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Indledning	
	
Mens modebloggere som Elin Kling og Pernille Teisbæk lukker deres blogs til fordel for 

Instagram1, så starter Thomas Skov en blog efter at have været aktiv på Instagram i en 

del år. Forskellige medier lægger op til forskellig kommunikation, og selvom blogs 

efterhånden kan synes at være et forældet medie, så ser nye bloggere stadig dagens lys. 

Thomas Skov blev for alvor landskendt, da han blev P3s nye humoristiske praktikant. 

Siden har han medvirket i et hav af diverse radio- og tv-programmer, oftest som en 

morsom og ironisk provokatør. Men nu er han også blevet en aktiv spiller på de sociale 

medier, hvor legen fortsætter i en helt anden kontekst. I programmet ”Danmarks største 

netværk” udtrykker han selv sin store forkærlighed for de sociale medier. Thomas Skovs 

ironiske og humoristiske tilgang til tilværelsen ligger et helt nyt fortællende perspektiv 

på selvfremstillingen. Jeg vil derfor i denne opgave undersøge hvordan Thomas Skov 

laver en særlig selvfremstilling og narrativ æstetisering af hverdagslivet på sin blog og 

Instagram-profil, men også hvordan der opstår et sammen- og modspil mellem medierne. 

Forinden vil jeg karakterisere de digitale medier og hvordan det digitale perspektiv 

påvirker kommunikationen og slutteligt vil jeg sætte det digitale perspektiv i en kulturel 

kontekst og kort kommentere på, hvilken indflydelse de generelt har på hverdagen. 

 

Digitale	medier	–	en	ny	form	for	litteratur?	
	
Nye medier skaber nye regler for kommunikationen. De digitale medier udgør på flere 

måder en ny form for tekst. Ifølge Mogens Olesen kendetegnes de digitale medier generelt 

ved ”forskellige indholdsformer og teksttyper, som kan deles på kryds og tværs, og som 

ofte forandrer sig løbende. Dertil skabes digitale tekster ofte i et fællesskab af brugere, 

og de kan løbende tilføjes nye funktioner.”2. Med de digitale medier, er det blevet tydeligt, 

at tekster er mere end bare afgrænsede, nedskrevne sproglige forløb. Det kan dog være 

svært at afgrænse, hvad der udgør en digital tekst. Men for at det kan være en digital tekst, 

så skal den optræde på en form for ”computer”.  

                                                
1 Sonne (5. marts 2017). ”Modebloggerne er blevet influencers” 
2 Lauridsen & Svendsen 2015: 152 



Julia Jørgensen Medieanalyse i kulturelle kontekster 6/6-2017 
201408977                                   v. Rikke Petersen  Anslag: 35.968 

 4 

Med det digitale perspektiv bliver teksten både virtuel, interaktiv og 

foranderlig, og man må derfor udvide tekstbegrebet. Digitale tekster rummer en form for 

dobbeltfunktion, hvor brugeren både kan indtage en traditionel passiv 

læserrolle/modtagerposition, som blot betragter indhold og design, men brugeren har 

også mulighed for at interagere og derved bruge mediet som redskab. Den interaktive 

ramme giver brugerne indflydelse på mediets kontekstuelle og genremæssige 

anvendelse3. I forlængelse af interaktivitetsbegrebet, kan digitale tekster også 

karakteriseres som hypertekster, hvor man via links kan springe rundt i internettets 

enorme netværk og på den måde skabe sit eget narrative forløb4. Brugeren er altså 

medbestemmende i, hvad der sker på skærmen og det tekstlige forløb kan hurtigt 

afbrydes, når brugeren klikker sig videre rundt på nettet. Jo mere brugeren kan påvirke 

indholdet, jo sværere er det at tale om et narrativt forløb i traditionel forstand5. Derudover 

kan de digitale medier indeholde mange forskellige udtryk, såsom tekst, billede, lyd, 

grafik osv., hvor de på den måde også bliver multimodale. Dette er dog ikke en ny 

egenskab, da både bøger, aviser, film og tv også kan kombinere forskellige modaliteter, 

men med internettet er modaliteten blot blevet større ved at kunne rumme alle 

medieudtryk6. I forlængelse heraf kan man også tale om remediering, hvor ældre medier 

bliver indhold i nyere medier. Det digitale medie kan i praksis have enhver ældre 

medieform som sit indhold. Når medieformer remedieres og digitaliseres i den 

computermedierede kommunikation (CMC), så opstår der nye funktioner. Eksempelvis 

kan tekster gøres søgbare, billeder kan redigeres og generelt kan alle tidligere medier 

remixes og skabe nye brugeroplevelser og udtryk. På den måde øges mulighederne altså 

for at redigere og interagere med indholdet. 

I den stigende mængde kommunikation og interaktion på nettet, bliver 

fiktionalitet brugt som en strategi hos afsenderen til at opnå et bestemt formål7. 

Fiktionalitet forstås således ”at hele teksten eller dele af teksten ikke henviser direkte og 

referentielt til den virkelige verden, men i stedet inviterer modtageren til at opfatte det 

                                                
3 Lauridsen & Svendsen 2015: 258 
4 Ibid: 253 
5 Ibid: 153 
6 Ibid: 155 
7 Jacobsen m.fl. 2013: 32 
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fortalte som opfundet, uden at det dermed er løgn”8. På den måde nærmer vi os den 

fortælleform, der findes i litteraturens fiktive univers. Fortællinger fortælles altid med et 

formål for øje – nemlig at få modtageren til at indlede sig i og reflektere over fortællingens 

plot og præmis. Fortællingen adskiller sig fra argumenter og påstande og modtageren en 

særlig æstetisk oplevelse9. 

Der er altså med de digitale og sociale medier opstået en helt ny 

kommunikationsform, som jeg vil uddybe i løbet af opgaven. 

 

Bloggen	og	Instagram	som	sociale	medier	
 
Både Thomas Skovs blog og Instagram-profil kan karakteriseres som 

fællesskabsbaserede netværkssider – altså sociale medier. Sociale medier henfører til en 

bred vifte og et stigende antal online platforme, hvor almindelige brugere uden 

nødvendigvis professionelt erhvervede kompetencer offentligt kan producere og dele 

indhold i form af tekst, fotografier, videoer mm.10. Der kan dog være stor forskel på 

sociale medier, da der i hvert enkelt medie er indlejret nogle særlige affordances, som 

muliggør visse handlinger og udelukker andre. Disse er med til at fastsætte brugerens 

handlemuligheder, men de strukturerer også kommunikationen mellem brugerne11. 

Instagrams hovedsagelige affordance er billeder, hvor billederne er begrænset til at være 

kvadratiske og billedteksten er begrænset til 2200 tegn med op til 30 tilhørende 

hashtags12. Ved at sætte begrænsning på billedteksten, bevarer mediet altså fotografiet 

som sin stærkeste affordance. Bloggens affordances er lidt mere komplekse, da dette 

medie ikke er særligt begrænset ift. indhold. Der eksisterer blogs der eksempelvis 

udelukkende består af billeder, som på en Instagram-profil, men for det meste vil der være 

tale om kortere tekststykker med jævnligt opdaterede bidrag, og man kan derfor 

argumentere for at bloggens tiltænkte affordance må være tekst. Disse forskellige 

tekststykker er struktureret via hyperlinks, som både strukturerer bloggens indhold men 

som også kan referere og linke til andre internetsider. Hyperlinks bliver derfor en anden 

                                                
8 Jacobsen m.fl. 2013: 29 
9 Rose & Christiansen: 49 
10 Ibid: 103 
11 Hutchby 2001: 26 
12 Zappavigna 2016: 275 
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vigtig affordance for bloggen. De ovenstående affordances for de to medier er blot de 

mest hovedsagelige, hvor der ved hvert medie er en række flere affordances med større 

eller mindre betydning for, hvordan medierne kan bruges.  

I forbindelse med de unikke digitale egenskaber i form af affordances, kan 

man tale om mediets brugsmæssige funktionalitet, der henviser til de interaktive og 

narrative forhold13. Den litterære computerforsker Marie-Laure Ryan har opstillet en 

model med to begrebspar til at beskrive mediernes interaktive brugsrelationer – nemlig 

begrebsparrene intern-ekstern og eksplorativ-ontologisk14. Det første begrebspar skelner 

mellem om vi er internt repræsenteret i mediet, eksempelvis gennem en profil eller om vi 

indtager en ekstern position eksempelvis uden en profil. Det andet begrebspar handler 

om, at vi enten kan være eksplorativt navigerende, hvor vores handlinger ikke påvirker 

den virtuelle verden i mediet eller ontologisk, hvor handlingerne påvirker denne verden15. 

Bloggen kan ses som et eksternt-eksplorativt medie, da der ofte er tale om overvejende 

envejskommunikation. Selvom brugeren delvist er internt repræsenteret ved at kunne 

kommentere opslagene, så vil jeg alligevel argumentere for at bloggen er overvejende 

ekstern relateret, da det ikke altid er en nødvendighed at oprette en privat profil for at få 

lov til at kommentere en blog. I hvert fald ikke på Thomas Skovs blog. Brugeren er altså 

kun til stede som afsender af indhold, hvor man lige så godt kan interagere under 

pseudonym end med sit rigtige navn. Instagram er derimod ren intern-eksplorativ, da man 

skal oprette sig som bruger og er repræsenteret i den virtuelle verden med en profil.  

 Selvom begge medier karakteriseres som sociale medier, så er der stor forskel 

i den brugsmæssige funktion og interaktion. Man kan altid vælge at være mere eller 

mindre aktiv på de sociale medier, og i visse tilfælde er det alligevel muligt at tilgå et 

socialt medie uden en profil (dog oftest i begrænset omfang). Selvom der for det meste 

er tale om intern-ontologisk interaktivitet på de sociale medier, så kan man også vælge at 

være intern-eksplorativ ved blot at observere eller helt være ekstern-eksplorativ hvis man 

tilgår et socialt medie uden at have en profil. Man kan derfor sige at begge medier ligger 

på grænsezonen mellem interaktivitetstyperne. Så selvom medier har tiltænkte 

                                                
13 Lauridsen & Svendsen 2015: 260 
14 Ibid: 260 
15 Ibid: 260 
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affordances, så er brugerne stadig medbestemmende i hvordan de sociale medier bliver 

brugt. De kan så at sige række udover de tiltænkte affordances. 

  

To	forskellige	medier	–	to	forskellige	fortælleformer	
	
Blog	
	
Jill Walker Rettbergs basisdefinition på en blog er, at den er ”a frequently updated website 

consisting of dated entries arranged in reverse chronological order so the most recent post 

appears first”16. Ifølge Rettberg er genrebegrebet blevet mangetydigt med internettet, 

netop fordi blogs ofte er multimodale, hvor skriften knyttes sammen med andre 

medieformer som videoer og fotografier. Derudover bliver teksterne også fragmentariske 

ved at fremstille tanker, idéer og hændelser af forskellig art. De utallige bloggenrer 

spænder fra at være meget private og dagbogslignende blogs, til filtrerende blogs, hvor 

afsenderen er mindre intim og siden mest består af links til diverse internetsider, til 

emnebaserede blogs, hvor omdrejningspunktet er en særlig tematik17. Thomas Skovs blog 

kan karakteriseres som en privat og personlig blog, da alt indhold på bloggen tager 

udgangspunkt i hans eget liv, hvor han fortæller om alt lige fra det at være ægtemand og 

far, hans barndom i Jylland og medieverdenen. Disse emner har han fordelt på faner, han 

har kaldt ”Hele mit liv”, ”mit liv som jyde”, ”mit liv som Ellens far”, ”mit liv som mand” 

og ”mit blandede liv”18. Bare i overskrifterne er det tydeligt at bloggen er personlig.  

Den personlige blog tager udgangspunkt i det personlige og private og kan 

siges at være en form for online dagbog i offentligheden. Han beskriver episoder og 

anekdoter fra sit eget liv, der giver læseren en følelse af at kende ham, selvom det blot er 

brudstykker der fortælles. Men bloggen er ikke kun til for at behage læserne. For som 

Rettberg skriver om den personlige blog, så bliver den også ofte brugt som spejl til 

selverkendelse og selvkonstruktion i en digital verden19. For Thomas Skov handler det 

ikke kun om kreativ udfoldelse, men man fornemmer også hvordan det bliver et personligt 

projekt til at opnå selverkendelse. Dette kommer til udtryk, når han beretter om, hvordan 

                                                
16 Rettberg 2014: 32 
17 Jacobsen m.fl. 2013: 111 
18 http://thomasskov.dk/blog/  
19 Rettberg 2014: 20 



Julia Jørgensen Medieanalyse i kulturelle kontekster 6/6-2017 
201408977                                   v. Rikke Petersen  Anslag: 35.968 

 8 

han har ændret sin holdning til mange ting efter at være blevet far. Det ses eksempelvis i 

indlægget ”Undskyld til alle nybagte forældre” fra d. 3. marts 201720, hvor han fortæller 

hvordan han er træt af belærende sætninger som nybagte forældre ofte får fra andre med 

børn, men nu selv slynger om sig med samme sætninger. Og igen i indlægget ”Nu er jeg 

ham i flyet, alle frygter…” fra d. 6. Januar1621, hvor han inden han fik børn ikke kunne 

fordrage, når folk tog deres småbørn med på flyrejser, men nu selv er blevet en af dem. I 

disse to indlæg fornemmer man en høj grad af selverkendelse og selvrefleksion. 

Blogindlæggene er dog også et udtryk for, hvordan identitet er processuel og nye 

identitets- og identifikationsprocesser hele tiden er til forhandling og er foranderlige22. 

Generelt handler mange af hans blogindlæg om, hvordan identitet forandres og 

genforhandles gennem livet, hvor han må erkende at have ændret mange holdninger og 

hvordan hans interesser ændrer sig med årene. Sidstnævnte ses eksempelvis i indlægget 

”Silvan er en natklub for voksne mænd” fra d. 20. maj 201723, hvor han har skiftet 

ungdommens natklubber ud med weekendture i Silvan. 

 Anne Scott Sørensen har dog mere indgående studeret den personlige og 

intime variant af blogs. Den intime blog har især fokus på det hverdagslige og mondæne, 

som både æstetiseres og bliver gjort til et kulturelt projekt. Hun mener at den intime blog 

trækker på den autobiografiske tradition, som vi kender fra litteraturen, da der er et vist 

krav om autencitet og sandhed. Det bliver dog præsenteret i en ny digital, interaktiv og 

multimodal form24. Thomas Skov blander forskellige udtryksformer i sin fortælling på 

bloggen, hvilket først og fremmest er tydeligt ved at han særskilt har lavet en fane kaldt 

”Video”25. Multimodaliteten bliver dog endnu mere central med blogindlægget ”Fuld 

denim” fra d. 7. april 201726, hvor han blander både tekst, video og billeder samt interne 

og eksterne hyperlinks. På den måde bliver der skabt en helt særlig fortælleform, hvor 

indlægget også nærmest får en metadimension, idet det handler om brugen af sociale 

medier til at skabe karriere. Multimodaliteten gør dog også at fortælling hele tiden kan 

                                                
20 http://thomasskov.dk/undskyldning-nybagte-foraeldre/  
21 http://thomasskov.dk/nu-er-jeg-ham-i-flyet-alle-frygter/  
22 Jenkins 2014: 2 
23 http://thomasskov.dk/silvan-natklub-voksne-maend/  
24 Sørensen 2009, A: 206 
25 http://thomasskov.dk/category/video/  
26 http://thomasskov.dk/fuld-denim/  
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blive afbrudt pga. hyperlinks, da man hurtigt kan springe videre til en anden fortælling. 

På den måde er læserne interaktivt medbestemmende i det narrative forløb. 

I Anne Scott Sørensens genrebestemmelse af den intime blog, mener hun at 

der eksisterer en kollaborativ kontrakt mellem afsender og modtager, hvor bloggen er 

afhængig af deltagelse og læsere til fortællingerne. ”Kontrakten” tager udgangspunkt i 

nogle forskellige forventninger, såsom tilgængelighed, variation, overraskelse og 

personlig stemme mm.27. Der er generelt ikke særligt mange kommentarer på hans 

blogindlæg, men man fornemmer alligevel en vis grad af interaktivitet, hvor Thomas 

Skov er god til at respondere på kommentarerne. Et eksempel på interaktiviteten og den 

kollaborative kontrakt starter med blogindlægget ”20 tegn på at du er far til et barn på 

halvandet år” fra d. 13. marts 2017 hvor han, ligesom ved mange andre indlæg, er god til 

at følge op på læsernes kommentarer: 

 
(http://thomasskov.dk/20-tegn-paa-du-far-barn-paa-halvandet-aar/) 

 

Som det kommer til udtryk i ovenstående eksempel, så handler begge kommentarer om 

at rose Thomas Skov for hans skrivearbejde. Generelt handler de fleste kommentarer om 

at rose og anerkende Thomas Skovs påfund og fortællestil, hvor der ikke er behov for 

lange diskuterende og affektive kommentarspor. Der hersker næsten altid en meget rolig 

tone, hvor Thomas Skovs ord bliver taget for gode og underholdende varer. Men ikke nok 

                                                
27 Sørensen 2009, B: 69 
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med at Thomas Skov interagerer med læserne i kommentarsporet, så lytter han også til 

dem og får idéer til nye blogindlæg: 

 

 
(http://thomasskov.dk/postmand-pers-mus-samtale/) 

 

Her ser vi, hvordan han fra forrige beskrevne blogindlæg er blevet inspireret til at skrive 

et nyt indlæg om Postmand Per pga. den respons han fik fra sit tidligere indlæg. Det er 

ikke et indlæg læserne direkte har efterspurgt, men det er alligevel en idé genereret af 

læserne. På den måde bliver modtagerne/læserne medvirkende agenter i den narrative 

fortælling på bloggen, men hvordan denne fortælling skal stykkes sammen bidrager 

Thomas til ved, at han nederst på mange indlæg laver hyperlinks til andre blogindlæg. 

Dette ses eksempelvis indlægget ”Sådan er det at være vært til Gaffaprisen” fra d. 12. 

marts 201728, hvor han både har indtalt indlægget som podcast hvis læserne vil lave noget 

andet imens og nederst linker til et andet indlæg han har skrevet, som også handler om 

musik.   

 Ifølge Anne Scott Sørensen kan bloggen også bevæge sig indenfor fire 

forskellige mønstre – Self-branding, the personal archive, to have a voice og humour and 

gimmicks29. Selvom Thomas Skovs blog kan siges at være et personligt arkiv med en 

terapeutisk funktion, hvor han får mulighed for at ytre sig på anden vis end på sin 

Instagram, så har bloggen også mange andre funktioner. Det er flere steder på bloggen 

tydeligt, hvordan han også brander sig selv. Dette først og fremmest med fanerne 

”Booking” og ”Kontakt” men især også ”Butik” og ”Hvad så nu”30, hvor han under 

”Butik” har listet sine tre bogudgivelser. Her kan man kontakte ham for at få et signeret 

eksemplar. I beskrivelsen af de tre bøger fornemmer man, hvordan han i sine udgivelser 

                                                
28 http://thomasskov.dk/saadan-vaere-vaert-gaffaprisen/  
29 Sørensen 2009, B: 70-74 
30 http://thomasskov.dk  
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benytter samme skrivestil som på bloggen. Skrivestilen vil jeg komme nærmere ind på 

senere. Derudover reklamerer han under fanen ”Hvad så nu” for et show han skal turnere 

rundt med i hele Danmark i 2018. Det ”self-brandende” kommer også til udtryk, når han 

under flere blogindlæg nederst i indlæggende angiver at citere sine egne udgivelser31 eller 

at indlæggene tidligere har været bragt i forskellige magasiner som eksempelvis ”Vores 

Børn”32 og ”Euroman”33. Bloggen bliver med disse perspektiver mere end blot 

selverkendende, men også en del af en større identitetsdannelse og brandingprocess.  

Men den helt centrale del af bloggen er måden hvorpå han formidler sig. 

Som vi så i uddraget af kommentarerne, så er det også ofte fortællestilen Thomas Skov 

bliver rost for, og gør at hans læsere bliver hængende på bloggen. Det sproglige er i høj 

grad præget af intertekstualitet, narrativitet og fiktionalitet, hvor han både leger med ord 

og sproget i sin selvfortælling. Dette ses eksempelvis i et indlæg hvor han satirisk 

forholder sig til serien SKAM og indskriver sit eget liv i den narrative fremstilling. I 

indlægget ”Hvis SKAM foregik på Herning Gymnasium… i 2002” fra d. 9. april 2017 

leger han med dobbeltbetydningen af ordet ”kemi”, hvor han får sin egen karakter 

Thomas til at forklare ordspillet meget eksplicit: 

 

 
(http://thomasskov.dk/skam-foregik-paa-herning-gymnasium-2002/) 
 

                                                
31 http://thomasskov.dk/en-jysk-mand-i-byen/  
32 http://thomasskov.dk/barsel-laerer-voksen-mand-skide/  
33 http://thomasskov.dk/jeg-er-rystende-nervoes-for-sundhedsplejersken/  
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Et af Thomas Skovs kendetegn er hans leg med sproget – både i form af ordspil, men 

også det humoristiske i at overforklare fænomener, som begge dele er repræsenteret i 

citatet ovenfor. Derudover bliver hans indlæg også spændende fordi han, ligesom 

ovenfor, bevidst frembringer misforståelser gennem sproget. Selvom han bruger bloggen 

til at dele aspekter fra sit eget liv, så handler det i lige så høj grad om humor og gimmicks, 

hvor han forsøger at rette opmærksomhed mod og drive gæk med kulturelle fænomener. 

Dette både med udgangspunkt i sit eget private liv, men også ud fra fænomener der rører 

sig i samfundet. På den måde kobler han altså humor med seriøse undertoner på bedste 

vis. Denne kobling er især meget tydelig i indlægget ”Jeg skal under kniven” fra d. 1. 

april 201734, hvor han satirisk og narrativt udtrykker, hvordan man skal ”give en 

(hjælpende) hånd” hvor man kan. Denne talemåde leger han med ved at beskrive et 

scenarie, hvor han har valgt at blive organdonor og donere sin venstre hånd. Indlægget 

fungerer både som aprilsnar, men med en yderst seriøs undertone. Her får bloggen et 

diskursivt ærinde i et forsøg på at få en stemme i den offentlige debat, dog mere indirekte. 

Det er ikke kun humor og ren fiktionalitet, for i eksempelvis i indlægget ”Barsel lærer 

voksen mand at skide” fra d. 8. marts 201735, indleder han med at fortælle om Tycho 

Brahe i sin selvfortælling om at være på barsel. Derudover leger han igen med ordsprog, 

hvor titlen på indlægget er hans variation af ordsproget ”Nød lærer nøgen kvinde at 

spinde”. På den måde er sproget en så underfundig kobling mellem intertekstualitet, 

narrativisering, fiktionalisering, ordspil og misforståelser, som fastholder og behager 

læseren – ind i mellem så meget, at læseren i kommentarfeltet forsøger at udbygge 

fiktionaliseringen og digte videre på hændelserne.  

I måden at fortælle på i den intime blog referer Anne Scott Sørensen til 

selvbekendelsen som en etisk baseret talehandling. Denne definerer hun som en 

”talegenre, der er fremkaldt af en bestemt henvendelse, og som er forankret i en bestemt 

situation, relation og social kontekst”36. Bloggen bliver en fælles kritisk undersøgelse, 

hvor selvbekendelsen både bliver medium for selv- og social kritik. Dette ser vi i en stor 

mængde af Thomas Skovs blogindlæg, hvor han både italesætter en maskulinitets- og 

livsforandringsdiskurs. Heri forholder han sig både kritisk til sig selv og samfundet. 

                                                
34 http://thomasskov.dk/jeg-skal-kniven/  
35 http://thomasskov.dk/barsel-laerer-voksen-mand-skide/  
36 Sørensen 2009, A: 207 
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Livsforandringsdiskursen kommer til udtryk, når han forholder sig til det at være blevet 

både ægtemand, far og ”voksen”, som jeg allerede har omtalt flere steder. 

Maskulinitetsdiskursen kommer derimod især til udtryk i indlægget ”Er jeg så blogger 

nu?” fra d. 8. marts 201737. Heri forklarer han sin holdning til blogs for tre år siden, men 

han på trods heraf nu har starten en blog. Her ser vi igen hvordan selverkendelsen 

udspiller sig og hvordan identitet er til forhandling, men også er rodfæstet i sproget38. I 

dette indlæg forholder han sig humoristisk og satirisk til, hvordan kvinder kan blogge om 

hvad som helst uden at blive set ned på, men at han som mand alligevel vil forsøge at 

blogge om et eller andet indtil der en dag kommer ”ligestilling på internettet”. Dette er 

blot ét indlæg, hvor han udtrykker at sproget sætter rammer for, hvad der er værd at 

beskæftige sig med som mand. Et andet eksempel er indlægget ”Jeg har teenagepigeører” 

fra d. 9. marts 201739, hvor han tilkendegiver sin tøsede musiksmag. Blogindlæggene 

handler altså ikke om en faktuel fremstilling af ens livsbegivenheder i kronologisk orden, 

men om at demonstrere en forbindelse mellem den etiske diskurs og ens personlige liv. 

Subjektet bliver objekt for en moralsk praksis40. Diskurs og identitet/identifikations-

processer bliver tæt knyttet sammen, fordi diskurser netop tilbyder at kategorisere 

vedkommendes egen og andres identitet41. Dog handler det for Thomas Skov lige så 

meget om, at fortælle hvordan subjektpositioner aldrig fuldendes og hvordan identiteten 

er evigt foranderlig. 

 

Instagram	
 
De tekstbaserede medier kan én ting, men sociale medier som billedmedier i form af 

Snapchat og Instagram tilføjer et helt nyt perspektiv på den medierede kommunikation. 

Med remedieringen af fotografiet, har det fået en ”folkelig renæssance”, og der udveksles 

massivt billeder på de sociale medier, hvori selviscenesættelsen og selveksponeringen har 

fået et nyt medium42. I det følgende vil jeg analysere, hvordan billedmediet Instagram 

kan bidrage til en anden fortælleform end bloggen og samtidig skitsere, hvordan der på 

                                                
37 http://thomasskov.dk/jeg-saa-blogger/  
38 Jenkins 2014: 6 
39 http://thomasskov.dk/jeg-har-teenagepigeoerer/  
40 Sørensen 2009, A: 209 
41 Lauridsen og Svendsen 2015: 176 
42 Lauridsen og Svendsen 2015: 15 
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sociale medier optræder en høj grad af tværmedialitet, hvor information kan gå på tværs 

af de to medier43. Med andre ord kan man sige, at det bliver en form for cross-media-

narrative, hvor fortællingen understøttes på tværs af medierne. Thomas Skovs Instagram-

profil vil jeg analysere ud fra en socialsemiotisk analyse af samspillet mellem tekst og 

billeder; hvordan de to modaliteter skaber et helt nyt udtryk44. 

Andre sociale medier end bloggen, som Facebook og Instagram, bliver på 

mange måder set som en form for mikroblog45, hvor man udtrykker sig gennem kortere 

brudstykker end på bloggen. Dette resulterer ofte i en hyppigere opdatering, end den man 

ser på bloggen, hvilket også er tilfældet for Thomas Skov. Det bliver dog kun muligt med 

nutidens smartphones. Med en applikation som Instagram, betyder det at ”the everyday 

lives of individuals are being remediated into new contexts of social visibility and 

connection”46. Billeder taget med smartphones relaterer sig direkte til brugerens “point-

of-view” og oplevelser og man kommer på den måde tættere ind på livet af personen. 

Derudover bliver billeder ofte delt nøjagtig i det sekund det bliver taget, og man kan 

derfor også tale om en realtid uden forsinkelse, der forstærker den sociale relation. 

Forskellige mediers affordances fordrer altså til forskellige konstruktioner af den 

personlige identitet og selvfremstilling.  

Ligesom på bloggen, så ser vi også på hans Instagram-profil, hvordan han har 

en tæt, og faktisk endnu tættere, tilknytning til sine følgere. Den større tilknytning til 

følgerne sker på samme måde som på bloggen, men hvor interaktionen her er hyppigere 

og bliver mere personlig med billedmediet. Den hyppigere interaktion kan skyldes, at han 

har haft denne profil i længere tid, hvor bloggen stadig er meget ny.  Først og fremmest 

ser vi hvordan han lytter til sine følgere ved at ”poste” nye opslag på baggrund af tidligere 

kommentarer; dette i stil med blogindlægget ”Postmand Pers MUS-samtale”, som blev 

lavet på baggrund af følgernes kommentarer til et tidligere indlæg.  

 

                                                
43 Rose og Christiansen 2015: 40 
44 Ibid: 222 
45 Lauridsen og Svendsen 2015: 267 
46 Zappavigna 2016: 271 
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(https://www.instagram.com/p/BKTbphBAOWx/?taken-by=thomasskov) 
 

Her er billedet med til at illustrere hverdagslivet som Thomas Skov beskriver i 

billedteksten. Her ser vi hans lille familie helt ovenfra, hvor fotografen ikke umiddelbart 

er repræsenteret i billedet. Denne vinkel på billedet har vakt stor opsigt i 

kommentarsporet, hvor folk undrer sig over, hvordan han har taget billedet. Denne undren 

følger Thomas Skov op på i sit næste opslag, hvor han på den måde imødekommer sine 

følgeres kommentarer: 
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(https://www.instagram.com/p/BKVhM5NgERW/?taken-by=thomasskov) 
 

Men selvom han imødekommer følgernes undren til kameravinklen, så giver han dem 

ikke svaret. Han forholder sig i stedet ironisk og humoristisk, hvor han nøjes med at 

afsløre, at det i hvert fald ikke er en ”selfie”. Humoren bliver i dette opslag centralt, men 

er lige så meget et generelt tema han benytter i mange opslag ligesom på bloggen. 

Derudover er han også igen god til at deltage i kommentarsporene, hvortil hans følgere 

igen også er gode til at digte videre på hans fortællinger: 

 

 

  
(https://www.instagram.com/p/BUzpJYyFAd3/?taken-by=thomasskov) 
 

Her er det ikke kun tydeligt at ”trineravnkilde” digter videre på hans billedtekst, men i 

billedteksten ser vi også hvordan han skaber en tværmediel sammenhæng mellem 

Instagram og bloggen ved at promovere sit blogindlæg på Instagram. Dette er blot ét 

eksempel af mange, hvor han henviser og hyperlinker til sin blog. Derudover roser han 

også sine følgere efter at have medvirket i tv-programmet ”Danmarks største netværk”, 

hvor han tydeligt giver udtryk for hvad hans følgere betyder for ham:  
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(https://www.instagram.com/p/BST3y6vFUEe/?taken-by=thomasskov) 
 

Her er det tydeligt hvordan der er et sammenspil mellem tekst og billede, hvor han med 

en ”selfie” taget med sine følgere visuelt udtrykker sin tætte relation til dem og med 

teksten uddyber hvor taknemmelig han er for sine følgere. Det at billedet er en ”selfie”, 

giver et direkte blik ud til seerne, som opfordrer dem til at deltage i den billedlige 

kontakt47. Selfien er en særlig visuel og fotografisk form, som forefindes på de mobile 

sociale medier. Det er et interessant billedligt udtryk, da det handler om at dokumentere 

de relationer man er i, og ikke dem man har været i. Det bliver en live performance af 

kroppe, relationer og socialitet, som er under tilblivelse48.  

Ligesom at han ”brander” sin blog på Instagram gennem en tværmediel 

sammenhæng, så er ovenstående eksempel igen et eksempel på, hvordan han brander 

andre ting. Selvom bloggen flere steder fokuserer på ”self-branding”, så er 

brandingprocessen endnu større på hans Instagram-profil. I billedteksten i ovenstående 

eksempel promoverer han nemlig selve programmet ”Det stærkeste netværk” og hvornår 

han er at se på tv. Der er hele ni opslag49, der relaterer sig til netop det tv-program, hvilket 

er med til at tydeliggøre både brandingprocessen, men også hvordan der er en hyppigere 

aktivitet på dette medie.  

                                                
47 Zappavigna 2016: 276 
48 Frosh 2015 :1623 
49 https://www.instagram.com/thomasskov/  
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På hans Instagram-profil ser man også, hvordan han 

benytter den samme fortælleform og leg med ord og betydninger som på bloggen – bare 

udtrykt på en anden måde. Dette ses eksempelvis i følgende eksempler: 

 

 
(https://www.instagram.com/p/BD-ZYa-ECBb/?taken-by=thomasskov) 
 

 
(https://www.instagram.com/p/BTZlP1tl8rl/?taken-by=thomasskov) 
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Her er det i billedteksterne tydeligt, hvordan han ligesom på bloggen leger med sproget 

og den fortællende form, men også hvordan humoren spiller ind i fortællingen. I 

førstnævnte tager det humoristiske sig ud ved at lave et ordspil med ordene blok/blog. I 

andet eksempel sætter han sin pizzaoplevelse i relation til sin barndom og ungdommens 

udforskning af kroppen, hvor han på den måde også gør dette opslag humoristisk. Det er 

begge billeder der repræsenterer hverdagslivet, hvor der igen er sammenhæng mellem 

tekst og billede.  

Ligesom bloggen, så har Instagram-profilen også en arkiverende funktion i 

form af et personligt arkiv, hvor profilen tager form som et digitalt fotoalbum. Det er en 

personlig selvfremstillende profil af hverdagslivet. Med billedet som Instagrams 

hovedsaglige affordance kommer vi visuelt tættere ind på Thomas Skovs liv, da billeder 

til dels taler direkte til følelserne50. Ved at koble den primært tekstbaserede 

selvfremstilling på bloggen med den mere visuelle og ”snapshot”-prægede fremstilling 

på Instagram, opnår læseren en mange facetteret oplevelse. De to medier kan både noget 

hver især, men giver en endnu større modtageroplevelse når man sammenkobler dem.  

 Udover de mange ovenstående eksempler på tværmedialitet, der eksisterer fra 

Instagram til blog, så er relationen også modsat. I bunden af hans blog er der i designet 

integreret et element kaldt ”Instagram”, som bliver opdateret med de nyeste billeder fra 

hans Instagram-profil. Disse er lavet til hyperlinks, som kan føre læseren over på hans 

profil. Derudover er hvert enkelt blogindlæg præsenteret med et billede, der er det 

centrale både inden man klikker ind på indlægget, men også når man har klikket sig ind 

på det. På den måde får bloggen et Instagram-lignende udtryk, mens bloggens 

baggrundsfarve er holdt i hvid med sort håndskriftslignende typografi. Bloggens sorte og 

hvide farver giver associationer til talemåden ”sort på hvidt”, som netop er den ekstra 

dimension af tekstlig udfoldelse som Thomas Skov søgte med bloggen. Men koblingen 

stopper ikke her, for flere af billederne til blogindlæggene er tidligere opslåede billeder 

på hans Instagram-profil og som en sidste ting, så har han også lavet to blogindlæg, der 

handler om hans brug af og passion for Instagram. I det ene indlæg uddyber han sin 

passion for Instagrams snapchatlignende funktion, kaldt stories og har i indlægget 

                                                
50 Rose & Christiansen 2015: 163 
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indlejret to videoer derfra51. I det andet indlæg har han listet sine, ifølge ham selv, 10 

sjoveste Instagram-opslag52. 

 

Sociale	mediers	betydning	i	kulturel	kontekst	
 
Tværmedialitet kommer ikke kun til udtryk mellem bloggen og hans Instagram-profil. 

Øverst på hans blog er der, som på mange andre blogs, en bjælke med hyperlinks til andre 

sociale medier. Thomas Skovs selvfremstillende fortælling udspiller sig altså ikke kun på 

og mellem hans blog og Instagram-profil, men på og mellem mange forskellige 

medieplatforme. Dette er både på sociale medier, men netop fordi han er en kendt person 

fra medielandskabet, så rækker hans fortælling også ud til andre medier som tv, radio 

mm. Disse medier integrerer han også i både blogindlæg og Instagram-opslag, og på den 

måde inviterer han selv til, at hans selvfremstilling skal ses på tværs af næsten alle 

tænkelige medieplatforme. Det er altså både vigtigt at have det enkelte medie for øje, men 

det er lige så vigtigt at tage højde for sam- og modspillet mellem flere medier. Med 

tværmedialiteten skabes der i den digitale mediekultur en høj grad af intertekstuelle 

forbindelser på tværs af medier, hvor tidligere medier remedieres i nye kontekster. På den 

måde bliver det muligt at dække nyheder og livsbegivenheder på forskellige måder 

gennem hvert enkelt medie, som bidrager til en helt ny fortælleform og brandingproces. 

Dette ses både hos den ”almindelige” mediebruger, som vist med Thomas Skov, men 

også hos tv-producenter og virksomhedsejere, hvor de digitale og sociale medier i 

stigende grad bliver brugt til både større brugeroplevelser og brandingprocesser. På den 

måde bliver de digitale medier og de digitale fortællinger en indlejret del af vores hverdag 

uanset om vi er almindelige borgere, offentlige institutioner, kendisser mm. Men ikke nok 

med det, så ændrer det også sociale omgangsformer, hvor de sociale medier er med til at 

ændre og nedbryde tidligere tiders skarpe skel mellem privat og offentlig. Ifølge 

Meyrowitz kommer de hidtidige sociale roller under pres, når ”medierne offentliggør det 

private, og det private bliver offentligt”53. Brandring, selvfremstilling og 

identitetsdannelse er blevet en integreret del på de sociale medier. Selvom de 

                                                
51 http://thomasskov.dk/jeg-tosset-instagramstories/  
52 http://thomasskov.dk/mine-10-sjoveste-opslag-paa-instagram/  
53 Lauridsen og Svendsen 2015: 19 
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hverdagslige fortællinger på blogs og Instagram-profiler er selvvalgte, så er de alligevel 

med til at rykke de sociale roller og ændre skællet mellem offentlig og privat. Med en 

mediepersonlighed som Thomas Skov, bliver vi af ham selv inviteret indenfor i hans 

private liv og tankevirksomhed. Vi får et indblik i og kommer tættere på ham, end man 

ville gøre udelukkende med tv-, radio- og avisdækning. Med de sociale medier kan alle 

borgere uanset autoritet få en stemme i den offentlige debat og dermed skaber 

mediekulturen en genvej til et mindre hierarkisk og et mere demokratisk samfund54. 

 

Konklusion	
 
Det kan ud fra denne opgave konkluderes, at de digitale medier sætter helt nye rammer 

for kommunikationen. Dette især forårsaget af multimodalitet, tværmedialitet, 

remediering, hyperlinks og interaktivitet. Disse begreber må tages i brug for at 

karakterisere den nye fortælleform, der udspiller sig på de digitale og sociale medier. 

Thomas Skov er en mediepersonlighed, som på bedste vis mestrer at skabe en særlig 

fortælleform i sin selvfremstilling på de sociale medier. Her har han først og fremmest 

skabt en tæt forbindelse mellem Instagram og blog, hvor han hyppigt forbinder disse to 

medieplatforme. På disse to medier formår han, at lave en personlig selvfremstilling i et 

velskrevet og humoristisk sprog. Dog bidrager de to forskellige mediers affordances til 

to forskellige fortællemåder. Det humoristiske og legen med sproget er for ham i højsæde, 

men han formår alligevel at tillægge fortællingerne et yderst personligt, seriøst og 

samfundskritisk perspektiv, som giver modtageren en underholdende og spændende 

oplevelse. Med det interaktive perspektiv får man som almindelig borger mulighed for at 

kommunikere og interagere med Thomas Skov og bidrage til hans selvfremstilling. De 

sociale mediers muligheder er mange. Selvfremstillingen er i højsæde. Det bliver nærmest 

en ny form for litteratur, hvor man kan lege med både sprog, identitet og udtryksformer. 

Men derudover opløser de sociale medier også skellet mellem offentlig og privat. De 

skaber et mindre hierarkisk samfund på tværs af autoriteter, hvor alle samfundets borgere 

kan få en stemme i den offentlige debat. 

 

 

                                                
54 Lauridsen og Svendsen 2015: 19 
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