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På rekordtid har vores sociale adfærd ændret sig mere radikalt end nogensinde før. De sociale medier, 
populært kaldet SoMe, giver os ubegrænsede muligheder for at forlænge vores identitet og for at mødes 

med mennesker om selv de smalleste emner. Eller gør de? ELLE ser nærmere på, hvordan vores 
selvbilleder bliver blæst ud i en digital virkelighed, og hvordan nye trends i dag fødes på SoMe.

Når du logger ind på Facebook, er du ikke alene. Hver syvende 
beboer på planeten har en profil på det største sociale medie, og 
tre ud af fire danskere er på. Selv de mest afsides egne af verden 
har netdækning nok til at uploade billeder og film.
Teknologien er med os, vi har håndholdte devices, billig data og 
mange gratis hotspots, så vi altid kan være på, og, ikke mindst, så 
andre kan følge os, når vi spiser sundt, drikker kaffe i solen eller 
ligger på en eksotisk strand. 
Det, der virkelig booster vores net-interaktivitet, er muligheden for 
at se billeder, ikke mindst af os selv. Siden det første kamera i 2000 
blev bygget ind i en mobiltelefon, har vi taget et gigantisk skridt 
ind i en ny social sfære: de sociale medier eller kort og godt SoMe. 
På SoMe er vi pæne, perfekte, sexede, stilsikre og sunde, vi har 
venner og følgere, vi aldrig har mødt, og vi deler personlige ople-
velser og private billeder med vildfremmede venner. Hvis vi ikke 
er pæne og perfekte, er vi mestre i at joke med det rodede hjem 
eller de kiksede ungdomsbilleder, så vi stadig holder os på den 
rigtige side af, hvad der er socialt acceptabelt på Facebook. Og 
skulle man – Zuckerberg forbyde det – træde ved siden af flertal-
lets opadpegende tommelfingre, så lurer shitstormene: Som når 
Bilka fyrer Mohamad, Spyttemanden står på broen, eller Kron-
prinsen kører over en lukket Storebæltsbro; tre begivenheder, som 
var nogle af de største sidste år. 

THESE ARE A FEW OF MY FAVORITE THINGS
”Jeg slettede mig selv fra Facebook og var offline i to et halvt år, 
fordi jeg brugte alt for meget tid på at debattere og kunne se, at 
det hverken gavnede mig eller mine bøger,” fortæller forfatterin-
den Leonora Christina Skov, der blandt andet var træt af negativ 
debat: ”Folk skrev godt nok, at de glædede sig til at læse min bog, 
men de havde for travlt med at debattere til at læse skønlitteratur 
derinde, og jeg brød mig ikke om al den negativitet, der væltede 
ud over min skærm.”
Mindre end en måned efter at hun havde slettet sig selv, holdt 
journalisterne op med at ringe, og det tyndede ud i invitationer-
ne, men forfatteren havde is i maven og koncentrerede sig om sin 
roman, Hvor intet bryder vinden, selv om hun indimellem måtte 
spørge sig selv, om hun var glemt for evigt.

Da romanen skulle udgives, foreslog hendes forlag hende, at 
hun vendte tilbage til Facebook samt fik en profil på Instagram. 
På Facebook har hun nu en side, som hun udelukkende bruger 
professionelt: ”Instagram har vist sig at passe mig overraskende 
godt. Dels læser folk bøger derinde, deriblandt mine, og jeg ny-
der at kommunikere direkte med mine læsere, og dels tager jeg 
i forvejen mange billeder og holder af at sende folk i retning af 
interessante bøger, musik, film, rejsemål, sko, tasker, Instagram-
accounts, kjoler og alt muligt andet, der giver livet kulør.”
Trods en SoMe-detox på to et halvt år er Hvor intet bryder vinden 
den af hendes fem romaner, der har fået mest medieomtale: ”Jeg 
har heller aldrig holdt så mange foredrag på så kort tid. Så jeg må 
konkludere, at mit lange fravær gavnede både mig og min roman.” 
Nøglen til gode oplevelser på Instagram er ifølge Leonora Chri-
stina Skov, at hendes konto afspejler forfatteren Leonora og ikke 
privatpersonen Leonora.
”Jeg poster f.eks. sjældent billeder af min kæreste, mine private 
venner eller mine daglige gøremål. Min tanke har været at skabe 
et inspirerende univers omkring mine bøger, meget som jeg prø-
vede med min private profil på Facebook, men uden de trættende 
debatter. ’These are a few of my favorite things’ kan man kalde 
linjen. Hvor banalt det end må lyde, kan jeg virkelig godt lide at 
dele, når jeg opdager noget fedt. Mine følgere har vist sig at være 
særligt glade for billeder af mine skriveborde rundt om i verden, 
boganbefalinger og – kuriøst nok – billeder af mine sko.”

NATURAL BORN INSTAGRAM’ER
Leonora Christine Skovs erfaring definerer Instagrams bredde 
spot-on: Mediet kan både bruges som en version af det mere pri-
vate og debatglade Facebook og som en billedliggørelse af det 
karriere orienterede, polerede LinkedIn; en slags billed-CV, der 
er en sjovere måde dels at holde det professionelle netværk ved 
lige, dels at fortælle omverdenen, hvad vi egentlig går og bruger 
de fleste af vores vågne timer på, nemlig arbejde. Dette gælder 
selvfølgelig også for de mest professionelle brugere, og derfor er 
det især populært at følge dem, der har et usædvanligt job; lige fra 
modeller og popstjerner til stylister og designere.
Og vi elsker at leve de andres liv! Hele 1,2 millioner danskere er 
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For nylig blev #iwokeuplikethis, #nomakeup eller #nofilter det, 
der fangede følgere på Instagram, for når alle kan komme til at 

ligne modeller takket være apps og filtre, så er vinderne dem, der 
ser godt ud uden. Hvordan gør de det, vil vi alle sammen rigtig 

gerne vide, og så er jorden gødet for product placement i form af 
cremer, makeup, kosttilskud – fortsæt selv listen – som egentlig 
er kamuflerede annoncer. Deciderede annoncer, som firmaerne 
betaler for at få på SoMe, skal dog mærkes med ’annonce’ eller 

’sponsoreret indhold’.

K E E P  U P  W I T H  T H E  K ’ S
The Kardashians er oh so SoMe, at man nogle gange må tænke, 

om de overhovedet har et liv uden for kameravinklerne?  
Selv noget så intimt som at dele den glade nyhed om en gravidi-
tet mellem to søstre, foregår socialt medieret og med det særlige 
SoMe-kendetegn, at Kim, som ikke er den gravide, laver sin e 

gen historie – hun stjæler simpelthen rampelyset. 
 Netop det fænomen, at en profil tager en andens historie og gør 

den til sin, giver den sin vinkel, er det, der adskiller SoMe  
fra klassiske, redigerede medier, hvor udgangspunktet altid er 
journalistisk og objektivt: Hvem gør hvad hvornår og hvorfor,  

og hvem interesserer det at høre om det?

E XC E N T R I S K ,  
N I C H E T  O G  V I S U E LT

SoMe er befriende, aktionsradiusudvidende og interesseskaben-
de, for uanset hvem du er, hvor du er, eller hvad din sociale status 

er, så kan du på SoMe forfølge alle dine mest excentriske  
interesser eller vise andre dit vilde liv. Om det er den tyske 

rigmand Bastian Yottas drøm om at skabe sin egen Baywatch-
livsstil under hashtagget #yottalife, eller det er den danske 
kat Monty, der er født med en kromosomfejl, der giver ham 

et pudsigt, men nuttet udseende, så er de eksempler på, at det 
anderledes og det excentriske giver mange følgere. 

S I G  D E T  M E D  B L O M S T E R !
 ELLEs Uffe Buchard har jo nævnt tendensen flere gange, men 
det britiske modemagasin Grazia havde i august 2015 også en 
historie om, hvordan flere og flere forlader modeindustriens 

forposter for at kaste sig over blomsterstyling og blomster i det 
hele taget på SoMe. En af dem er @TTHBlooms (Taylor Tomasi 

Hill), der tidligere har været redaktør på Marie Claire og  
Teen Vogue, men i dag poster underskønne blomsterbilleder  

til glæde og inspiration.
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nu på Instagram, hvor de største danske profiler er teenageidolet 
Benjamin Lasnier og modellerne Nina Agdal og Josephine Skri-
ver. Internationalt er det lige nu popsangerinden Taylor Swift, der 
inviterer 60 millioner mennesker indenfor i sit liv, et mulehår foran 
Beyoncé og Kim Kardashian, der sammen med resten af K-famili-
en om nogen er symbolet på ’se mig’ SoMe.
Alt, der indikerer overskud, boomer – mode, skønhed, mad, rej-
ser og sundhed – især i form af bloggere, hashtags og Youtube-
tutorials, hvor du kan lære at lave den perfekte planke, kokkerere 
sunde proteinkugler til den søde craving eller lægge den wingede 
eyeliner helt præcist.
Det billedbårne medie, hvor hashtags og look and feel er kodeorde-
ne, får selv det ringeste kamera til at lave guddommelige billeder 
takket være en lang række filtre. Skønheden vender vi tilbage til, 
men en af de mest populære danske sund-
heds-Instagram’ere, Cecile Lind, har med 
sine over 100.000 følgere ikke kun skabt et 
tale rør for sit hjørne af sundheden, hun har 
decideret skabt en produktserie, The Protein 
Kitchen, takket være SoMe.
”De sociale medier har virkelig åbnet for en 
gigantisk ’database’ af historier eller ’person-
lige ’rejser’, og alle kan inspirere hinanden 
med erfaringer. For mig har det altid drejet 
sig om at vise, hvor nemt det rent faktisk kan 
være at leve sundt på en lækker måde, og at 
kunne inspirere folk til at ændre deres mind-
set og livsfokus, således at en sund livsstil bli-
ver meget lettere at efterleve. SoMe har åb-
net flere døre for mig og har været en måde, 
hvorpå jeg har kunnet bygge mit firma, The 
Protein Kitchen, op. Jeg har dermed været i 
stand til at opbygge et brand ved at dele mit 
hjertebarn og historien og filosofien bag – 
dét er fuldstændigt fantastisk!” siger Cecilie 
Lind.
Insta-bloggeren får typisk mange likes på 
lækre madbilleder og træningsvideoer, og 
når hun, som hun siger, ”skriver lige fra hjer-
tet.” Hun oplever også, ligesom Leonora Christina Skov, at kom-
me ud til en langt bredere gruppe af mennesker, end hun ellers 
ville have gjort.
Alligevel er det virkeligheden og det personlige møde, der tæller 
mest for Cecilie Lind: ”For mig er det så givende og så utroligt vig-
tigt at møde folk i virkeligheden – det er først dér, jeg mærker, at 
jeg gør en forskel for nogen. Jeg elsker at møde de mennesker, der 
følger med, lytter til og læser det, jeg deler, og lader sig inspirere. 
At tage ud og holde foredrag, deltage i events, at arbejde ude i fel-
ten gør det muligt for mig at komme tæt på folk og berøre folk face 
to face, hvilket er endnu vigtigere end online-inspiration.”

#OMBRE #CONTOUR
Som lovet vender vi tilbage til det, der af eksperter spås til at blive 
årets største beautytrend: skønhedsprodukter, tips og tutorials 
på SoMe. Engang gik man i Magasin for at spørge en dame med 
meget grøn øjenskygge om, hvordan man lagde en bronzer, nu 
behøver man kun at følge hashtaggene, så ved man, hvad der skal 
ligge i makeuppungen lige nu, ligesom den mest fummelfingrede 
kan lægge en klædelig dagmakeup eller en fin festmakeup, for det 
lærer vi af Youtube-fænomener som den britiske makeupartist 

Lisa Eldridge, der med sine tutorials har vundet over to millio-
ner følgere på Youtube. Ikke mærkeligt, at den franske skønheds-
gigant Lancôme har hyret hende til at få en yngre og måske mere 
blivende målgruppe i tale.
Tilsvarende ville en af de stærkeste skønhedstrends nok aldrig 
være skabt, hvis ikke det var for SoMe, hashtags og de digitale 
Kardashian-divaer: contouring. Legen med lys og mørk pudder, der 
totalt kan forandre et ansigt på kort tid, er som skabt til hurtige 
opslag på Instagram. Og så vender alle store beautyfirmaer lige 
nu opmærksomheden mod, hvad der kunne blive den næste nye 
hårtrend, nu hvor #grannygrey er død. Overlever #ombre i håret, 
eller fortsætter batiktrenden kun på læberne?
Skønhed er synonymt med smukke modeller, der er så populære, 
at det nærmer sig clickbait, men modellerne bruger også selv SoMe 

til at fremme deres karriere og holde sig top 
of mind hos bookerne og medierne. Model-
len Josephine Skriver, den som nævnt p.t. 
tredje største danske Instagram-personlig-
hed, fortalte for nylig til ELLE, at hun lige-
som rigtig mange andre modeller, kendisser 
og IG-personligheder sletter opslag, der ikke 
tiltrækker nok opmærksomhed, for hvem vil 
fremstå venneløs, ensom og uønsket på sit 
billedbårne CV?
Nej, vi vil se skønhed, smukke steder og lyk-
kelige par, og når de tre ting forenes, kan 
de give enorm opmærksomhed og penge i 
kassen. Murad Osmann, bedre kendt under 
#FollowMeTo, fotograferer sin smukke kone, 
Nataly, og de skønneste steder i verden og 
altid – og det er det allersmukkeste – mens 
han holder hendes hånd. Det har givet 3,8 
millioner følgere – og reklamekampagner i 
de traditionelle printmagasiner. Eller det su-
perfotogene par Jay Alvarrez og Alexis Ren, 
der foreløbigt har fået 33 millioner views af 
deres fem videoer, hvor de blandt andet sur-
fer på Hawaii. Han har over 530.000 følgere 
på Youtube, og det er nok til, at parret kan 

leve af det og nu rejser verden rundt og filmer ... sig selv.

KUN FOR MIG, KUN FOR MIG
Er SoMe ikke bare en vidunderlig forlængelse af vores identitet, 
en leg uden grænser, en mulighedernes ubegrænsede tumleplads, 
hvor nye frugtbare fællesskaber dannes, og mennesker mødes om 
deres fælles interesser under stadigt mere kryptiske hashtags?
Lad os give sidste ord til visdommen og alderdommen i form af 
sociologen Zygmunt Bauman (født 1925, men stadig skarp i sin 
analyse af det postmoderne samfund). I slutningen af 1990’erne 
udviklede han sin teori om den flydende modernitet, som beskri-
ver vores tid som en, hvor ”alle aftaler er midlertidige, flygtige og 
kun gyldige indtil videre.”
Om de sociale medier sagde han for nylig i et interview til den 
store spanske avis El Pais: ”De fleste mennesker bruger sociale 
medier til ikke at forene, ikke at gøre deres horisont bredere, men 
tværtimod til at skære sig selv en comfort zone, hvor de eneste lyde, 
de hører, er ekkoer af deres egen stemme, hvor de eneste ting, de 
ser, er refleksionerne af deres eget ansigt. Sociale medier er meget 
nyttige, de giver glæde, men de er en fælde.”
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D E R F O R  H E D D E R
D I N E  F I LT R E  S Å DA N 

PÅ  I N S TAG R A M 

L U D W I G 
Filteret er opkaldt efter den berømte tyske 

arkitekt Ludwig Mies van der Rohe, kendt for 
’Barcelona’-stolen og ’less is more’, så her er 

tale om enkelhed og et elegant touch.

J U N O 
Mike Krieger, medstifter af Instagram, har 
sørme en hund, der hedder Juno, som han 
elsker så meget, at den altså har givet navn 

til et filter.

C R E M A 
Instagram og kaffe hænger sammen, som 
aviser og kaffe gjorde engang for ikke så 

længe siden endda.
 

K E LV I N 
Navngivet efter videnskabsmanden Kelvin, 
ham der også har sin egen temperaturskala 

som Celsius og Fahrenheit.
Kilde: Seventeen.com


