført statistik over, og her taler
resultaterne for sig selv. På knap to år har han oplevet en stigning i antallet af likes fra
541 til 20.196 og følgere fra 107 følgere til 2.670 følgere alene ved at ændre sin tilgang til
mediet og tilmed uden brug af de populære hashtags. Jespers brug af Statigr.am appen
er desuden endnu et redskab, der indikerer, at brugerne tilmed måler deres Instagram
aktivitet på samme vis, som medier overvåger deres marketingindsatser for at måle
såkaldt return on investment (ROI). Eksemplet tidligere nævnt, hvor en bruger i en
how-to guide anbefaler sine læsere at pleje deres følgere med en hensigt om at
bibeholde deres loyalitet, kan tillige sammenlignes med virksomheders indsats på
kundeplejeområdet.

Tendensen til, at Instagram brugere i stigende grad værdisættes og fungerer som
omvandrende brands, kan ses som et eksempel på samtidens præstationssamfund,
hvori de identitetsløse individer primært anerkendes i kraft af deres præstationer, og
på den måde skaber deres identitet, jf. Giddens.

For kendt til det her sted
Den strategiske brug af Instagram resulterer i, at nogle brugere bliver større brands end
andre, hvad vi i specialet har valgt at karakterisere som Instaicons. Disse Instaicons har
et
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eksponeringsmulighed de ville have offline, og vi har i specialet, som tidligere nævnt,
valgt at sætte denne grænse ved minimum 10.000 følgere. Karakteristisk for denne
kategori er, at brugerne har mange følgere og samarbejderspartnere. De uddeler
rabatter og giveaways fra samarbejdspartnere til deres følgere, som ikke blot kommer
følgerne til gode, men ligeledes vedligeholder følgerskaren og opbygger goodwill.
Derudover står deres enorme følgerskare ofte i stærk kontrast til, hvor mange de selv
følger. Der kan tolkes at være prestige i denne uligevægt, idet den signalerer, at det
pågældende Instaicon har en højere status end den gennemsnitlige bruger, som blot får
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andre brugere til at aspirere endnu mere efter dem, som man ser det hos offentligt
kendte mennesker.

I forbindelse med disse Instaicons bed vi særligt mærke i én ting nemlig den, at disse i
lavere grad gjorde brug af de strategiske redskaber, som vi ellers fandt meget udbredt
på mediet, men på trods heraf stadig oplever massiv opbakning i form af likes og en
konstant følgertilstrømning. Det strategiske arbejde, vi ellers tidligere havde
fremanalyseret, så altså ud til at være aftagende i takt med den stigende popularitet.
Det mest tydelige eksempel herpå er den minimale brug af hashtags uden påvirkning
af antallet af likes, som eksempler i bilag 3, billede 48 og 49 illustrerer.

Dette kan være, fordi de ikke længere har behov herfor i erhvervelsen af likes, idet en
selvforstærkende cirkel er indtruffet. Med en høj følgerskare opnår deres posts bred
eksponering, idet de igennem deres følgeres likes og kommentarer opnår øget
synlighed, en funktion som hashtaggene i tilfælde med lav følgerskare ellers har
udfyldt. Den manglende anvendelse af hashtags kan desuden tolkes som et ønske om
at sende et signal om, at man ikke behøver hashtags eller strategier for at blive liket. Vi
så netop, hvordan hashtags blev forsøgt hemmeligholdt men stadig anvendt, idet brug
af hashtags potentielt ville kunne opnå endnu flere likes, da det ville give opslaget et
eksponeringsboost. Dette kan synes som en ubesværet og selvgenerende jagt på likes,
hvor disse Instaicons trækker på deres tidligere opbyggede sociale kapital og goodwill.
Endvidere så vi, at der særligt blandt nogle Instaicons var tilfælde, hvor de ikke
responderede på henvendelser fra deres følgere. Dette kan ses som et eksempel på den
nonchalante narcissist, der har mere fokus på egen grandiositet end sine omgivelser.

Venner som strategi
Den hidtidige analyse har vist, hvordan en stor del af adfærden på Instagram kan
betegnes som resultatorienteret strategisk handlen styret af formålsrationalitet, hvor
det Instagramgenerede netværk bliver middel til at nå et mål om økonomisk fortjeneste
og ikke målet i sig selv. Dette er hvad man, i tråd med Habermas’ teori om den
borgerlige offentligheds forfald, kan karakterisere som systemets kolonisering af
livsverden. Et mere radikalt eksempel på, hvordan grænsen mellem livsverden og
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systemverden udviskes, er det nye koncept Zircles som “er et nyt dansk online koncept,
der giver dig mulighed for at sælge produkter til alle du kender – blandt andet de
personer, der følger dig på de sociale medier og dem du har i dit fysiske netværk”
(Zircles, 2015). Konceptet muliggør altså, at du risikofrit kan starte en individualiseret
webshop og gennem din opbyggede sociale kapital på sociale medier som Instagram
sælge varerne. Alt det administrative som lagerstyring, forsendelse og regnskab klarer
Zircles, hvorved du alene skal koncentrere dig om at markedsføre til dine følgere.
Brugere som har valgt at takke ja til at blive partner hos Zircles (2015) indikerer selv
indirekte, hvordan de to sfære konvergerer, idet de bl.a. udtaler “det er fedt, det her med,
at jeg kan få lov at gøre en hobby til et job og tjene lidt penge på det” (Zircles, 2015) og
“Det kræver du skal være god til at inspirere, og du skal egentlig også være ret god til at
brande dig selv” (Zircles, 2015). Førstnævnte eksempel fortæller direkte, hvordan hun
tjener penge på en hobby, som tidligere var forbeholdt livsverdenen, mens andet citat
bruger ordet “brande”, et ord der oprindeligt stammer fra systemverdenens
markedsføring. Således ses det, hvordan det ikke kun er virksomhederne, som
anvender brugerne strategisk, men også brugerne selv på Instagram, der bruger deres
online sociale relationer strategisk til at opnå profit. Social valuta kommer for alvor til
udtryk med et koncept som Zircles, fordi partnerne udvælges ud fra størrelsen af og
potentialet for deres sociale netværk, og på den måde bliver Zircles parternes sociale
kapital vekslet til økonomisk kapital.

En ironisk tilgang
I vores observationer på Instagram så vi tilmed en ironisk tilgang til den intensive jagt
på likes og selviscenesættelse, hvor nogle brugere tog afstand herfra ved at gøre grin
med det. Et klassisk eksempel er, når brugerne som nedenfor poster et billede af noget
åbenlyst usundt og til billedet bruger hashtags, der indikerer en sund livsstil som
#paleo og #healthyliving (Bilag 3, billede 50 og 51).
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Ligeledes har 131 brugere anvendt hashtagget #fedtliving som ironisk pendant til det
hyppigt anvendte #fitliving, der i skrivende stund er anvendt 141.349 gange (Bilag 3,
billede 52 og 53). Det kan argumenteres, at der hermed ses en mere indreorientet
adfærd, hvori brugerne udfordrer normen og i tråd med det kreative selv gør, hvad der
føles rigtigt for dem, selvom det ikke nødvendigvis lever op til normen, men i stedet
udviser originalitet. I og med at der er så mange, der har anvendt denne ironiske
tilgang, kan det dog i lige så høj grad ses som en modtendens, og dermed kan det ikke
afvises, at der også foreligger et ydreorienteret aspekt heri, og at det i samme ombæring
kan fungere som endnu en strategi til at erhverve likes og følgere.

Delkonklusion
I analysen fandt vi, at Instagram mediet er præget af en øget distance i forhold til
tidligere sociale medier, som bl.a. kommer til udtryk igennem +Følg funktionen og
brugen af pseudonymer. En analyse heraf indikerede, at brugere starter med at følge
andre brugere på baggrund af interesse, hvorved dette bliver drivkraften, og sekundært
får de interesse for mennesket bag profilen modsat Facebook, hvor den primære
drivkraft netop synes at være kendskabet til personen bag profilen. Hvorvidt denne
observation
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enkeltmandsinterviews. Et fokus på denne distancering gjorde, at vi opdagede endnu
en spændende tematik, nemlig en vedrørende reciprocitet. Igennem analysen af
mediet fandt vi, at der er mulighed for uligevægtige relationer og dermed ugengældt
reciprocitet samtidigt med, at mange af forholdene på mediet alligevel byggede på
reciprocitet, idet eksempelvis anbefalinger synes at ske i et kontraktuelt forhold.
Reciprocitet er derfor en tematik, vi ligeledes vil undersøge nærmere i følgende
analysedel, da vi ikke igennem den netnografiske analyse kan få ekspliciteret
baggrunden for at følge og anbefale tilbage. Graden af forpligtelse og reciprocitet rejser
desuden diskussion om en højere dødelighed i relationerne, som derfor også
undersøges nærmere i de efterfølgende interviews.

Den netnografiske undersøgelse gjorde os opmærksom på tre funktioner, som alle
bidrager med en mulighed for bredere eksponering end muligt uden brug heraf. Disse
funktioner er henholdsvis Udforsk og Følger, hvor man krediteres på verdensplan og
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potentielt får nye følgere herigennem samt hashtags, der indikerer det sociale aspekt
ved mediet, idet denne funktion deler et givent budskab med den uselekterede masse
på Instagram. Hashtag funktionen er en funktion, hvori der ligger et stort arbejde i
hashtags, da det er en stor drivkraft i forhold til at generere trafik til profilerne. Det
strategiske kommer særligt til udtryk, idet virksomheder spekulerer i populære
hashtags, som standardiseres og sættes til rådighed for brugerne, samt det faktum at
man for at minimere arbejdsindsatsen på mediet kan købe sig til flere følgere og på den
måde udvide sin sociale kapital.

Det er ikke alene disse funktioner, som synes at indikere en strategisk handlen, men
lige så vel adfærden på mediet, der har et strategisk islæt. Fremanalyserede eksempler
på denne adfærd er brugernes, direkte såvel som indirekte, anbefalinger af hinanden,
som efterfølgende blev slettet, brugen af komplimenter og leflen for hinanden samt det
scenearbejde, som konstant foregår. Denne adfærd synes at påvirke autenticiteten, idet
flere brugere synes at føle sig nødsaget til at fremhæve, at eksempelvis deres
anbefalinger er ægte. Dette rejste et spørgsmål om tillid, og hvornår brugerne på
Instagram kan stole på hinanden i forhold til om et post, en anbefaling og endda et like
er ægte. Dette aspekt vil vi undersøge nærmere i enkeltmandsinterviewene, da emnet
er svært observerbart og i stedet kræves italesat for at opnå forståelse herom.

Analysen viste altså et strategisk motiv, men ligeledes synes vi også at kunne se en
mere reel form for anerkendelse, idet brugere ind imellem netop anbefalede, at man
liker ting man kan lide. På den måde ser vi altså på én og samme tid et indreorienteret
strategisk element og et mere oprigtigt gruppestyret anerkendelseselement, en
oprigtighed vi ikke i den netnografiske analyse har kunnet komme nærmere, da det
kræver mere dybdegående indsigt igennem italesættelse af hensigten med den afgivne
anerkendelse. Anerkendelsestematikken rejser altså spørgsmålet om, hvorvidt de
materielle ting brugerne opnår gennem social valuta er en bonuseffekt ved
anerkendelsen, eller om det er primærmotivet. Denne strategiske handlen på
Instagram indikerer en jagt på likes og følgere og dermed en jagt på at opbygge en
social kapital. Et aspekt der har bevirket, at brugerne er blevet omvandrende brands,
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der handler efter samme rationaler som virksomheder, og således er der på samme vis
som på markedet opstået nogle populære powerbrands, såkaldte Instaicons.

Analyse: Interviews
Den netnografiske analyse afdækkede en stor del af den strategiske adfærd bag social
valuta, men efterlod tilsvarende spørgsmål omkring de dybereliggende tanker om og
motiver for denne adfærd, hvorfor en udvidelse med seks enkeltmandsinterviews blev
vurderet relevant, og en analyse af disse påbegyndes i følgende afsnit. For ligeledes at
overskueliggøre anden del af analysen er der i bilag 19 tilsvarende vedlagt en
analysestrategi. Analysen er bygget op således, at den indledningsvis søger at afdække
motiver og drivkræfter bag informanternes adfærd på Instagram, dernæst analyseres
de strategiske kalkuler observeret i den netnografiske analyse i forhold til de respektive
informanter, hvorefter analysen afsluttes med en analyse af effekterne af social valuta
på individplan.

Et interessefællesskab
Den netnografiske analyse indikerede, at brugere på Instagram starter med at følge
hinanden på baggrund af fælles interesser, hvorved dette bliver drivkraften og først
sekundært kommer nysgerrigheden for det private menneske bag profilen. Da vi ikke
kunne komme i dybden med denne tese i den netnografiske analyse, gjorde vi den
endvidere til genstand for undersøgelse i enkeltmandsinterviewene. Her blev tesen
verificeret, idet informanter udtrykte, at de havde et klart indtryk af, at deres følgere
hovedsageligt følger dem pga. deres interesse, og ligeledes følger de hovedsagligt selv
andre brugere på baggrund af interesse. Dette ses bl.a. i følgende udsagn fra to
forskellige informanter “Jeg tror også, det er derfor hovedparten af mine følgere følger
mig, at det er interiørdelen og ikke så meget for den private del. Jeg tror, de følger mig
for events og for billeder fra mit hjem” (Bilag 6, s. 8). “Det er ofte interessedeling, men jeg
kommenterer også tit mine veninders billeder, eller ikke tit, men somme tider, de deler
ikke lige så meget (griner)” (Bilag 8, s. 7). Dog er det ikke alene det interessemæssige
aspekt, der har betydning for følgerne. Flere informanter ytrede, at et personligt aspekt
dog også efterspørges som en væsentlig faktor i fastholdelsen af følgerne. Det
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personlige skal dog modereres, og det skal være det rigtige indhold i den rigtige
mængde:
For eksempel da jeg var i Berlin, så var det mere personligt, der høstede de
første posts flere likes end de senere gjorde, så folk bliver hurtigt mættet af
det der. Okay, du er på ferie, det er fint. Det er sjovt de første to gange, og så
går det over. Så sådan et godt mix af det hele, det fungerer for mig, synes jeg
(Bilag 6, s. 9).

Og “Men ja, omvendt set, hvis du poster noget, hvor du giver noget af dig selv, og
fortæller, at du har oplevet det her, og det stadig er i en æstetisk tråd med en profil, der
er pæn at kigge på, så henter det næsten flere likes” (Bilag 5, s. 8). De to citater indikerer,
at det altså ikke må afvige for meget fra interessedelen, men findes den rette
balancegang mellem den offentlige interesse og det private menneske bag, krediteres
det dog med endnu flere likes, end interessen selv ville kunne generere. Ligeledes taber
man likes og følgere, hvis man ikke formår at opretholde den røde tråd, hvorved det
bliver et alt eller intet dilemma.

Det ses altså her, hvordan der på Instagram er to former for socialitet på spil, den ene
baseret på en delt interesse, det offentligt tilgængelige, og den anden på interesse for
det personlige bag profilen, med andre ord det private. Heraf fungerer den fælles
interesse som indgangen til det personlige. At det på Instagram er den offentlige
fællesinteresse, og ikke det personlige, der er fremherskende, gør Instagram forskellig
fra
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informanterne udtrykte, at de anvendte til personlige relationer som det primære
formål.

Tæt, men ikke for tæt
Som ovenstående tematik indikerer, er det interessen, der i første omgang katalyserer
en relation, men herefter får informanterne interesse for mennesket bag, af og til i
sådan en grad at de interagerer med hinanden, føler de kender hinanden, og til tider
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bliver tætte venner, selvom de aldrig har mødt hinanden i den fysiske verden. Et
eksempel herpå er en informant, der udtalte “Desuden, så har jeg en rigtig god veninde,
som også er blevet en personlig veninde, som jeg har lært at kende igennem Instagram.
Så på den måde, så kan man opleve nogle helt personlige relationer igennem den her
fælles interesse” (Bilag 5, s. 4). En anden informant kunne ligeledes ikke udelukke
muligheden for, at hun ville mødes med sine følgere i virkeligheden (Bilag 7, s. 5).
Ligeledes udtaler en tredje informant, at “Folk er meget søde og betænksomme, jeg
synes det er en rigtig og vigtig del af mit liv. Ikke kun i forhold til inspiration, men også
fordi der er nogle rigtig søde og rare mennesker bag de her profiler. Det er vigtigt, og det
ville mangle, hvis det ikke var der” (Bilag 9, s. 3). Samtidig med at informanterne
udtrykker, at nogle få relationer bliver tættere på Instagram, foretrækker de dog i langt
de fleste tilfælde en vis distance. For at opretholde denne distance har flere af
informanterne taget sig nogle forholdsregler og lavet en række restriktioner for deres
brug af mediet, når de har nået et vist følgerantal. Et eksempel herpå er, at flere
informanter har valgt ikke at opkalde deres profil efter egennavn og lægger ej heller
billeder op af familie og tætte venner længere (Bilag 8, s. 1; Bilag 4, s. 1; Bilag 9, s. 2).
Dette kan ses som et resultat af den kolonisering af livsverdenen, som Habermas taler
om, og denne distancering er et emne, der vil blive berørt yderligere senere i analysen i
afsnittet: et had-kærlighedsforhold. På trods af at informanterne hovedsagligt
foretrækker en vis distance, ses det dog også, hvordan mediet og relationerne herpå er
blevet en vigtig del af deres liv - hvad enten det primært er i forhold til økonomisk eller
personlig vinding i form af anerkendelse, et vægtforhold, der dog endnu ikke lader sig
afgøre.

Høstfest
Igennem flere af interviewene brugte informanterne gentagende vendingen “at høste
likes”, hvorved de bruger, hvad man kan kalde en landbrugsmetafor. Et eksempel herpå
er en informant, der udtaler følgende: “(...) for så er det set og det har høstet de likes, det
skal, og det har ligesom fået den respons det skal have” (Bilag 6, s. 29). Denne
metaforiske konceptualisering af det at modtage et like kan tolkes som om, at
informanterne sidestiller tilstedeværelsen på Instagram og arbejdet heri med et
landbrug, hvor afgrøderne først sås, gødes og til sidst høstes, en proces, hvori der
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nedfældes et hårdt stykke arbejde som efterfølgende giver afkast. Det kan tolkes som
om, at informanterne gennemgår selvsamme proces på Instagram ved at “så” et billede
og nogle hashtags, som driver trafik og følgere til deres profil, dernæst “gøder” de, de
erhvervede relationer ved at pleje dem gennem eksempelvis likes og kommentarer, for
slutteligt at “høste” udbyttet heraf i form af en opbygget social kapital, som veksles til
økonomisk kapital eller materielle goder fra virksomheder. I interviewene fandt vi, at
informanterne i gennemsnit bruger en til to timer om dagen på at tjekke og uploade
indhold samt vedligeholde følgere på Instagram, hvortil de yderligere har en potentielt
konstant overvejelsestid omkring, hvad de vil uploade som det næste, idet det altid
florerer i deres baghoved (Bilag 5, s. 1; Bilag 8, s. 2-3; Bilag 6, s. 2-3; Bilag 9, s.1-2; Bilag 7, s.
2-3; Bilag 4, s. 5-6). Lige som landmandens virksomhed, bliver det altså tydeligt, at der
ligger mange timers arbejde bag informanternes tilstedeværelse på mediet, og i
overensstemmelse hermed har denne ageren og opfattelse af sig selv på mediet et
strategisk islæt.

Den bedste sendetid
Det var ikke udelukkende igennem den sproglige brug af landbrugsmetaforen, at det
strategiske islæt kom til udtryk. Det kom tillige til udtryk igennem de overvejelser,
informanterne gør sig inden upload af billeder. De nævnte alle, at de nøjsomt overvejer,
hvornår på dagen de uploader indhold. Det forekommer tydeligt for dem alle, at de får
den bedste respons og ultimativt udbytte i form af likes og kommentarer tidligt om
morgenen og om aftenen uden for de klassiske arbejdstider. Dette fordi færre har tid til
Instagram i denne periode, hvorfor de også strategisk tilpasser deres upload herefter. Et
eksempel herpå er følgende udsagn, hvor en informant laver en reference til
medieverdens begreb om “den bedste sendetid”:
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Ja, altså jeg tror klassikeren for at poste indhold for dem, der er på
Instagram, det er sådan otte-ni tiden. Det er der mange der kalder bedste
sendetid i hvert fald. Så altså hvis jeg sådan skal lave en konkurrence i
samarbejde med et firma eller sådan noget, så ryger den altid op der om
aftenen, fordi der ved jeg, at der er mange, der sidder og tjekker, og
formentligt har tid til det. Men sådan i løbet af dagen, tænker jeg ikke så
meget over det. Jeg prøver at lade være med at ramme det tidspunkt, folk
spiser aftensmad (Bilag 5, s. 1).

Citatet indikerer, hvordan informanten nøje navigerer mellem mediets prime time eller
med andre ord mest attraktive eksponeringstidspunkt, og ligeledes navigerer uden om
tidspunkter med lav respons, som perioden hvori den gennemsnitlige dansker spiser
aftensmad. I eksemplet sammenligner hun sig med medieverdenen og dennes
terminologi, og sidestiller sig indirekte med et medies eksponeringsegenskaber,
hvorved hun på den måde gør sig selv til kommunikationskanal. Denne opfattelse deles
og ekspliciteres af en anden informant, der omtaler sig selv som et gunstigt
markedsføringsmedie i følgende udsagn “Altid. Hvis jeg laver noget eller skal reklamere
for et produkt, så er det dem, der skal synes, at jeg er det rigtige medie til det.” (Bilag 6, s.
24).

Æstetiker eller bare en god undskyldning?
Igennem den netnografiske undersøgelsen fandt vi, at brugerne på Instagram af og til
slettede deres opslag af årsager, vi ikke kunne komme i dybden. Dette kunne dog tolkes
som et bevidst forsøg på at skjule en strategisk ageren. I analysen af vores
enkeltmandsinterviews blev det klart for os, at denne tendens var mere udpræget, end
hvad der var muligt at observere. Det forekom for alle informanter alment socialt
accepteret og som et ganske naturligt element i deres omgang med mediet fra tid til
anden at slette deres posts. Informanterne sletter til tider deres opslag, når de afholder
konkurrencer og giveaways og forklarer det med en altoverskyggende vigtighed om at
bibeholde den røde tråd, fordi de anser sig selv som perfektionistiske æstetikere, der er
kompromisløse omkring den visuelle kontinuitet på profilen (Bilag 6, s. 28; Bilag 5, s. 18).
Dette kan dog også tolkes som et dække for det strategiske islæt, fordi de bl.a.
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udtrykker, at det kan forekomme utroværdigt, hvis en bruger har for mange giveaways,
når man scroller ned over vedkommendes profil, hvilket i yderste konsekvens kan få
følgere til at trykke unfollow, da det i informantens optik let kan opfattes som spam
(Bilag 5, s. 15). Hertil nævner en informant, at det bliver pinligt at have for mange
giveaways på sin profil, fordi brugerne på den måde fremstår som reklamesøjler,
hvorfor mange vælger at slette det kort efter konkurrencens afslutning (Bilag 6, s. 29).
Det bliver desuden ofte anbefalet i diverse how-to guides at holde en rød tråd og skabe
kontinuitet på profilen i forsøget på at fastholde følgere, således de ikke svigter dem
ved at gå i nye retninger, som potentielt ikke falder i følgernes smag (Salomon i Buch,
2014). Forsøg på fastholdelse af følgere kan altså ikke afvises også at være årsagen til at
slette elementer, som ikke er i tråd med det æstetiske særpræg, der kendetegner den
pågældende profil. Denne tolkning understøttes i følgende citat, hvor en informant
direkte udtaler det strategiske islæt i handlingen:
.

(...) et billede på Instagram har en levetid på omkring de der 4-6 timer, og
derefter kan du egentlig godt slette det uden, at det gør det store, for så er det
set, og det har høstet de likes, det skal og det har ligesom fået den respons
det skal have. Så på den måde dør det faktisk efter de her 4-6 timer,
medmindre du poster nye hashtags til det, så får det nyt liv igen, så kommer
det øverst på listen igen - inde i de forskellige hashtagmapper (Bilag 6, s. 29).

Det store fokus på et æstetisk særpræg kan desuden ses som et resultat af den
samtidige samfundskarakter, det kreative menneske, som har fokus på at skille sig ud,
være unik og original, som ifølge en informant netop efterspørges på Instagram, idet
han udtaler følgende:
(…) jeg synes, at jeg skylder mine følgere også at komme med noget originalt
indhold og sige, jeg synes altså, at hende her hun er mega nice, følg hende.
Fordi det ligger der også rigtig meget i, ved at have en Instagram, at du skal
komme med noget nyt, og du skal også være den første, der kommer med
det, for at de lige som fastholder den her interesse i dig (…) (Bilag 6, s. 18).
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Lykkelige uvidenhed
Strategier som ovenstående talte informanterne ganske åbent med os omkring, og de
figurerer ifølge en af informanterne også ofte som samtaleemne Instaicons imellem,
idet informanten tilføjer, at “(...) når man er til events, så snakker de jo åbent om, hvorfor
de gør de her ting. (...) Der er vi alle sammen i samme båd, eller hvad man siger. Jeg tror
ikke, at det er noget man lægger på bordet for privatpersoner” (Bilag 6, s. 16). Modsat
åbenheden Instaicons imellem lægges der derimod låg på den strategiske tilgang over
for de resterende og mere gennemsnitlige brugere på Instagram, som ifølge denne
informant har bedst af, at leve i en “lykkelig uvidenhed” (Bilag 6, s. 16-17) omkring de
mange strategier og markedsføringsrealiteten på mediet. Tilsvarende fortalte en anden
informant, hvordan hun bibeholdte det mere perfekte frontstage billede på hendes
profil, mens hun f.eks. ”bag scenen” sender billeder af sin backstage via Snapchat til
andre Instaicons, hvorved hun tydeliggør, at det ikke udelukkende er sådan
virkeligheden forholder sig, det forklarede informanten grinende på følgende måde
“Jeg snapper f.eks. nogle gange med nogle af de andre Instagram brugere [Instaicons]
jeg kender og så kan vi godt finde på, lige som en lille joke at sende et billede af: det her
har jeg lige lagt ud på Instagram, og sådan her ser det ud i virkeligheden. For vi ved jo
godt, at det ikke altid er, som det vi ser på Instagram“ (Bilag 4, s. 7). På denne måde
forholder de sig ironiske overfor deres adfærd, som kun de, med den indsigt de har, er
klar over er strategisk. Et andet eksempel på den lykkelige uvidenhed er i skelnen
mellem strategiske anbefalinger og anbefalinger fra hjertet, en skelnen, som kan
argumenteres kun at være kendt hos de erfarne profiler, som i interviewene udtrykte, at
nemt kunne skelne mellem disse (Bilag 9, s. 7; Bilag 5, s. 12-13). Det kan man dog ikke
være sikker på, at den almene Instagram bruger kan, og på den måde kan man
argumentere for, at informanterne “udnytter” denne uvidenhed til at fremme
hinandens profiler i markedsføringsøjemed.

En relation på Instagram forpligter
Interviewene belyste yderligere en årsag til at slette eksempelvis anbefalinger, da en
informant udtaler, at hun også ureflekteret sletter sine giveaways og anbefalinger af
andre profiler alene af den årsag, at alle andre gør det. Til spørgsmålet om, hvorfor hun
sletter anbefalinger, udtaler hun:
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Ja, det er egentligt lidt mærkeligt… det ved jeg faktisk ikke helt. Jamen det
virker jo lidt som om, at man ikke gider stå inde for det [griner]… uh det ved
jeg egentlig ikke. (...) Jeg tror bare, at det er fordi, at dem der anbefaler mig så
også har slettet mit billede dengang, hvor det var lidt aftalt [shoutout for
shoutout], så har jeg også bare slettet det (Bilag 8, s. 24).

Her kan man argumentere for, at informanten i en vis udstrækning har en
ydreorientering, som italesat hos både Riesman og Giddens, da hun udviser
flokmentalitet og kollektiv bevidsthed ved at lade andres ageren influere hendes. Den
søde tone og de mange komplimenter, der florerer på mediet, omtalt i den
netnografiske analyse, bekræftes desuden af alle informanterne, og kan tilmed ses som
et resultat af denne ydreorientering, idet en af informanterne ytrer, at “det ligger lidt
mere i kutymen, at man krediterer hinanden på Instagram” (Bilag 5, s. 13). Der er altså
igennem tiden blevet etableret en kutyme eller med andre ord en række spilleregler på
Instagram, som implicerer reciprocitet.

Ovenstående eksempel hvor informanten sletter sin anbefaling og begrunder det med,
at hun gør det, fordi den part, der har anbefalet hende, gør det, kan dog ikke
udelukkende tolkes som kollektiv bevidsthed, men også som en reaktion på ophørt
reciprocitet i hvad der kan karakteriseres som et kontraktuelt forhold. Det kan tolkes
som om, at informanten efter den skjulte aftale om en gensidig anbefaling, ikke agter at
give mere end, hvad hun får tilbage, forstået på den måde, at hun ikke vil være
behjælpelig med at generere mere trafik til den anden parts profil, end hvad hun selv
modtager. Denne “noget for noget” reciprocitetstematik først observeret i den
netnografiske analyse kunne vi ikke komme nærmere på daværende tidspunkt. Derfor
havde vi særligt fokus på den i vores enkeltmandsinterview, hvor vi i højere grad
kunne blotlægge informanternes baggrund for at følge og anbefale andre brugere
tilbage samt relationernes dødelighedsrisiko.

I interviewene blev det belyst, at informanterne erfarer en højere dødelighedsrate
blandt følgere, som er opstået på baggrund af giveaways og shoutouts, hvilket bl.a.
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udtrykkes af en informant, idet han siger, at “folk du får ud af en shoutout, det er mere
sådan nogle, der smutter igen” (Bilag 6, s. 31). Dette kan ses som et resultat af en
tvungen reciprocitet, da følgere igennem disse strategier ikke nødvendigvis følger
brugeren på eget initiativ og oprigtig interesse i indholdet, men potentielt alene af den
årsag, at de, for eksempelvis at kunne deltage i konkurrencen, er nødsaget til at gøre
det. Dette ekspliciteres af en informant, der i forbindelse med udbyttet af giveaways i
form af nye følgere, udtaler, at hun tydeligt kunne mærke, at den vinding, der er
følgermæssigt ved en giveaway reduceres efter vinderen er udtrukket. Dette fordi en
andel af følgerne kun fulgte hende som resultat af kravet for deltagelse i konkurrence
(Bilag 4, s. 13). Ud fra ovenstående eksempler kan det altså udledes, at jo mindre
tilknytning des højere dødelighed blandt relationerne.

I interviewene blev det tydeligt, at reciprociteten også ses i informanternes ageren
overfor deres følgere. De gør alle meget ud af at svare deres følgere samt like og
kommentere deres indhold. Nogle af informanterne indrømmer direkte, at de gør det
for at vedligeholde deres følgere, som da en informant understreger “Jamen det er det
der med at så kommer de tilbage, hvor hvis man ikke svarer, så stopper de bare, så gider
de ikke at lægge det der arbejde i det” (Bilag 6, s. 6-7). I forbindelse hermed indikerer
selvsamme informant, at han altid forsøger at kommentere, fordi det skaber en relation
til sine følgere, hvilket kan tolkes som et forsøg på igennem gensidighed at skabe større
tilknytning og således mindske relationens dødelighed på sigt.

Det er ikke alene følgerne imellem, at der kan fremanalyseres en reciprocitets- og
forpligtelsestematik men også i forhold til virksomhederne. En informant udtaler
blandt andet, at hun i en vis grad føler sig forpligtet til at reklamere for ting hun
modtager gratis. “Nu ved jeg godt i forhold til, at man får sponsorerede produkter, så
forventes det også, at man viser dem, så gør man jo også det”, hvortil hun senere
indrømmer, at det også gælder i tilfælde, hvor hun får tilsendt noget, der måske ikke
passer hendes smag (Bilag 8, s. 12, 23-24).

Således kan man se, hvordan informanterne har et reciprocitetsforhold og en form for
forpligtelse til både virksomheder og deres følgere, og de er altså placeret i et
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spændingsfelt mellem forbrugerne på den ene side og virksomhederne på den anden.
Dette har for en af informanterne resulteret i et dilemma omkring, hvorvidt hun bør
eksplicitere for sine følgere, om de ting hun uploader er sponsorerede eller ej, men hun
er i denne forbindelse dog bange for, at virksomhederne hun har fået sine sponsorerede
produkter af, ikke billiger dette (Bilag 8, s. 15-16). Hun er endnu ikke begyndt at oplyse
hendes følgere om markedsføringsagendaen, hvorfor det kan tolkes som om, at
virksomhedernes vigtighed og det materielle udbytte som disse bibringer, indtil videre
vægter højere end transparens overfor følgerne.

Integritet til salg
Ovenstående dilemma hos informanten kan tolkes som en situation, der tvinger hende
til at gå på kompromis med hendes autenticitet og integritet. Informanten skal i
ovenstående dilemma varetage to interesser henholdsvis virksomhedens interesse i
profit og brugernes interesse i oprigtighed, men når hun siger ja til at modtage et
sponsoreret produkt, nævner hun, at hun føler sig særligt forpligtet til at anmelde og
eksponere virksomhedens produkt (Bilag 8, s. 15-16).

I den forbindelse kan det argumenteres, at der kan være en risiko for, at man som
forbruger kan have en tilbøjelighed til at vurdere sin holdning til produktet op imod de
erhvervelsesomkostninger, det har krævet at tilegne sig produktet. Derved kan der
opstå en risiko for, at man vil anmelde et produkt, man har fået sponsoreret mere
positivt end, hvis man har brugt tid og penge på erhvervelsen. Dette bevirker, at
brugerne på Instagram måske ikke opnår en helt oprigtig evaluering af produktet, og at
anmelderen af produktet mere eller mindre ubevidst anmelder det mere positivt end
ellers, grundet den mere kritisk bevidsthed som den samtidige forbruger har opbygget
jf. Sandstrøm i afsnittet: Forbruger- og brandingteori. Tendensen til den mere positive
anmeldelse,

hvor

Instaiconnet

potentielt

kompromitterer

integriteten,

kan

sandsynligvis også foregå helt bevidst i forsøget på, at få virksomhederne til at blive
ved med at henvende sig med sponsorerede produkter i fremtiden. Dette fordi
virksomhederne har større sandsynlighed for at vende tilbage, hvis de er tilfredse med
samarbejdet, som følgende informant indikerer “(...) jeg har det bare bedst med at give
kunden [virksomhederne] lidt mere end de spørger om, fordi så kommer de også igen,
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og så ved de, at hey dengang der var jeg sgu godt tilfreds med, hvad jeg fik (...)” (Bilag 6,
s. 29).

Ovenstående analyseresultat understøttes af, at informanterne selv giver udtryk for, at
integriteten sættes på spil, idet størstedelen af informanterne i mere eller mindre grad
alle udtrykker, at brugerne på mediet er blevet såkaldte reklamesøjler (Bilag 6, s. 20;
Bilag 5, s. 15).
Jeg tror, at der er mange, der ikke rigtigt kan modstå den der fristelse, med
at virksomheden siger, at jeg må få det her, hvis jeg bare lige skriver om
dem. Det er nemt. Så jeg har lagt mærke til, at den tit ændrer sig der ved de
10.000 følgere (...) Den [profilen] ændrer lidt kurs synes jeg, det er som om,
den får sådan et knæk, og så går den mere i sådan en betalt retning (Bilag 6,
s. 20).

På den måde ekspliciterer informanten, hvordan den økonomiske vinding udfordrer og
kompromitterer integriteten, da man fristes af de mange sponsorerede produkter, der
følger med en stor følgerskare, som kan få den konsekvens, at mange mister sin
integritet. Et eksempel herpå er en informant, der udtrykker, at det er meget vigtigt for
hende at være troværdig, når hun anbefaler og indgår i giveaways, men til gengæld
senere i interviewet direkte udtaler ”Hvis der er en, der kommer og tilbyder mig en
rejse eller en bil, så skal vi ikke snakke om det, så er det en helt anden historie” (Bilag 4,
s. 5). På trods af at denne informant forekom som en af de mest principfaste af alle
informanterne, hvad angår troværdighed, indikerer ovenstående, at hun i højere grad er
villig til at kompromittere sin integritet, hvis blot den økonomiske gevinst er høj nok.
Således kan man diskutere, om ikke alle informanterne, dog i forskellig udstrækning,
kan købes for penge.

Netop på grund af tendensen til at fremstå som reklamesøjle kom det til udtryk,
hvordan troværdighed og integritet er noget informanterne har in mente. Alle
informanterne fremhævede netop, at det var vigtigt for dem at kunne stå inde for de
produkter,

som

de

anbefaler

(Bilag

7,

s.

14-15;

Bilag

8,

s.

14-15).

Mere
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bemærkelsesværdigt var dog, i hvor høj grad informanterne følte behov for at
understrege deres troværdighed, og at de aldrig kunne finde på at anbefale produkter,
de ikke kunne stå inde for. I kodningen af interviewene fandt vi, at informanterne
gennemgående fremhævede deres troværdighed og integritet (Bilag 4-9). Behovet for at
understrege troværdigheden, kan tyde på et behov for at overbevise os om, at de rent
faktisk er troværdige. Dette aspekt er normalt ikke er nødvendigt at udtrykke, da man
kan argumentere for at troværdighed naturligt udstråler, hvis vedkommende er helt
ærlig, hvorfor det ikke er noget, der behøver at italesættes.

Dette store fokus på egen troværdighed og integritet, resulterede i, at alle
informanterne i høj grad skelnede mellem anbefalinger med strategisk islæt og
anbefalinger fra hjertet, som ifølge dem selv er af mere oprigtig karakter og uden en
skjult agenda. Men på trods af at de understreger deres brug af anbefalinger fra hjertet,
finder vi det plausibelt, at en informant især har stort fokus på gevinsten ved sådan en
anbefaling fra hjertet, som følgende citat indikerer:
Dem jeg anbefaler, det er faktisk nogle jeg virkelig kan stå inde for,
Mariaharmuth f.eks. der arbejder for Chri Chri. Men så også igen, så skriver
Chri Chri en artikel om mit hjem. Men det er ikke derfor man gør det, for mig
i hvert fald, det tror jeg, at der er mange der gør, bare for at få noget igen. Det
tror jeg, der er mange, der gør, det er bare knap så åbent. Men hvor jeg
egentlig gør det mere, fordi jeg synes, at jeg skylder mine følgere også at
komme med noget originalt indhold og sige jeg synes altså, at hende her
hun er mega nice, følg hende. Fordi det ligger der også rigtig meget i ved at
have en Instagram, at du skal komme med noget nyt, og du skal også være
den første der kommer med det, for at de lige som fastholder den her
interesse i dig, så bliver du nødt til at komme med noget, så det er lige så
meget for din egen skyld, som det er for Marias skyld. Men at Maria så siger
det videre til Chri Chri, hey hvad med ham her? Det er jo bare en kæmpe
bonus, det kan man aldrig benægte. Det er bare en bonus, især fordi, at et
online magasin som Chri Chri har en kæmpe følgerskare (Bilag 6, s. 14).
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I ovenstående citat understreger informanten oprigtigheden i sin anbefaling, men i
samme åndedrag nævner han, at han gør det for at fastholde følgernes interesse og
understreger tillige den eksponeringsmulighed, han får ud af en sådan anbefaling.
Hermed ses en strategisk bevæggrund, som indikerer, at grænsen mellem strategiske
anbefalinger og anbefalinger fra hjertet ikke er så hårdt optrukket, som informanterne
ellers gennemgående understreger. Dette understøttes, idet informanten efterfølgende
fortæller, at han efter en periode også sletter de såkaldte anbefalinger fra hjertet på sin
profil (Bilag 6, s. 29). Således ses det, hvordan oprigtigheden bliver strategisk, og man
kan hermed diskutere, om troværdighed blot bliver endnu en erhvervelsesstrategi, og
om ikke oprigtigheden kompromitteres alene af den årsag. En informant udtaler netop
også, at brugerne følger hende på grund af hendes troværdighed, hvorfor hun gør meget
ud af denne troværdighed (Bilag 4, s. 3-4).

Vi vil med backstage
Hele tematikken om troværdighed og integritet bliver også sat på spil i det facework,
som foregår på mediet. Faceworket var en tematik vi allerede fremanalyserede i den
netnografiske undersøgelse, men kom dog ligeledes til udtryk i interviewene. Den kom
bl.a. til udtryk igennem informanternes sproglige formuleringer, idet de i overvejende
grad omtalte sig selv i ubestemt man-form frem for jeg-form, som tilfældet med
følgende citater:
Ja, nu bliver det lidt pinligt, men det er jo noget med at flytte lidt rundt på
nogle boligting og stå og vurdere, hvad der virker på billedet, og så skyder

man måske 6 billeder og vælger 1, og så redigerer man dem jo også (Bilag 5, s.
8).

Det gør, at de selv får en interesse for en. Altså, hvis man kommenterer en
virksomhed som for eksempel Casanova møbler, så får man rigtig meget
igen der, så får du sponsorgaver og det ene og det andet (Bilag 6, s. 3).
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Så det har jeg haft det lidt svært ved nogle gange, fordi jeg synes, at det
andet var lidt hyggeligere, men man kan selvfølgelig også få noget ud af det,
hvis man gerne vil det, i forhold til at samarbejde med virksomheder (Bilag 8,
s. 4).

I alt blev denne man-form i gennemsnit brugt 39 gange pr. interview i stedet for ”jeg”, og
dette kan argumenteres at være et resultat af et forsøg på at opretholde eget face, som
en del af det allestedsnærværende facework, Goffman taler om. Brugen af den
ubestemte form kan tolkes som en måde hvorpå informanterne distancerer sig selv fra
udsagnet og generaliserer det, så det ikke fremstår, som om de står alene med
synspunktet. Gennem interviewene blev det klart, at emnet var følsomt, idet vi går
backstage hos informanterne, hvilket vi kunne se, idet de verbalt understregede, at det
de sagde, kunne forekomme “lidt mærkeligt”, ”overfladisk” og ”pinligt”, og at de ofte
grinte efter sådanne udsagn, hvilket kan argumenteres at indikere usikkerhed og
flovhed (Bilag 7, s. 9, 10, 12; Bilag 8 s. 8; Bilag 5, s. 8). Dette kan tolkes som om, at de følte
sig blottet og var bange for at udstille sig selv i tilfælde, hvor det blev tydeligt, at deres
ageren på mediet er strategisk og til dels ikke helt autentisk. En reference til noget
mere alment gældende kan altså ses som et forsøg på at legitimere deres udsagn. For at
opretholde informanternes ærlighed indskrev vi os i denne sprogbrug for at skabe en
fordomsfri og tryg stemning, hvor de kunne tale frit. Dette resultererede i mere åbne
interviews præget af højere grad af ærlighed end, hvad vi først havde turdet forvente,
idet adfærden på mediet er strategisk præget og netop foregår meget i det skjulte, som
en informant desuden selv påpegede (Bilag 6, s. 16). Dette facework ses også i et
eksempel, hvor en informant udtaler:
Jeg har flere gange prøvet, at folk skriver, at de har set mig nede på strøget,
og det synes jeg da bare er vildt ubehageligt, så kom da lige over og sig hej
eller noget, jeg ved jo ikke om jeg har stået og pillet mig i næsen eller kløet
mig i numsen (Bilag 4, s. 8-9).
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Denne udtalelse viser, hvordan informanten bliver ubehagelig til mode, når hun ikke
har kontrol over sit eget face og ikke, som på Instagram, selv kan selektere i de
elementer, hun udstiller. Det var en generel tendens, at informanterne gjorde meget ud
af denne selektionsproces og primært valgte at fremstille deres frontstage, hvilket
indikerer ydreorientering, og at informanterne ikke alene er indreorienterede, hvilket
karakteriserer det kreative menneske, som ifølge Reckwitz er en hybrid af de to
drivkræfter. Dette kan argumenteres at være en præmis for de sociale medier generelt,
da de opfordrer hertil igennem selektions- og redigeringsmulighederne som den
tidsforskydning, som medierne har, naturligt medfører.

Informanterne var dog opmærksomme på, at det rene frontstage hurtigt kan
forekomme glorificeret og for perfekt og som resultat heraf urealistisk. Og da
troværdighed netop er en vigtig værdi for informanterne, var de også opmærksomme
på at lukke følgerne ind i deres backstage univers til en vis grad. Dette fordi, at de kan
mærke, at et indblik heri, appellerer til deres følgere, og informanterne gav udtryk for, at
når de viser et billede fra deres liv backstage, og det vel at mærke falder i god jord, så
bliver det et aktiv for dem, og giver blot endnu flere likes (Bilag 5, s. 8; Bilag 6, s. 8-9). Det
er dog en balancegang mellem på den ene side at leve op til menneskesiden, som
følgerne kan relatere sig til, men på den anden side stadig være en inspirationskilde,
som folk ser op til, hvilket indikeres af informanterne i citaterne nedenfor:
Det er rigtig vigtigt for mig, den der ærlighed, der ligger i det. Du skal være
ærlig, og du skal være dig selv, men samtidigt er du nødt til at lægge lidt låg
på det for ligesom at fremstå som en professionel (Bilag 6, s. 21).

Jeg vil stadig mene, det er sandheden for mit vedkommende, men folk bliver
jo ikke inspirerede af at se en opvask. De bliver jo inspireret af, at se noget
æstetisk pænt. Men man skal jo være ærlig omkring tingene, jeg kunne da
aldrig finde på at sige jeg boede i en perfekt lejlighed, fordi det roder da det
meste af tiden, på en eller anden måde, men det får folk jo bare ikke noget ud
af at se (Bilag 5, s. 16).
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Hvis man formår at balancere sin eksponering af backstage rigtigt, står man som
Instagram brugere endnu stærkere, hvorfor backstage derfor kan argumenteres blot at
være endnu en strategi til vedligeholdelse af følgerskaren. En informant udtaler
yderligere, at det er frontstage, som tiltrækker virksomhederne, da for megen
eksponering af backstage kan resultere i, at man med informantens egne ord kommer
til at virke ”ustabil” (Bilag 6, s. 22). På den måde kan man argumentere for, at
virksomhederne er med til at reproducere tendensen til primært at uploade frontstage
indhold, fordi brugerne herigennem kan få økonomisk fortjeneste.

Tillid, hvad er det?
Den netnografiske analyse rejste spørgsmålet om tillid, og om dette overhovedet er
vigtigt på Instagram, og tilmed hvornår brugerne på Instagram kan stole på hinanden i
forhold til ærligheden i et opslag. I interviewene fandt vi, at det ikke som sådan er en
vigtig faktor på mediet, da det kan argumenteres, at det for informanterne er blevet en
accepteret præmis for sociale medier, at man har de skeptiske briller på, når man
navigerer på mediet, lige så vel som man har det, når man ser reklamer på tv. Det
indikerer, at den kritiske forbrugerbevidsthed har bevæget sig med over på sociale
medier, idet de selv mente at kunne skelne mellem strategiske tiltag og reelle tiltag og
dermed gennemskue den subtile markedsføring (jf. Sandstrøm). Dette understøttes af,
at en informant, som direkte udtaler, at tillid ikke som sådan er vigtigt, fordi man selv
kan og må tænke sig til, hvornår og om budskabet er reelt (Bilag 8, s. 19-20). Herudfra
kan man konkludere, at tillid for informanterne ikke er et vigtigt aspekt på Instagram,
da de synes at acceptere det som en præmis for mediet, at der postes inautentisk
indhold og til tider halve og manipulerede sandheder. En årsag til at tillid ikke er vigtig,
kan være fordi, at der primært på mediet forekommer svage relationer, og at det som
flere informanter udtaler, har taget en drejning i kommerciel retning (Bilag 8, s. 4-5;
Bilag 6, s. 14). Dertil mener informanterne at kunne skelne mellem strategiske tiltag og
tiltag af oprigtig karakter, en overbevisning der dog kan diskuteres, hvis strategien
forekommer stadigt mere subtilt. Idet tillid ikke synes essentielt for informanterne, kan
vi allerede nu se, at social valuta adskiller sig fra Coleman og Putnams teoretiske
definition af social kapital.
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Anerkendelse er en bonus
Jeg synes, det er et stort skulderklap at få repostet sine billeder af
virksomheder, som så anerkender, at jeg formår at bruge deres produkter på
en god måde. (...) Jeg bliver glad for et kompliment, det går vel ind og giver
lidt selvtillid, tænker jeg (Bilag 5, s. 10, 14).
I citatet ses det, hvordan anerkendelse på Instagram er en gennemgående tematik, da
det var et aspekt alle informanterne, i mere eller mindre grad, gav udtryk for. Det
understøttes af følgende citat, hvor anerkendelse direkte italesættes af en informant
“Man bliver da glad, hvis folk skriver: ej, hvor er det et lækkert billede og de der søde
kommentarer med, hvor er du inspirerende. Det er da en form for anerkendelse, og det
varmer da, det betyder da meget” (Bilag 9, s. 5). Ligeledes fortalte en informant, hvordan
hun tog det personligt, når hun mistede følgere, og derfor havde en app, hvor hun
kunne følge med i præcist, hvem hun mistede og hvornår det skete. Faktisk udtrykte
hun en større interesse i, hvem der forlod hendes profil, end hvem der kom til, hvilket
indikerer, at manglende eller nærmere betegnet ophørt anerkendelse kan være lige så
vigtigt (Bilag 4, s. 7). Denne følelse hos informanten indikerer hypersensivitet overfor
omverdenen, som det ses hos den hypersensitive narcissist, da informanten tager det
personligt, når hun mister følgere.

Informanterne udtrykker implicit, at der dog er forskellige grader af anerkendelse, idet
de anser et like for mindre værd end en kommentar, og en af informanterne udtrykker
endda eksplicit en opdeling af, hvor meget anerkendelse, der ligger i henholdsvis et
like, en kommentar og en anbefaling. Likes ligger i den mindre ende af anerkendelses
kontinuummet og er det, der gives oftest og på daglig basis, hvilket desuden ses i de 260
likes informanterne i gennemsnit får på deres opslag. Disses anerkendelsesstatus
indikeres af en informant i følgende citat “Altså likes fyrer folk af i en snæver vending”
(Bilag 6, s. 6). Kommentarer udstråler herimod mere involvering i den pågældende
bruger, hvis profil der kommenteres på, og er noget, der gives i mindre grad. Af disse får
informanterne i gennemsnit 14,5 pr. billede og de føler sig i højere grad beærede over, at
folk kommenterer end, når de liker, hvilket følgende citat understøtter “Men også når
folk giver mig en kommentarer, så betyder det også mere end et like gør” (Bilag 6, s. 6).
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Slutteligt ligger anbefalinger i den høje ende af anerkendelses kontinuummet, idet en
informant betegner denne form for anerkendelse som den ultimative form for
anerkendelse (Bilag 7, s. 11).
Der ligger det i det, at folk har brugt tid på at skrive til en. Der ligger også tit
en personlig meddelelse bag, for eksempel, hvad laver Zille i dag, var det ikke
noget med, at hun skulle i zoologisk have? Og at folk har husket på de der
småting, som jeg har lavet og følger op på dem, det føler jeg lige jeg bliver
nødt til at svare på, fordi de virkelig har brugt tid på at tænke på mig (Bilag 5,
s. 12).

Hermed ses det, hvordan anerkendelsen er baseret på tidsforbruget i den
anerkendende gestus. Dette kan tolkes at være bygget på en opfattelse af, at jo mere tid
brugeren investerer i anerkendelsen, des mere autentisk og ægte føles den på
modtageren og bunder i almen interesse og des højere værdi får anerkendelsen for
modtageren.

En anden måde anerkendelse kom til udtryk på var, idet flere informanter udtrykte, at
deres egen følelse med et uploadet billede også til en vis grad hang sammen med
billedets respons. Dette aspekt kommer til udtryk i følgende citat, hvor en informant
udtaler “Det giver en bekræftelse i, at jeg må kunne et eller andet inden for denne genre,
så hvis man får meget få likes på et opslag, så tænker man da også over det. Er det fordi
folk er på arbejde eller er det et dårligt billede, jeg har lagt op. Så, jo det betyder noget”
(Bilag 5, s. 9). Det ses også her hvordan, det ikke altid kun er strategisk, når
informanterne sletter opslag, men at det også kan have intrapsykisk karakter, når
anerkendelsen udebliver. Hermed bliver det desuden også tydeligt, hvordan
anerkendelse på mediet er vigtigt for denne informant.

Ovenstående indikerer, at følgere og likes betyder meget for informanterne, da det giver
anerkendelse og på den måde har en indvirkning på individernes selvværdsættelse,
som Honneth omtaler i den solidariske sfære. Denne anerkendelse synes dog vigtigere
for dem i starten, hvor de er Upcomings på mediet og har brug for den til at erhverve
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flere følgere. Når de senere har opnået en vis følgerskare, lader de til at være nået et
punkt, hvor de har fået selvværdsboost. Dette fordi de på dette stadie, udtrykte mere
selvsikkerhed og mod til at turde mærke efter egne behov og uploade det indhold, de
selv har lyst til at vise og ikke lade sig diktere af, hvad de tror følgerne vil se. Dette af
den årsag at populariteten allerede er opbygget og i højere grad genererer sig selv,
hvorfor informanterne ikke behøver føje sig følgerne. Integritet, som vi tidligere i
analysen så, blev kompromitteret igennem strategibrug for at erhverve nye følgere,
begynder efter dette selvværdsboost nu i højere grad at indtræffe. I overgangen fra
Upcoming til Instaicon ses altså en overgang fra en ydreorienterende og årvågen
hypersensitiv narcissist til en højere indreorientering og dermed overgang til en mere
nonchalant narcissist. Denne overgang indikerer dermed, at de har fået den fornødne
anerkendelse til at blive individueret i den solidariske sfære og dermed i mindre grad er
afhængige af andres meninger. Overgangen fra Upcoming til Instaicon viste ligeledes
en tendens til, at det nu også var mere vigtigt, hvem der likede og anbefalede ens profil
og ikke kun et entydigt fokus på kvantitet. “I starten gik jeg meget op i, hvor mange der
fulgte mig, men det kigger jeg ikke helt så meget på mere, men til gengæld har jeg
engang prøvet, hvor Søren Bregendahl begyndte at følge mig, og så tænker man da, nå
okay, er jeg i de kredse” (Bilag 4, s. 14). Dette var informanten dog imidlertid ikke den
eneste, der gav udtryk for, da alle informanter udtrykte en særlig begejstring og ære,
når bestemte virksomheder eller store profiler delte eller likede deres billede. Et
eksempel herpå er:
(…) der var på et tidspunkt, hvor jeg havde lagt et eller andet op og så havde
den editoriale chef på Cereal Magazine liket det og så var jeg sådan, ej det er
for fedt, fordi jeg synes, at de laver vildt flotte ting (griner). Alle på mit studie
synes også bare, at Cereal laver vildt fede ting, og så var jeg sådan lidt Rosa
Park likede mit billede (Bilag 7, s. 8-9).

Det ses altså, hvordan det for Upcomings er kvantiteten af likes og følgere, der styrede
anerkendelse, men i overgangen til Instaicons, lader det til, at også kvaliteten til dels
spiller ind, selvom kvantiteten ofte vægter højest hos informanterne (Bilag 4-9).
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Idet brugerne kompromitterer deres selv og i overvejende grad viser deres frontstage på
Instagram, bliver de kun anerkendt for denne idealiserede del af selvet. Dermed mister
anerkendelsen, som tidligere nævnt ifølge Jensen, effekten på individets selvværd.
Dette fordi individet ikke anerkendes for hele dets jeg, og særligt ikke den del, det især
har brug for accept og anerkendelse af, nemlig den “usikre” backstage del. Hermed kan
det risikeres, at jagten på et selvværd mislykkes, når det sker på baggrund af det
iscenesatte jeg, og dette kan betyde, at jagten på anerkendelse i højere grad handler om
opbyggelse af social kapital til social valuta brug.

Efter en italesættelse af anerkendelsesaspektet ved Instagram, som vi ikke i den
netnografiske analyse kunne komme nærmere, bliver det altså igennem interviewene
helt tydeligt, at der på en og samme tid er et indrestyret strategisk element og et mere
gruppestyret anerkendelseselement i spil på Instagram. Hvor meget henholdsvis
anerkendelse og økonomi vægter i social valuta, samt forholdet herimellem, er dog
stadig svært at afgøre, fordi de to aspekter synes at gå hånd i hånd. Anerkendelse
fungerer som redskab til at skabe økonomisk vinding, idet anerkendelse fås i form af
likes og følgere og disse likes og følgere er, hvad der faciliterer social valuta og
sponsorater. Vi kan dog se, at informanterne taler mere om den økonomiske vinding
end om anerkendelse, og det kan tolkes som om dette aspekt fylder mere (Bilag 4-9).
Det endelige forhold mellem de to aspekter er umuligt endeligt at fastsætte, fordi det, i
tråd med social konstruktivismens ontologi, veksler fra bruger til bruger og alt
afhængig af konteksten. Hvad der dog kan afgøres ud fra analysen er, at der konstant
sker vekselvirkning mellem indre- og ydreorientering, som det ses hos samtidens
kreative selv.

Det er disse styringsmekanismer, der er i spil, og begge drivkræfter figurerer hos
informanterne, og de er forudsætninger for hinanden og gensidigt afhængige. Social
valuta kan således ses som et begreb, der figurerer i et spændingsfelt mellem et
funktionelt paradigme med et økonomisk rationale og et fortolkende paradigme med et
humanistisk rationale. Dette fordi følgerne giver Instaicons den nødvendige sociale
kapital og virksomhederne gør det muligt for dem at veksle deres sociale kapital til
økonomisk kapital. Hvad der dog kan konkluderes er, at det for vores informanter er en
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indreorientering, der er primus motor for at indgå i sociale relationer på Instagram, idet
social valuta er primærmotivet og relationerne på mediet blot en sideeffekt, idet de
reduceres til et middel til at nå et mål om veksling af social kapital til materialisme. I
denne sammenhæng ses det, hvordan social valuta lægger sig mere op af Bourdieus
forståelse af social kapital, idet han, modsat Coleman, hævder, at det er de kollektive
goder, der udgør drivkraften bag sociale relationer.

Fra Instagram bruger til kendis
Som ovenstående afsnit viser, indikerer informanterne, at deres selvbillede ændrer sig
og deres status stiger eksponentielt i takt med, at deres følgerskare stiger. Som
profilerne vokser og får flere følgere, kan det argumenteres, at der indtræffer en følelse
af selvværdsættelse og af at være noget mere end den gennemsnitlige bruger. En
informant udtrykker, at ikke alle virksomheder fortjener den eksponering, hun med
hendes profil kan levere, hvorved hun indikerer, at hun i nogle tilfælde giver
virksomhederne mere end, hvad hun får tilbage og derved kan det tolkes som om, at
hun føler sig mere værd end disse virksomheder (Bilag 5, s. 18). En anden informant
udtrykker direkte, hvordan han er træt af henvendelse fra små firmaer, hvilket
illustrerer, at han vægter sin egen værdi højere end disse (Bilag 6, s. 13). En tredje
informant siger yderligere med et beæret smil på læben “Nå, er jeg i de kredse”, da hun
beskriver, hvordan bl.a. modeekspert Uffe Buchard er begyndt at følge hende og
skuespiller og sanger Søren Bregendahl har liket hendes billeder (Bilag 4, s. 14). Med
udsagnet indikerer hun, at hun gradvist begynder at ligestille sig selv med samme
sociale status som kendte mennesker. Det kan forekomme en smule ironisk, at
selvsamme informant som udtrykte irritation omkring henvendelser fra små firmaer,
tilmed udtalte, at han synes, at succesen af og til resulterer i brugere med
storhedsvanvid “Der er mange, der føler sig rigtig højt hævet, som om de nærmest er
kendte mennesker, selvom det bare er et socialt medie” (Bilag 6, s. 32). Hermed ses det,
hvordan informanternes selvopfattelse, efter at have opnået en større følgerskare og
dermed fået succes på mediet, ændrer sig.
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Hashtags er ”low-class”
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kommunikationsstrategi i takt med en større følgerskare og succes. Det blev igennem
enkeltmandsinterviewene verificeret og nuanceret italesat, at i takt med at deres
opfattelse af sig selv ændrer sig, så ændres deres kommunikationsstrategi sig
tilsvarende. Det vil altså sige, at der er én kommunikationsstrategi til opbyggelse af en
følgerskare og dermed social kapital og en anden strategi til vedligeholdelse af denne.
Den mest øjensynlige forskel herpå er i brugen af hashtags eller mangel på samme.

I opbyggelsesstrategien er anvendelsen af hashtags et udbredt redskab, som vi i den
netnografiske analyse fandt ud af tilvejebragte eksponering og trafik til profilen,
hvorved et vækstpotentiale opnås. Igennem den netnografiske analyse opbyggede vi
en tese om, at brugen af hashtags forekommer som en meget eksplicit jagt på likes og
følgere. Dette kunne derfor være årsagen til at brugerne slettede deres brug heraf
efterfølgende, som et bevidst forsøg på at skjule det strategiske element for dermed at
signalere, at man ikke behøver hashtags. Denne tese bekræftede informanterne, idet de
alle udtalte, at brugen af hashtags signalerede desperation, og at det var italesat af dem
selv som “low class” som følgende informanter udtaler “(...) det er sådan lidt low class,
hvis man smider en helt masse hashtags ind på et billede. Det bliver sådan lidt et råb
om opmærksomhed” og “Jeg har tit tænkt, at jeg synes, det ser virkelig virkelig træls ud,
når der sådan er 30 hashtags og tænker shit mand, hvor desperat kan du blive” (Bilag 5,
s. 10; Bilag 6, s. 12). I sammenhæng hermed fortæller alle informanterne, at de i højere
grad brugte hashtags tidligere, end de gør i dag, hvorved det ses, at de har brugt dem
som en opbyggelsesstrategi for at profitere af den trafikgenererende egenskab. Herved
indikerer de også, at de har opnået et stadie, hvor det ikke længere synes passende til
deres status at have så åbenlys en jagt på likes og følgere. Det kan altså tolkes som om,
at de er blevet “for gode” til at bruge dem – i hvert fald så åbenlyst som tidligere. Flere
informanter siger dog, at de er gået lidt tilbage til anvendelse af hashtags, da den gode
eksponeringsmulighed, der ligger i hashtags dog frister dem og er svær helt at
undvære, da det trods alt stadig giver en større følgertilstrømning (Bilag 5, s. 10; Bilag 6
s. 11). Dertil viser sig en begrænset, men dog endnu mere strategisk og velovervejet
måde at anvende hashtags på, således jagten på følgere sker mere subtilt. Dette fordi en
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informant direkte udtaler, at han, i stedet for at skrive hashtags i sine post, inkorporerer
dem i en kommentar, hvorved de forsvinder i mængden af andre kommentarer.
Således giver de stadig udbyttet, men uden at signalere desperation, da han direkte til
brugen af hashtags udtaler følgende “Det føles lidt som at sælge sig selv, det skal jeg
være ærlig at sige” (Bilag 6, s. 31). Således ses det, hvordan informanten forsøger at få
følgertilstrømningen til at se ubesværet og naturlig ud, da han helst ikke vil kendes ved,
at hans sociale kapital opstår strategisk.

Informanterne vil altså ikke vedkende sig brugen af hashtags overfor den resterende
del af Instagram, idet brugen ekspliciterer jagten på følgere og dermed degraderer deres
sociale status, men de kan dog ej heller undvære udbyttet af dette redskab i form af
opbyggelsen af social kapital og sidste ende muligheden for at veksle denne til
økonomisk kapital.

Strategi i forklædning
I tråd med ovenstående var det en mere eller mindre generel holdning hos
informanterne, at shoutout for shoutout primært foregår i opbyggelsesfasen, da det
ligesom hashtags forekommer let gennemskueligt, og signalerer ligeledes desperation
(Bilag 7, s. 9-10; Bilag 6, s. 21). Udbyttet af denne strategi vil informanterne dog heller
ikke undvære, hvorfor brugen af shoutout for shoutout, ligesom hashtag, har tvunget
brugerne til at være mere kreative i deres forsøg på at lave trafikskabende tiltag og
dermed opbygge social kapital. En informant understøtter denne tolkning om, at denne
strategi tilmed har gennemgået en udvikling hen imod mere subtil forekomst, idet han
udtaler:
[indirekte anbefalinger] det er sådan det nye shoutout for shoutout. Jeg tror,
at folk er blevet så trætte af shoutout for shoutout, at de nærmest er ved at
brække sig, hver gang de ser det, så det er nærmest forsvundet fra Instagram
igen. Det var rigtig stort på et tidspunkt, og også en ting jeg blev rigtig rigtig
træt af at se på. Nu er det mere den der, nu lægger folk billeder op og spørger
hvem skal jeg følge agtigt, fordi så ved de godt, at der bliver tagget masser,
masser af profiler i det opslag, eller også bruger de det der kædetag der
(Bilag 6, s. 15-16).
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Her forklarer informanten, hvordan han ser disse lege på Instagram som en ny, men
blot mere subtil form for shoutout for shoutout, og han understreger direkte, at disse
lege laves for at skabe trafik, da vi uddybende spørger ind til det (Bilag 6, s. 15).

En forskel fra hvad vi fandt i den netnografiske analyse var, at vi observerede, at de
ikke længere brugte disse strategier. Det viste sig dog i interviewene, at de stadigt gør
det i en vis udstrækning, men i stedet på, hvad man kan argumentere for at være, et
langt mere intelligent og strategisk plan, som gør brugen af strategierne svært
observerbare for os som observatører såvel som den almene Instagram bruger. Dette
illustrerer, at selvom følgertilstrømingen og populariteten i højere grad genererer sig
selv, når man har nået en vis status, så er der stadig behov for at booste sin profil i et
ønske om stadig stigende popularitet og potentielt større social kapital og dermed flere
virksomhedshenvendelser. Det indikerer, at brugerne, efter at have set, hvad de kan få
ud af deres social valuta, konstant stræber efter flere følgere og muligheder, som social
kapital tilvejebringer.

Et had-kærlighedsforhold
Bemærkelsesværdigt i den hidtidige analyse er, at på trods af informanternes
udprægede brug af strategier til opbyggelse af social kapital, så udviser størstedelen af
informanterne også et anspændt forhold til mediet, som til tider tager sig ud som, hvad
der ligner et decideret had. Flere af informanterne udtrykte med fælles terminologi ved
at bruge vendinger som, ”at de brækker sig” og ”at de får kvalme af det” til at beskrive,
hvordan de af og til har det med mediet efter det, ifølge dem selv, har taget en drejning i
kommerciel retning grundet alle de sponsorerede produkter (Bilag 5, s. 16; Bilag 6, s. 1516). En informant udtrykker desuden, hvordan han anvender brugen af hashtags som
en on-off knap i forhold til at regulere aktivitet på hans profil, som han bruger til at få
den ønskede aktivitet, men ligeledes til at nedjustere aktiviteten, når det bliver “for
meget” (Bilag 6, s. 12). Herved ses, hvordan informanten til tider føler et behov for at
koble fra mediet, hvilket på lige fod med de tidligere eksempler kan tolkes som om, han
har et ambivalent forhold til mediet og til tider er træt af den drejning, det har taget
(Bilag 6, s. 13-14).
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Det ses altså, hvordan der forekommer et skisma i informanterne og på den måde et
had-kærlighedsforhold til Instagram - et had, fordi kommercialisering kompromitterer
deres integritet og en kærlighed, fordi de ikke kan undvære mediet, og dét mediet
tilvejebringer i forhold til anerkendelse og social valuta, som de stadig gerne vil
profitere af. Hadaspektet af deres forhold til Instagram kan altså tolkes som et resultat
af det sammenstød, informanterne oplever mellem dem som privatperson på den ene
side og omvandrende brands i offentligt regi på den anden. Her ser vi, hvordan
sammenblandingen af de to uafhængige og tidligere skarpt adskilte sfærer, hvad
Habermas kalder livs- og systemverdenen med hver deres formål, bliver årsag til
informanternes skisma. Konsekvenserne ved sammenblandingen af sfærerne har også
skabt et behov hos informanterne til at skrue ned for deres brug af mediet og endda
overvejelser om, hvorvidt de skulle slette deres eksistens herpå (Bilag 8, s. 3-4). Det ses,
hvordan denne had-kærlighedskonflikt afspejler et udmattet selv, der i takt med
koloniseringen af Instagram også i sin livsverden konstant skal præstere. Det er dog
ikke alle informanter, der giver udtryk for dette had. To af informanterne gav ikke
eksplicit udtryk for dette skisma, men disse to var til gengæld også de to nyeste brugere
på mediet, af dem vi interviewede (Bilag 9, s. 1; Bilag 7, s. 1). Det kan være fordi, de ikke
er nær så forretningsorienterede, som de andre informanter, men man kan dog også
tolke dette som et resultat af, at de ikke er nået samme mætningspunkt, da de endnu
ikke har oplevet konsekvenserne af denne sammenblanding af sfærerne.

En informant udviste blandt andet afstandstagen til Instagram, da man kan
argumentere for, at hun har oplevet konsekvenser ved kommercialisering på egen krop,
idet hun så at sige blev udnyttet strategisk af sine relationer:
(...) før der snakkede jeg meget med to piger, men de er blevet kæmpe store
nu, på den måde har jeg følt lidt, at der er jeg blevet sådan lidt glemt, hvis
man kan sige det sådan. Altså at de ikke bruger mediet til det mere, men de
mere bruger det til reklame osv. Så altså jeg synes, at mediet det har ændret
formål lidt, eller hvad kan man sige (Bilag 8, s. 20).
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Som citatet indikerer, blev hun her brugt som middel til at nå et mål og herefter glemt,
hvorimod hun selv anså venskabet som mål i sig selv. Hun mærkede således
konsekvensen af, at de to parter opererede i hver deres sfære med hver deres formål.

Det kommer dog også til udtryk, hvordan informanterne ser fordele ved denne
udvikling og i stedet drager nytte af den. Det mest bemærkelsesværdige eksempel
herpå er en informant, der udnytter denne sammenblanding af sfærerne ved at
anbefale sin mands virksomhed til sit sociale netværk på Instagram og dermed bruger
sin sociale kapital for at generere kunder og profit til mandens virksomhed. Hermed
blander hun ikke blot privatsfæren med den professionelle sfære, men også den mest
intime, kærlighedssfære, med den professionelle (Bilag 4, s. 2-3). En anden informant
udtaler direkte i det følgende, at han ser denne sammenblanding af sfærerne som
noget positivt og kan se fordelen ved den “Det der med at det ikke føles som arbejde,
selvom det faktisk er noget, man får penge for” (Bilag 6, s. 5).

På trods af dette skisma, som størstedelen af informanterne udviser, vinder
kærlighedsdelen tilsyneladende, og tankerne om at slette profilen bliver dog kun ved
overvejelserne. Dette fordi alle informanterne hovedsagligt er positivt stemte over for
udviklingen af Instagram, idet det netop også er denne udvikling, der har medført, at de
økonomisk kan profitere af deres social kapital og på den måde få noget ud af mediet.

For at håndtere konsekvenserne af denne udvikling har de forsøgt at optegne en
skarpere linje mellem privat og professionel ved at ændre kurs og formål med profilen.
Informanterne fortæller, hvordan de har gennemgået en ændring af deres profil,
hvorved de har gjort den mere professionel ved henholdsvis at eliminere private
elementer på profilen i form af familiebilleder og derudover bruge initialer, når de
omtaler familien frem for egennavne, samt at de i mindre grad følger relationer, de
omgås med fysisk end tidligere. I dette tilfælde lader det således til, at den
professionelle side har vundet over den private, hvilket understøttes af en informant,
der om mediet udtaler “Altså Instagram er alt for købt efterhånden”, hvortil han udtaler,
at mange på mediet er gået for vidt i forhold til markedsføring (Bilag 6, s. 14). Man kan
altså sætte spørgsmålstegn ved det sociale aspekt i sociale medier som begreb, da de
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har gennemgået en kommercialisering - et spørgsmål, der vil blive genoptaget i
diskussionen.

Pendleren på Instagram
Igennem analysen synes vi at kunne se forskellige måder at bruge Instagram på, som
kan opstilles på et kontinuum alt efter, hvilken sfære de opererer i. På den ene side ses
det udelukkende private brug af Instagram, som er brugeren, der ikke videre spekulerer
over sin ageren på mediet, og ikke bruger det strategisk, men som bruger det som ren
og skær socialt medie til at dele sin interesse og hverdag med venner. Denne brug kan
vi ikke yderligere nuancere, idet den ikke har været genstandsfelt for undersøgelse i
nærværende speciale, men vi kan dog se en andel af Instagram brugere, som gør sin
profil privat og alene anvender den i forbindelse med nærmeste omgangskreds. Den
næste brug af Instagram har vi valgt at kalde brug med henblik på faglig udvikling. Med
denne type brug, bevæger vi os over mod den anden ende af kontinuummet, idet
brugeren her anvender Instagram som et redskab til optimering af egen faglighed, uden
nogen hensigt om direkte økonomisk fortjeneste, men som en udvikling til brug i
erhvervslivet. Herefter kommer, hvad man kan kalde den semiprofessionelle brug,
hvor man som bruger bliver sponsoreret og afholder giveaways, hvorved der er en
økonomisk fortjeneste med profilen, men alligevel udgør det ikke brugerens primære
beskæftigelse, men fungerer nærmere som en sekundær. Den mest radikale form for
brug i denne ende af kontinuummet har vi valgt at betegne den fuldtidsprofessionelle
brug.

Her

er

profilen

det

bærende

element

i

brugerens

primære

erhverv.

Anerkendelsesbehovet falder jo længere mod højre brugen kommer på kontinuummet,
mens økonomisk vinding stiger des længere mod højre, man bevæger sig. Det skal dog
bemærkes, at dette kontinuum er en teoriteknisk opdeling af egen tilvirkning, hvorfor
skellet mellem de fire brugsformer af Instagram ikke er så skarpt adskilt i
virkeligheden. I tråd med den socialkonstruktivistiske virkelighedsopfattelse, betyder
det desuden, at den enkelte profil ikke entydigt påtager sig en position, men at brugen
snarere afhænger af konteksten, og at der derfor kan pendles mellem de forskellige
brugsformer. Der overlappes og veklses altså på kontinuummet og mellem de to sfærer.
Det kan netop også argumenteres at være denne pendling, der forvirrer informanterne
og i høj i grad ligger til grund for deres had-kærlighedsforhold til mediet, når de
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udtrykker, at de den ene dag har lyst til at have en privat profil og den næste dag en
professionel. Det kan derfor virke selvmodsigende, når de det ene øjeblik vægter
troværdighed højt og det andet øjeblik ikke gør, men det er blot et resultat af, at de
konstant konstruerer deres sociale virkelighed alt efter den kontekst, de befinder sig i.

Den private sfære

Den offentlige sfære

Faglig udvikling
Privat brug

Fuldtidsprofessionel

Semiprofessionel

Primære formål:
Anerkendelse à

Primære formål:
Økonomisk vinding à

Relationer er mål i

Relationer er middel

sig selv.

til at nå et mål.

Model 2: Oversigt over brugen af Instagram af egen tilvirkning

Det nye LinkedIn
Et andet eksempel på denne udvikling med sfæresammenblandingen på mediet er, at
alle informanterne i mere eller mindre grad anvender deres profil med et professionelt
formål og størstedelen af informanterne er endda meget eksplicitte i deres
forretningsmæssige agenda med profilen:
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Jo, altså det er jo en kæmpe passion, det her boligindretning for mig, og jeg
bruger det jo måske som det her flydende CV i forhold til, at jeg laver de her
samarbejder med nogle firmaer, og jeg vil helt sikkert gerne kunne komme
til at arbejde inden for det her område (Bilag 5, s. 2).

Følgende citat viser, hvordan informanten opfatter sin profil som et digitalt CV, og at
hun bruger sin profil i forhåbning om, at det kan resultere i et fremtidigt job. En tilgang
til mediet der også understøttes af en anden informant i følgende citat:
(...) andre dage vil jeg gerne gøre det mere til en forretning, fordi jeg har
nemlig i tankerne, at jeg, når jeg er færdig med min bachelor her til næste år,
at jeg godt kunne tænke mig at starte en webshop. Så på den måde, vil jeg jo
gerne opbygge en stor følgerskare, så jeg har nogle at eksponere den her
webshop til (...) (Bilag 8, s. 2).

Her ses det, hvordan informantens tilstedeværelse på mediet er et led i opbyggelsen af
en kundeskare til en fremtidig webshop. En agenda der i øvrigt ses hos en tredje
informant, som forklarer, at han har gjort sin profil mere professionel for “(...) at få de
rigtige firmaer og virksomheder til at få øjnene op for mig og se, hvad jeg kan, også for
at gøre det nemmere at få job bagefter” (Bilag 6, s. 2). Hertil indikerer han, at hans profil
bruges karriereopbyggende og -understøttende. Yderligere udtaler en anden informant,
at hun anvender mediet til faglig udvikling, da hun studerer visuelt design og på den
måde anvender Instagram til at udvikle og udfordre sine æstetiske og kreative
egenskaber (Bilag 7, s. 1). Selvom denne informant ikke direkte siger, at hun anvender
mediet professionelt, kan det dog alligevel tolkes som et forsøg herpå, da hendes
faglighed præger hendes profil. Mens ovenstående informanter alle udtrykker, hvordan
de forsøger at bruge deres profil i karriereøjemed, er femte informant et eksempel på,
hvordan det rent faktisk er lykkes hende at erhverve et job igennem mediet, hvor hun
via sin profil blev headhuntet (Bilag 4, s. 7-8). Det kan altså argumenteres, at Instagram,
som i udgangspunktet er et interessefællesskab, har udviklet sig i en retning, der i
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stigende grad minder om et professionelt og erhversorienteret socialt netværk, som vi
kender det fra LinkedIn.

Social valuta i funktion
Hidtidige netnografiske analyse og interviewanalyse har vist, hvordan brugere på
Instagram i høj grad anvender deres relationer strategisk til at opbygge social kapital og
lægger et stort arbejde heri. Dette ikke helt uden grund, da det i interviewene blev
direkte italesat, at formålet hermed, i mere eller mindre grad, er at veksle den
opbyggede sociale kapital til økonomisk og dermed anvende social valuta:
Ja altså for det første er det jo fordi, jeg godt kan lide det og så synes jeg da,
det er fint at få noget sponsoreret og så ikke betale for det – især når man er
studerende (griner) og så skal jeg bare lave noget reklame i stedet for (Bilag
8, s. 23).

Det er lidt forskelligt. Hvis jeg finder sådan nogle upcoming brands, for
eksempel har jeg en giveaway med et ur lige nu, og der fandt jeg deres profil,
og så tænkte jeg, hold nu op, hvor er det et fedt design, og der tænkte jeg, at
det kunne de godt bruge den promovering de kan få igennem vores profiler,
som er lidt eksponerede, og selvfølgelig tænkte jeg da også, jeg vil da gerne
have sådan et ur (Bilag 5, s. 17).

Den første informant udtrykker begejstring for at få noget sponsoreret og ikke at skulle
betale for de ting hun får foræret, mens andet citat illustrerer, at informanten aktivt går
ind og vælger, hvad hun gerne vil have og derefter kontakter virksomheder og tilbyder
sin sociale kapital i bytte for et produkt. Ligeledes udtalte en informant, hvordan hun
betalte for et træningsforløb til en værdi af 22.000 kr. ved hjælp af den
markedsføringsværdi, som hendes profil har. Hun modtog altså træningsforløbet gratis
til gengæld for at skulle skabe nye kunder til den pågældende personlige træner.
Hermed ses det, hvordan den opbyggede sociale kapital i høj grad veksles til økonomisk
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kapital, og at dette i mange tilfælde kan argumenteres at være hovedårsagen til at
opbygge den i første omgang.

Delkonklusion
Analysen af interviewene verificerede hypotesen fra den netnografiske analyse om, at
brugere på Instagram starter med at følge hinanden på baggrund af interesse, hvorved
dette bliver drivkraften og først sekundært kommer interessen for mennesket bag
profilen. Selvom det er interessen, der er drivende, viste det sig, at nogle fik tættere
relationer, men dog kun få tætte, da informanterne stadig primært foretrak en vis
distance på mediet, en distance som de selv opretholder ved at gøre profilen mindre
personlig.

Analysen

viste

et

strategisk

islæt

hos

informanterne,

som

understøttes

af

informanternes italesættelse af den bedste sendetid, der viser, at informanterne
spekulerer i, hvordan og hvornår de opnår størst eksponering sammen med det faktum,
at de blandt andet sletter anbefalinger og giveaways for at opretholde et troværdigt
face, så det ikke ser ud som om, at de anbefaler hvad som helst. Ligeledes illustrerer
deres metaforiske konceptualisering af arbejdet på mediet som et landbrug det
strategiske islæt, da de gennemgående bruger vendingen ”at høste likes”. Det
strategiske arbejde gør de for at opbygge og vedligeholde en følgerskare på en måde, så
de private brugere lever i en lykkelig uvidenhed om de mange strategier og
markedsføringsrealiteten på mediet. Det illustrerer en kalkulerende rationalitet og et
mere materialistisk behov for at opnå profit.

Ligeledes peger analysen på et behov for at vise en inspirerende frontstage og kun en
meget nøje selekteret del af backstage for at få en følelse af at være anerkendt for sit
arbejde og som person. Denne selektion kan dog også tolkes som et forsøg på at
erhverve likes og følgere til fordel for at blive set og opdaget af de rigtigt profiler og
virksomheder, som efterspørger den kreative karaktertype og dennes originalitet.

Analysen viste desuden, hvordan informanterne indgår i et reciprocitetsforhold og føler
forpligtelse både i forhold til følgere og de virksomheder de bliver sponsorerede af,
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hvilket medfører, at de til tider føler sig i klemme og således nødsages til at
kompromittere deres integritet. Analysen viste yderligere, at selvom troværdighed
overfor følgerne er et vigtigt aspekt for informanterne, så falder dilemmaet som oftest
til virksomhedernes fordel, da informanterne, hvis blot den økonomiske vinding er stor
nok, udtrykker, at deres integritet kan købes for penge. Det nødsagede kompromis med
egen integritet resulterer således i et had-kærlighedforhold til mediet, på grund af
følelsen af at være en omvandrende reklamesøjle. Kærlighedsdelen vinder dog
tilsyneladende, da mediet og udbyttet af det er svært undværligt. Analysen viste i
relation hertil, hvordan informanterne løser dette dilemma ved at skabe den føromtalte
distance og primært bruge profilen professionelt. Således bliver mediet i højere grad
end tidligere brugt som et professionelt erhvervsorienteret medie, som vi kender det fra
LinkedIn, der bruges karrierefremmende. Jo mere professionelt informanterne bruger
mediet, des mere stiger den økonomiske gevinst og analysen viser dermed også, at
behovet for anerkendelse synes at falde jo større og mere professionel profilen bliver,
idet informanternes opfattelse af deres sociale status stiger. Det kan dog være svært at
afgøre, hvorvidt det er behovet for anerkendelse eller økonomisk vinding, der vejer
tungest. Dog peger analysen på, at det synes at være den økonomiske vinding, der
vægter højest. Det bliver i analysen tilmed ekspliciteret, hvordan den sociale kapital
veksles til økonomisk, og at social valuta i mange tilfælde kan argumenteres at være
hovedårsagen til at opbygge den i første omgang.

To kommunikationsstrategier blev i forbindelse med social kapital indikeret i den
netnografiske analyse, og blev verificeret og nuanceret i interviewanalysen. Den ene
kommunikationsstrategi, der blev fremanalyseret, kan betegnes som en strategi til
opbyggelse af social kapital, hvor man endnu ikke har høj social status og adfærdens
strategiske

islæt

tydeligt

forekommer.

Den

anden

fremanalyserede

kommunikationsstrategi er en strategi til vedligeholdelse, hvor man har opnået en
højere social status, som søges vedligeholdt. I vedligeholdelsesstrategien bruges dog
stadig mange af de samme strategiske elementer som til opbyggelse, men i stedet
anvendt langt mere subtilt, intelligent og kreativt, således at det bliver svært
observerbart for den almene bruger, hvorfor det ikke lod sig afsløre i den netnografiske
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analyse. Derfor kan den egentlige forskel på de to strategier i høj grad argumenteres at
være gennemsigtigheden.
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DISKUSSION
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Kapitel 6: Diskussion
Efter

analysen

af

henholdsvis

den

netnografiske

undersøgelse

og

enkeltmandsinterviewene er vi nået nærmere en forståelse af de bagvedliggende
faktorer for social valuta samt de komponenter, der udgør fænomenet, hvilket giver os
et bedre grundlag for at kunne skabe en konkret definition af vores forståelse af social
valuta. Analysen gav anledning til en række diskussioner af begrebet, hvorfor det
følgende vil blive et diskussionsafsnit efterfulgt af en endelig definition.

Et nyt perspektiv på forbrug
Igennem undersøgelsen af begrebet bed vi mærke i, at den forbrugscyklus den
nuværende forbrugerteori fremsætter, jf. afsnittet: Forbruger-og brandingteori, ikke
synes at være helt i overensstemmelse med den, vi har observeret i arbejdet med vores
empiri. Det forbrugskredsløb, der indikeres i hidtidige forbrugerteori, forudsætter, at
man opbygger en økonomisk kapital, som fungerer adgangsgivende til forbrug og som
resultat heraf skabes social kapital i henhold til forbrugets symbolværdi først italesat i
branding 2.0. I kontrast hertil viste vores undersøgelse af social valuta en proces, der er
initieret af en opbyggelse af social kapital, der således bliver adgangsgivende til
økonomisk kapital, som faciliterer et forbrug. Fælles for de to forbrugscyklusser er, at
der forinden forbrugsprocessen ligger et stykke arbejde, men hvor de to kredsløb
differentierer er vekslingsprocessen, og hvornår det økonomiske element indtræffer,
idet det traditionelle forbrugskredsløb indebærer en veksling fra økonomisk til social
kapital, mens cyklussen i social valuta indebærer en veksling fra social kapital til
økonomisk. Forbruget har desuden til forskel fra den hidtidige forbrugeropfattelse fået
tillagt endnu en dimension, nemlig den, at det ikke alene har en fortærende dimension,
men i lige så høj grad en opbyggende, hvorfor forbruget ikke som tidligere udelukkende
betragtes i et negativt modus, hvor det alene fortærer værdi. Dette har foranlediget et
behov for at diskutere forbrugerbegrebet i en ny kontekst, da vi ikke finder det
traditionelle begreb tilstrækkeligt i definitionen af social valuta - et begreb der tidligere,
som ekspliciteret i afsnittet om branding 2.0 bølgen, har været revideret til prosumer,
da det ligeledes indebærer et opbyggende element, dog udelukkende i branding regi. Da
forbrugeren i social valuta på én og samme tid er generator for social kapital og
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forbruger af den økonomiske kapital, som den genererede sociale kapital tilvejebringer,
finder vi det derfor relevant at reaktualisere prosumer begrebet i en ny kontekst, hvor
den opbyggende dimension ikke alene ses fra et branding perspektiv, men også i selve
forbrugscyklussen. Som tidligere indikeret har nyere branding- og forbrugerforskning
fokus på, hvordan noget markedsskabt skaber værdi i livsverden igennem dets
symbolværdi. Retter man derimod fokus på social valuta, kan det argumenteres at være
den symbolske verden, eller med andre ord livsverdenen, der genererer værdi, som kan
omsættes på markedet og dermed i systemverdenen. Således bidrager specialets
definition af social valuta med et nyt perspektiv på forbrug og dermed en ny forståelse
af forbrugeren.

Da vi undersøger social valuta fra forbrugerens perspektiv, finder vi det relevant
yderligere at nuancere prosumer begrebet med en metaforisk konceptualisering af
prosumeren som en investor, der investerer tid og arbejdskraft i Instagram profilen
med henblik på opbygning af social kapital. Jo mere arbejde den pågældende prosumer
investerer i sin profil, des større potentielt afkast. Ligeledes kan der argumenteres at
ligge et væsentligt risikoaspekt lantent i vekslingsprocessen af den sociale kapital til
økonomisk kapital. Dette fordi social valuta som kapitalform er af meget flygtig
karakter, da det forudsættes af tilstedeværelsen af sociale medier. Et teknologisk
sammenbrud eller en kollektiv afskaffelse af sociale medier kan potentielt med ét
devaluerer værdien, idet den ikke som tilfældet med kontant pengeværdi er nedfældet i
fysisk form, men derimod socialt konstrueret, hvorved beviset for værdien kan frafalde.
Ikke nok med det, er værdibegrebet endnu så nyt, at der ikke er enighed, om hvordan
værdien måles grundet dets høje abstraktionsniveau. Hvis virksomheder ikke ser
værdien i det, så er der ingen værdi og det afhænger altså af i hvor høj grad
virksomheden anerkender værdibegrebet og ser potentialet i det. Virksomheder
vurderer et Instaicon forskelligt, og det handler i de fleste tilfælde om forhandling.
Nogle virksomheder vil måske vurdere et Instaicons værdi til 0 kroner, mens andre vil
forære et Instaicon goder til en værdi af mange tusinde kroner til gengæld for den
eksponering, som det kan bibringe. Værdien for social valuta er altså endnu ikke stabil,
men konstrueres konstant igennem forhandling. Social valuta er som værdibegreb ikke
alene flygtigt grundet dets konstruerede natur, men også fordi indehaveren af værdi er
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afhængig af flere parter for at kunne realisere vekslingsprocessen henholdsvis deres
følgere, der bibringer den sociale kapital og virksomhederne, der råder over
sponsoraterne. Lige som en virksomhed er afhængig af sine forbrugere, er Instaiconnet
afhængig af sine følgere og risikoen i denne forbindelse ligger i, at følgerne potentielt
kan frafalde, hvorved den opbyggede sociale kapital devalueres. Social valuta ligger
altså udelukkende i hænderne på andre og er dermed styret af udefrakommende
instanser, hvilket gør værdibegrebet svært kontrollerbart. Ligeledes er Instaiconnet
afhængig af virksomhedernes anerkendelse af dets værdi, og at det anses for værende
en nyttig og værdiskabende brandingstrategi, da de ikke kan indløse værdien af en
ellers stor social kapital, hvis ikke virksomheden tillader det. Hermed bliver
virksomheden en form for gatekeeper i vekslingsprocessen.

Spillets regler
Social valuta kan ses som et spil om penge og ydelser, hvor mediet dikterer de
grundlæggende spilleregler, der forudsætter spillet igennem dets funktioner. Her imens
udvikles der forskellige, og alligevel relativt konforme, spillestile undervejs af
Instagram brugere. Der kan argumenteres at være tre primære spillestile, en for de
almene brugere, en for Upcomings og en for Instaicons. Instaicons sætter agendaen og
er med til at opfinde og udvikle spillereglerne undervejs, som dertil genoptages og
“spilles”, i mere eller mindre grad, af de resterende Instagram brugere. Derfor kommer
det igen til udtryk, hvordan Instaicons er afhængige af, at almene brugere (deres
følgere) spiller med ved at anerkende de spilleregler, som de sætter, og ligeledes er
spillet og Instaicons afhængige af, at virksomhederne ser potentialet og bidrager med
sponsorater og giveaways, som gør det muligt at spille spillet. Spillereglerne er socialt
konstruerede, som det eksempelvis ses med autenticitet, der på nuværende tidspunkt
efterspørges, en efterspørgsel der kan argumenteres at være en social konstruktion,
som ikke nødvendigvis er en vedvarende lovmæssighed.

Et spørgsmål om magt
Det kan altså diskuteres, om den status og magt informanterne gav udtryk for, at de
som Instaicons er indehavere af er en reel præmis eller blot en alment accepteret
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opfattelse, og man kan i samme ombæring føre en reference tilbage til Georg Wilhelm
Friedrich Hegels (2005) herre-slave dialektik. Dialektikken beskriver, hvordan den
umiddelbare magthaver, herrens, bevidsthed om sig selv som værende selvstændig
viser sig at være falsk, idet han er afhængig af slavens anerkendelse af hans
selvstændighed samt dennes ydelser. Derimod bliver den tilsyneladende undertrykte
slave, i dets påtvungne arbejde for herren, bekendt med egen selvstændighed igennem
dets bevidste formgivning af verdenen. Problematikken ligger i, at slaven aldrig kan
give herren den anerkendelse, han higer efter, da ægte anerkendelse ifølge Hegel ikke
kan opnås ved magt og tvang. Ud fra Hegels dialektik kan det tidligere adresserede
spørgsmål om, hvorvidt den anerkendelse Instaicons modtager fra sine følgere, mister
sin effekt på deres selvværd i denne forbindelse besvares med et ja. Dette, fordi der
florerer en særlig reciprocitet og strategisk adfærd på Instagram særligt i eksemplet
med giveaways, hvor forudsætningen for at kunne deltage ofte er, at der afgives likes
og følgeranmodninger til det givne Instaicon, der afholder konkurrencen, hvorved
anerkendelsen er forceret. Derfor kan man argumentere for, at Instaicons er de
egentlige slaver, idet de på trods af en adfærd, der signalerer, at de er “for kendte til det
her sted”, alt andet lige, er afhængige af deres følgere for at vedblive sig deres status og
dermed sociale kapital. Argumentet om en herre-slave dialektik på Instagram,
understøttes

netop

af

informanten,

der,

som

tidligere

nævnt,

omtaler

den

gennemsnitlige Instagram bruger som indehaveren af en lykkelig uvidenhed, som kan
perspektiveres til selvsamme uvidenhed, som slaven besidder. Ironisk nok italesætter
informanten her følgernes magtesløshed, uvidende om sin egen samt følgernes
egentlige magt til at fratage ham sin sociale kapital.

De sociale mediers død
Da Facebook som pionér for sociale medier blev lanceret i 2004, var hensigten at skabe
et socialt skolenetværk (Biography, 2015a). Det startede en bølge af sociale medier, og
som navnet indikerer, var det netværk som afgrænsede sig den sociale sfære. På
baggrund af analysen kan vi se, hvordan Instagram er et eksempel på, hvordan der er
sket en udvikling, der indebærer en kommercialisering af netværkene. Fra at være et
medie, der er forbeholdt menneskers livsverden, hvor handlingerne primært er
forståelsesorienteret, er det blevet et medie, hvori virksomhederne indskriver sig.
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Instagram er altså i tråd med Habermas’s teori om den offentlige borgerligheds forfald
blevet koloniseret af systemverden, hvor handlingerne i højere grad end tidligere er
resultatorienterede. Derfor kan det diskuteres, om Instagram i dag i lige så høj er
virksomhedernes

kommunikationsplatform

som

forbrugernes.

Strategisk

kommunikation, herunder forbrugeradfærd, er et emne, der i høj grad vokser frem, fordi
kommunikation og branding jf. afsnittet: Forbruger- og branindteori har gennemgået en
udvikling fra et inside-out perspektiv, hvor fokus lå på produktet til et outside-in
perspektiv, hvor fokus har bevæget sig over på forbrugeren. Denne udvikling har
medført, at virksomheder i højere grad indtræder i forbrugerens livsverden og benytter
stadigt mere subtile metoder til at komme ind under huden på forbrugerne, som det ses
i disciplinen strategisk planning, hvor plannerens opgave er at inddrage forbrugerens
livsverden i brandets systemverden (Slater i Zwick & Cayla, 2012, s. 23). Branding
handler i dag om at komme under huden på forbrugerne og at være der, hvor de er,
hvorfor forbrugernes livsverden er væsentligt indskrænket. Selv snapchat, som kan
tolkes

at

være

opstået

som

modreaktion

på

det

polerede

frontstage,

har

virksomhederne nu indskrevet sig i ved at oprette en profil, hvor de eksponerer deres
varer, som det ses med en mindre Aarhusiansk skobutiks bruger “Shoechapter” (Bilag
20).

Denne udvikling er desuden problematiseret af forbrugerombudsmanden, der
italesætter udfordringen ved kommercialiseringen af sociale medier som Instagram,
idet det bliver en udfordring for forbrugerne at overskue, hvorvidt der er tale om skjult
reklame eller almen anprisning af produktet (i Rasmussen, 2015). Dette dilemma kom
kontinuerligt til udtryk hos vores informanter i deres had-kærlighedsforhold til
Instagrams udvikling i kommerciel retning. Informanterne udviser afsky for Instagram
som reklamesøjle, men i takt med denne udvikling påtager informanter som Instaicons
sig på én og samme tid en dobbeltrolle som omvandrende brand og forbruger, og er på
den måde med til at reproducere den struktur og udvikling, som virksomhedernes
indtog på mediet har initieret. Problemstillingen angår ikke alene forbrugerne, da det
ifølge forbrugerombudsmanden også bliver svært for myndighederne at afgøre og
bevise, hvorvidt der er kommerciel hensigt bag eksponeringen og omtalen af et
produkt, hvorved det kan argumenteres, at de sociale medier har bevæget sig ind i en
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tvetydig gråzone mellem livsverdenen og systemverdenen (i Rasmussen, 2015). Det
bliver sløret, hvorvidt det er virksomhederne, der sender sponsorater, som Instaiconnet
af egen fri vilje uden økonomisk incitament tager op, eller om der er tale om et direkte
samarbejde. Og selv når der er tale om førstnævnte tilfælde, kan det endvidere
diskuteres, om det stadig er udnyttelse af, at brugerne potentielt er mere positivt stemt
over for produkter, hvor erhvervelsesomkostningerne har været minimale, hvorved det
kan argumenteres at skabe et manipuleret indtryk af produktet.

Alt dette rejser en diskussion om, hvorvidt man kan betragte de sociale medier som
sociale og om navnet i en aktuel kontekst er retvisende. Som Morten Bay (2015) i
Politikens forbrug og liv sektion påpeger, har sociale medier fået flere funktioner uden
et socialt element, herunder nyhedsformidling, musikafspiller, privat beskedfunktion
samt reklamekatalog, hvorved sociale medier skal opfylde meget mere end blot at være
sociale. Det kan argumenteres, at begrebet sociale medier i traditionel forstand dør, når
det sociale formål, som vi så det hos vores informanter på Instagram, viger for mere
individuelt orienterede formål som at tjene penge på sin Instagram. “This media we call
social, is anything but… social” (Turk, 2013). I denne forbindelse kan man argumentere
for, at de sociale medier træder et skridt tilbage i udviklingen, og finder en plads på lige
fod med de traditionelle medier. Dog har de mere individuelt orienterede funktioner
ofte fået tildelt et socialt element på de sociale medier, som når playlisten i
musikfunktionen deles med din vennegruppe eller, når nyhedsformidlingen bliver til
debat. Det vidner om, at det sociale stadig eksisterer, men at medierne og deres
anvendelse med tiden er blevet mere fragmenteret end traditionelt set. Man kan altså
diskutere, om ikke det er virksomhederne, der er med til at skabe social valuta
tendensen, fordi de koloniserer forbrugernes livsverden. Forbrugerne viderefører denne
tendens, fordi de ser et økonomisk incitament, der taler til deres individuelt orienterede
jeg. På den måde kan man groft sagt sige, at virksomhederne tvinger forbrugerne til at
kompromittere deres venskaber og integritet ved at lokke med en gulerod i den anden
ende i form af sponsorater og gratis forbrugsvarer. Dette betyder, at brugerne på
Instagram bliver små virksomheder, hvad der ses igennem hele analysen, og hvad der
kan udledes, da en informant direkte omtaler de virksomheder, han modtager penge og
produkter fra, som hans kunder (Bilag 6, s. 28). Adfærden på mediet kan altså

Side 132 af 170

efterhånden sidestilles med et job på lige fod med pædagogens og ingeniørens, og man
kan diskutere, hvorvidt der i grunden er tale om gratis produkter, når brugerne
nedfælder arbejdstimer i erhvervelsen. Ikke nok med, at der er nedfældet arbejde i
“gratis” produkterne, så forekommer forholdet mellem bruger og virksomhed
kontraktuelt, om ikke andet implicit, grundet reciprociteten og forventningen om, at
produktet bliver vist frem. Ligeledes mødes Instaicons hinanden imellem, hvor
ærligheden

omkring

det

strategiske

florerer,

hvorved

de

bliver

hinandens

sparringspartnere og forholdet tager kollegial karakter. Slutteligt kan virksomhederne
antages som Instaiconnets chef, idet disse varetager lønninger såvel som fyringer, hvis
ikke der præsteres. Man kan hermed spørge sig selv, om ikke Instagram blot er blevet
en moderne arbejdsplads? Og skal privatbrugeren ikke bare holde sig til snapchat…
inden dette medie også koloniseres i samme grad som Instagram.

Definition af social valuta
Som det fremgår af specialet er social valuta en videreførelse og reaktualisering af et
ældre begreb, social kapital, da det bygger på nogle af de samme elementære
bestanddele og viderefører den centrale grundpræmis, nemlig den, at sociale netværk
har værdi. Siden introduktionen af social kapital har konteksten, hvori begrebet
udspiller sig dog ændret sig, og specialets literature review og efterfølgende analyse
gav således grundlag for at kunne udpege, hvilke elementer af det traditionelle begreb,
der bør afvises, og hvilke der videreføres i fænomenets udvikling til social valuta. Dette
er illustreret i efterfølgende model, hvoraf plus-kolonnen indikerer de aspekter, der
viderebringes, mens minus-kolonnen angiver hvilke aspekter, der forkastes.
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+
Coleman

-

Kan få adgang til nogle

Tillid er forudsætning for at

ressourcer, som rækker ud

indgå i en relation og dermed

over fællesskabet grundet

adgangsgivende til social

forpligtelse og gensidighed.

kapital.

Social kapital er et biprodukt
af relationen og ikke primær
mål.
Bourdieu

Investeringsstrategier er den

Social kapital er klasse

bagvedliggende forklaring på

bestemt.

solidaritet og sociale
fælleskaber, og det der binder
gruppen sammen, er profit.

Social kapital er primær motiv
for sociale relationer.
Social kapital kan veksles til
andre kapitalformer.
Putnam

Gensidigsnormer med

Politologisk fokus, og social

forventning om gengældelse.

kapital som
involveringsniveau i
samfundet.

Model 3: Oversigt over videreførte samt forkastede elementer af hidtidig teori

Et nyt fænomen kan ikke alene basere sig på velkendte aspekter, men må
nødvendigvis også bestå af unikke komponenter for at kunne erklære sig for værende
nyt. Dette bidrog analysen af den indsamlede empiri med. Analysen belyste fire unikke
hovedkomponenter i social valuta. Først og fremmest består fænomenet af et
spændingsforhold

mellem

indre-

og

ydreorienterede

drivkræfter,

hvoraf
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indreorienteringen udgør primus motor, idet det materielle udbytte er målet for social
valuta, mens sociale relationer blot er en sideeffekt. Derudover består fænomenet af en
opbyggelsesfase, hvori social kapital genereres, og hvad der er særligt unikt for social
valuta er, at denne fase efterfølges af en vekslingsfase, hvori den sociale kapital direkte
veksles

til

økonomisk

kapital.

Dernæst

indebærer

fænomenet

to

kommuniktaionsstrategier anvendt af brugerne henholdsvis en opbyggelses- og en
vedligeholdelsesstrategi. At det er social kapital, der veksles til økonomisk gør slutteligt
også forbrugscyklussen unik, som ligeledes heller ikke alene indebærer en fortærende,
men også en opbyggende dimension, der faciliterer videre forbrug gennem den
økonomiske akkumulation, social valuta tilvejebringer.

Disse fire aspekter kombineret med de videreførte aspekter fra den traditionelle teori
om social kapital, munder således ud i følgende definition af egen tilvirkning:
Social valuta kan karakteriseres som opbyggelsen af social kapital med et økonomisk
incitament, hvoraf summen af de sociale relationer udgør det økonomiske udbytte.
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7
!

KONKLUSION
!

Kapitel 7: Konklusion
Specialets indledning påpegede en udvikling fra social kapital til social valuta og
dermed et nyt fænomen, hvorfor specialet blev indledt med følgende todelte
problemformulering:

1.

Hvad er social valuta, og hvilke kommunikationsstrategier bliver der anvendt på
Instagram for at generere denne værdi?

2. Hvordan kan denne betalingsform tænkes at påvirke forbrugsmønstre samt
Instagram brugeres opfattelse af sig selv som forbrugere?

Herefter fulgte en kortlægning af de samfundsmæssige faktorer, der kunne forklare
opblomstringen af social valuta som fænomen. Her fandt vi, at socialkarakteren det
kreative menneske samt tendenser som en øget individualisering, medialisering,
præstationssamfund samt nynarcissisme og et øget behov for anerkendelse har
afgørende betydning for fremvæksten og forståelsen af social valuta som begreb. Disse
tendenser blotlagde således indreorienterede såvel som ydreorienterede drivkræfter i
begrebet

og

sammen

bidrog

teorikombinationen

med

en

forståelse

af

de

samfundsmæssige betingelser, der forudsætter dets eksistens. Efter gennemgangen af
de

samfundsmæssige

forudsætninger

viste

en

redegørelse

af

branding-

og

forbrugeradfærdsudviklingen, at vi befinder os i et netværkssamfund, som tilmed er
udstyret med en kritisk forbrugerbevidsthed, der skaber stigende behov for subtil
markedsføring. Dette rejste et dilemma om virksomheders kolonisering af forbrugernes
livsverden, som viste sig at være helt essentielt for social valuta, fordi fænomenet
netop opererer i spændingsfeltet mellem de to sfærer. Ligeledes har en væsentlig
økonomisk udvikling bidraget til fænomenets opblomstring, da pengene samt
vareværdiens

historiske

udvikling

har

resulteret

i

et

stadigt

stigende

abstraktionsniveau, som danner det økonomiske grundlag for, at noget socialt betinget
kan anvendes som valuta, nemlig relationers symbolske værdi, der anvendes
monetært.
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Social valuta blev i specialet defineret som: opbyggelsen af social kapital med et

økonomisk incitament, hvoraf summen af de sociale relationer udgør det økonomiske
udbytte.

Fra et forbrugerperspektiv blev det i analysen af specialets todelte datasæt konkluderet,
at

fænomenet

indebærer

kommunikationsstrategi,

to

der

primære
blev

kommunikationsstrategier.

fremanalyseret,

kan

Den

betegnes

første

som

en

opbyggelsesstrategi til social kapital, primært anvendt af såkaldte Upcomings, hvor
brugeren endnu ikke har høj social kapital og hvor adfærdens strategiske islæt tydeligt
forekommer.

Den

anden

fremanalyserede

kommunikationsstrategi

er

en

vedligeholdelsesstrategi, hvor brugeren, primært såkaldte Instaicons, har opnået en
højere social status, som søges vedligeholdt med henblik på økonomisk profit. Vi fandt
dog, at der i vedligeholdelsesstrategien stadig anvendes mange af de samme
strategiske elementer, som i opbyggelsesstrategien, men nu i stigende grad anvendt
langt mere subtilt, reflekteret og kreativt, således det bliver svært observerbart for den
almene bruger. Derfor kan den egentlig forskel på de to strategier i høj grad
argumenteres at være gennemsigtigheden.

Til anden del af problemformuleringen fandt vi i specialet, at den forbrugscyklus den
nuværende forbrugerteori fremsætter, ikke synes at være i overensstemmelse med
den, vi har observeret i vores arbejde med empiri. Det forbrugskredsløb, der indikeres i
hidtidige forbrugerteori forudsætter, at man opbygger en økonomisk kapital, som
fungerer adgangsgivende til forbrug og som resultat heraf skabes social kapital i form
af forbrugets symbolske merværdi. I kontrast hertil viste vores undersøgelse, at social
valuta er en proces, der modsat det traditionelle forbrugskredsløb, er initieret af en
opbyggelse af social kapital, der først efterfølgende bliver adgangsgivende til
økonomisk kapital, som faciliterer et videre forbrug. Fælles for de to forbrugscyklusser
er,

at

der

forinden

forbrugsprocessen

foreligger

et

stykke

arbejde

og

en

opbygningsproces, men hvor de to kredsløb differentierer er i vekslingsprocessen, og
hvornår det økonomiske element indtræffer, idet det traditionelle forbrugskredsløb
indebærer en veksling fra økonomisk til social kapital, mens cyklussen i social valuta
forekommer lige omvendt. Forbruget har endvidere til forskel fra den traditionelle
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forbrugeropfattelse fået endnu en dimension, nemlig den, at den ikke alene har en
fortærende dimension, men i lige så høj grad en opbyggende, hvorfor forbruget ikke,
som tidligere, udelukkende betragtes i et negativt modus, hvor det fortærer værdi. Den
opbyggende dimension kommer til udtryk i informanternes opfattelse af sig selv som
værende forbruger og omvandrende brand på én og samme tid, og indikerer en ny
dobbeltsidet rolle som forbruger, der gav anledning til et skisma hos vores informanter.

Dette har foranlediget, at vi ikke finder hidtidige forbrugerbegreb tilstrækkeligt i
definitionen af social valuta, et begreb der tidligere, som ekspliciteret i afsnittet om
branding 2.0 bølgen har været revideret til prosumer, der ligeledes indebærer et
opbyggende element, dog udelukkende i branding og produktudviklings regi. Da
forbrugeren af social valuta på én og samme tid er generator for social kapital og
forbruger af den økonomiske kapital, som den genererede sociale kapital tilvejebringer,
fandt vi det derfor relevant at reaktualisere prosumer-begrebet i social valuta kontekst,
hvor den opbyggende dimension ikke alene ses fra et branding perspektiv, men også i
selve

forbrugscyklussen.

Som

tidligere

indikeret

har

nyere

branding-

og

forbrugerforskning fokus på, hvordan noget markedsskabt skaber værdi i livsverden
igennem dets symbolværdi. Retter man derimod fokus på social valuta blev det
argumenteret, hvordan det er den symbolske verden, eller med andre ord livsverdenen,
der genererer værdi, som kan omsættes på markedet og dermed i systemverdenen.
Således bidrager specialets definition af social valuta med et nyt perspektiv på forbrug
og dermed en ny forståelse af forbrugere.
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