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Sammendrag 

Ungdom bruker kommunikasjonsteknologi i utstrakt grad. De er født inn i en verden med en 

rask teknologisk utvikling, og tar aktivt del i bruken av de kommunikasjonsverktøyene som 

gjøres tilgjengelig for dem. Et av de seneste verktøyene som er gjort tilgjengelig er 

webkamera, som muliggjør overføring av levende bilder. Vi har ønsket å utforske hvordan 

ungdom bruker dette verktøyet, hvilke relasjoner de bruker det i, og hvilket innhold det egner 

seg til å formidle. For å gjøre dette har vi gjennomført en kvantitativ surveyundersøkelse av 

772 unge mennesker mellom 16 og 29 år, samt en kvalitativ studie av 7 ungdommer mellom 

16 og 19 år, en aldersgruppe valgt på basis av mønstrene i den kvantitative undersøkelsen. I 

den kvantitative surveyundersøkelsen har vi ønsket å kartlegge omfanget av bruken av 

webkamera, mens fokus for intervjuene har vært å undersøke webkameraets betydning i 

informantenes hverdag. Studien er eksplorerende i den forstand at webkamerabruk i svært 

liten grad har blitt kartlagt tidligere, og funnene våre vil forhåpentligvis kunne anses som et 

bidrag til økt innsikt i samspillet mellom teknologi og sosialitet. 

Blant sentrale funn ser vi en tydelig sammenheng mellom lav alder og webkamerabruk. De 

yngre respondentene bruker det i større grad enn de eldre. Vi ser også at det er 

aldersforskjeller hva gjelder ulik type bruk av webkamera og hvem de bruker det med, som 

vi forklarer med kohort- og livsfaseforskjeller. Vi ser at webkamerabrukere i større grad enn 

ikke-brukere er orientert mot nye relasjoner på nettet, og er i større grad generelt sosialt 

aktive på Internett. Webkamera er ikke en betydelig del av ungdommenes nettbruk, men 

fremstår snarere som en indikator på avansert sosial nettbruk. Webkamerabrukerne er i større 

grad eksplorerende enn ikke-brukerne, men svært få bruker webkamera med nye relasjoner 

på Internett.  

Videre har vi i intervjuene funnet at webkamera fremstår som et intimt 

kommunikasjonsverktøy i den forstand at det først og fremst benyttes med mennesker de 

kjenner godt. Med hensyn til å introdusere webkamera til en ny relasjon forutsetter dette at 

de er trygge på dette mennesket. Introduksjonen av webkamera i en ny sosial relasjon på 

Internett fremstår således som et symbol på intimitet og tillit, og får en bestemt plassering i 

forhold til andre kommunikasjonsverktøy i utviklingen av en ny relasjon. Vi argumenterer 

for at årsaken til dette er effekten av introduksjonen av ansikt i samhandlingen, som fører 

med seg usikkerhet i forhold til kontroll over egen selvpresentasjon.  
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På bakgrunn av surveyundersøkelsen og de kvalitative intervjuene foreslår vi avslutningsvis 

en modell for utvikling av en ny relasjon på Internett, og webkameraets plassering i denne 

utviklingen. Modellen beskriver også hvordan nye relasjoner kan videreføres fra nettet til 

utenom nettet, basert på relasjonens innholdsfokus eller personfokus.    
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Forord 

Forord skriver man gjerne til sist. Når man har gått tom for ord. Derfor gjenstår kun å takke 

alle som har hjulpet oss, både med å fullføre denne oppgaven og i livet ellers. Først og fremst 

takk til våre informanter, som har gjort det mulig for oss å stille vår nysgjerrighet. En stor 

takk går ut til våre veiledere og medstudenter som har budt på drahjelp og motstand når vi 

trengte det mest. Vi vil takke vår hovedveileder Ivar Frønes for inspirerende, frustrerende og 

viktige innspill fra start til slutt. Vi vil også rette en stor takk til biveiledere Birgit Hertzberg 

Kaare og Idunn Brekke, og ikke minst Anne Krogstad som tok seg tid til å hjelpe oss i 

innspurten.  

Privat vil vi takke alle vi har kjær, som har vært der for oss i et hektisk år og forstått at vi 

ikke alltid kunne være der for dem.  

  

Til sist en praktisk opplysning: Vi har benyttet oss av muligheten til å skrive masteroppgave 

sammen, og er derfor forpliktet til å klargjøre hvem som har skrevet de ulike delene av 

oppgaven. Kapittel 1 og 7, samt 6.3 er felles. Kapittel 2, 5 og 6.2 er skrevet av Helle 

Jacobsen. Kapittel 3, 4 og 6.1 er skrevet av Aksel Kjær Vidnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, september 2008. 

Helle Jacobsen og Aksel Kjær Vidnes 
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1. Innledning 

Siden Internett ble åpnet for allmenn bruk tidlig på 90-tallet, har et mangfold av 

kommunikasjonstjenester blitt bygget på denne plattformen. I dag har rundt 80 prosent av 

Norges husholdninger tilgang til Internett i sine hjem, og to tredjedeler av disse har 

bredbånd, og dermed også gode muligheter til å overføre store mengder informasjon som 

levende bilder. Over 90 prosent bruker Internett til kommunikasjonsformål, hvorav e-post og 

øyeblikksmeldinger er de mest populære tjenestene (Statistisk sentralbyrå 2007), med 

nettsamfunn som raskt voksende tilskudd de siste par årene (TNS Gallup 2007; Synovate 

MMI 2008). 

Introduksjon av ny kommunikasjonsteknologi følges gjerne av bekymring for hvordan den 

vil påvirke samfunnet vi lever i, og tiltar i kraft om det gjelder mulige negative effekter på 

barn og unge (Drotner 2000:150; Livingstone 2003). De unge presenteres på en side som 

samfunnets mest teknologikyndige og kreative innovatører, og på en annen side som de mest 

sårbare og utsatte deltakerne på Internett (Livingstone 2003:148), og står på den måten midt i 

skuddlinjen for to grunnleggende perspektiver på modernitet (Drotner 2000:150). 

Bekymringene dreier seg blant annet om hvor vidt kommunikasjon på Internett vil gå på 

bekostning av tid anvendt til ansikt til ansikt-relasjoner, og om nettbrukere blir sosialt 

inkompetente vesener, som foretrekker å pleie uforpliktende relasjoner på Internett framfor 

nære relasjoner utenom (Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler, Mukopadhyay & Scherlis 

1998; Nie, Hillygus & Erbring 2002). Det er dessuten en bekymring knyttet til muligheten 

for å komme i kontakt med mennesker som kan skade de unge (Livingstone 2003).  

Webkamera har føyet seg inn i rekken av tilgjengelige kommunikasjonsmidler og 

bekymringsverdig praksis har funnet veien til avisene. Overskrifter av typen ”- Lurte 60 

småjenter til å kle av seg” (NTB 2007a) eller ”Frykter 100 norske ofre i sexnettverk” (NTB 

2007b) forteller om farene ved at kommunikasjonsteknologi kan sette unge mennesker i 

kontakt med mennesker som ønsker å utnytte dem, enten på eller utenom Internett. 

Webkameraets overføring av levende bilder representerer nye muligheter og dermed også 

bekymringer i denne sammenhengen. Historiene forteller om unge mennesker som lokkes til 

å kle seg nakne foran webkamera, og på den andre siden sitter det gjerne en eldre mann som 

dokumenterer avkledningen. Opptak av nakenbildene og filmene finner nye veier, utenfor 
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den unges kontroll, og skaper frykt for kontinuerlige ydmykelser (Østgård 2007; NTB 

2007b).  

Denne type hendelser skaper bekymring og behov for tiltak og oversikt over problemet. I en 

rapport bestilt av Justisdepartementet, som utreder og foreslår tiltak for å hindre 

internettrelaterte overgrep mot barn, bekrefter Kripos at det tildels er grunnlag for bekymring 

ettersom de oppdager et stadig økende omfang av overgrepsbilder som resultat av 

webkamerabruk (Faremo, Mostue, Skogrand, Stamnes og Windvik 2007). I samme rapport 

etterlyses det samtidig forskning på omfang av barns bruk av webkamera i relasjon til 

internettrelaterte overgrep, og konsekvensene av disse overgrepene. Et sentralt tiltak er altså 

å forske mer på et område man vet lite om.  

I denne oppgaven fokuserer vi ikke på risikoatferd på webkamera i særdeleshet, men håper å 

indirekte komme disse bekymringene i møte gjennom å tegne et bredere bilde av hvordan 

ungdom bruker webkamera. Vi ønsker å få fatt i webkameraets betydning for ungdommene, 

hvilken rolle det spiller i deres sosiale liv, spesielt med hensyn til å bli kjent med nye 

mennesker på Internett. Vår oppgave plasseres således innen et sentralt tema i sosiologien; 

forholdet mellom teknologi og sosialitet. 

1.1 Problemstilling 

Ettersom stadig flere har tilgang til verktøy som gjør dem i stand til å kommunisere med 

andre mennesker på tvers av tid og rom, er det nærliggende å anta at det påvirker måten 

samfunnet henger sammen på (Rasmussen 2007:247). Ungdom er en interessant gruppe å 

studere i denne sammenhengen ettersom de er raske med å ta i bruk ny teknologi (Drotner 

2000:153; Frønes 2007:107), og er den første generasjonen som har vokst opp med 

kommunikasjonsteknologi som en naturlig del av deres hverdag (Drotner 2000:154; Tapscott 

1998). Å opprettholde sosiale relasjoner er sentralt i alle menneskers liv, og hvordan det 

foregår er et viktig spørsmål. Hvilken betydning webkamera har i ungdommers sosiale liv vil 

avhenge av et samspill mellom teknologi og sosialitet, et forhold som kommer til syne ved 

introduksjonen av en ny teknologisk forandring (McLuhan 2006:7).  

Vår hovedproblemstilling er som følger: Hvordan påvirker bruk av webkamera ungdoms 

sosiale relasjoner?  
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For å svare på hovedproblemstillingen, formulerer vi ytterligere tre spørsmål som vi vil 

bringe med oss inn i våre empiriske studier av ungdoms bruk av webkamera. 

Forskningsspørsmål 1: Hvor utbredt er bruk av webkamera og hvem bruker det?   

I hvilken grad et kommunikasjonsverktøy er av betydning for sosiale relasjoner vil avhenge 

av hvor ofte det benyttes. Vi har ikke lykkes å finne en oversikt over bruk av webkamera, og 

vet derfor ikke om dette er et populært verktøy blant ungdom generelt, eller om det for 

eksempel er en liten gruppe som bruker det mye. Derfor vil vi undersøke hvor mange som 

bruker det, hvor ofte det er i bruk og hva som eventuelt kjennetegner de som bruker det.  

Det er også av interesse å se hva som kjennetegner relasjonene de benytter det med, om det 

er nære venner eller bekjente, og om det er mennesker de treffer utenom Internett eller ikke. 

Vi vil også stille spørsmål om hvilke motiver de har for å bruke det, og hva webkameraet 

egner seg til sett i forhold til andre verktøy de benytter seg av. Forskningsspørsmål 1 vil 

primært undersøkes i surveyundersøkelsen, for så å videreføres og utdypes i den kvalitative 

delen av studien.  

Forskningsspørsmål 2: Hvilken betydning har webkamera i utviklingen av nye relasjoner på 

Internett? 

Vi er interessert i å finne ut av hvilke vurderinger og handlinger som fører til introduksjonen 

av webkamera i en ny relasjon. Dette spørsmålet dreier seg ikke om selve 

webkamerainteraksjonen, men om hvilken plassering og betydning webkameraet har for 

brukerne i forbindelse med å bli kjent med et nytt menneske. Ungdom bruker flere verktøy 

for å kommunisere (Livingstone 2003:159-160; Drotner 2000:152), og de ulike verktøyene 

passer til ulike relasjoner, avhengig av en kombinasjon av teknologiens funksjonalitet og 

utviklingen av en felles forståelse for praksis (Silverstone 2005:189; Thumim 2006:260; 

Livingstone 2003:159). Som Rasmussen skriver: ”Nærheten i en relasjon kan reguleres 

gjennom valg av ett medium fremfor et annet (...)” (2007:264). 

For å få fatt i webkameraets plassering i dette sosiale og teknologiske landskapet, må det ses 

i forhold til andre tjenester som benyttes av og med de samme menneskene ettersom bruk av 

annen teknologi påvirker bruken og forståelsen av den nye teknologien og vice versa 
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(Livingstone 2003:160).  Dette spørsmålet er nært knyttet til det neste spørsmålet, i det 

betydningen av webkameraet også avhenger av praksis knyttet til verktøyet.  

Forskningsspørsmål 3: Hvordan gjør man ulike sosiale relasjoner ved hjelp av webkamera?  

Med introduksjonen av webkamera i mediert sosial interaksjon bringes ansikt og 

kroppsspråk inn i samhandlingen. Graden av intimitet i mediert sosial interaksjon antas å 

være påvirket av antall kanaler for overføring av informasjon, der fravær av sentrale 

informasjonskilder som lyd og levende bilde kan påvirke innholdet og således relasjonen i en 

mer eller mindre intim retning (Berger 2005:429-430).    

Respondentenes fortellinger om hvordan de gjør sosiale relasjoner ved hjelp av webkamera, 

og hvordan de opplever det å bruke webkamera, er derfor av interesse. Dette vil 

forhåpentligvis gi oss et innblikk i hvordan webkameraets funksjonalitet er med på å prege 

interaksjonen, hvilke brukskulturer som eventuelt har oppstått rundt verktøyet og hvordan 

individene selv bidrar til å utforme denne kulturen.  

Å gjøre sosiale relasjoner innebærer samhandling, og all samhandling innebærer en form for 

selvpresentasjon, også på Internett. Dette forskningsspørsmålet vil derfor også berøre 

hvordan man presenterer seg selv på webkamera. Hvordan man presenterer seg selv på 

Internett dreier seg gjerne om midlene man har til rådighet, og graden av kontroll man har 

over egen selvpresentasjon (Lüders 2007:139). Det er av interesse å se hvordan man 

presenterer seg selv på et kommunikasjonsmedium som tillater overføring av levende bilder 

og lyd i en kontekst som historisk sett har vært preget av tekst.  

I forbindelse med det første forskningsspørsmålet har vi fått med seks spørsmål i en 

landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Synovate MMI sommeren 2007. For å 

undersøke de øvrige spørsmålene gikk vi kvalitativt til verks og intervjuet syv ungdommer i 

aldersgruppen 16 til 19 år i løpet av vinteren 2007/2008.  
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1.2 Avgrensning 

Internettkommunikasjon vil i denne oppgaven primært dreie seg om kommunikasjon via 

webkamera, men vi vil også se på IM og nettsamfunn der det er relevant for bruken av 

webkamera. Våre informanter bruker flere typer nettsamfunn, men vi vil i denne oppgaven 

konsentrere oss om nettsamfunnene der de presenterer seg selv ved hjelp av en profil. Dette 

er dessuten en type nettsamfunn som samtlige av informantene benytter seg av. Vi ser altså 

vekk fra åpne nettfora og spillsamfunn til tross for at dette også er steder informantene blir 

kjent med nye mennesker.  

Denne oppgaven handler heller ikke om mobilbruk, selv om våre informanter bruker dette i 

utstrakt grad for de formål som denne oppgaven handler om. Mobiltelefon vil likevel, i likhet 

med IM og nettsamfunn, bli nevnt der det er relevant i forhold til webkamera. 

Selvpresentasjon på Internett vil fremstå som et viktig tema for denne oppgaven, men vi vil 

ikke knytte dette til identitetskonstruksjon. Selv om ungdommene i vårt utvalg benytter seg 

aktivt av nettsamfunn for å uttrykke sin identitet, ser vi vekk fra dette aspektet i denne 

oppgaven. 

Ungdommene i vårt utvalg er primært 16-19-åringer, men i de kvantitative analysene vil 

denne gruppen også sammenliknes med 20-24-åringer og 25-29-åringer. Dette vil vi komme 

nærmere inn på i kapittel 3. 

1.3 En eksplorerende tilnærming 

Ettersom det er gjort lite forskning på bruk av webkamera ønsker vi å løfte frem 

informantenes fortellinger og presenterer først en primærtolkning av datamaterialet i kapittel 

5 før vi analyserer dem tettere opp mot forskningsspørsmålene i kapittel 6. Det er sentralt å 

påpeke at presentasjonen på ingen måte er fri for analyse, den er et resultat av vår 

intervjuguide, forforståelse og en tematisk inndeling av materialet, og må leses i lys av dette. 

I kapittel 6 trekker vi også inn det kvantitative materialet og ser hva dette forteller oss i 

forhold til det kvalitative, i forhold til tidligere empiri på bruk av Internett som 

kommunikasjonsarena, og relevante teoretiske bidrag.  
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2. Bakgrunn 

Innen dette dokumentet har nådd sine lesere vil verden se annerledes ut. Ungdommene vi har 

intervjuet vil snart ha andre måter å kommunisere på, og nye ungdommer vil ikke bare 

etterape, men skape sine egne former for samvær med de verktøy som stilles til deres 

rådighet. Ettersom feltet vi har forsket på er i en slik utvikling, blir dette dokumentet 

nærmest som et tidsbilde. Likevel har vi et ønske om å sette dette tidsbildet inn i en større 

sosiologisk kontekst, plassere webkameraet inn i en større samfunnsmessig og sosiologisk 

betydning.  

For å sette oss i stand til å plassere våre funn i tidligere sosiologiske perspektiver, vil vi se på 

hvordan den sosiologiske vitenskap har tatt for seg det sosioteknologiske samspillet, og 

koble disse perspektivene til vår egen tid. Videre vil vi gi en kort beskrivelse av 

webkameraet som kommunikasjonsverktøy og andre verktøy som spiller en sentral rolle med 

hensyn til hvordan ungdommene i vårt materiale bruker webkamera. Dernest vil vi 

presentere utvalgte deler av tidligere forskning og de teoretiske bidragene som vi vil anvende 

oss av i diskusjonen av den kvalitative og kvantitative empirien i det avsluttende kapittel 6. 

2.1 Teknologi og sosiologisk forståelse 

Den moderne utvikling og endring har siden den industrielle revolusjon stått sentralt i 

sosiologisk forskning. Moderniteten, med dens utvikling og sosiale konsekvenser, har som 

idé derfor hatt sterk betydning for sosiologien (Lyon 1995). Den moderne tidsalder har 

inspirert vitenskaplige problemstillinger og den sosiologiske vitenskap, skal vi følge Simmel, 

som anså sosiologien som et resultat av samfunnsutviklingen. En utvikling som skapte et 

behov for ”en vitenskap eller beskrivelsesform, som kan analysere det moderne samfunns 

kompleksitet og grunnleggende dynamikker på tvers av de tidligere beskrivelsesformer” 

(Ørnstrup 2005:112). 

Teknologisk utvikling har endret samfunnets organisering som i sin tur har ført med seg 

optimisme og fremtidstro, men også bekymring over den sosiale integrasjonens oppløsning 

eller endrede form. Man fryktet at de nye samfunnsstrukturene ville bringe med seg en 

fremmedgjørende kraft som gjorde menneskene usosiale og umenneskelige, og som ville føre 

til samfunnsoppløsning og følelseskulde (Nygaard 1995:17; Lyon 1995:46). Et slikt 
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perspektiv kommer frem av Tönnies beskrivelse av endringen fra det tradisjonelle til det 

moderne samfunnet som en overgang fra landsbysamfunnets ”gemeinschaft” til 

storbysamfunnets ”gesellschaft” (Tönnies 1974:37-38). Der de tradisjonelle samfunn var 

preget av gemeinschaft-relasjoner, eller nære relasjoner (1974:21), mente han de moderne 

samfunn var preget av gesellschaft-relasjoner, som er mer upersonlige (1974:23). Den sosiale 

integrasjonen endret seg så fra å være bundet av moral og fellesskapsfølelse i 

gemeinschaftsamfunnet, til å være avhengig av fastsatte avtaler i gesellschaftsamfunnet (Falk 

2005:63). 

Et liknende syn på hvordan den sosiale integrasjon ble påvirket av den samfunnsmessige 

endringen den nye teknologien brakte med seg finner vi hos Durkheim. Han mente at det 

moderne samfunns differensiering og individualisering ville føre med seg store endringer for 

hvordan samfunnsmedlemmene ble integrert. Der de tradisjonelle samfunn var preget av 

kollektivisme og likhet, som dannet det han kalte mekanisk solidaritet (Durkheim 1964:109), 

ville modernitetens økte mobilitet og manglende regulering føre med seg ”en følelse av 

usikkerhet, retningstap og en fornemmelse av at de enkelte på en eller annen måte var 

overlatt til seg selv” (Lyon 1995:46). Samtidig ville det moderne samfunnet finne nye 

løsninger, for behovet for solidaritet og integrasjon ville være der fortsatt, men med nye 

måter å oppnå det på (Durkheim 1964:398). Durkheim anså moral som grunnleggende for all 

solidaritet (1964:398), og at uformelle regler er essensielle for å trekke opp de moralske 

grensene for individene; grenser som er nødvendig for å unngå moralsk oppløsning 

(Durkheim 1981:133). Likevel hadde han en tro på at de negative konsekvensene av 

omveltningene samfunnet på hans tid sto overfor ville oppveies av de positive (Giddens 

1994:14), ettersom den mekaniske solidaritet ville bli erstattet av den organiske, som baserte 

seg på gjensidig avhengighet på grunn av arbeidsdelingen i det moderne og differensierte 

samfunnet (Durkheim 1964:129). 

2.2 Fra sosiologisk tradisjon til nettverkssamfunn 

Den raske utviklingen vi ser samfunnet gjennomgå i dag er i følge Giddens (1994) et 

grunntrekk ved den moderne verden; den forandrer seg med en hastighet og intensitet man 

ikke har sett tidligere. Giddens perspektiver på modernitet kan være nyttige for å forstå 

hvordan dagens kommunikasjonsteknologi er med på drive forandringen videre, og som et 

premiss for de vitenskapelige problemstillinger som på ny oppstår som følge av teknologiens 
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sosiale påvirkning. Giddens hevder at modernitetens karakter dannes i samspillet mellom 

vårt samfunns mulighet til å skille mellom tid og rom (1994:25), restrukturere sosiale 

systemer gjennom utleiringsprosesser (1994:26), og modernitetens refleksivitet (1994:38). At 

skillet mellom tid og rom opphører gjør at vi ikke lenger er avhengig av å befinne oss på 

samme sted til samme tid for å gjennomføre prosjekter eller oppleve at vi gjør noe sammen. 

Det muliggjør globalisering, og det muliggjør rasjonalisering av organisasjoner og 

utleiringsprosessene (1994:25). Utleiringsprosessene er det som skjer når sosiale relasjoner 

og handlinger løsrives fra lokalsamfunn. Dette skjer gjennom bruk av symbolske tegn og 

dannelsen av ekspertsystemer (1994:26). Kommunikasjonsteknologi kan i så måte fremstå 

som et eksempel på ekspertsystemer; det krever enorm kunnskap å konstruere og 

tilgjengeliggjøre teknologien, som bidrar til separasjonen av tid og rom, som igjen muliggjør 

utleiringsprosessene (Kaspersen 2005:440). Giddens tredje viktige modernitetstrekk er 

refleksiviteten; ”(…) at sosiale praksiser konstant undersøkes og omformes i lyset av 

innstrømmende informasjon om de samme praksiser og at deres karakter således endres 

grunnleggende” (Giddens 1994:39). I dette ligger en forståelse av selvet som ikke bundet av 

tradisjoner og konvensjoner, men som en pågående refleksiv prosess (Kaspersen 2005:441).  

I den grad vi kan se moderniteten som et brudd på det tradisjonelle, eller at vi ser en ny 

modernitet som brudd på industrisamfunnet som Beck hevder (Rasborg 2005:474), er dagens 

kommunikasjonsteknologi sterkt knyttet til modernitetens prinsipper som Giddens 

presenterer. Mulighetene til å løsrive seg fra tid og rom, for ikke å snakke om løsrivelse fra 

sosial kontroll med det refleksive selv, men samtidig kommunisere med andre og få 

tilfredsstilt menneskelige behov, har utviklet seg kraftig med introduksjonen av 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) (Poster 1999: 36). I et McLuhansk 

perspektiv, hvor medier fremstår som en forlengelse av vår kropp og vårt selv (McLuhan 

2006:7), kan vi se IKT nettopp som en utvidelse av våre ellers begrensede måter å nå og 

kommunisere med vår omverden på, og som i tidligere tider fremstår sosial integrasjon som 

et nøkkelbegrep i de diskusjonene som oppstår.   

I kjølvannet av vår tids kommunikasjonsverktøy oppstår både entusiasme over hvilke 

muligheter vi menneskene blir gitt gjennom vår egen teknologiutvikling, men på ny oppstår 

det også bekymringer for hvilke konsekvenser IKT får for vår fremstilling av oss selv og for 

våre relasjoner (Poster 1999: 33-34). Tidlige entusiaster hadde store forventninger til 

Internett. Med tilgang til nettbaserte kommunikasjonstjenester kunne man komme i kontakt 
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med mennesker over hele verden, uavhengig av tid og rom, og uavhengig av forhold som 

sosial status, kjønn og rase. I en anonym nettverden kunne man utforske ulike sider av sin 

identitet, og på den måten komme nærmere sitt sanne selv (Turkle 1995:178). Enkelte mente 

man kunne skape fullverdige virtuelle samfunn der nye relasjoner kunne etableres og 

vedlikeholdes som i et samfunn utenom Internett, som Howard Rheingold skriver om sitt 

utstrakte sosiale liv på Internett: ”People in virtual communities do just about everything 

people do in real life, but we leave our bodies behind” (1993:3).  

Diskusjoner om hvorvidt nettbaserte møtesteder var ekte eller ikke, og ikke minst hva det vil 

si å være ekte, var fremtredende på 90-tallet (Lüders 2007:9). Mens Rheingold og Turkle 

representerte optimistene, ville kritikere si at livet på Internett var en annenrangs virkelighet 

ettersom de mente virkelig meningsfull kontakt skjer i interaksjon ansikt til ansikt. Livet på 

Internett ville således virke samfunnsoppløsende ettersom de antok at denne aktiviteten ville 

gå på bekostning av interaksjon i lokalmiljøet utenom nettet (Wellman & Gulia 1999:169).  

Sosiologen Barry Wellman mener denne diskusjonen bærer preg av at representanter fra 

begge leire ser bort fra et sentralt aspekt ved det moderne samfunnet, det faktum at mens vi 

riktignok har deler av vårt sosiale liv i nærmiljøet, vil andre deler av det være spredt utover 

et større geografisk område uten at vi nødvendigvis mister kontakten med våre venner og 

bekjente av den grunn. Wellman argumenterer således for at vi har beveget oss fra geografisk 

forankrede lokalsamfunn til et nettverkssamfunn (Wellman & Gulia 1999:169). Denne 

tanken om samfunnet som organisert i ulike sosiale nettverk er ikke ny, men i løpet av de 

siste 20 årene har spredningen av kommunikasjonsteknologi gitt fart til denne nye formen for 

organisering av det sosiale liv (Rasborg 2005:508). Nettverkssamfunn er således betegnende 

for en nyere form for organisering av sosiale grupper, der individene knytter seg til flere og 

mer fragmenterte sosiale nettverk på tvers av tid og rom. Kommunikasjonsteknologien bidrar 

i så måte til at individene kan knytte seg til en stor variasjon av ulike nettverk der de kan 

etablere og pleie mer og mindre løse bånd, de: ”(...) gjør seg til noder i sosiale nettverk” 

(Rasmussen 2007:252). Med noder menes knutepunkter som binder de ulike nettverkene 

sammen, der båndene mellom disse nodene er av ulik styrke, fra nære venner til løsere 

relasjoner. Det oppstår en ny form for sosial integrasjon, noe Rasmussen kaller 

nettverksintegrasjon (2007:252). 
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Kommunikasjonstjenestene IM og webkamera er i følge dette teoretiske perspektivet 

tjenester som bidrar til å opprettholde et nettverkssamfunn ettersom de er blant tjenestene 

som muliggjør interpersonlig kommunikasjon til tross for geografiske avstander. 

Spørsmålene som oppstår i forbindelse med hvordan sosial integrasjon foregår sett i et slikt 

perspektiv, er hvem som snakker med hvem snarere enn et fokus på hvorvidt man bor i 

samme nabolag (Wellman & Gulia 1999:169).  

I det følgende skal vi først si noe om hvordan vi ser på forholdet mellom teknologi og aktør. 

Dernest vil vi presentere webkameraets konkrete utforming og plassere det i forhold til andre 

kommunikasjonsverktøy som er relevante for denne oppgaven. Til sist vil vi presentere 

utvalgte empiriske og teoretiske bidrag knyttet til hvem unge mennesker snakker med, 

vilkårene for å utvikle sosiale relasjoner på Internett generelt, og på IM spesielt.  

2.3 Et dialektisk syn på forholdet mellom teknologi og 
sosialitet 

”Now, the question is no longer: does technology shape human communication, but rather: 

under what circumstances, in what ways, and to what extent?” (Herring 2004:27) 

I følge Roger Silverstone krever analysen av alle former for mediert kommunikasjon at man 

forsøker å forstå det dialektiske forholdet mellom teknologien og de som bruker den 

(Silverstone 2005:189). Teknologien legger forholdene til rette for en utstrakt tilgang til 

informasjon og kommunikasjon på tvers av tid og rom, og endrer således premissene for det 

sosiale spillerommet. På den andre siden er det menneskene som former den gjennom å 

anvende den, og teknologien får sin mening avhengig av de ulike sosiale prosessene 

teknologien inngår i (Silverstone 2005:189). Således former kommunikasjonsteknologien 

riktignok rammene for hva aktørene rent praktisk kan gjøre, men det er aktørene selv som gir 

teknologien mening ved å velge type teknologi i henhold til de oppgaver de ønsker å 

gjennomføre, innhold de ønsker å formidle og relasjoner de ønsker å pleie eller etablere. Det 

er dette synet på teknologi vi inntar i denne oppgaven, og plasserer oss således mellom et 

strukturperspektiv som anser teknologien som determinerende for sosialt liv, og et 

aktørorientert perspektiv, i det vi anser teknologien i seg selv for å ha strukturerende 

egenskaper, og individene for å påvirke denne strukturen gjennom å på den ene siden 

forhandle seg frem til felles forståelser for bruken av den nye teknologien (Bijker 1995:270), 
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og på den andre siden benytte seg av etablerte forståelser både fra kontekster online og 

offline.  

2.4 Teknologisk plassering av webkamera 

I dette avsnittet vil vi beskrive webkameraet nærmere, men før vi kommer så langt vil vi gi 

en kort beskrivelse av teknologien vi ser det benyttes i kombinasjon med i vårt materiale, og 

som har betydning for hvordan ungdommene bruker webkamera.  

Internet Relay Chat og Instant messaging  

Internet Relay Chat (IRC) var forløperen til instant messaging-tjenester (IM) (Herring 

2002:122). IRC kjennetegnes av at det muliggjør synkron kommunikasjon med flere 

deltagere samtidig. Deltagelse krever stort sett bare at man logger seg på med et kallenavn, 

og deltagerne er således anonyme. Deltagere skriver korte tekster som publiseres for alles 

øyne på nettsiden når man klikker på send-knappen, og samtalene logges slik at man kan 

scrolle for å følge med i de ulike samtaletrådene. Framveksten av slike tjenester var stor på 

90-tallet, og ble særlig populært blant et ungt publikum (Herring 2002:120). I enkelte slike 

åpne chatrom er det mulig å snakke privat, å ‟hviske‟ til hverandre slik at de andre ikke kan 

se hva man sier til hverandre. I fravær av en mulighet til å opprettholde dette private rommet 

over tid, kom bedriftene AOL
1
 og senere Microsoft

2
 opp med en ny tjeneste, instant 

messaging (IM) (Herring 2002:122). Det er denne typen kommunikasjonstjeneste vi ser 

webkamera benyttes i kombinasjon med i vårt materiale, og derfor denne formen for 

webkamerabruk som blir omtalt i denne oppgaven. 

Etter hvert er det kommet et mangfold av slike tjenester på markedet og er blitt svært 

populære, særlig blant unge. I 2007 rapporterte så godt som samtlige i aldersgruppen 16 til 

24 år at de bruker Internett til å kommunisere, med ”chatte/sende øyeblikksmeldinger” som 

det foretrukne Internettbaserte verktøyet. Mens rundt halvparten av 8–13-åringene i TNS 

Gallups undersøkelse fra 2007 brukte IM daglig, øker bruken i omfang og tid med økt alder 

(Statistisk sentralbyrå 2007; TNS Gallup 2007). IM-tjenester som Skype
3
, aMSN Messenger

4
 

                                              

1 http://www.aol.com 
2 http://www.microsoft.com 
3 http://www.skype.com 
4 http://www.amsn-project.net 
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og Windows Live Messenger
5
 gjør det mulig å snakke med en eller flere samtidig, i ett eller 

flere dialogvinduer, der man enten kan kommunisere ved hjelp av tekst, lyd og/eller video 

ved hjelp av et webkamera. Kommunikasjon på IM forutsetter at begge er logget på tjenesten 

samtidig. Menneskene man kommuniserer med på IM er tilgjengelige ved hjelp av en 

kontaktliste bestående av e-postadresser. Man trenger altså en e-postadresse for å kunne prate 

med folk på IM, og eieren av e-postadressen må godkjenne en invitasjon om å bli en del av 

kontaktlisten.  Tjenesten er således av en mer privat karakter enn åpen chat til tross for at 

man kan operere under et kallenavn (Kaare, Brandtzæg, Heim og Endestad 2007:611). Når 

man selv er online, vil man få beskjed når en på listen logger seg på tjenesten ved at et lite 

vindu dukker opp og forteller at vedkommende har logget seg på. Denne funksjonaliteten 

kan skrus av om man ønsker det. Ved å klikke på kontakten i listen, åpnes et vindu med to 

tekstområder, ett der utvekslingene logges etter hvert som samtalen skrider frem, og ett der 

ens egen tekst utformes før den sendes. Vinduet har også to områder der partene kan velge et 

personlig bilde, et bilde som representerer dem selv i kommunikasjonen. IM kalles gjerne 

lynmeldingstjenester, øyeblikksmeldinger eller simpelthen MSN
6
. Vi bruker betegnelsen 

MSN i presentasjonen av det kvalitative empiriske materialet i denne oppgaven ettersom 

dette er navnet informantene bruker, og IM i de øvrige delene av oppgaven.  

Nettsamfunn 

Nettsamfunn, eller sosiale nettverkssider, er sosiale samlingssteder på Internett der brukerne 

kan opprette en profil og bygge et nettverk som setter han eller henne i kontakt med andre. 

En slik profil og tilhørende venneliste kan være offentlig eller halv-offentlig avhengig av det 

aktuelle nettsamfunnets utforming med hensyn til å gjøre det mulig for brukerne å velge 

hvem som skal få tilgang til deres informasjon (boyd & Ellison 2007:211). De fleste 

nettsamfunnene legger forholdene til rette for pleie av allerede eksisterende relasjoner, mens 

andre i større grad benyttes for å komme i kontakt med fremmede, der synliggjøringen av 

hverandres vennelister eller egne interesser legger grunnlag for etablering av nye relasjoner 

(boyd & Ellison 2007:210; Haythornthwaite 2002). Det har dukket opp en rekke ulike 

nettsamfunn de siste årene, der MySpace
7
, Facebook

8
  og Nettby

9
  er blant de mest populære. 

                                              

5 http://get.live.com/nb-no/messenger/overview 
6 Windows Live Messenger het tidligere MSN Messenger 
7 http://www.myspace.com 
8 http://www.facebook.com 
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78 prosent i aldersgruppen 16 til 29 år brukte ukentlig et nettsamfunn våren 2008, hvorav 

Facebook var det mest foretrukne (Synovate MMI 2008). Det er særlig Facebook og Nettby 

som benyttes av informantene i dette materialet, og vi vil derfor gi en kort beskrivelse av 

disse nettsamfunnene.  

Facebook ble etablert i 2004 av studenter ved Harvard University, og var primært tiltenkt 

studenter og ansatte ved universitetet (boyd & Ellison 2007:218). Tjenesten spredte seg 

imidlertid, og vinteren 2007 var det rundt 940 000 norske brukere (Nisja-Wilhelmsen 2007). 

Tjenesten gjør det mulig å opprette en profil med bilde, navn, kontaktinformasjon og 

informasjon om sine interesser. Det er også mulig å publisere bilder og video i profilen sin, 

samt underholdende tilleggselementer av ulik karakter. Man bygger ut nettverket sitt ved å 

invitere andre til å bli deres kontakt, gitt at disse aksepterer invitasjonen. Det er mulig å 

skrive private meldinger til disse, og beskjeder på hverandres ”walls” som er synlige i de 

respektive nettverkene innad i nettsamfunnet.  

Nettby er et nettsamfunn hos VG hvor brukeren oppretter en profil med bilde og navn. Her 

kan man i likhet med på Facebook sende private meldinger, delta i grupper og bygge sosiale 

nettverk som er synlige for andre. Nettby opererer i motsetning til Facebook med 

moderatorer, det vil si mennesker som overvåker den offentlige aktiviteten på nettsiden og 

sørger for at medlemmene oppfører seg ordentlig. Nettsamfunnet hadde sommeren 2008 700 

000 norske medlemmer (Unanue-Zahl 2008).  

Mens Nettby er populært blant unge i tidlig tenår, slår Facebook bedre an blant de litt eldre 

(Skog 2008).   

Webkamera 

Et webkamera er et digitalt kamera som brukes til å kommunisere med andre over Internett 

ved å overføre levende bilder i sanntid. Webkamera opptrer i form av ekstern hard ware, et 

kamera man plasserer et sted i nærheten av datamaskinen, eller bygget inn i maskinen, og 

benyttes i kombinasjon med en programvare. Overføring av lyd og bilde på Internett ble først 

introdusert i form av et konferanseprogram kalt CUseeMe av medlemmer ved The Cornell 

University Information Technology Department i 1993 (Herring 2002:127). Ettersom 

                                                                                                                                            

9 http://www.nettby.no 
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båndbredden etter hvert tillot en større mengde overført informasjon og dermed bedre 

kvalitet på lyd og bilde, kom flere tjenester på markedet, både for det profesjonelle 

arbeidsmarkedet
10

 og for privat bruk (Herring 2002:127). Det er ukjent hvor mange verden 

over som i dag har og bruker webkamera, men salgstall fra Logitech og anslag fra 

markedsundersøkelsesfirmaet IDC vitner om en markant økning på 2000-tallet. I 2005 

rapporterte Logitech å ha solgt 25 millioner webkameraer, og hevdet å stå for 37 prosent av 

antall solgte webkameraer i verden. Den tidlige veksten av webkamera startet på slutten av 

1990-tallet, og har eskalert gradvis inn på 2000-tallet, med en gjennomsnittlig vekst på 44 

prosent årlig, i følge IDC (Channel Times 2005). 

Nettsamfunn som Cuworld
11

 (en etterkommer av CUseeMe) og Stickam
12

 tilbyr overføring 

av lyd og video i kombinasjon med andre vanlige egenskaper ved nettsamfunn som vi 

beskriver i neste avsnitt. I denne oppgaven ser vi som sagt på webkamera benyttet i 

forbindelse med IM, og vi lar derfor denne formen for webkamerabruk ligge.  

På IM-tjenester som MSN vil et lite symbol under det personlige bildet i dialogvinduet 

indikere om man har webkamera eller ikke, og ved å klikke på dette inviterer man den andre, 

seg selv, eller begge to til å vise seg på webkamera. Når en slik invitasjon godtas, starter 

overføringen av levende bilder i området der det personlige bildet er plassert, ved siden av 

tekstområdet. Velger man alternativet ”Start videosamtale” vil begges kamera aktiveres 

samtidig, i tillegg til lyd. Lyden kan reguleres i området ved siden av videooverføringen, der 

man kan velge mellom å dempe eller å slå av lyden. Det er mulig å bruke webkamera med 

flere samtidig, men i separate dialogvinduer for hver person man kommuniserer med. Det er 

mulig å ta stillbilder med webkameraet, men for å ta opp en lengre sekvens av levende 

overføring må man ha en ekstern programvare. Da vi startet arbeidet med denne oppgaven, 

kunne vi ikke finne en oversikt over hvor mange som bruker webkamera i kombinasjon med 

IM.  

                                              

10 Telenors MeetAt, Tandbergs Telepresence og Microsofts NetMeeting er eksempler på slike tjenester 
11 http://www.cuworld.com 
12 http://www.stickam.com 
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2.5 Hvem kommuniserer ungdom med på Internett?  

Tidligere forskning har vært opptatt av kvaliteten av sosiale bånd på Internett. Sentralt i 

denne forskningen er hvor vidt man snakker med de samme på og utenfor Internett og om 

interaksjon på Internett erstatter interaksjon ansikt til ansikt. 

Det er gjort en rekke undersøkelser på hvem unge mennesker kommuniserer med på 

Internett, som viser at nettbaserte kommunikasjonstjenester primært benyttes til å 

kommunisere med mennesker de kjenner fra før, til tross for muligheten til å kommunisere 

med hele verden (Livingstone 2008:395). Ettersom nettkommunikasjon er en av flere måter 

de samme menneskene kommuniserer ved hjelp av, ser således den tidligere nevnte 

diskusjonen om separate virkeligheter ut til å være en kunstig diskusjon (Livingstone 2003; 

Wellman & Gulia 1999:169; Wellman, Boase & Chen 2002; Tyler 2002; Parks & Floyd 

1996:92).  

En studie av 270 ungdommer i USA i 2000 viste ikke bare at menneskene de kommuniserte 

med på Internett stort sett var folk de kjente fra før, men også at dette var mennesker som var 

en del av deres hverdagsliv utenom Internett (Gross 2004).  

Dette støttes av Uslaners (2000) landsrepresentative analyse om bruk av teknologi fra 1998 i 

USA. Uslaner fant at høy bruk av Internett korrelerer med høy sosial aktivitet utenom nettet 

og store sosiale nettverk. Et sentralt poeng i Uslaners artikkel er at Internettet ikke øker eller 

reduserer brukernes nettverk, snarere at de som har store sosiale nettverk fra før 

kommuniserer med disse på nettet i tillegg til å treffe dem utenom. Han argumenterer således 

for at internettbruk er komplementært, og ikke et substitutt for fysisk samvær. Han 

konkluderer derfor med: “There is little reason to expect that simply going online taps or 

drains sociability” (Uslaner 2000:63).  

Dette funnet støttes ytterligere i en undersøkelse gjennomført i USA i 2000, der man fant at 

tenåringer med sterke sosiale bånd utenom Internett benyttet nettbaserte 

kommunikasjonstjenester for å styrke disse. Undersøkelsen viser i tillegg at tenåringer som 

ikke hadde slike nettverk etablerte nye kontakter på Internett som erstatning for det de savnet 

utenom (Lenhart, Rainie & Lewis 2001:17). I en undersøkelse fra hjemlige trakter fra 2003, 

fant man at IM er et sentralt verktøy i denne sammenhengen. Sammen med mobiltelefonen 

rangeres det som den viktigste måten å holde kontakt med nære venner på utenom det å 

møtes ansikt til ansikt, der bruken styrker relasjonene (Kaare m. fl. 2007:618). 
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Kraut m. fl. kom i 1998 frem til motsatt konklusjon. Ved å utstyre 73 familier i Pittsburgh 

med datamaskiner og tilgang til Internett over en periode på to år på slutten av 90-tallet, fant 

de at høy bruk av Internett førte til at svake bånd på nettet erstattet interaksjon med familie 

og venner utenom nettet. De fant også at dette førte til økt ensomhet og depresjon (Kraut m. 

fl. 1998). Nie m. fl. (2002) kom frem til et tilsvarende resultat, at bruk av Internett stjeler tid 

fra sosial interaksjon med venner og familie. I en oppfølgingsstudie av Pittsburgfamiliene ble 

imidlertid bildet noe forandret. Da de igjen undersøkte sitt utvalg fant de at den negative 

opplevelsen var redusert, noe de antok kunne skyldes erfaringen utvalget hadde fått med 

tiden, og dermed redusert grad av frustrasjon over teknologi som ikke fungerte som de 

ønsket. Dessuten mente de dette kunne skyldes at venner og familie etter hvert også begynte 

å bruke Internett og at de traff hverandre der (Kraut, Kiesler, Boneva, Cummings, Helgeson 

& Crawford 2002).  

Det ser altså ut til at kommunikasjon over Internett legger forholdene til rette for pleie av 

eksisterende relasjoner framfor å gå på bekostning av disse (Rasmussen 2007: 253; Endestad, 

Brandtzæg, Heim, Torgersen og Kaare 2004: 64; Lüders 2007:12).   

Til tross for at de nettbaserte kommunikasjonstjenestene primært benyttes til å kommunisere 

med mennesker de unge kjenner fra før, bidrar de også til å utvide det sosiale nettverket, 

både med hensyn til at det blir lettere å blåse liv i gamle relasjoner som man ellers ville hatt 

vanskelig for å vedlikeholde kontakten med (Skinstad 2008), og med hensyn til å bli kjent 

med nye mennesker (Tapscott 1998:56; SAFT 2006; Lenhart m. fl. 2001:17; McKenna, 

Green & Gleason 2002; boyd 2007:121; Kaare m.fl. 2007:617).  

Alder ser ut til å spille en rolle med hensyn til å bli kjent med nye. I en undersøkelse fra 2000 

ser det ut til at yngre amerikanske tenåringer er mer opptatt av å bli kjent med nye mennesker 

på Internett enn eldre tenåringer. Mens 37 prosent av de yngre tenåringene mente Internett 

gjorde det enklere å få nye venner, var det 29 prosent av de eldre som mente det samme. De 

eldre mener det er vanskeligere å etablere sterke bånd med mennesker på Internett enn 

utenom Internett, og at dette derfor er mer uinteressant (Lenhart m. fl. 2001: 17).   

Den samme undersøkelsen fant at halvparten av ungdommene hadde snakket med mennesker 

på IM som de hadde truffet på Internett. Av disse var det imidlertid mange som hadde felles 

venner utenom Internett (Lenhart m.fl. 2001:19).  
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Nettsamfunn
13

 ser også ut til å være viktige sosiale arenaer der unge mennesker kommer i 

kontakt med nye mennesker, også her er det de yngste som skiller seg ut. Berit Skog fant i 

sin undersøkelse av deltakere på The Gathering, i aldersspennet 13 til 48 år, at tidligere 

skolekamerater, barndomsvenner og familie/slekt utgjorde majoriteten av vennelisten på 

Facebook, men at de som er i sine tidlige tenår skilte seg ut ved å ha flere ukjente på listen 

enn de eldre (Skog 2008:53). Hun mente dette kunne forklares ved at det er et tegn på 

popularitet å ha mange venner på listen, og at en konsekvens av dette kan være at de med få 

venner vegrer seg for å melde seg inn. En annen forklaring kan være at de eksponeres for 

mennesker med felles interesser på nettsamfunn. I en undersøkelse av 20 norske ungdommer 

i alderen 15 til 19 år fant Marika Lüders at de tok initiativ til å bli kjent med andre 

mennesker på Internett, primært på basis av felles interesser. Deres motivasjon var i 

utgangspunktet ikke å bli kjent med nye mennesker, men bruken av sosiale nettverkstjenester 

synliggjør et selv gjennom bilder og tekst, som potensielt kan resultere i ens interesse i en 

annen (2007:142). Et viktig premiss i denne sammenhengen var at representasjonene av 

menneskene online var ekte. Informantene mente selv at de presenterte seg ærlig både på IM, 

SMS og i sosiale nettverk, men at dette er et selv som de har kontroll over fordi ingen kan se 

dem og deres fysiske reaksjoner i samtalene (2007:143).   

Kjønn ser også ut til å spille en rolle med hensyn til å bli kjent med nye mennesker på 

Internett. Mens guttene bruker sosiale nettverkstjenester for å flørte og møte nye mennesker, 

ser jentene ut til å være mer opptatt av å pleie eksisterende relasjoner (boyd 2007:121). 

2.6 Overføring av inntrykk på Internett 

Forskere er opptatt av konsekvensene av å kommunisere ved hjelp av tekstbaserte 

kommunikasjonstjenester på sosiale relasjoner fordi fraværet av nonverbal informasjon antas 

å påvirke inntrykket man får av det andre mennesket og innholdet i kommunikasjonen (Tanis 

& Postmes 2003; Walther, Loh & Granka 2005). Dette er relevant med hensyn til spørsmålet 

om nettbaserte kommunikasjonstjenester egner seg til å etablere og utvikle sosiale relasjoner.  

                                              

13 Så godt som samtlige i aldersgruppen 16 til 29 benytter seg av nettsamfunn i Norge, mens de under 16 bruker det i 

mindre grad (Synovate MMI 2007; Statistisk sentralbyrå 2007; TNS Gallup 2007).  
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Marika Lüders fant i en undersøkelse fra 2006 av 20 norske ungdommer at fraværet av 

nonverbal informasjon som kroppspråk og ansiktsuttrykk preget innholdet i 

kommunikasjonen på IM. Ettersom de ikke kunne se hverandre var det lettere å åpne seg og 

løse opp i konflikter på IM som de ikke våget ta tak i ansikt til ansikt, noe som virket 

styrkende på relasjonen forøvrig (Lüders 2007:138). Sherry Turkle har kommet fram til 

lignende resultater, at unge tenåringer enklere håndterer tabubelagte områder som seksualitet 

på Internett, både med folk de har blitt kjent med på og utenom Internett (Turkle 1995:227), 

eller som Brandtzæg og Stav uttrykker det: ”[De] opplever en form for nærhet gjennom 

distanse” (Brandtzæg og Stav 2004:33).  

Dette understøttes av en eksperimentell studie av webkamerabruk blant kvinner som 

kommuniserte i dyader. Her fant man at graden av selvutleveringer sank og graden av 

selvrapportert sjenanse økte i gruppen som brukte webkamera, noe som indikerer at til tross 

for at disse kvinnene ikke kjente til hverandres identitet, virket det å se den andres ansikt, og 

å vise sitt eget, hemmende på graden av intime utleveringer av seg selv i samtalen (Brunet & 

Schmidt 2006).  

Fraværet av visuelle og lydbaserte signaler kan føre til at man er styggere mot andre enn man 

ellers ville ha vært fordi man ikke behøver stå ansvarlig for sine utsagn i øyeblikket 

(Bjørnstad og Ellingsen 2001:26) og fordi færre inntrykk kan bidra til at avsenderen i mindre 

grad opplever at det sitter en person på den andre siden (Brandtzæg og Stav 2004:30). Dette 

støttes av undersøkelser som viser at informasjon om et nytt menneske som bilder, biografisk 

informasjon og informasjon om gruppetilhørighet bidrar til et mer positivt inntrykk og en 

mer positiv innstilling til vedkommende enn om man bare har kommunisert skriftlig (Tanis 

& Postmes 2003:691).  

Andre har funnet at aktørene tilpasser kommunikasjonen etter midlene de har til rådighet, og 

oversetter nonverbale signaler til skriftlige signaler ved å for eksempel bekrefte den andres 

utsagn tydeligere skriftlig, eller simpelthen ved å svare raskt, der et hodenikk ville vært 

passende i en ansikt til ansikt-situasjon (Walther m. fl. 2005:41). Andre måter å overføre 

denne typen informasjon på er å imitere ansiktsuttrykk og paralingvistiske egenskaper ved 

samtalen, for eksempel ved å bruke smileys for å uttrykke følelser (Walther m. fl. 2005:40). 

En undersøkelse fra 90-tallet viste at å kommunisere hyppig over tid påvirket utviklingen av 

nettinitierte relasjoner. I Internettets tidlige fase var det populært å delta i nyhetsgrupper 
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(Usenet) der aktørene anonymt kunne lese og poste meldinger under ulike temaer (Herring 

2002:117). Til tross for at man opptrådte uten informasjon om seg selv utover det man skrev 

i disse nyhetsgruppene, fant man en sammenheng mellom grad av aktivitet på forum og 

etablering av personlige relasjoner (Parks & Floyd 1996:93; Walther, Anderson & Park 

1994:476). I en undersøkelse av 24 slike nyhetsgrupper fant Walther, Anderson & Park 

(1994) at 60 prosent av deltakerne i alderen 15 til 57 år hadde utviklet personlige relasjoner 

med mennesker de hadde truffet i nyhetsgruppen. Disse skilte seg ut fra de som ikke hadde 

utviklet personlige relasjoner ved å bruke mer tid på nyhetsgrupper, både med hensyn til å 

lese og å poste innlegg. Disse relasjonene var i like stor grad mellom samme kjønn som 

mellom menn og kvinner, og alder så heller ikke ut til å spille en stor rolle. De fant at 

mengden sosioemosjonelt innhold mellom folk som hadde truffet hverandre i slike 

nyhetsgrupper økte når tid anvendt ikke var en restriksjon. Sentrale funn her er at de som 

startet med å utveksle meldinger i en nyhetsgruppe etter hvert benyttet seg av flere kanaler 

for å kommunisere med hverandre. Halvparten av disse utvekslet ukentlig meldinger, enten i 

nyhetsgruppen eller per mail, en tredjedel snakket med sine online relasjoner på telefonen og 

en like stor andel hadde truffet disse offline
14

. Som Haythornthwaite skriver:  ”(…) more 

strongly tied pairs communicate more frequently, maintain more and different kinds of 

relations, and use more media to communicate” (2001:1).  

I en nyere studie av deltakere i nyhetsgrupper fant man at deltagere som synes det var enklere 

å vise sitt ”sanne jeg” på Internett enn ansikt til ansikt, i større grad enn andre utviklet intime 

relasjoner på Internett som etter hvert ble varige relasjoner utenom Internett (McKenna m. fl. 

2002). Når man ikke vet hvem som sitter på den andre siden kan anonymiteten gi en 

opplevelse av både frihet til å spille en annen (Turkle 1995:179) og til å leve ut en mer åpen 

versjon av seg selv ettersom man ikke vil måtte stå ansvarlig i etterkant (McKenna m. fl. 

2002), man kan enkelt trekke seg ut (Wellman & Gulia 1999:176). Enkelte fremhever 

betydningen av muligheten til å komponere og redigere en tekst før man sender den fra seg. 

Dette gir tid til å tenke seg om og gjør det enklere å kontrollere inntrykket man gir av seg 

                                              

14  SAFT-undersøkelsen viser at 22 prosent av norske unge mennesker mellom 9 og 16 år sier de har møtt folk som de har 

truffet på nettet (SAFT 2006). Det kan se ut som at det er flere i urbane områder som gjør dette ettersom de har tilgang på 

flere mennesker i geografisk nærhet enn de som bor i utkantstrøk, og at det derfor blir enklere å treffes (Lüders 2007:145). 
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selv på mottakeren enn i en ansikt til ansikt-situasjon eller på telefonen, og innholdet kan 

således bli mer ærlig (Lüders 2007:139-140). Denne kontrollen gjør ungdommene friere enn 

i ansikt til ansikt-interaksjon, de våger å åpne seg i større grad, noe som er særlig fordelaktig 

for sjenerte mennesker (McKenna m. fl. 2002).  

Vi har funnet lite forskning på webkamera, men vi presenterer noen funn som kan være 

relevante fra bruk av videotelefoni. Undersøkelsene er fortrinnsvis eksperimenter gjort med 

den hensikt å undersøke om ansiktsuttrykk og kroppsspråk gjør det enklere å utføre konkrete 

oppgaver enn om man kun bruker telefon, først og fremst i en tenkt arbeidssituasjon. Sentrale 

funn er at det tar lenger tid å løse en oppgave dersom man bruker både audio og video, enn 

om man bare bruker audio, fordi man uttrykker seg tydeligere og mer formelt på telefonen 

enn når man kan se det andre mennesket. En annen årsak til at det tok lenger tid var at 

aktørene i det hele tatt kommuniserte mer for å komme fram til en felles forståelse, både i 

form av verbal og ikke-verbal informasjon (O‟Malley, Langton, Anderson, Doherty-Sneddon 

& Bruce 1996).  

2.7 Samhandling på Internett 

Internett er en viktig arena for ungdommers sosiale liv, og de benytter seg av en rekke ulike 

nettbaserte kommunikasjonsverktøy (Livingstone 2003: 159-160; Drotner 2000:152). 

Brukskulturene som oppstår rundt de ulike kommunikasjonstjenestene vitner om at det 

oppstår regler for samhandling, både med hensyn til innhold og hvilke relasjoner man pleier 

ved hjelp av verktøyene (Silverstone 2005:189; Thumim 2006:260; Livingstone 2003:159). 

Implisitt i spørsmålet om hvordan man gjør webkamera med ulike sosiale relasjoner ligger 

det en antakelse om at det finnes oppfatninger om hvordan man bør oppføre seg når man 

bruker også dette verktøyet. Samhandling og regler for hvordan man oppfører seg når man 

kommuniserer med andre er den symbolske interaksjonismens felt. Vi vil i dette avsnittet 

presentere noen sentrale teoretiske begreper som vil være nyttige i drøftningen av 

webkameraets rolle i brukernes sosiale liv.  

2.7.1 Scenen som samhandlingsarena 

I Erving Goffmans Vårt rollespill til daglig presenteres analytiske begreper for hvordan og 

hvorfor mennesker handler som de gjør i ansikt til ansikt-situasjoner (Jacobsen og 
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Kristiansen 2002:88). Ved hjelp av teatermetaforer beskriver han ulike aspekter av den 

sosiale samhandlingsarenaen som bidrar til å opprettholde en sosial orden. Når mennesker 

kommer sammen, skjer dette i følge Goffman på en scene der deltagerne opptrer i henhold til 

en rolle, som innebærer å følge visse etablerte mønstre for at handlingene skal være 

meningsfulle for deltagerne (Goffman 1992:22). En deltagers opptreden avhenger av 

vedkommendes evne til å uttrykke seg ved hjelp av sin personlige fasade (1992:29) slik at de 

andre får et inntrykk som er i overensstemmelse med definisjonen vedkommende har, eller 

ønsker å gi de andre deltagerne, av seg selv og situasjonen han eller hun er en del av 

(1992:15). En sentral del av dette arbeidet er å være i stand til å kontrollere dette inntrykket 

man har på andre mennesker, alt etter hvilken motivasjon man har i samhandlingen. 

Personlige fasader består av uttrykksmidler som en ytre fremtoning og deres manerer, der 

den første delen består av ytre, meningsbærende tegn som klær og utseende, mens den andre 

delen består av deres oppførsel, hva de sier og gjør (1992:29). I tekstbasert kommunikasjon 

vil ikke den ytre delen av den personlige fasaden være synlig, mens deres manerer vil ta form 

av skriftlige utsagn. Introduksjonen av webkamera bringer noe nytt inn i den nettbaserte 

interaksjonen ved at den vil gjøre den ytre delen av ens fasade mer delaktig, og situasjonen 

vil således ligne mer på samhandlingsformen Goffman beskriver, interaksjon ansikt til 

ansikt.  

Goffman skrev sine teorier i en tid der Internett ikke var en utbredt arena for samhandling, 

men ”Goffman er anvendelig fordi han gir oss et sammenligningsgrunnlag. Skal vi forstå 

nettbasert interaksjon, vil vi uvegerlig måtte kontrastere den til stedets interaksjon, og ingen 

har beskrevet den bedre enn Goffman” (Rasmussen 2004 – uten sidetall).  

Goffman opererer med et begrepspar fra teatermetaforen som også er nyttige for vår analyse 

av ungdoms bruk webkamera, begrepene front stage og back stage (1992:96-97). Med front 

stage mener Goffman området der en spesifikk opptreden foregår, der man styrer inntrykket 

man ønsker å gi på de andre. Back stage er derimot området der aktøren kan la fasaden hvile, 

og der man kan øve seg på sine opptredener.  

2.7.2 Hverdagsritualer  

”A rule of conduct may be defined as a guide for action, recommended not because it is 

pleasant, cheap or effective, but because it is suitable or just.” (Goffman 1982:48) 
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Et viktig poeng i Goffmans teori er at menneskene følger regler for samhandling for å 

opprettholde en sosial orden, ikke bare for den sosiale ordenens skyld, men for deres egne 

selvs skyld (Jacobsen og Kristiansen 2002:64-65). Dersom interaksjonen bryter sammen, går 

det utover deres egen oppfatning av dem selv som individ fordi deres selv speiles i 

samhandling med andre (Jacobsen og Kristiansen 2002:91). For at samhandling i hverdagen 

skal foregå smidig, følger medlemmene av et samfunn derfor av et sett av regler av rituell 

karakter i det de har ivaretakelsen av de ulike individenes selv som formål. Slike handlinger 

sørger for at deltakerne er høflige mot hverandre og er således sentrale i arbeidet med å 

opprettholde den sosiale orden. Dette kaller Goffman seremonielle ritualer (1982:57). Man 

demonstrerer ærbødighet ved å sørge for at man ikke trår for nær andre menneskers selv, det 

Simmel kaller idealsfæren (Goffman 1982:62), og ved å utføre handlinger som viser respekt 

både for eget og den andres selv. Den første formen for ærbødig seremoniell aktivitet, eller 

fravær av handling, kaller Goffman unngåelsesritualer, mens den andre har fått betegnelsen 

presentasjonsritualer. Den andre formen for seremonielle ritualer dreier seg om aktiviteter 

knyttet til ens oppførsel (Jacobsen og Kristiansen 2002:81). Ved å opptre korrekt, og kle seg 

etter situasjonen man er i, viser man respekt både for den andre og seg selv. Reglene er av 

symmetrisk karakter i det de enkelte har en moralsk forpliktelse til å følge dem, og samtidig 

vil forvente at andre også vil gjøre det. 

I tilfellene der man kommer til skade for å bryte seremonielle ritualer, som for eksempel å 

unngå å hilse, snakker Goffman om at det oppstår en rituell ubalanse som krever en 

korreksjonsprosess for å gjenopprette balansen i situasjonen, som for eksempel ved å be om 

unnskyldning for at man overså vedkommende (Goffman 1982:19-20).  

Det Goffman kaller ansikt er sentralt i dette arbeidet. Ansikt er ikke utelukkende ansiktet, 

men kan forstås som det helhetlige inntrykket som individet gir sine omgivelser, enten han 

eller hun har gitt dette inntrykket bevisst eller ikke (Goffman 1982:5). Dette inntrykket kaller 

Goffman en linje, som individet er forpliktet til å opptre i henhold til (1982:5) for å opptre 

konsistent. Arbeidet med å ivareta deltagernes selv i samhandlingen, dreier seg implisitt om 

å ivareta deltagernes ansikt, i det ansiktet er den mest fremtredende delen av ens opptreden 

(Jacobsen og Kristiansen 2002:112). Dette arbeidet går ut på å uttrykke respekt, både for en 

selv og den andre, gjennom å presentere et passende ansikt, som for eksempel å vise et 

sympatiserende ansikt når noen forteller noe trist. Man må dessuten unngå å havne i en 
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situasjon der en av partene kan komme til å tape ansikt, noe som krever en 

korreksjonsprosess, som nevnt i forrige avsnitt.  

2.7.3 Selvpresentasjon 

Et sentralt aspekt i enhver samhandlingssituasjon, i følge Goffman, er å iscenesette seg selv. 

Ved hjelp av sine handlinger søker aktørene å gi et inntrykk av seg selv slik de ønsker at 

andre skal se dem (Jacobsen og Kristiansen 2002:91). Goffman mener det er en fundamental 

asymmetri i alle kommunikasjonsprosesser, der den som handler bevisst gir fra seg en type 

informasjon, mens den som iakttar får med seg to; det den handlende bevisst ønsker å 

formidle, gjerne verbalt, og det den ubevisst formidler gjennom sitt ansiktsuttrykk og 

kroppsspråk (Goffman 1992:15-16). Man oppnår symmetri i kommunikasjonsprosessen når 

avgitt og gitt informasjon uttrykker det samme i iakttakerens øyne (1992:17). 

Utgangspunktet for dette samspillet mellom symmetrisk og asymmetriske 

kommunikasjonsprosesser er et moralsk prinsipp om å opptre konsistent, noe som innebærer 

at aktørene må opptre i henhold til den linjen de har tatt i situasjonen (1992:20). 

Samhandlingen preges av den handlendes arbeid med å beherske sine antatte ubevisste 

signaler slik at vedkommende opptrer konsistent, mens iakttakeren vil anta at den handlende 

vil forsøke å presentere seg så fordelaktig som mulig, og derfor vil se etter stadig nye tegn 

som kan avsløre ens egentlige mening (1992:16). I arbeidet med å opptre konsistent mener 

Goffman man også må unngå å gi etter for humørsvingninger og impulser, man må 

byråkratisere humøret i henhold til den rollen man har i øyeblikket (1992:53). Til tross for at 

iakttakere stadig registrerer informasjon som avviker med linjen avsenderen har i en 

opptreden, er det ikke slik at vedkommende vil gjøre den handlende oppmerksom på sin 

oppdagelse, og dermed forkaste definisjonen av situasjonen. Han eller hun vil snarere bygge 

opp under opptredenen for å unngå en åpen konflikt og dermed opprettholdes en 

skinnenighet, en foreløpig samstemmighet (1992:18).  

Den nonverbale informasjonen er ikke tilgjengelig i tekstbasert kommunikasjon på Internett, 

men vil bli synlig ved bruk av webkamera. I spørsmålet om webkameraets betydning for 

sosial interaksjon på nettet, ligger en implisitt forståelse av at webkamera bringer en ny 

dimensjon inn i nettkommunikasjonen.  



 35 

Nettbasert selvpresentasjon kan også kalles en representasjon av selvet, i form av utvalgte 

bilder, tekst eller video som symboliserer en selv (Thumim 2006:261). Samtidig er Goffmans 

forståelse av selvpresentasjon, til tross for at den er knyttet til fysisk fremtoning forankret i 

stedet, anvendelig på internettforskning nettopp på grunn av de diskusjonsmulighetene som 

oppstår i spennet mellom representasjon på Internett og selvpresentasjon utenom Internett 

(Rasmussen 2004).  

2.7.4 Rammer  

Ved introduksjonen av ny teknologi oppstår det gjerne usikkerhet rundt reglene for bruk, og 

aktørene må, gjennom interaksjon med andre, forhandle seg frem til en felles forståelse 

(Bijker 1995:270). Goffmans begreper ramme og keying kan være nyttige i analysen av 

ungdommenes forståelse av dette relativt nye kommunikasjonsverktøyet.  

Vi benytter oss av våre erfaringer når vi skal forstå en ny situasjon, vi setter dem inn i en 

forståelsesramme for å gjøre omgivelsene meningsfulle for oss (Jacobsen og Kristiansen 

2002:147). Dette mentale organiseringsprinsippet kaller Goffman ramme (1986). Basert på 

tidligere erfaringer vil individet ha noen antagelser om hvilke motiver deltagerne har i 

situasjonen man står overfor, og vil opptre i henhold til disse. En ramme vil ha et sett av 

regler som veileder deres opptreden, og individene kan finne disse retningslinjene ved å stille 

seg spørsmålet ”hva skjer her?” (Goffman 1986:8). Det han eller hun tolker som svaret på 

dette spørsmålet vil gi situasjonen mening.  

Overfor en ny situasjon må aktørene belage seg på sin erfaring fra lignende opplevelser 

tidligere og overfører betydningen fra en ramme til en annen. Goffman kaller dette keying 

(1986:44), noe som gjerne bidrar til at det oppstår ulike fortolkninger av hva som foregår i 

samme ramme fordi vi har ulike erfaringer (Jacobsen og Kristiansen 2002:148). Ved 

introduksjonen av ny teknologi oppstår det gjerne usikkerhet rundt reglene for bruk, og 

aktørene må gjennom interaksjon med andre forhandle seg frem til en felles forståelse 

(Bijker 1995:270). Goffman kaller dette kommunikasjon om rammer, det vil si at deltagerne 

kan foreslå en ny ramme eller forhandle seg frem til hvilken ramme for samhandlingen som 

skal gjelde (Album 1996:23). I slike overganger er skillet mellom gitt og avgitt informasjon 

igjen relevant i det den nonverbale informasjonen kan tolkes som retningsgivende spor, som 

signaliserer hvordan man forholder seg til situasjonen (Goffman 1986:213). Slik informasjon 
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kan være nonverbal som å flakke med blikket eller nikke med hodet, eller verbal ved å si 

”mm” eller ”nettopp”. Dette kan benyttes bevisst eller ubevisst for å uttrykke hvorvidt 

oppmerksomheten er rettet mot det andre mennesket og det aktuelle temaet for samtalen, 

samtalens hovedaktivitet. Slike signaler er viktige for å strukturere responssekvensene i en 

samtale, hvem som skal snakke når, og foregår simultant med verbale utvekslinger knyttet til 

samtalens hovedtema (1986:211-213).   

2.8 Tillit og risiko 

Når tap av ansikt fører til at vi blir utsatt for ydmykelser, er det gjerne som resultat av 

forventninger som ikke oppfylles (Goffman 1982:105). Sett i forhold til 

internettkommunikasjons kan et slikt tap av ansikt være en risiko ungdommene løper om de 

presenterer seg selv på én måte på nettsamfunn, mens deres fremtoning på webkamera 

oppleves som helt annerledes.  

Kontekst, posisjon og relasjon kan i så måte være avgjørende for hvorvidt pinligheter kan 

unngås. Om man kjenner noen godt vet man gjerne hvilke temaer som passer og ikke passer 

å ta opp, mens i tilfelle med en man ikke kjenner godt vokter man seg vel. Samtidig vil 

posisjon ha noe å si for hvor vel man vokter seg. Dersom man er i en overlegen posisjon 

hevder Goffman at man vil være i stand til å tillate seg langt mer, fordi man befinner seg i en 

posisjon som er uavhengig de andres oppfatning og fordømmelse (1982:26). Dette 

sammenfaller med Blaus teori om sosialt bytte og personlige relasjoner, der de som føler at 

de har noe å tape, eller har en lavere status i inngåelse av en relasjon, opptrer mer taktfullt for 

å minimere risikoen for avvisning. Motsatt kan de i en høyere posisjon, som ikke har samme 

behov for å opprettholde den samme relasjonen, være mer skjødesløs i sin adferd (Wallace & 

Wolf 2005:341).  

Denne balansegangen mellom sosial posisjon, opprettholdelse av ansikt og 

relasjonsinngåelse handler om å finne tillit i andre mennesker, for lettere å unngå tap av 

ansikt. 

Sztompka definerer tillit som ”a bet about the future contigent actions of others” (1999:25), 

altså en antakelse om andres mulige fremtidige handlinger, og anser tillit som et resultat av 

rykte, atferd og fremtoning (1999:71). Ens rykte er basert på våre tidligere handlinger, som 

enten er gjort kjent via en tredjeperson eller som følge av direkte interaksjon (1999:71). 
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Atferd er knyttet til nåværende handlinger og situasjon, som kan være viktig der rykte ikke er 

å oppdrive (1999:77). Fremtoning er derimot knyttet til ytre faktorer, som gir signaler til 

omgivelsene som eventuelt tolkes i tillitsgivende retning (1999:79). Disse kriteriene kan 

sammenliknes med Goffmans forståelse av bedømningen av en annen, hvilket er avhengig av 

hvor mye man vet om vedkommende og hvordan personen presenterer seg (1992:12). 

Veddemålsmetaforen til Sztompka er også sammenfallende med Gambettas forståelse av 

tillit i relasjoner som en opplevelse av høy nok sannsynlighet for at en aktør skal oppføre seg 

skikkelig overfor en, til at aktørene vil inngå i et forhold (Gambetta 1988:217). I likhet med 

Sztompka ser Luhman tillit som noe man kan oppnå hos andre basert på hvordan man 

fremstiller seg selv (Luhman 1999:112). Tillit baserer seg på en reduksjon i følt risiko, som 

”tjener til å bygge bro over et usikkerhetsmoment i tilknytning til andre menneskers atferd” 

(Luhman 1999:57).  

Vi kan altså si at tillit handler om å overkomme følelsen av at man utsetter seg for risiko ved 

å gå inn i en relasjon eller situasjon, som kan oppnås ved informasjonstilfang og 

inntrykksstyring. Samtidig er ikke risiko et ensartet begrep som enkelt forstås gjennom slike 

definisjoner. Som vi senere vil se av intervjuene relaterer informantene seg til ulike former 

for risiko, som vi anser er viktige å definere.  

Risiko forbundet med internettkommunikasjon er ofte tenkt som fare for overgrep, som vi 

innledet denne avhandlingen med. Men selv når nettmøter aldri blir til et møte ansikt til 

ansikt eller til en situasjon hvor man gjør noe man kan angre på, som å kle av seg, kan 

aktørene oppleve at de utstetter seg for stor risiko. Den formen for risiko som ikke relateres 

til overgrep henger på en subjektiv forståelse av hva aktøren anser som risikabelt i sosiale 

situasjoner. Å fortelle en vilt fremmed på nettet om sine innerste tanker kan for noen virke 

totalt risikofritt. Ved å fortelle om sine innerste tanker til en som vet hvem du er, kan samme 

utlevering medføre enorm risiko for å tape ansikt; for å bli avslørt som noe annet enn det 

man ønsker å presentere seg som, jamfør Goffmans teori om tap av ansikt (1982). Vi ser 

altså at risiko ikke er én gitt størrelse, men kan variere mellom ulike situasjoner, personer og 

anonymitetsgrad.  

I essayet Where the Action is, definerer Goffman handling som ulike aktiviteter som har 

konsekvenser, er problematiske og iverksettes på grunn handlingen i seg selv er av interesse 

(1982:185). Han omtaler i hovedsak spenningshandlinger som å delta i sport og eller 
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veddemål, men ideene bak denne forståelsen av handling kan overføres til selvpresentasjon 

og samhandling på nettet, hvor man kan risikere ulike tap. Videre spesifiserer Goffman to 

ulike perspektiver – en objektiv og subjektiv opplevelse av risiko eller muligheter, der den 

objektive er knyttet til den faktiske risiko en løper ved en handling, mens den subjektive 

baserer seg på enkeltmenneskets følelse, som ikke behøver å ha noe med de faktiske forhold 

å gjøre (1982:151). Det er både en objektiv og en subjektiv risikodefinisjon vi ser gjør seg 

gjeldende for ungdoms internettaktiviteter, og som begge bidrar til å påvirke deres 

handlinger. 

Den objektive risikoatferden innen nettaktivitet anser vi altså som den institusjonaliserte og 

konkrete formen for risikoatferd på nettet, som utsetter utøveren for fare for overgrep av 

fysisk, seksuell eller økonomisk art. Dette kan være handlinger som aktøren ikke 

nødvendigvis selv er bevisst, men risikoen er objektivt til stede, uavhengig aktørens 

subjektive oppfattelse.  

Den subjektive risikoatferden innen nettaktivitet kan vi forstå som den individuelle 

risikoatferden, som angår aktørenes individuelle oppfatninger av hva som er risikabelt ved 

ens atferd. Det er avhengig av individenes ulike oppfatninger av hva ved deres atferd som 

kan være risikabelt i forhold til individenes egne krav til opprettholdelse av seg selv og sin 

egen selvpresentasjon. Denne formen for risiko er knyttet opp til Goffmans (1982) forståelse 

av tap av ansikt. 

Den objektive risikoatferden kan også oppleves som subjektivt risikabelt, men i anvendelsen 

av disse begrepene i analysen av vårt datamateriale vil vi forholde oss til den objektive 

risikoatferden i relasjon til en ytre fare, mens vi forholder oss til den subjektive 

risikoatferden som en rent selvopplevd fare for ydmykelse ved selvpresentasjon og 

samhandling med andre, som ikke oppleves, sett utenifra, som direkte skadelig på noe vis. 

2.9 Teoretiske perspektiv på nettrelasjoner 

På Internett som i livet forøvrig, kan man kommunisere med sterke og svake bånd. Med 

sterke bånd forstår vi gode venner eller familie, mens svake sosiale bånd er bekjente. Vi ser 

til Granovetter for en utdypende definisjon: ”(...) the strength of a tie is a (probably linear) 

combination of the amount of time, the emotional intensity, the intimacy (mutual confiding), 

and the reciprocal services which characterize the tie” (Granovetter 1973:1361). 
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Simmel introduserer oss for en liknende inndeling med begrepene vennskap og bekjentskap, 

som skilles ved grad av kjennskap og engasjement i hverandre. Der bekjentskap i større grad 

er preget av overflatisk kunnskap om hverandre og et fravær av intimitet (1950:320), er 

vennskap preget av en ”absolutt psykologisk intimitet” (1950:325). Simmel hevder at den 

moderne tidsalder også fører med seg endringer i vennskapsrelasjoner, nemlig differensierte 

vennskap, som ikke inkluderer alle aspekter ved et menneske, men kanskje bare baserer seg 

på felles interesser eller en felles erfaring (1950:326).  Det intime grunnlaget for et vennskap 

finner vi i Simmels redegjørelse av dyader hvor han hevder at intime relasjoner baserer seg 

på eksklusiv kunnskap, at to deltakere i en dyade forteller eller viser ting som de ikke deler 

med noen annen (1950:126-127). 

Sett i et nettvennskapsperspektiv kan en rekke vennskapsforhold regnes som nettopp 

vennskap, og ikke bekjentskap, om vi legger denne definisjonen til grunn. En kan altså bli 

gode venner uten noensinne å møte hverandre, så lenge man deler hemmeligheter og intime 

detaljer. Det kan se ut til at denne grove inndelingen i vennskap og bekjentskap ikke er presis 

nok i forhold til en del av de relasjonene som vi ser utvikles på nettet. Det som også vil bidra 

til å definere typen vennskap er de rammer som settes for de ulike situasjonene relasjonene 

går gjennom. Album (1996) deler rammebegrepet opp i to hovedformer som kan være nyttig 

i vår forståelse av vennskapsbegrepet. Den ene rammetypen preges av at deltakerne er 

interessert i samtalens innhold, for innholdets del, som han baserer på Goffman (1982), mens 

den andre preges av en primær interesse for samværet eller relasjonen, fremfor det de 

snakker om (Album 1996:204).  En slik inndeling kan sammenliknes med Simmels to 

interaksjonstyper, sosialitet og sosiabilitet. Der sosialitet beskriver sosial interaksjon knyttet 

til et bestemt innhold, er sosiabilitet knyttet til omgang for omgangens skyld (Simmel 

2001:130). Videre i kapittel 6 vil vi trekke på Albums definisjon av de to hovedtypene 

rammer for interaksjon, og dele opp samhandlingstyper på nettet i innholdsfokusert og 

personfokusert samhandling. 

Ettersom nettrelasjoner er, om ikke et resultat av men en del av den moderne tidsalders 

utvikling av teknologiske kommunikasjonsverktøy, er det naturlig å se til Giddens for en 

nærmere skildring av hva som preger modernitetens vennskapsformer. Giddens skisserer vår 

tids nære relasjoner, i kontrast til mer tradisjonelle samfunns relasjoner, ved at de ikke lenger 

er bundet av samme konvensjoner og ytre forankringer, men er rene relasjoner i den grad at 

de eksisterer for relasjonenes og de involvertes egen del (Giddens 1991). I en idealtypisk 
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forklaring av rene relasjoner beskriver han dem som frittflytende (1991:89) ved at de ikke er 

basert på andre bindinger enn de som oppstår mellom partnerne; de er ettertraktet kun på 

grunnlag av hva selve relasjonen kan tilføre de involverte (1991:90); og de er refleksivt 

organisert, på en åpen måte og på et kontinuerlig grunnlag (1991:91-92). Med dette mener 

Giddens at vi har et refleksivt forhold til våre forhold, vi vurderer hele tiden forholdet og vår 

posisjon i det.  

Videre nevner han forpliktelse som en essensiell forutsetning, som en erstatter for tidligere 

tiders ytre forankring (Giddens 1991:92-94). Dette skaper en trygghet, som sikrer at 

forholdet vedvarer, selv gjennom mer turbulente tider. En forpliktelse til hverandre krever 

også innsats fra begge parter, ettersom en ren relasjon ikke kan eksistere uten grunnleggende 

elementer av gjensidighet. Intimitet (1991:94-95) er også en sentral forutsetning, som ikke 

innebærer fysisk intimitet per se, men en mental intimitet – at en står hverandre nær nok til å 

dele av egne følelser og erfaringer. Gjensidig tillit (1991:96-97), som er nært knyttet til 

intimitet, må jobbes frem mellom partene gjennom å utvise tillit til den andre, samt vise at 

man selv er til å stole på. Det er viktig å fremstå som konsistent og forutsigbar, en kunnskap 

om den andre man kun kan tilegne seg gjennom intimt samvær. 

Gjennom de ulike prosessene som finner sted i utviklingen av intimitet i rene relasjoner 

skapes også individenes egen identitet. Dette skjer gjennom prosesser for eksplorering av 

selvet som en del av en dyade, med delt historie (1991:97). Dette er nært knyttet til Giddens 

forståelse av det refleksive selvet i moderniteten, som er løsrevet fra tradisjonelle bindinger 

og konvensjoner (Giddens 1991:5; Giddens 1994:39). Derfor er aktøren overlatt til sine egne 

valg og konstitueringen av selvet fremstår derfor som et refleksivt prosjekt: ”(…) which 

consists in the sustaining of coherent, yet continuously revised, biographical narratives, takes 

place in the context of multiple choice as filtered through abstract systems” (Giddens 

1991:5). I forhold til relasjoner som inngås på nett, kan Giddens forståelse av individenes 

refleksivitet være nyttig, ettersom nettet åpner for en friere tilgang til relasjoner, hvor man 

tilsynelatende fritt kan velge hvem man vil inngå i relasjoner med, uten de nevnte 

tradisjonelle bindingene. Vi kan hypotetisk sett møte mennesker som vi aldri ellers ville 

møtt. Samtidig vil vi se dette i forhold til de rammer aktørene trekker på for å definere sin 

interaksjon med andre (Goffman 1986), som bidrar til et normativt reisverk for den aktuelle 

samhandlingssituasjon, og dermed en begrensning av det refleksive, moderne individet.  
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3. Metode 

Ettersom vi er to som har skrevet denne oppgaven har vi ønsket å utnytte oss av den 

kapasiteten det innebærer. Det har gjort at vi har sett muligheten til å samle inn både 

kvalitative og kvantitative data. Ettersom dette er en såpass eksplorerende oppgave, som 

omhandler et felt i stadig endring, har det vært av interesse å gjennomført både en kvantitativ 

studie som gir oss svar på omfang av webkamerabruk blant ungdom i Norge, da dette ikke 

har vært kartlagt tidligere, samt en kvalitativ studie som gir oss svar på hvordan webkamera 

brukes og webkameraets betydning for de som bruker det. I det følgende vil vi gjøre rede for 

hva det innebærer å benytte seg av flere typer data, hvordan den kvalitative og kvantitative 

datainnsamlingen og analysen er gjennomført, og vårt metodologiske og vitenskapsteoretiske 

ståsted. 

3.1 Pragmatiske metodevalg 

Å benytte seg av flermetodedesign, eller metodetriangulering, har vært savnet i forskning om 

ungdom og media- og teknologibruk (Werner 1998:32). Dette savnet er langt fra spesifikt for 

vårt felt, men med tanke på den raske utviklingen vi ser innen kommunikasjonsteknologi, 

øker behovet for både kvantitativ kartlegging og kvalitative studier som tar sikte på å forstå 

bruken fra innsiden. Dette gir en mer helhetlig tilnærming, som forhåpentligvis vil gi oss mer 

utfyllende svar enn om vi kun hadde forholdt oss til én type data. 

Med en etnometodologisk innfallsvinkel kan det argumenteres med at vi har et særskilt 

behov for metodetriangulering. Den komplekse bruken av kommunikasjonsverktøy blant 

ungdom lar seg ikke fange opp gjennom ensidig innrettede studier, og det etterlyses her 

blandingsmetoder for å fange opp meningsaspektet og den sosiale konteksten verktøyene 

benyttes i (Wyn & Cuervo 2005). Det støttes også av Anderson og Tracy, som i sin forskning 

om Internettets påvirkning på hverdagslivet i Storbritannia konkluderer med at ”det har blitt 

tydelig at integreringen av kvalitative og kvantitative datakilder kan være en ekstremt 

kraftfull måte å undersøke både det gjennomsnittlige, eller mønstre på populasjonsnivå, ved 

hjelp av kvantitative data; og de prosessene som genererer dem ved hjelp av kvalitative data. 

Den ene er ikke tilfredsstillende uten den andre” (2002:160, egen oversettelse). 
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Samtidig må vi vurdere hvilke muligheter og utfordringer vi står overfor ved å benytte oss av 

både kvalitative og kvantitative data. Ofte regnes kvalitativ forskning som eksplorerende, 

hvor man har en nærhet til det man undersøker, og hvor man finner frem til kategorier, 

variabler og meningsinnhold. Kvantitative metoder på sin side, tester forklaringer og finner 

generelle mønstre og frekvenser, og ser på fenomenet som studeres med en større distanse 

(Ringdal 2001). 

Som følge av de ulike metodenes karakteristikker er det tradisjonelt sett vanligst å samle inn 

kvalitative data før kvantitative, for å danne et empirisk grunnlag for den kvantitative studien 

(Grønmo 1998:99). Samtidig kan det å benytte seg av kvantitative data før kvalitative danne 

”(…) et viktig grunnlag for strategiske vurderinger av hvilke fenomener eller problemer som 

det er særlig viktig å fokusere ved hjelp av mer intensive, kvalitative 

oppfølgingsundersøkelser” (Grønmo 1996: 101). 

Det er heller ingenting i veien for å benytte de kvantitative og kvalitative parallelt ved at de 

kvantitative dataene gir svar på frekvenser, fordelinger og sammenhenger for fenomenet, 

mens de kvalitative dataene kan utdype og konkretisere de kvantitative funnene; noe Tschudi 

(1996) mener er nødvendig ettersom kvalitative forutsetninger må være tilstede, skal den 

kvantitative delen være meningsfull. 

For vår del er det i mindre grad prinsipielle valg som står bak vår induktive og eksplorerende 

tilnærming, eller vårt valg av en innledende kvantitativ og en etterfølgende kvalitativ studie. 

Vi har vært interessert i et nytt kommunikasjonsverktøys sosiale påvirkning, som i svært 

liten grad har vært kartlagt tidligere. Dette gjorde at vi ønsket å gjennomføre en kvantitativ 

undersøkelse for å finne ut av omfang, generelle mønstre for bruk, og sammenhenger. 

Samtidig var vi i hovedsak interessert i hvordan ungdom bruker det, hvilken mening de 

tillegger webkamera, sett i forhold til andre kommunikasjonsverktøy, for å forstå hva som 

gjør at de bruker det slik de gjør. Derfor var det i alle tilfeller hensiktsmessig for oss å 

benytte oss av kvalitative intervjuer som avdekker ”hvordan” og ”hvorfor”.   

Samtidig som de ulike datatypene presenteres selvstendig i denne oppgaven, er det en 

naturlig sekvens for datainnsamlingen, som følgelig har fått betydning for det samlede 

resultatet. Ettersom den kvantitative studien var en del av en omfattende 

omnibusundersøkelse gjennomført av Synovate MMI svært tidlig i prosessen, var vi nødt til 
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å gjennomføre den kvantitative studien før den kvalitative, selv om det motsatte kunne vært 

ønskelig. Det er ikke dermed sagt at det ikke har vært nyttig å gjennomføre undersøkelsene i 

den rekkefølgen vi har gjort. Dette har gitt oss et stort kvantitativt datamateriale hvor vi har 

kunnet trekke ut mange interessante funn, som vi siden har kunnet gå i dybden av i de 

kvalitative intervjuene. De kvalitative intervjuene har så blitt analysert i etterkant av våre 

første kvantitative analyser, som har bidratt med nye perspektiver på det kvantitative 

datamaterialet. Å kunne jobbe parallelt med kvalitative og kvantitative analyser har vi i all 

hovedsak opplevd som en styrke.  

3.2 Webkamera i hverdagen – vitenskapsfilosofi 

Ut i fra et etnometodologisk perspektiv, som er den sosiologiske videreføringen av 

fenomenologien (Creswell 1998:53), er fokuset å avdekke folks (etno) metoder (metodologi) 

for å samarbeide for å få den felles sosiale virkelighet til å fremstå som forståelig og ordnet. 

Disse metodene, kartlagt av Harold Garfinkel, antas å ligge i den praktiske kunnskapen folk 

må ha for å handle meningsfullt i hverdagen. Metodene eller spillereglene er så 

grunnleggende at de er usynlige for de aktuelle aktørene, de er forhold som tas for gitt. 

Relevante spørsmål ut i fra et slikt perspektiv er derfor knyttet til kunnskapen bak 

handlingene, hvordan aktørene gjør fenomenet, og hva de må vite for å handle som de gjør.  

Metodologisk innebærer dette at forskeren må gjøre rede for sin egen subjektive 

forforståelse, som både kan være av privat og profesjonell art med hensyn til eventuelle 

erfaringer, og teorier man har lest som kan prege innfallsvinkelen og forståelsen av 

fenomenet man vil studere.  På denne måten bevisstgjøres egne forståelser som dermed 

tenkes å enklere kunne skilles fra intervjuobjektenes virkelighet (Widerberg 2005:24-25).  

For å få fatt i den underforståtte kunnskapen som ligger bak en meningsfull handling kan 

metodene vi så vidt nevnte ovenfor være nyttige, og vi har benyttet enkelte av disse både i 

intervjuene og i analysen av materialet. I intervjuene har vi benyttet oss av kjennskap til disse 

hverdagsmetodene ved å praktisere en viss grad av normbrudd på to ulike måter. En måte å 

få fatt i de ordnende prinsippene er nemlig i følge Garfinkel å fokusere på handlinger som 

bryter med normen (Mortensen og Harste 2005:213). På den måten får man tak i vanlig 

praksis og gjennom reaksjoner får man informasjon om hvor grensene går, og hvilke normer 

og regler som styrer denne praksisen. For det første har vi stilt spørsmål som dreier seg om å 
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få informanten til å forestille seg en handling han eller hun akkurat har fortalt om i en annen 

kontekst, og vi har stilt spørsmål som dreier seg om ubehagelige eller overraskende 

opplevelser i forbindelse med bruk av webkamera. Disse bygger på kjennskap til metodene 

Garfinkel kaller indeksikalitet som dreier seg om betydningen av kontekst (Mortensen og 

Harste 2005:212). Et begrep eller en handling må forstås ut i fra konteksten den er utført i og 

krever kjennskap til dette. Enkelte ord kan peke til bestemte elementer i konteksten som for 

eksempel ordet ”venn”. En venn kan ha en helt bestemt betydning i en nettbasert kontekst og 

en annen utenom nettet. En handling kan ha ulik symbolsk betydning om den for eksempel 

utføres sent eller tidlig i et spesifikt forløp, og vil derfor kunne føre til ulike reaksjoner.  

For det andre har vi stilt hvorfor-spørsmål for å få mer utfyllende beskrivelser selv der det 

ellers ville være naturlig å si seg fornøyd med et svar jamfør den såkalte etcetera-klausulen. 

Dette er en hverdagsmetode som vi, i følge Garfinkel, bruker for å slippe å utdype alt vi 

mener til enhver tid.  I stedet for å gi lag på lag av informasjon, sier vi for eksempel ”og så 

videre”, ”du skjønner hva jeg mener” eller ”bla, bla, bla”. Ved å få fatt i detaljene i den 

fenomenologiske reduksjonene ungdommene benytter seg av, kan vi bli i stand til å tolke 

hendelsens underliggende betydning (Mortensen og Harste 2005:212-214). Å gå inn i disse 

meningsbærende språklige forenklingene har i intervjuene derfor vært viktig for å få fatt i 

den inneforståtte forståelsen ungdommene har av sin bruk av webkamera. 

Det etnometodologiske perspektivet vil primært bli anvendt i den kvalitative delen av 

oppgaven. Videre vil vi gjøre rede for hvordan forskningsprosjektet har blitt gjennomført, fra 

starten av den kvantitative studien, til vi avsluttet den kvalitative studien. 

3.3 Surveyundersøkelsen 

I løpet av juli og august 2007 gjennomførte Synovate MMI en nettbasert surveyundersøkelse 

blant mennesker i aldersgruppen 15-29 år der hovedtemaet var communities, også kalt 

nettsamfunn. Undersøkelsen tok sikte på å få en oversikt over hvilke nettsamfunn som 

brukes mest, type aktiviteter og frekvens av disse, og motivasjon for å delta eller la være.  

Synovate MMI er en kommersiell aktør som i denne undersøkelsen har påtatt seg oppdrag på 

vegne av TV2, Nettavisen, Bonnier, Djuice, Coca Cola, VG, Microsoft og Carat. Disse har 

anledning til å inkludere spørsmål i undersøkelsen som gjennomføres to ganger i året og går 

under navnet SOON. Ettersom en av forfatterne av denne oppgaven jobber deltid hos 



 45 

Microsoft og Microsoft selv er interessert i vårt tema, fikk vi anledning til å stille 6 spørsmål 

i undersøkelsen om bruk og oppfatning av webkamera.  

Vi utformet spørsmålene med tanke på å få en oversikt over hvor mange som har webkamera 

og hvor ofte det faktisk brukes, og mer konkret ut i fra problemstillingens antatte uavhengige 

og avhengige variabler. På dette tidspunktet hadde vi kun vår prosjektskisse å basere oss på, 

så vi måtte ta utgangspunkt i det vi hadde opparbeidet oss av informasjon i løpet av arbeidet 

med denne skissen. Vi tenkte oss at webkamerabruken var den avhengige variabelen, den 

endelige handlingen vi var interessert i. Vi antok ut ifra vår egen erfaring med webkamera, 

samtaler med venner og vår teoretiske forståelse blant annet hentet fra 

mikrointeraksjonismen, at forhold som kunne påvirke hvorvidt man brukte webkamera, 

tekstbasert chat eller ville velge å prate sammen ansikt til ansikt, ville kunne være avhengig 

av relasjoner, intensjoner og innhold. 

For eksempel ville vi finne ut av hvem som sitter på den andre siden av webkameraet: Om 

det er venner eller familie man ser ofte utenom nettet, om det er venner eller familie man ser 

sjelden utenom nettet, om det er nye nettvenner man ikke har truffet utenom nettet eller om 

det er ukjente man har truffet på nettet. Vi la også inn et alternativ vi kalte kjæreste/flørt, 

men her skilte vi ikke mellom online og offline relasjon. 

Vi ville også undersøke hvilken intensjon man har for å kommunisere: Om det er for å gi 

praktiske beskjeder eller planlegge noe, flørte eller kommunisere erotisk innhold, finne ut av 

hvem andre er, prate om interesser, etablere kontakt med nye og holde kontakt med venner 

som bor langt borte.  

3.3.1 Utvalget 

Det er 775 komplette intervjuer i undersøkelsen, som har en svarprosent på 30 prosent. 

Utvalget er landsrepresentativt og rekruttert fra en elektronisk base, bestående av 13 900 

respondenter i aldersgruppen 15 til 29 år
15

, satt sammen av Synovate MMI. Dette utvalget er 

                                              

15 15-åringene 

Vi har valgt å ekskludere 15-åringene fra analysen av det kvantitative datamaterialet. I utgangspunktet så vi praktiske 

hindringer i å intervjue ungdom under 16 år, ettersom det er forbundet strengere krav som gjør det vanskelig å forske på 

denne gruppen om sensitive temaer. Derfor har vi i den kvalitative studien valgt å intervjue ungdom mellom 16 og 19 år. 

Samtidig så vi i vårt kvantitative datamaterialet at 15-åringene kun utgjorde tre respondenter, som er forsvinnende få, og vi 
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så satt sammen ved hjelp av stratifisert seleksjon, noe som bidrar til å sikre 

innholdsvaliditeten i undersøkelsen ved at presisjon og representativitet økes (Ringdal 2001). 

Utvalget består av 51 prosent menn og 49 prosent kvinner. Datamaterialet er i etterkant 

vektet i forhold til kjønn alder, geografi og retter opp eventuelle skjevheter så det motsvarer 

den generelle befolkningen. Dette er med på å sikre undersøkelsens begrepsvaliditet (Skog 

2005). Synovate MMI opplyser om at de sjeldent ser store forskjeller i tallene før og etter 

vekting (Kjeldsen 2008), noe vi også har observert ved å gjennomføre analyser av tallene 

både før og etter vekting. Vi vil i alle tilfelle benytte oss av de vektede tallene. 

For store omfattende undersøkelser som skal dekke flere formål er det ønskelig å ha et stort 

utvalg. I markedsundersøkelser er det vanligere å operere med utvalg mellom 500 og 1500 

personer. Dette er i følge Ringdal tilfredsstillende for ”(…) enkle analyser der utvalget bare 

brytes ned i grove grupper” (2001:153).  Dette betyr altså at vårt datamateriale har enkelte 

begrensinger. Selv om størrelsen på utvalget er tilstrekkelig til å gi et bilde av andelen 

webkamerabrukere i populasjonen, kan det oppstå vanskeligheter når vi vil se nærmere på 

forskjeller innad i underutvalget av webkamerabrukere. I og med at denne gruppen i vårt 

utvalg kun utgjør 423 mennesker som noensinne har brukt webkamera, og 189 av disse har 

brukt det i løpet av en måned, og 94 av disse er mellom 15 og 19 år, kan det bli problematisk 

å si noe generelt om populasjonen på bakgrunn av så små utvalg. Små utvalg kan resultere i 

store standardfeil for estimatene og gi lav teststyrke, som gjør det vanskeligere å påvise 

signifikante resultater. Det er dermed mer sannsynlig å gjøre feil av type II, nemlig å 

konkludere med at det ikke er signifikante forskjeller eller sammenhenger i datamaterialet 

der det faktisk er det i populasjonen (Skog 2005). En eventuell fordel med de funnene vi 

faktisk finner signifikante, kan være at de er noe mer konservative enn hva de ville vært 

dersom utvalget hadde vært større. Likevel vil vi bruke de signifikante funnene våre med 

forsiktighet der utvalgsstørrelsen er lav.  

 

                                                                                                                                            

har sett det som uproblematisk å utelukke disse fra våre utregninger. Vi opererte derfor med et utvalg på 772 respondenter 

gjennom hele analysen. 
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Utvalgsmetode 

30 prosent av de spurte ved SOON Communities 2007 har svart på undersøkelsen. Dette må 

regnes som en lav svarprosent, selv om en svarprosent mellom 30 og 35 regnes som stabil og 

universell for nettundersøkelser i Norge (Kjeldsen 2008). 

Vi kan se etter mulige forklaringer i avstanden nettet skaper. Det er ikke uvanlig at 

spørreundersøkelser hvor informanten ikke blir direkte kontaktet av en forsker har en lav 

svarprosent. Dette kan skyldes en manglende følelse av forpliktelse på grunn av distanse 

mellom forsker og informant (Ringdal 2001:262). Denne følelsen kan ytterligere forsterkes 

av den økte distansen man kan oppleve ved nettbaserte spørreundersøkelser. Det er for oss 

nærliggende å tro at den lave svarprosenten på 30 prosent kan skyldes distansen mellom 

forsker og informant.  

I tillegg er motivasjon for å svare en vanlig utfordring i forbindelse med spørreundersøkelser 

generelt. For eksempel vil et tema, som for respondenten er uinteressant eller lite kjent, 

vekke liten motivasjon for å svare (Ringdal 2001:262). At temaet for denne undersøkelsen er 

ukjent for respondentene kan vi se bort fra, men interessen for å svare på spørsmål om 

nettbruk, kan være manglende.  Det kan også tenkes at Synovate MMI ikke har tilstrekkelige 

utskiftninger i panelet sitt, slik at respondentene blir uttrettet. Det vi vet om Synovate MMIs 

innhenting av informanter til sin elektroniske base, er at den foregår ved listekjøp samt via 

andre undersøkelser. Deretter følger de opp hver enkelt informant ved å innhente 

godkjenning per telefon. I gjennomsnitt svarer hver enkelt informant på undersøkelser én 

gang i måneden, men dette er noe som varierer avhengig av hvilken målgruppe som 

etterspørres. Det kan også være snakk om uttretting underveis i undersøkelsen. Dersom 

undersøkelsen er svært lang, vil færre gjennomføre (Kjeldsen 2008). 

Hvis det er slik at frafallet er tilfeldig, trenger det ikke være et stort problem for resultatene. 

Dersom det derimot er en sammenheng mellom hva man spør om og hvem som velger å la 

være å svare, er dette problematisk. Det kan altså være tilfelle for brukere av nettsamfunn og 

webkamera at de velger å ikke svare, og at resultatet blir at vi undervurderer bruken. Vi har 

imidlertid ikke anledning til å gjennomføre en frafallsundersøkelse for å se om det er 

systematiske forskjeller mellom de som har svart og de som ikke har svart på undersøkelsen. 

Derimot kan vi som beskrevet ovenfor benytte oss av fordelen ved et flermetodedesign, og se 

etter bekreftelse eller avkreftelse av våre kvantitative funn i den kvalitative studien. Samtidig 
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håper vi at fremtidige studier vil kunne avgjøre nærmere om funnene vi har kommet frem til 

kan bli stående som gyldige.  

3.3.2 Krysstabeller og regresjonsanalyse 

I analysene av det kvantitative datamaterialet har vi benyttet oss av ulike analyseteknikker. 

Igjen har våre valg vært gjenstand for en pragmatisk tenkning, fremfor hva som kan være 

foretrukket innen ulike retninger av sosiologi. For en ren kvantitativ studie vil det etter 

dagens standard være vanlig å basere analysene på regresjonsmodeller. Ettersom vår oppgave 

ikke er rent kvantitativ, og vi vektlegger den eksplorerende tilnærmingen til materialet, har vi 

valgt en kombinasjonsløsning. Det kvalitative preget som denne oppgaven har som helhet, på 

grunn av den etnometodologiske og mikrointeraksjonistiske tilnærmingen til 

webkamerabruk, hadde vi ikke lyst til å miste fordi vi benyttet oss av kvantitativ metode. 

Vårt endelige mål er å forstå så mye av webkamerabruken blant ungdom som vårt 

datamateriale tillater, sett i forhold til andre kommunikasjonsverktøy. Ettersom den 

kvantitative delen av oppgaven primært ble initiert fordi vi ønsket å se omfanget av bruken, 

preger også dette våre analysevalg.  

Resultatet er en relativt deskriptiv fremstilling av den kvantitative funnene. Vi benytter oss i 

stor grad av bivariate og trivariate krysstabeller for å vise andeler av webkamerabrukere og 

ungdom som har visse kjennetegn og egenskaper. Disse analysene har avstedkommet funn 

som har satt oss på sporet av ulike sammenhenger som vi videre har testet med multivariat 

lineær regresjon. Fordelene ved lineær regresjon er at det blir mer tydelig hvilken relativ 

forklaringsverdi de ulike uavhengige variablene har på den avhengige variabelen. I tillegg 

kan vi kvantifisere sammenhengen som muliggjør prediksjon, og undersøke om vi har 

spuriøse sammenhenger, samspill og indirekte eller direkte sammenhenger ved å kontrollere 

for mellomliggende variabler (Skog 2005; Johannessen 2007; Ringdal 2001).  

Vi har også brukt bivariate regresjonsmodeller i forarbeidet til de endelige modellene som 

presenteres her, ettersom Ringdal anbefaler at man bygger opp regresjonsanalysen fra bunnen 

ved at man innledningsvis foretar bivariate regresjoner i henhold til spørsmålene vi vil ha 

svar på, og undersøker sammenhengene mellom hver enkelt uavhengig variabel og den 

avhengige. Dette gjøres både for å kunne fjerne de variablene som ikke har noen effekt fra 

den endelige multiple regresjonen, og for lettere å kunne vurdere hvordan de uavhengige 
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variablene bør deles inn (2001:409). Dette arbeidet har resultert i at vi har utelatt variabelen 

for kjønn fra den endelige regresjonsmodellen, da vi fant at kjønn ikke hadde noen effekt 

I vårt tilfelle var de opprinnelige verdiene på variablene kodet i negativ retning, det vil si at 

med økt aktivitet eller hyppighet, sank den kodete verdien. Derfor har vi kodet om alle 

variabler slik at de begynner på null og stiger logisk deretter.  

Forutsetninger for analysene 

Det er en rekke forutsetninger som må være til stede for å kunne gjennomføre 

regresjonsanalyse. 

Linearitetsforutsetningen innebærer et krav om at den sammenhengen vi påviser er lineær, 

for at den lineære regresjonsmodellen kan anvendes (Skog 2005:282). I vårt tilfelle var det 

aldersvariabelen som kunne skape problemer i dette henseendet, men vi har anvendt oss av 

en tredelt aldersvariabel, som har blitt kodet om til dummyvariabler i den lineære 

regresjonsmodellen, som motvirker eventuell ikke-linearitet. I alle tilfeller ser vi at 

sammenhengen mellom alder og webkamerabruk er lineær. 

Vi må også forsikre oss om at modellen er additiv og at det dermed ikke er samspill mellom 

de uavhengige variablene, eller statistisk interaksjon (Ringdal 2001:413). Vi har funnet 

samspill mellom enkelte av variablene, men i de tilfellene har vi innført samspillsledd.  

Hva gjelder normalitetsforutsetningen, har vi støtt på et mulig problem. Denne 

forutsetningen krever at restleddene skal være normalfordelt (Ringdal 2001:417). I vårt 

tilfelle er fordelingen av restledd noe høyreskjev og noe utenfor normalfordelingskurven. 

Dette kan få konsekvenser for signifikanstestingen i regresjonsmodellen dersom utvalget er 

lite. Vi har likevel kommet frem til at vi har et stort nok utvalg og at restleddene er godt nok 

normalfordelt til at vi kan gå videre med lineær regresjon.  

Videre har vi undersøkt om vi har lik varians av residualene når verdiene på de uavhengige 

variablene stiger eller synker, det vil si om vi oppfyller homoskedastisitetforutsetningen. Her 

er kravet at de lave og høye verdiene skal være like store (Ringdal 2001; Skog 2005:246). 

For alder og den sosiale nettbruksindeksen har vi undersøkt i et residualdiagram at vi har 

homoskedastisitet. For de øvrige variablene ”chat via skrift” og ”motivert av å møte nye” ser 

vi en svak vifteform, altså at fordelingen ikke er like stor for de lave som for de høye 
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verdiene, og dette kan være et problem. Ringdal henviser til et liknende eksempel, hvor det 

er svak vifteform, men mener at situasjonen ikke er verre enn at modellen kan godtas 

(2001:418-419).  

Det er også en forutsetning at vi ikke har multikolinearitet, det vil si at de uavhengige 

variablene ikke er sterkt korrelerte med hverandre (Ringdal 2001:421). Dette er kontrollert 

for, noe vi også vil komme tilbake til i det kvantitative kapittelet der vi omtaler 

regresjonsanalysen.  

3.4 Intervjuundersøkelsen 

3.4.1 Rekruttering av informanter 

Ettersom vi i det kvantitative materialet fikk se at webkamerabruk er langt fra så utbredt som 

andre kommunikasjonsverktøy, var vi spente på om vi ville møte utfordringer i 

rekrutteringsprosessen. 

Vi valgte å ta utgangspunkt i snøballmetoden (Ringdal 2001:150-151). Vi er selv i en alder 

der våre søsken er voksne og våre venners barn yngre enn målgruppen vi valgte å fokusere 

på, så i vår nærmeste krets var det få å spille på. Vi fikk imidlertid en informant gjennom en 

bekjent. På jakt etter flere informanter, som forhåpentligvis kunne bidra til å rekruttere nye, 

tok vi ulike grep for å kommunisere til så mange som mulig med de aktuelle egenskapene.  

Vi hang opp lapper på 15 videregående skoler rundt om i Oslo. Dette ga oss to informanter.  

Vi opprettet en profil på nettsamfunnene som vi ut i fra den kvantitative undersøkelsen visste 

at aldersgruppen frekventerte hyppigst; Nettby og Facebook. I profilen informerte vi om 

prosjektet og ba interesserte ta kontakt. Samtidig søkte vi etter grupper innad i disse 

samfunnene og tok direkte kontakt med mennesker som hadde registrert seg som medlem i 

grupper som spesialiserte seg på webkamera. Disse kunne så se på vår profil og lese om 

prosjektet, for deretter å vurdere om de ønsket å delta eller ikke. Denne direkte kontakten til 

enkeltindivider ga ingen respons. Da vi derimot skrev meldinger i slike grupper som alle 

kunne se, men som ikke henvendte seg til en spesifikk person, fikk vi umiddelbart respons 

fra tre personer, hvorav to falt fra underveis i kommunikasjonen.  
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Vi sendte så ut informasjon om prosjektet til alle på våre respektive arbeidsplasser, og fikk 

på den måten først to informanter, deretter ytterligere en til fordi en av informantene fikk 

med en venninne.  

Snøballmetoden viste seg å ikke fungere som planlagt. Bortsett fra en person, hadde vi 

funnet frem til resten av informantene på egenhånd. Dette kunne imidlertid representere en 

fordel, nemlig at vi rekrutterte informanter fra ulike miljøer.  

Det tok tid å rekruttere informanter, og dette påvirket vårt fokus i oppgaven. Det ble for 

risikabelt å spesialisere oss innenfor en spesiell type webkamerabruk, som for eksempel å 

velge en gruppe som brukte det mest med ukjente, fordi dette var en forsvinnende liten del av 

utvalget og det ville være svært tidkrevende å finne nok informanter. 

3.4.2 Innsamling av data 

Ettersom vi var på jakt etter data som kunne fortelle oss noe om meningsinnholdet i det å 

bruke webkamera, og dette ut ifra et interaksjonistisk perspektiv dannes i samhandling 

mellom aktørene, ville observasjon være en mulig metode for å innhente data. Vi fant 

imidlertid tidlig ut at det ville by på utfordringer som ikke ville gi oss de data vi var ute etter. 

På basis av tidligere undersøkelser av unges bruk av Internett, har bruken blitt betegnet som 

en soveromskultur, altså noe som utøves fra soverommet (Steele & Brown 1995). Å sitte 

som forsker i en ung persons soverom og observere denne ene personens handlinger på 

webkamera, uten å påvirke situasjonen betydelig virket ikke videre gjennomførbart og ville 

dessuten by på større etiske utfordringer. Vi valgte derfor å intervjue dem.  

Innsamlingen av data startet allerede da vi først ble interessert i webkamera. Bevisste på 

nødvendigheten av å få innblikk i feltet og våre egne forestillinger, ble dette også viktig som 

et forprosjekt (Widerberg 2005:56). Vi diskuterte og skrev ned våre egne erfaringer med 

verktøyet, hvilke inntrykk vi hadde av det og hvor vi eventuelt hadde disse inntrykkene fra. 

Vi diskuterte bruk med venner, med nye bekjente og på arbeidsplassen. Vi prøvde det med 

hverandre og reflekterte over den praktiske siden av det, hvor blikket var, hvordan det var 

med og uten lyd, og hvilke tekniske problemer vi kunne støte på.   

Datainnsamlingen foregikk også under rekrutteringen av informanter. Vi søkte på Internett 

og fant et amerikansk nettsamfunn der medlemmene kunne overføre levende bilder av seg 
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selv via webkamera og nisjegrupper på nettsamfunn som ga interessant informasjon om 

webkameraets bruksområder. Vi har derfor også benyttet oss av noe observasjon i 

innsamlingen av data.  

Intervjuene 

Intervjuene foregikk ansikt til ansikt og én til én på skoler etter skoletid, kafeer i nærheten av 

skolen og universitetet. Vi to ønsket ikke å intervjue dem sammen fordi vi antok dette kunne 

forsterke opplevelsen av asymmetri mellom forskere og informant og resultere i sjenanse og 

mer begrenset data. Vi valgte å intervjue informantene hver for seg, og ikke grupper, 

ettersom vi var ute etter de enkelte individenes opplevelser, og ikke anså gruppedynamikk 

som relevant for vår datainnsamling (Creswell 1998:124). I tilfellet der informanten og en av 

oss hadde felles bekjente, tok den andre intervjuet for å bidra til en så nøytral 

intervjusituasjon som mulig. Vi ønsket ikke å intervjue dem hjemme fordi vi ønsket at de 

skulle snakke så fritt som mulig og unngå foreldrenes eventuelle påvirkning på situasjonen. 

Alle intervjuene ble tatt opp på diktafon og hadde en varighet på alt fra 50 minutter til 

halvannen time. Vi noterte egne observasjoner og korte sammendrag av intervjuet rett etter 

hvert intervju. 

En av informantene som vi rekrutterte over Internett bodde i Stavanger, så vi intervjuet ham 

per IM med lyd fordi dette ga mulighet for opptak. Dessuten brukte vi webkamera, men der 

kun han overførte bilder av seg selv og ikke omvendt på grunn av tekniske problemer på vår 

side. Dette opplevde vi som ubehagelig, men hans og våre holdninger til dette ble etter andre 

gangs gjennomlesning interessant med hensyn til analysen.  

Etter intervjuet med informant nummer syv, oppdaget vi at vi fikk mye av den samme 

informasjonen som de forrige informantene hadde gitt oss. Vi sa oss derfor fornøyd ved dette 

antallet. Da hadde vi intervjuet 4 gutter og 3 jenter i alderen 16 til 19 år.  

Det er sentralt å påpeke at denne metningen kan skyldes seleksjonsproblemer i utvalget. I et 

slikt utvalg basert på tilgjengelighet er det en tendens at informantene som deltar skiller seg 

ut ved at de er spesielt utadvendte, opplever at de mestrer sin livssituasjon eller generelt ikke 

har noe imot at deres livssituasjon blir studert (Thagaard 2003:54). Dette betyr at vi kan ha 

gått glipp av informasjon om problematiske sider av fenomenet, som for eksempel 

ubehagelige opplevelser i forbindelse med webkamerabruk.  
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3.5 Fokusendringer underveis 

Etter å ha gjennomført hoveddelen av de kvantitative analysene, satt vi på en del kunnskap 

om hvem som bruker webkamera, hvem de bruker det sammen med, motivasjon for bruk, og 

hvilket innhold eller hvilken aktivitet det egner seg til i forhold til ansikt til ansikt og 

tekstbasert chat.  I den kvalitative delen ville vi undersøke betydningen som ligger i bruken 

av webkamera. For å få fatt i denne måtte vi ta utgangspunkt i informantenes forståelse av 

bruken. Vi ville høre hvordan individene reflekterte og resonnerte over sin bruk av 

webkamera for å gripe deres definisjoner av de ulike situasjonene og hvilke vurderinger de 

legger til grunn for å bruke webkamera.  

I tillegg til temaene fra den kvantitative undersøkelsen; relasjoner, verktøy og innhold, la vi 

til et nytt tema: Overgang mellom kommunikasjonsverktøy.  Med overgang hadde vi to 

formål: Å lære mer om omstendighetene før en webkamerasamtale, og å få fatt i deres 

forståelse av en ukjent og en venn og hvordan overgangen fra ukjent til venn foregår. Den 

første formen for overgang var langt mer konkret enn det andre og ga oss mye informasjon. 

Vi valgte å snakke med dem om de konkrete overgangene til webkamera, hvordan slike 

overganger kan foregå og hvilke vurderinger som kan ligge til grunn for å initiere eller godta 

en webkamerainvitasjon. I løpet av intervjuene forsøkte vi å stille spørsmål som oppmuntret 

informanten til å bruke eksempler fra egen erfaring og fortelle så konkret som mulig om 

handlingene, hvor de traff personen først, hvor lang tid det tok før de brukte webkamera, 

hvem som spurte først etc.  

Noe av analysen av de kvantitative dataene foregikk parallelt med intervjuene. Vi hentet 

informasjon fra analysen til intervjuguiden, men også omvendt. Der hvor vi fant interessant 

informasjon i intervjuene ble vi mer oppmerksomme på nye sider ved det kvantitative 

datamaterialet.  

Med utgangspunkt i at vi hadde lest litteratur om at barn og unge ikke forholder seg aktivt til 

de ulike formene for teknologi per se, men at de bruker det som er tilgjengelig og nyttig i 

situasjonen de er i (Herring 2004:34; Livingstone 2003:159), ville vi i intervjuene flytte 

fokus fra teknologi til aktiviteter og innhold. Ideen var å få dem til å fortelle om aktivitetene 

de foretar seg på webkamera og be dem om å se for seg hvordan det ville utarte seg i de 

andre kommunikasjonsformene ansikt til ansikt-kommunikasjon eller chat via skrift. På den 
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måten tenkte vi at vi kunne nøste oss frem til de ulike iboende kvalitetene og normene som 

styrer bruken av de ulike kommunikasjonsformene. I intervjuene viste dette seg å bli en for 

systematisk og kunstig tilnærming. Vi ble for fokusert på å få med oss denne 

sammenligningen og ba dem stadig om bryte ut av fortellingen for å svare på spørsmål som 

ikke nødvendigvis forholdt seg til deres realitet. Det virket som om informantene opplevde 

spørsmålene som for abstrakte og hypotetiske, slik at de nærmest måtte konstruere et svar. 

Dette førte til at vi løsnet mer på strukturen i intervjuguiden, som gjorde det lettere for oss å 

hente frem konkrete historier og deres forståelse av dem. 

Innledningsvis var vi spesielt opptatt av å stille spørsmål om overgangen fra IM til 

webkamera, hvordan denne foregikk, i hvilke situasjoner og med hvem. I intervjuene dukket 

det imidlertid opp interessante lenker mellom de nettsamfunn, IM, webkamera og ansikt til 

ansikt-kommunikasjon, som vi ikke hadde tenkt på i utgangspunktet. Gjennom samtalene om 

overganger ble det tydelig at disse formene for kommunikasjon hang sammen i en, for dem, 

naturlig tidslinje som ble mer interessant enn å sammenligne dem isolert med utgangspunkt i 

ulike aktiviteter eller innhold, og mer interessant enn å fokusere på den ene overgangen til 

webkamera. I intervjuene oppdaget vi tidlig at nettsamfunn var en viktig brikke i dette 

forløpet, noe som passet godt med våre funn fra den kvantitative delen om høy grad av sosial 

aktivitet på nettsamfunn blant webkamerabrukere, men som utdypet forholdet mellom disse. 

I vårt første arbeid med nettsamfunn i den kvantitative delen hadde vi ikke tenkt på denne 

sammenhengen, men snarere brukt den som en indeks for grad av sosial nettaktivitet for å se 

om høy aktivitet hang sammen med webkamerabruk. Her fikk vi en kobling. 

Overgangen mellom de ulike kommunikasjonsformene viste seg dessuten å henge tett 

sammen med overgangene i utviklingen av vennskap på Internett. Vi ble derfor mer opptatt 

av denne bli kjent-prosessen og interessert i å finne ut av hvilken plass og betydning 

webkameraet hadde i dette forløpet.  

Relasjonen til det mennesket de skal kommunisere med så ut til å være mer avgjørende for 

hvorvidt de valgte webkamera enn hvilket innhold som skulle formidles. Det ble derfor mer 

interessant å få fatt i deres refleksjoner rundt det å snakke med en allerede etablert venn i 

forhold til det å snakke med en mer perifer relasjon, enn å fokusere på innhold. Ved å snakke 

om gangen i denne bli kjent-prosessen avdekket vi samtidig fyldigere informasjon om 

kvalitetene som de ulike kommunikasjonsformene har for informantene. Vi fikk med andre 
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ord også informasjon om forskjellene som vi opprinnelig var ute etter, men på en annen måte 

enn vi innledningsvis hadde forestilt oss.  

Videre vil vi gjøre rede for det som ikke gikk helt som det skulle underveis i prosjektet, og 

som har ført med seg uforutsette problemer og utfall. 

3.6 Metodiske utfordringer og refleksjoner 

Et prosjekt på denne størrelsen er nytt for oss og vi har naturlig nok støtt på en del 

utfordringer som vi har måttet løse fortløpende.  

I planleggingsfasen har vi vektlagt å gjennomføre forskningsprosjektet på en måte som vi 

anser mest hensiktsmessig ut ifra temaet vi er opptatt av og hvilket perspektiv vi har på det. 

Samtidig har vi måttet justere våre valg etter hva som var praktisk mulig å gjennomføre. Det 

gjelder for eksempel rekkefølgen på den kvalitative og den kvantitative datainnsamlingen, 

som godt kunne vært annerledes. Når det en gang ble slik det ble, ser vi oss fornøyd med at 

vi har fått gjennomført begge studiene. Det er ikke dermed sagt at vi ikke ville gjort 

endringer i studiene dersom vi fikk sjansen til å gjennomføre dem en gang til.  

Blant ting som godt kunne vært endret kan vi nevne noen av spørsmålene til den kvantitative 

undersøkelsen. Da vi planla og bestemte oss for spørsmål å stille var tiden svært knapp, 

ettersom det var kort frist fra vi fikk klarsignal til å delta i undersøkelsen og Synovate MMI 

skulle gjennomføre den. Derfor tilbød Synovate MMI å hjelpe oss med formuleringene, et 

tilbud som vi tok imot. Problemet med det, som vi ser tydelig i ettertid er blandingen av 

roller. Synovate MMI er en kommersiell aktør, og vil derfor naturligvis ha et kommersielt 

perspektiv på hva de spør om. Dette kan ha ført til at noen av formuleringene kunne vært 

annerledes, og mer i tråd med vårt perspektiv. Spørsmål som ”hvor interessant er webkamera 

for deg?” har ikke nødvendigvis vært så interessant for vårt prosjekt.  

To andre åpenbare problemer med spørsmålene har meldt seg i ettertid. Det ene er 

inndelingen i chat via skrift, webkamera og lyd der vi har spurt om hvor ofte de 

kommuniserer via de ulike måtene, og det andre er at vi kuttet ut spørsmålet om faktisk bruk. 

Det første fremsto som et problem da vi i intervjuene innså at webkamera og chat via skrift i 

all hovedsak foregår samtidig og at webkamera med lyd ikke virker like vanlig. Vi anser det 

ikke som spesielt alvorlig, for vi mener å ha fått svar på det vi ville vite med tanke på hvor 
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vanlig det er å chatte via skrift i forhold til chat via webkamera. Samtidig skulle vi gjerne ha 

inkludert denne nyanseringen, og dette viser at en kvalitativ forundersøkelse kunne hjulpet 

oss til å tilpasse spørsmålene i surveyundersøkelsen bedre. Det andre problemet er at vi i all 

vår hast har innbilt oss at vi har spurt om ulik type bruk av webkamera, mens det vi egentlig 

har spurt om er hva respondentene kan forestille seg at webkamera kan passe til hva gjelder 

innhold. Vi har derimot spurt om faktisk bruk hva gjelder hvilke relasjoner de bruker det 

med, men hvilket innhold de bruker det til ville selvsagt også vært interessant. Den feilaktige 

spørsmålsstillingen har ført til at vi har fått svar på hva ungdom tror det kan passe til, men 

ikke hva deres konkrete erfaringer eller faktiske bruk er. Dette er åpenbart uheldig, ettersom 

det ville vært verdifullt å få kvantifisert innholdet av faktisk bruk av webkamera blant 

ungdom. Vi mener likevel vi har fått innsikt i bruken gjennom intervjuene, men vi kan ikke 

generalisere funnene til å gjelde utenfor vårt utvalg. Derimot kan de kvantitative funnene si 

noe om holdninger og diskurser om for eksempel webkamera og nettsex. 

Også intervjuene har vist seg å by på visse utfordringer. Det kan enten være 

operasjonalisering av begreper som vi vil vite mer om, eller at vi har opplevd det som 

vanskelig å intervjue ungdom om personlige temaer. Vi har hele tiden vært bevisste på at 

ungdommene vi har intervjuet er i en fase av livet hvor enkelte temaer er mer vanskelige å 

prate om enn andre, og vi har ikke hatt noe ønske om å invadere deres private sfære. Det har 

derfor vært viktig for oss å få følelsen av at de godtar at vi stiller de spørsmålene vi gjør, men 

så har vi også vært forsiktig med å gå for nært innpå det private der vi har følt at de er 

ukomfortable med spørsmålene. Dette har primært vært viktig av etiske hensyn overfor 

informantene, og vi kommer tilbake til det i avsnittet som omhandler etikk. 

Operasjonalisering av det ”å være seg selv” har vist seg å være vanskelig. Vi har hele tiden 

hatt en idé om at det er viktig å være seg selv for mennesker, og at det å være seg selv kan 

være vanskelig når man skal kommunisere med andre. Hva vi har lagt i dette begrepet har 

handlet om hvorvidt man klarer å formidle den personen man selv føler at man er, eller om 

man leker med identitet ved å vise andre sider av seg selv enn dem man ville vist til vanlig. 

Men ettersom intervjuene har blitt gjennomført og vi har gått noen runder på hva som har 

fungert og hva som ikke har fungert, har vi innsett at vi i enkelte av intervjuene ikke vært i 

stand til å formidle vår forståelse av begrepet. Noen av informantene har tolket spørsmålet i 

konkret retning av hvordan man ser ut. Dette har gitt oss dårligere datamateriale, med hensyn 
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til effekten av webkamera på selvpresentasjon på Internett, enn vi ønsket. Likevel mener vi å 

ha fått gode nok data om dette temaet til å kunne analysere selvpresentasjon på webkamera. 

3.7 Etikk 

Under arbeidet med denne oppgaven har vi hele tiden måttet forholde oss til et formelt og et 

uformelt sett med etiske retningslinjer.  

De formelle inkluderer retningslinjer for etisk forskning nedsatt av De nasjonale 

forskningsetiske komiteer (NESH), der det fremheves betydningen av respekt for 

menneskeverdet for å sikre frihet og medbestemmelse, beskytte mot skade og urimelig 

belastning og trygge privatliv og nære relasjoner. Basert på retningslinjene til NESH
16

 har vi 

sørget for å informere informantene om forskningens formål og deres rettigheter, samt 

innhente fri og informert samtykke. Vi har opplevd det som spesielt viktig å formidle 

informantenes frihet overfor oss. Ungdommene kan oppleve oss som invaderende, men 

likevel velge å gå videre med intervjuet fordi de føler en forpliktelse når de først har sagt ja 

til å delta. Vi har derfor vært opptatt av å gi detaljert informasjon om våre hensikter, 

prosjektets innhold og informantenes rett til når som helst å trekke seg fra 

forskningsprosjektet. Vi har gitt alle informanter et informasjonsskriv som informerer om 

prosjektet og deres rettigheter, og ytterligere lagt vekt på dets innhold i forkant av 

intervjuene. For informantene under 18 år har vi innhentet foresattes samtykke til at deres 

barn kan delta i forskningsprosjektet etter anbefaling fra Personvernombudet for forskning 

(NSD). I fremleggingen av forskningsmaterialet har vi anonymisert alle informanter ved å gi 

dem fiktive navn av hensyn til konfidensialitetskravet. Dette har også blitt fulgt i 

oppbevaring av datamateriale og kobling til informantenes identitet, som til en hver tid har 

blitt holdt atskilt. Vi har også lagt vekt på beskyttelse av tredjepart, ved å sensurere 

opplysninger som kan bidra til identifikasjon av omtalte personer i intervjuene. 

Forskningsprosjektet er meldt til og godkjent av NSD, som er et krav for forsknings- og 

studentprosjekter som innebærer behandling av personopplysninger. 

                                              

16 http://www.etikkom.no 
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I tillegg har vi måttet ta en rekke etiske vurderinger underveis i prosjektet, som ikke 

nødvendigvis beskrives i detalj av de formelle retningslinjene. Siden våre informanter er 

ungdommer, har vi vært opptatt av å ta hensyn til deres potensielt sårbare livssituasjon. Vi 

har vært bevisst på at vanskelige temaer kan ha en annen betydning for våre informanter enn 

for oss. Ettersom vi ikke har noe apparat eller anledning til å hjelpe ungdommer, dersom det 

skulle komme frem mer alvorlige temaer under intervjuene, har vi fra starten av ønsket å 

balansere innenfor relativt trygge rammer. Samtidig har vi vært oppmerksomme på at de kan 

se på oss som noen å prate med og stole på, og derfor si mer om private ting enn de ville 

gjort ellers. Når vi så forsvinner ut av livene deres etter den ene timen, kunne vi risikere at de 

ble sittende igjen med følelsen av å ha fortalt for mye. Dette er en vanskelig balansegang for 

forskning om ungdom, men vi føler at vi har jobbet svært aktivt for ikke å trå over grensene. 

Vi har en informant som er uttalt homofil, og dette var informasjon vi hadde før vi gjorde 

intervjuet ettersom han ble rekruttert via bekjente. Intervjueren ble svært bevisst på dette og 

ble tidvis opptatt av å ikke støte informanten. Dette kan ha påvirket intervjuet ved at samtaler 

om seksualitet ikke ble så frie og åpne som de ellers kunne ha vært.  

Vi har, blant annet, ønsket å undersøke informantenes forhold til webkamera og sex, og har 

valgt en innfallsvinkel der vi tar opp temaet etter hvert, uten å stille for vanskelige eller 

intime spørsmål. Dette har vi gjort både fordi vi ikke ønsket å fremheve dette temaet som for 

sentralt for vårt prosjekt, ettersom vi i hovedsak er opptatt av hverdagslig bruk, men også 

fordi vi ikke ønsket å invadere informantene i for stor grad. Det er mulig at vi skulle ha 

flagget dette temaet tydeligere slik at de kunne ha forberedt seg på å snakke om et slikt 

ømtålig tema. Når vi likevel ikke gjorde det mener vi at det var en riktig vurdering å ikke å 

gå for langt inn i temaer som kan oppleves som sensitivt for informantene. Resultatet ble 

uansett at vi fikk relativt lite informasjon om dette. 
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4. Webkamerasurvey 

Den kvantitative delen av denne oppgaven har som mål å gi oss en større oversikt over 

webkamerabruk hva gjelder omfang av bruk og i hvilke internettrelaterte kontekster 

webkamera benyttes. Ved å stille spørsmål om hvor ofte man bruker webkamera og hva slags 

internettbasert kommunikasjonsverktøy man bruker i ulike situasjoner med ulike mennesker, 

ønsker vi å avdekke noen generelle trekk ved ungdoms webkamerabruk. Vi har også 

inkludert spørsmål som kan gi svar på hvilke holdninger ungdom har til webkamera. 

Våre spørsmål ble inkludert i en større omnibusundersøkelse som i hovedsak dreide seg om 

bruk og holdninger til nettsamfunn blant unge mennesker i Norge mellom 15 og 29 år. 

Utvalget er opprinnelig på 775 respondenter, men som vi har gjort rede for i metodekapittelet 

opererer vi med et utvalg på 772 respondenter, da 15-åringene er tatt ut av analysene.  

Ettersom vi har hatt tilgang til hele materialet, har vi også hatt muligheten til å undersøke 

sammenhenger mellom bruk av andre nettbaserte kommunikasjonsverktøy og 

webkamerabruk. Dette har vi benyttet oss av for å se webkamera i sammenheng med andre 

kommunikasjonsverktøy på Internett. Vi vil derfor presentere funn som sier noe om omfang 

av webkamerabruk; sammenheng mellom alder, sosial orientering på nett og 

webkamerabruk; holdninger til webkamera; og hvilket sosiale og teknologiske landskap 

webkamera befinner seg i med tanke på hvilke sosiale situasjoner webkamera og andre 

kommunikasjonsverktøy på nett passer til. 

Vi har valgt å presentere analysene i dette kapittelet på en deskriptiv måte, hvor de sentrale 

funnene blir diskutert mot slutten av kapittelet. Flere av tallene vi kommer frem til i denne 

delen av avhandlingen vil vi ta med oss videre i diskusjonen i kapittel 6, der det er relevant. 

Flere steder referer vi kun til tall fra analysene, uten å presentere de faktiske analysene 

tallene er hentet fra i teksten. I slike tilfeller vil råtabellene være å finne i vedlegg C, hvor vi 

har samlet all tilleggsinformasjon for de kvantitative undersøkelsene.  
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4.1 Spørsmålene 

I den delen av surveyundersøkelsen som vi har rådet over har vi stilt spørsmål om følgende:   

 Om de har tilgang til webkamera til datamaskinen.  

 Hvor ofte respondentene chatter med andre på nettet via skrift på tastaturet, via 

webkamera eller via lyd.  

 Om de har lyd/mikrofon til datamaskinen.  

 Hvorfor webkamera er interessant og hvor interessant det er.  

 Hvorfor webkamera er uinteressant og hvor uinteressant det der.  

 Hvilken betydning ulike grunner har for at respondentene ikke har webkamera eller 

sjelden bruker det.  

 Hvilke nettbasert kommunikasjonsform (skrift, webkamera eller lyd) som passer til 

ulike situasjoner.  

 Hvem de chatter oftest med når de bruker webkamera.  

Fullstendig spørreskjema er lagt i vedlegget.
i
 

4.2 Variablene 

4.2.1 Alder 

For å kunne se på den yngste aldersgruppen, som er av vår interesse, har vi omkodet den 

kontinuerlige variabelen ”alder” til en kategorisk variabel med tre aldersgrupper, henholdsvis 

16 til 19, 20 til 24 og 25 til 29 år. Som har gjort rede for i metodekapittelet er 15-åringene 

utelukket fra våre kvantitative analyser. Av de 772 respondentene i utvalget, er det 272 (35,2 

%) i aldersgruppen 16 til 19 år, 233 (30,2 %) i aldersgruppen 20 til 24 år, og 267 (34,6%)  

respondenter i aldersgruppen 25 til 29 år.  

4.2.2 Webkamerabruk 

Vår avhengige variabel, webkamerabruk, har i spørsmålet om hvor ofte respondentene 

bruker det seks gjensidig utelukkende svaralternativer, på en logisk rangert skala fra ”aldri” 

til ”daglig”. Den er derfor i prinsippet en variabel på ordinalnivå. Til tross for at det ikke er 

lik avstand mellom verdiene har vi like fullt forholdt oss til variabelen som en kontinuerlig 

variabel i analysen. Dette gjør vi fordi verdiene har et konkret og kvantitativt preg i det den 

måler hyppighet og ikke kan tolkes kvalitativt. Dessuten har den et tilstrekkelig antall verdier 



 61 

til å kunne behandles som en kontinuerlig variabel i statistiske analyser som lineær regresjon 

(Johannessen 2007:132; Ringdal 2001:391). 

 

Tabell 4.1 Frekvens- og andelsfordeling for webkamerabruk. 
Hvor ofte chatter du 

med andre via 

webkamera? 
Frekvens Andel 

Kumulativ 

prosent 

Daglig 8 1,0 1,0 

3-5 dager i uken 28 3,6 4,7 

1-2 dager i uken 42 5,4 10,1 

1-3 dager i mnd. 110 14,2 24,4 

Sjeldnere  233 30,2 54,5 

Aldri 351 45,5 100,0 

Total 772 100,0 100,0 

 

Ettersom vi kun har åtte personer som bruker webkamera daglig i utvalget, er det begrenset 

hva vi kan si om den øverste kategorien brukere i populasjonen. De øvrige kategoriene 

tilfredsstiller derimot kravene og kan benyttes individuelt i den videre analysen.
17

 De daglige 

brukerne vil likevel være inkludert i alle analyser der vi slår sammen de fire øverste 

kategoriene som benytter seg av webkamera i løpet av en måned til ”webkamerabrukere”. 

Vice versa har vi kodet om dem som har svart at de bruker webkamera sjeldnere enn 

månedlig eller aldri til å fremstå i analysene som ikke-brukere. Årsaken til dette er at vi ikke 

har en mulighet til å vite hva ”sjeldnere” betyr for respondenten. Det kan teoretisk sett bety at 

de brukte webkamera én gang for tre år siden, noe vi anser å være et for vagt 

erfaringsgrunnlag for våre analyser der vi ønsker å se på sammenhenger mellom relativt 

hyppig bruk av webkamera og andre variabler. 

4.2.3 Indeks for sosial nettaktivitet 

Fordi vi har en intensjon om å se webkamerabruk i sammenheng med annen sosial aktivitet 

på nettet, har vi ønsket å finne et mål på slik aktivitet som vi kan bruke i våre analyser. Vi 

                                              

17 Ettersom andelen estimerte daglige brukere kun utgjør én prosent av utvalget, kreves det et stort utvalg (over 1000) for at 

sannsynlighetsfordelingen skal ligne normalfordelingen. ”Som en tommelfingerregel kan vi si at dersom N ∙ p ≥ 10, blir 

tilnærmingen til normalfordelingen god nok” (Skog 2005:161). I vårt tilfelle med bare åtte observasjoner av 772, blir 

andelen for liten til å kunne si noe om forventede egenskaper i populasjonen. 
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har derfor konstruert en indeks basert på 12 spørsmål om spesifikke aktiviteter på 

nettsamfunn, som vi anser som gode indikatorer på grad av sosial nettaktivitet.  

Nettsamfunn er en av flere sosiale arenaer på Internett, men ettersom 90 prosent av utvalget 

er representert i ett eller flere slike nettsamfunn, anser vi dette som et godt utgangspunkt for 

å måle respondentenes grad av sosial nettbruk. Med sosial nettbruk regner vi altså sosial 

aktivitet som for eksempel ikke innbefatter å betale regninger med nettbank, lese avisen og 

lignende, men vise frem seg selv og egne meninger, kommunisere med andre og bli kjent 

med nye mennesker.  

I teorien kan et slikt sammensatt mål, basert på et sett med spørsmål, være bedre å bruke enn 

enkeltspørsmål når man ønsker å måle mer generelle begreper (Skog 2005:96). Generelt gir 

en indeks mer reliable og valide resultater, og flere aspekter ved det teoretiske begrepet vi 

ønsker å måle blir fanget inn, enn om vi skulle brukt hver enkelt variabel som individuelle 

indikatorer (Ringdal 2001:174).  

De 12 spørsmålene i undersøkelsen, som vi har konstruert en indeks fra, dekker som nevnt 

en rekke spesifikke aktiviteter respondentene kan foreta seg i et nettsamfunn. Disse 

aktivitetene er å kommentere andres profil, tekstbidrag, bilder eller videoer; skrive på egen 

profil, skrive innlegg og artikler, legge ut bilder og videoer; eller ren observerende aktivitet 

som å lese andres tekstbidrag eller å se på andres profiler, bilder og videoer. Disse tre 

dimensjonene – å produsere egne bidrag, kommentere andres bidrag, og observere andres 

bidrag, mener vi fyller de teoretiske og begrepsmessige hensyn som må tas i konstruksjonen 

av en funksjonell indeks (Skog 2005:96). Indeksen måler så et samlet gjennomsnitt av 

hyppighet for de nevnte aktivitetene og resultatet presenteres med indekspoeng med 

desimaler. Indeksen strekker seg så fra ingen aktivitet ved 0 indekspoeng, til svært høy 

aktivitet ved 4 indekspoeng. En nærmere redegjørelse for konstruksjonen av indeksen er å 

finne i vedlegget.
ii
 

4.3 Omfang av bruk 

Omfanget og hyppigheten av webkamerabruk i forhold til chat via tekst viser to klart ulike 

bruksmønstre. Som vi ser av stolpediagrammet under, kan ikke webkamera sies å være et 

særlig utbredt verktøy for hyppig kommunikasjon på Internett, sammenliknet med chat via 
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tekst som er den soleklare favoritten. Mens 96 prosent sier de chatter månedlig eller oftere 

via tekst, er det 24 prosent som bruker webkamera med en tilsvarende frekvens.  
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Figur 4. 1 Frekvens, webkamerabruk og chat via tekst i utvalget 

. 

Når vi isolerer andelen innehavere av webkamera, som utgjør 59 prosent av utvalget, øker 

andelen av dem som bruker det 1 til 3 ganger i måneden eller oftere til 41 prosent. Og når vi 

så kun ser på den delen av utvalget som er av vår hovedinteresse, ungdommene mellom 16 

og 19 år, ser vi at bruken øker ytterligere. 70 prosent av ungdommene mellom 16 og 19 år 

har tilgang til webkamera på sin datamaskin og 48 prosent av gruppen mellom 16 og 19 år 

med tilgang, bruker det i løpet av en måned. Blant de som har tilgang til webkamera, er det 

ikke det vanligste verktøyet å bruke. På spørsmål om hvilke årsaker som kan være av 

betydning for lav bruk, stilt til dem som rapporterer å bruke det sjelden, får vi svar som kan 

si noe om hvorfor. At webkamera er overflødig oppleves å ha fra middels til svært høy 

betydning for 56 prosent av respondentene; at det ikke er ønskelig å se hverandre mens man 

chatter oppleves å ha fra middels til svært høy betydning for 57 prosent av respondentene; og 

at det ikke er ønskelig å bli sett oppleves å ha fra middels til svært høy betydning for 58 

prosent av respondentene. 
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4.4 Kjennetegn ved webkamerabrukeren 

I de følgende analysene vil vi presentere funn som sier noe om hvem som bruker webkamera. 

Vi vil vise at alder har mye å si for hvorvidt man bruker webkamera eller ikke, og vi vil vise 

at webkamerabrukere i større grad enn ikke-brukere kommuniserer på Internett.  

4.4.1 Den unge webkamerabrukeren 

Ved å se på fordelingen av webkamerabrukere for hvert enkelt alderstrinn, ser vi en tydelig 

tendens, nemlig at webkamerabruken synker med økt alder. Enkelte alderstrinn bryter med 

den fallende kurven, men hovedinntrykket er at de yngste bruker det mest, og de eldste 

bruker det minst. 
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Figur 4.2 Andel som bruker webkamera i løpet av en måned etter alder. 

For å kunne operere med enklere størrelser har vi tredelt aldersvariabelen. Her ser vi en jevn 

nedgang i webkamerabruk ved økt aldersgruppetilhørighet: 

Tabell 4.2 Andel som bruker webkamera i løpet av en måned, alder inndelt i grupper. 

Aldersgruppe 

 

16-19 år 20-24 år 25-29 år 

Bruker 

webkamera 34 % 24 % 15 % 
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Når vi isolerer aldersgruppen 16 til 19 år, kommer det frem at webkamerabruken er langt 

høyere i forhold til hele utvalget. 17 prosent av respondentene i denne gruppen svarer at de 

bruker webkamera noen ganger i løpet av en uke eller oftere. En like stor andel innen samme 

gruppe svarer at de bruker webkamera 1 til 3 ganger i måneden. Totalt 34 prosent av denne 

aldersgruppen bruker altså webkamera månedlig eller oftere, mot 24 prosent av 20-24-

åringene og 15 prosent av 25-29-åringene. Disse forskjellene er signifikante og gir oss støtte 

for at det er en sammenheng mellom høy grad av webkamerabruk og lav alder.
iii

 Sagt på en 

annen måte ser det ut til at webkamera er langt vanligere å bruke jo yngre du er, men de 

fleste bruker det ikke på månedlig basis. 

4.4.2 Ulik sosial orientering på nettet 

Når vi undersøker sammenhengen mellom webkamerabruk og andre variabler, som sier noe 

om sosial orientering på nettet, får vi signifikante forskjeller mellom brukerne og ikke-

brukerne av webkamera. På spørsmål om hvem respondentene kommuniserer med på 

nettsamfunn, representerer svaralternativene relasjoner som i ulik grad er nettbasert. Svarene 

her kan si oss noe om hvilke type relasjoner brukere og ikke-brukere av webkamera går inn i 

og er orientert mot. Vi vil også kontrollere for aldersgruppetilhørighet for å se om det er 

forskjeller mellom aldersgruppene i tillegg til forskjeller mellom brukere og ikke-brukere av 

webkamera.  

Svaralternativene til spørsmål om hvem respondentene kommuniserer med på nettsamfunn er 

som følger: 

 Personer jeg har møtt via nettet og kun har vært i kontakt med på nettet. 

 Personer jeg har møtt via nettet men også har hatt kontakt med utenom nettet. 

 Personer jeg har møtt utenom nettet men nå mest har kontakt med på nettet. 

 Personer jeg har møtt utenom nettet og fortsatt treffer utenom nettet. 

4.4.3 Hvem kommuniserer de mest med? 

Det vanligste for alle grupper er å ha kontakt på nettsamfunn med personer man kjenner fra 

utenom nettet og fortsatt treffer utenom nettet. Dette gjelder også for webkamerabrukere, 

men i mindre grad enn for ikke-brukerne. Blant de som svarer at de snakker mest med 

nettinitierte relasjoner på nettsamfunn, enten relasjonen kun pleies på nettet eller også 

utenom nettet, er webkamerabrukerne derimot best representert. 
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Tabell 4.3 Hvem webkamerabrukere kommuniserer mest med på nettsamfunn.  

Relasjonstype Bruker webkamera Bruker ikke webkamera 
Personer jeg har møtt via nettet og kun har vært 

i kontakt med på nettet. 
11 % 4 % 

Personer jeg har møtt via nettet men også har 

hatt kontakt med utenom nettet 
9 % 3 % 

Personer jeg har møtt utenom nettet men nå 

mest har kontakt med på nettet. 
17 % 16 % 

Personer jeg har møtt utenom nettet og fortsatt 

treffer utenom nettet. 
57 % 67 % 

Annet/Ingen av disse 6 % 10 % 

Total (N=772) 100 % (N=584) 100 % (N=188) 

 

Henholdsvis 11 og 9 prosent av webkamerabrukerne kommuniserer mest med nettinitierte 

relasjoner som har forblitt på nettet eller nettinitierte relasjoner som er flyttet offline, mot 

henholdsvis 4 og 3 prosent av ikke-brukerne. Forskjellene er signifikante.
iv

  

Når vi isolerer aldersgruppene, viser det seg at de yngste webkamerabrukerne er spesielt godt 

representert på svaralternativene for å kommunisere med rene nettrelasjoner, og å 

kommunisere med netterelasjoner som de har truffet utenom nettet.
 v
 Henholdsvis 14 og 9 

prosent har svart dette. De eldre virker i større grad enn de yngste å bruke nettsamfunn til å 

kommunisere med folk som de har møtt utenfor nettet og som de kun har kontakt med på 

nettet. Dette tyder på at de yngre i større grad enn de eldre knytter kontakt med nye relasjoner 

på nettet og i større grad møter nettrelasjoner utenom nettet, mens de eldre i større grad enn 

de yngre flytter sine kontakter fra utenom nettet til nettet.  

Interessant nok ser vi ingen forskjeller mellom de som bruker og ikke bruker webkamera i 

den mellomste aldersgruppen. Det kan tyde på at webkamera ikke er noen indikator for ens 

nettorientering i den aldersgruppen. 

De aller fleste kommuniserer i størst grad med folk de kjenner fra utenom nettet og fortsatt 

har kontakt med utenom nettet. Men som vi vil se av spørsmålene som ikke dreier seg om 

hvem man kommuniserer mest med, men hvem man i det hele tatt har kontakt med på 

nettsamfunn, viser de unge webkamerabrukerne i størst grad en differensiert nettatferd, som 

kan tyde på at de i større grad kommuniserer med nye bekjente på nettet enn eldre og ikke-

brukere. 
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Onlinerelasjoner 

Tabell 4.4 Kommuniserer med rene nettkontakter på nettsamfunn, i forhold til 

webkamerabruk. 

 
Bruker                                       

webkamera 

Bruker ikke 

webkamera 
Personer jeg har møtt via nettet og 

kun har vært i kontakt med på 

nettet, hele utvalget (N=772)  
46 % 23 % 

Personer jeg har møtt via nettet og 

kun har vært i kontakt med på 

nettet, 16-19 år (N=272) 
57 % 31 % 

 

46 prosent av webkamerabrukerne mot 23 prosent av ikke-brukerne kommuniserer med 

personer de har møtt på nettet og kun har hatt kontakt med på nettet når de er på 

nettsamfunn.
vi

 Riktignok svarer et flertall i begge gruppene at de ikke gjør det, men vi ser her 

en sammenheng mellom webkamerabruk og det å være sosial med nye på nettet. Ser vi på 

den yngste aldersgruppen øker andelene for både brukerne og ikke-brukerne, men også 

forskjellene mellom dem. 57 prosent av brukerne og 31 prosent av ikke-brukerne, mellom 16 

og 19 år, svarer at de kommuniserer med rene nettrelasjoner på nettsamfunn.
vii

 Forskjellene 

mellom brukere og ikke-brukere av webkamera er i begge tilfeller signifikante. Det er for 

øvrig verdt å merke seg at det er signifikante forskjeller også for den eldste aldersgruppen, 

men ikke for den midterste. Det kan tyde på at webkamerabruk ikke er en like god indikator 

på ren nettrelasjonsorientering for dem mellom 20 og 24 år som for de øvrige 

aldersgruppene.  

Onlinerelasjoner de treffer offline 

Tabell. 4.5 Kommuniserer med folk man har truffet på nettet, men også møter utenom, i 

forhold til webkamerabruk. 

 
Bruker 

webkamera 

Bruker ikke 

webkamera 
Kommuniserer med folk de har 

møtt på nettet, men også møter 

utenom, hele utvalget. (N=772) 
45 % 19 % 

Kommuniserer med folk de har 

møtt på nettet, men også møter 

utenom, 16-19 år. (N=272) 
53 % 25 % 

 

Også på svaralternativet om man kommuniserer med personer man har møtt via nettet men 

også har hatt kontakt med utenom nettet, ser vi signifikante forskjeller mellom 
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webkamerabrukere og ikke-brukere. 45 prosent av brukerne og 19 prosent av ikke-brukerne 

svarer dette.
 
 Nok en gang er det sentralt å merke seg at majoriteten blant brukere og ikke-

brukere ikke velger dette svaralternativet.
viii

 Vi ser også en svak nedgang i andelen som har 

svart positivt på dette spørsmålet i forhold til spørsmålet om rene nettkontakter, som gir en 

indikasjon på at det er noe mindre vanlig å møte dem man snakker med på nettet utenfor 

nettet. Når vi så ser på hvordan preferansene fordeler seg mellom brukere og ikke-brukere 

blant 16-19-åringene, ser vi igjen at bildet forandres noe. 53 prosent av webkamerabrukerne 

og 25 prosent av ikke-brukerne i den yngste alderskategorien svarer positivt på dette 

spørsmålet. En relativt høy andel webkamerabrukere, og spesielt de yngste kommuniserer 

med folk som de har blitt kjent med på Internett og senere truffet dem utenom, selv om dette 

ikke er deres mest vanlige sosiale praksis. Det ser ut til at det å bli kjent med nye mennesker 

på nettet og treffe dem offline er aktuelt for webkamerabrukere, og spesielt for de 

yngste.Forskjellen mellom webkamerabrukere og ikke-brukere er signifikant i alle 

aldersgruppene.
ix

 

Fra offline- til onlinerelasjon 

Tabell. 4.6 Kommuniserer med folk man har truffet utenom nettet, men nå kommuniserer 

mest med på nettet, i forhold til webkamerabruk. 

 
Bruker 

webkamera 

Bruker ikke 

webkamera 
Kommuniserer med folk de har møtt 

utenom nettet, men har mest kontakt 

med på nettet, hele utvalget. (N=772) 
73 % 59 % 

Kommuniserer med folk de har møtt 

utenom nettet, men har mest kontakt 

med på nettet, 16-19 år. (N=272) 
74 % 60 % 

 

Ved svaralternativ om man kommuniserer med personer man har møtt utenom nettet, men nå 

har mest kontakt med på nettet øker andelen som svarer positivt for både brukere og ikke-

brukere av webkamera. Men igjen ser vi en signifikant høyere andel webkamerabrukere som 

svarer positivt med 73 prosent mot 59 prosent av ikke-brukerne.
x
 At andelene øker for begge 

gruppene kan tyde på at det ikke er uvanlig å opprettholde kontakten med venner og kjente 

via nettet, men webkamerabrukerne skiller seg ut.  

Ved igjen å isolere aldersgruppene ser vi at andelene som svarer positivt for denne 

relasjonstypen er så å si uforandret for alle aldersgruppene.
 xi

 Dette kan tyde på at alder har 
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lite å si for om man flytter sine offline-relasjoner online eller ikke, men webkamerabruk har 

fortsatt en effekt, spesielt for de yngste.  

Offline og onlinerelasjoner 

Til sist får vi en ikke-signifikant forskjell mellom gruppene på spørsmål om man 

kommuniserer med personer man har møtt og fortsatt treffer utenom nettet. Her er det 

praktisk talt ingen forskjell mellom brukere (85 %) og ikke-brukere (82 %), og vi ser at de 

aller fleste har svart positivt på dette spørsmålet.
xii

 Dette viser at det langt vanligste er å 

kommunisere med de samme på nettet som man kommuniserer med utenom nettet, og at det 

er vanligst å møte mennesker utenom nettet. Det gir oss også en indikasjon på at 

kommunikasjon via nettsamfunn kan fungere som et supplement til ansikt til ansikt-

kommunikasjon. Når vi isolerer aldersgruppene skiller ingen grupper seg ut, noe som tyder 

på at det er svært vanlig å pleie denne form for relasjoner, uavhengig av både webkamera og 

alder.  

4.4.4 Motivasjon for å bidra på nettsamfunn 

Når vi ser på hvorfor webkamerabrukere bidrar med innhold på nettsamfunn, sammenliknet 

med ikke-brukere, får vi støtte for den tendensen vi har sett hittil. Med innhold på 

nettsamfunn mener vi om de bidrar med tekst, kommentarer, bilder eller videoklipp. 

Tabell 4.7 Motivasjon for å bidra med innhold på nettsamfunn i forhold til webkamerabruk 

Motivasjon for å bidra 

med innhold: 

Bruker 

webkamera 

Bruker ikke 

webkamera 

Sannsynlighets-

nivå 

For å få tilbakemeldinger 

på de jeg legger inn 
46 % 27 % 0,000 

For å får oppmerksomhet 

rundt profil 
46 % 17 % 0,000 

For å bli sett eller hørt med 

meninger/kreative ideer 
31 % 21 % 0,000 

For å være sosial med 

andre 
83 % 70 % 0,000 

For å flørte 23 % 10 % 0,000 

Annet/ingen av disse 6 % 8 % 0,424 

Gjør ikke dette 5 % 16 % 0,000 
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Flere webkamerabrukere enn ikke-brukere er motivert av de sosiale aspektene de er 

presentert med. Webkamerabrukere bidrar med innhold på nettsamfunn i større grad for å få 

tilbakemeldinger på det de legger inn; for å bygge oppmerksomhet rund sin profil; for å bli 

sett eller hørt med sine meninger eller kreative ideer; for å være sosial med andre, og for å 

flørte. Det er også forskjeller mellom brukere og ikke-brukere hva gjelder det å ikke bidra 

med innhold – webkamerabrukerne bidrar signifikant mer enn de andre. 

På spørsmål om hvor viktig ulike behov er når man skal kommunisere med andre, finner vi 

også signifikante forskjeller mellom webkamerabrukerne og ikke-brukerne. Brukerne mener 

i større grad at det er viktig å ha daglig kontakt med nære venner (61 prosent av brukerne 

mot 48 prosent av ikke-brukerne mener dette er svært viktig)
xiii

. Brukerne mener også i større 

grad enn ikke-brukerne at det er viktig å møte nye mennesker/venner (14 prosent mener det 

er svært viktig og 36 prosent mener det er ganske viktig blant brukerne, mot henholdsvis 4 

prosent og 30 prosent av ikke-brukerne)
xiv

. 

4.4.5 Hvem bruker man webkamera med? 

Vi har sett at unge webkamerabrukere i større grad er orientert mot nettrelasjoner og ser ut til 

å ha flyttet større deler av kontakten med venner og kjente over på nettet enn de som ikke 

bruker webkamera. Videre ønsker vi å se på hvem de ulike aldersgruppene snakker med på 

webkamera. Også her ser vi signifikante forskjeller mellom ungdommene og de øvrige 

gruppene.
18

  

 

 

 

 

 

 

 

                                              

18 Tallene presentert i tabellen er basert på alle som har benyttet seg av webkamera, ikke bare de som benytter det på 

månedlig basis. 
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Tabell 4.8 Når du chatter via webkamera, hvem chatter du oftest med/tredelt alder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 prosent av den yngste aldersgruppen kommuniserer med venner og familie de ser ofte 

ansikt til ansikt, mot henholdsvis 26 og 27 prosent av de øvrige aldersgruppene. Videre ser vi 

at de eldre i større grad prater med venner og familie de ser sjelden ansikt til ansikt. 24 

prosent av den yngste gruppen, 35 prosent av den midterste gruppen og 42 prosent av den 

eldste gruppen har svart dette. Kjæreste og flørt er også et relativt vanlig svaralternativ for de 

to yngste aldersgruppene med 19 og 21 prosent mot 9 prosent blant den eldste gruppen. 

Relativt få i alle grupper svarer at de bruker webkamera med nye bekjentskap på nettet eller 

nye venner som de ikke har truffet ansikt til ansikt.  

Når vi ser på de som bruker webkamera i løpet av en måned får vi en noe forsterket forskjell 

mellom aldersgruppene,
xv

 men tendensen er den samme for begge analysene. Webkamera ser 

ut til å spille en rolle i pleie av nære relasjoner uavhengig av alder. Samtidig ser vi at de eldre 

i større grad enn de yngre bruker det med mennesker de ser sjelden, mens de yngste gjerne 

prater med dem de ser ofte ansikt til ansikt. Dette kan tyde på en mer spesialisert bruk for de 

eldre; webkamera blir et nyttig verktøy for å se folk en ser sjelden, mens de yngre kan se ut 

til å ha en mer hverdagslig sosial bruk av webkamera hvor de i utstrakt grad kommuniserer 

med de samme personene online som offline.  

 

Hvem chatter du oftest 

med på webkamera? 
16-19 år 20-24 år 25-29 år Total 

Venner/familie jeg ser ofte 

ansikt til ansikt 
40 % 26 % 27% 32% 

Venner/familie jeg ser 

sjelden ansikt til ansikt 
24 % 35 % 42 % 32 % 

Nye nettvenner jeg ikke har 

truffet ansikt til ansikt 
7 % 7 % 2 % 6 % 

Kjæreste/flirt 19 % 21 % 9 % 17 % 

Annet/ingen av disse 7 % 9 % 14 % 10 % 

Total 100 % 100 % 100 % 
100 %  

(N: 421) 
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4.4.6 Motivasjon for å bruke webkamera 

Ved to åpne spørsmål spør vi om hvorfor webkamera er interessant eller uinteressant for de 

som har svart at webkamera er henholdsvis svært eller ganske interessant, eller svært eller 

ganske uinteressant.
19

 Den vanligste begrunnelsen for hvorfor det er interessant er at 

webkamera forbedrer kommunikasjonen. Svar som kan tolkes som en forbedring av 

nettkommunikasjonen, enten det er snakk om å dempe savnet av kjære eller at man kan se 

følelser og ansiktsuttrykk, har blitt gitt av 60 prosent av utvalget (N=268). 50 prosent mener 

det er interessant fordi man kan se den andre, og 15 prosent mener det er interessant fordi det 

er gøy eller morsomt. Tilsvarende svarer 62 prosent av de som syns det er uinteressant at 

webkamera er overflødig eller at de ikke har noe behov for å se den andre, og 20 prosent 

svarer at de ikke ønsker å bli sett eller tilkjennegjort. 

Spesielt interessant er det å se hvor mange som ønsker å se den andre, satt opp mot hvor 

mange som selv ønsker å bli sett. 51 prosent av den yngste gruppen (N=103) svarer at det er 

interessant fordi man kan se den man prater med. Langt færre, 7 prosent, svarer at det er for å 

bli sett. Deler vi så denne gruppen opp i kjønn, ser vi at det er primært gutter (12%) som 

svarer at det er for å bli sett, mot 3 prosent av jentene. Blant de eldre aldersgruppene 20 til 24 

og 25 til 29 er det henholdsvis én prosent og ingen som svarer dette. Dette tyder på at 

”kikkeraspektet” er en sentral motivasjonsfaktor for bruk av webkamera, fremfor å eksponere 

seg selv. Det kan se ut som at ”idealsamtalen” for en webkamerabruker er en samtale der 

vedkommende ser den andre, men ikke motsatt. Vi har ingen tall som sier noe om 

webkamerasamtaler som regel er enveis eller toveis, men her er det mulig at noen er primært 

kikkere, noen er primært eksponerende, mens andre må inngå kompromiss og delta i toveis 

samtaler. At interessen for å vise seg frem er så lav fremfor å se, kan tyde på at det koster en 

webkamerabruker mer å vise seg frem fremfor å se andre. Dette kan igjen være med på å 

forklare den generelt lave webkamerabruken, sett i forhold til for eksempel chat via skrift. 

Det kan hende at ved bruk av skriftlig chat, ofrer man mindre av sin trygghet enn ved å vise 

frem levende bilder av en selv. Dette er spørsmål vi vil utforske videre i den kvalitative delen 

av forskningsprosjektet.  

                                              

19 Ettersom svarene er åpne, kan én informants svar inneholde flere begrunnelser, som siden har blitt fordelt på ulike 

svarkategorier. 
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4.4.7 Sammenheng mellom alder, sosial nettaktivtet og 

webkamerabruk 

Inntrykket vi har fått til nå er at en større andel av webkamerabrukerne, i forhold til de som 

ikke bruker webkamera, har en sterkere nettrelasjonsorientering. Samtidig er deres aktivitet 

på nettet i større grad motivert av sosiale aspekter.  

Det kan tyde på at sammenhengen vi har observert mellom alder og webkamerabruk kan ha 

en mellomliggende variabel, nemlig grad av sosial nettaktivitet. Det vil si at unge i større 

grad er sosialt aktive på nettet enn eldre, og at denne nettaktiviteten igjen fører til høyere 

webkamerabruk enn blant dem som ikke er like sosialt aktive på nettet. For å se om det er en 

sammenheng mellom det andre leddet, det å være en aktiv sosial nettbruker og 

webkamerabruk, benytter vi oss av indeksen for sosial nettaktivitet som er basert på ulike 

aktiviteter man kan gjøre på nettsamfunn.  Ettersom vi ønsker å se på effekten av høy sosial 

nettaktivitet på webkamerabruk, dikotomiserer vi indeksen ved å skille ut en gruppe som 

skårer høyt på indeksen. Vi setter grensen på 2,5 indekspoeng, som utgjør de 23,8 øverste 

prosentene av utvalget. Respondenter som befinner seg innenfor denne gruppen anser vi å 

være fra middels til meget sosialt aktive på nettet. 

Ettersom rundt 20 prosent av respondentene med medlemskap i et nettsamfunn aldri er 

aktive, det vil si at de er passive medlemmer, er det ikke alle vi eventuelt kan fange opp ved 

å ta i bruk denne variabelen, men som likevel er sosialt aktive på nettet. Derfor vil vi også se 

på bruken av chat via skrift, som man kan drive med uavhengig om man er aktiv på 

nettsamfunn eller ikke. Vi anser denne variabelen som nyttig fordi 98 prosent av utvalget har 

benyttet seg av chat via skrift og det er en ren sosial aktivitet. Derfor kan den, i likhet med 

indeksen, brukes som et mål på grad av sosial nettaktivitet i utvalget. Vi har dikotomisert 

variabelen slik at de mest aktive, de som chatter via tekst daglig, blir skilt ut. 

Fordi vi både ønsker å tegne et bilde av webkamerabrukerne og si noe om effekten av alder 

og sosial nettaktivitet på webkamera, har vi gjennomført både krysstabellanalyser og lineære 

regresjonsanalyser. Ved hjelp av krysstabellanalysene kan vi undersøke om det er en 

sammenheng mellom alder, grad av sosial nettaktivitet og webkamerabruk, men kan også få 

tallfestet antall webkamerabrukere som er sosialt aktive og unge. Dette er viktig fordi vi 

ønsker å si noe om omfang i tillegg til sammenheng, mens regresjonsanalysene tallfester 

effekten av de uavhengige variablene vi introduserer i modellen på webkamera. I tillegg har 
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vi i den lineære regresjonsanalysen lagt inn ytterligere uavhengige variabler som kan bidra til 

å forklare webkamerabruken, som vi vil se senere. 

Tabell 4.9 Sosial nettaktivitet og webkamerabruk. 

 
Høy sosial 

nettaktivitet 

Lav sosial 

nettaktivitet 

 

Total 

Bruker 

webkamera 
40 % 20 % 24% 

Bruker ikke 

webkamera 
60 % 80 % 76 % 

Total 100 % 100 % 100% (N=772) 

 

Det viser seg å være signifikante forskjeller i webkamerabruk mellom de med høy og lav 

sosial nettaktivitet. 40 prosent av de som skårer høyt på sosial nettaktivitet mot 20 prosent av 

de som skårer lavt på sosial nettaktivitet bruker webkamera.
xvi

 

Når vi ser på hvilke aldersgrupper som er best representert i kategorien ”Høy sosial 

nettaktivitet”, finner vi igjen at den yngste gruppen peker seg signifikant ut. 33 prosent av de 

yngste, mot henholdsvis 23 og 16 prosent av de midterste og eldste skårer høyt på sosial 

nettaktivitet.
xvii

 

Chat via skrift 

For å få med de som ikke bruker nettsamfunn ser vi også på chat via skrift i forhold til 

webkamerabruk. 

Tabell 4.10 Chat via skrift og webkamerabruk. 

 Chatter daglig 

Chatter 

ukentlig eller 

sjeldnere 

Total 

Bruker 

webkamera 
36 % 15 % 24 % 

Bruker ikke 

webkamera 
64 % 85 % 76 % 

Total 100 % 100 % 100% (N=772) 
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Det samme er tydelig her; blant dem som chatter daglig er det signifikant flere som bruker 

webkamera enn blant dem som chatter ukentlig eller sjeldnere. 
xviii

 

Videre undersøker vi om det er forskjeller mellom aldersgruppene med hensyn til chatting. 

Når vi ser på hvilke aldersgrupper som er best representert i kategorien ‟Chatter daglig‟, 

finner vi igjen at den yngste gruppen peker seg signifikant ut.
xix

 60 prosent av de yngste mot 

henholdsvis 40 og 32 prosent av den midterste og eldste aldersgruppen chatter via skrift 

daglig. 

Selv om det er sammenheng mellom alder og sosial nettaktivitet, og sammenheng mellom 

sosial nettaktivitet og webkamerabruk, kan det likevel være slik at alder også har en direkte 

effekt på webkamerabruk. Det vil si at sosial nettaktivitet er en mellomliggende variabel, 

uten at den forklarer hele sammenhengen mellom alder og webkamerabruk. Derfor bør vi se 

på hvordan sammenhengen mellom alder og webkamerabruk endrer seg når vi introduserer 

sosial nettaktivitet. Vi har sett på de tre variablene sammen i en trivariat krysstabell, som 

presenteres i sin helhet i vedlegget,
xx

 der vi finner at det fortsatt er store aldersforskjeller for 

webkamerabruk når vi kontrollerer for sosial nettaktivitet. Men vi ser også at sosial 

nettaktivitet har mye å si for hvorvidt man bruker webkamera eller ikke. 53 prosent av de 

yngste som skårer høyt på sosial nettaktivitet bruker webkamera, mot kun 24 prosent av de 

som skårer lavt. Tilsvarende tall for de eldre aldersgruppene er 24 og 23 prosent for den 

midterste og 28 og 12 prosent for den eldste. Her ser vi at sosial nettaktivitet har nært sagt 

ingenting å si for de mellom 20-24, men en signifikant betydning for hvorvidt de mellom 25 

og 29 bruker webkamera. 

Ved en korrelasjonsanalyse der vi har undersøkt korrelasjonen mellom de tre variablene 

separat, for så å se endringen mellom alder og webkamerabruk når vi introduserer sosial 

nettaktivitet, får vi bekreftet det krysstabellen antydet. Korrelasjonen mellom alder og 

webkamera synker fra -0,262 til -0,222 når vi introduserer sosial nettaktivitet.
xxi

 

Kausalmodellen blir derfor seende slik ut:  
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Figur 4.3 Korrelasjon mellom alder, sosial nettaktivitet og webkamerabruk. 

Fortegnene indikerer at økt alder reduserer webkamerabruken og reduserer sosial 

nettaktivitet, mens økt sosial nettaktivitet øker webkamerabruken. Vi ser at sosial 

nettaktivitet er en mellomliggende variabel som påvirkes av alder, og som i seg selv har 

relativt sterk påvirkning på webkamerabruk. Alder har fortsatt betydning for hvorvidt man 

bruker webkamera eller ikke, som indikerer at sosial nettaktivitet er mellomliggende, og at vi 

ikke har en samspillseffekt (Ringdal 2001:344).  

En tilsvarende analyse for chat via skrift, som også er et mål på sosial nettaktivitet, reduserer 

korrelasjonen mellom alder og webkamerabruk til -0,184, mens korrelasjonen mellom alder 

og chat via skrift er på -0,305, og 0,326 mellom chat via skrift og webkamerabruk.
xxii

 

Disse funnene tyder altså på at det er en sammenheng mellom å være en aktiv sosial 

nettbruker, både når det gjelder å være aktiv på nettsamfunn og daglig chat via skrift, og det 

å bruke webkamera, og at det å være en aktiv sosial nettbruker kan påvirkes av alder.  

Det disse analysene ikke viser er hvor stor effekten av alder og sosial nettaktivitet er på 

webkamerabruk; hvor mye webkamerabruken synker og øker med økt alder og sosial 

nettaktivitet. For å utforske dette og forklaringskraften de uavhengige variablene har på 

webkamerabruk, og samtidig undersøke hvorvidt flere egenskaper ved utvalget vårt kan bidra 

  - 0.185 

 

 

  0,316 

 

  - 0,222  

ALDER 
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til å forklare variasjonen i webkamerabruken, er det hensiktsmessig å foreta en multippel 

lineær regresjonsanalyse.  

4.4.8 Multilineær regresjonsanalyse 

I den multilineære regresjonsmodellen har vi undersøkt effekten av å tilhøre de ulike 

aldersgruppene, effekten av sosial aktivitet på nettsamfunn ved hjelp av den sosiale 

nettbruksindeksen, effekten av hyppig bruk av chat via skrift, og effekt av å være motivert av 

å bli kjent med nye mennesker. Vi har også inkludert samspillsledd for alder og den sosiale 

nettbruksindeksen, da vi har funnet at sosial aktivitet på nettsamfunn har ulik effekt på de 

ulike aldersgruppene. Vi har, som nevnt i metodekapittelet, ikke inkludert kjønn da det ikke 

har noen effekt. 

Tabell 4.11 Lineær regresjon. Sammenheng mellom alder og webkamerabruk, kontrollert for 

sosial nettaktivtet og motivasjon om å møte nye. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 B SE(B) B SE(B) B SE(B) 

Alder 16-19 år 0,724*** 0,095 0,175 0,209 0,123 0,206 

Alder 20-24 år 0,343** 0,099 0,280 0,228 0,298 0,224 

Indeks for sosial nettbruk   0,286*** 0,075 0,201** 0,076 

Alder 16-19*nettbruksindeks   0,222* 0,105 0,201* 0,103 

Alder 20-24*nettbruksindeks   -0,005 0,118 -0,023 0,116 

Chatter daglig via skrift     0,450*** 0,084 

Motivert av å møte nye       

       

Konstant 0,588*** 0,068 0,127 0,137 0,121 0,135 

       

P < 0,05* 

p < 0,01** 

p < 0,001*** 

R2
justert: 0,068 

 

F = 29,084*** 

 R2
justert: 0,146 

 

F = 27,323*** 

 R2
justert: 0,176 

 

F = 28,414*** 

 

Referansekategorier: Alder: 25 til 29 år, Indeks for sosial nettbruk: Ingen bruk av nettsamfunn, Chatter daglig 

via skrift: Chatter ukentlig eller sjeldnere,  Motivert av å møte nye: Ikke motivert av å møte nye. 

 Modell 4 

 B SE(B) 

Alder 16-19 år 0,080 0,205 

Alder 20-24 år 0,250 0,224 

Indeks for sosial nettbruk 0,176* 0,076 

Alder 16-19*nettbruksindeks 0,208* 0,102 

Alder 20-24*nettbruksindeks -0,008 0,115 

Chatter daglig via skrift 0,429*** 0,084 

Motivert av å møte nye 0,217** 0,080 

   

Konstant 0,110 0,134 

   

p < 0,05* 

p < 0,01** 

p < 0,001*** 

R2
justert: 0,183 

 

F = 25,623*** 
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Modell 1 

I modell 1 ser vi på effekten av å være yngre enn referansekategorien 25-29 år. Effekten av å 

være mellom 20 og 24 år ser vi er positiv signifikant med en koeffisient på 0,343. For dem 

mellom 16 og 19 år er effekten enda sterkere og koeffisienten på 0,724 er også positiv og 

signifikant. Det vil si at webkamerabruken stiger med lav alder og at de yngre er mer 

tilbøyelige til å bruke webkamera enn dem som er over 24 år. Og de yngste er mest 

tilbøyelige til å bruke webkamera. Dette stemmer overens med det vi tidligere har vist i de 

bivariate krysstabellene. Justert R
2
 er 0,068, som betyr at lav alder forklarer 6,8 prosent av 

variasjonen i webkamerabruken. 

Modell 2 

Videre i modell 2 ser vi på effekten av å være en sosial nettbruker, eller mer spesifikt: 

effekten av aktivitet på nettsamfunn, ved hjelp av indeksen for sosial nettaktivitet. Ettersom 

effekten av indeksen er ulik på de ulike aldersgruppene har vi også inkludert et samspillsledd 

for hver av aldersgruppene. 

Indeksen har et mål på maksimum fire poeng, som indikerer meget høy aktivitet på 

nettsamfunn, og regresjonskoeffisienten på 0,286 viser at vi har en positiv signifikant effekt 

for eventuell poengøkning på indeksen. Ettersom denne koeffisienten står i en modell med 

samspillsledd for de yngre aldersgruppene, vil denne vise effekt av sosial nettaktivitet for den 

eldste aldersgruppen. En som er mellom 25 og 29 år og som skårer meget høyt, for eksempel 

3,5 vil følgelig få et tillegg i webkamerabruk på 1,001.  

Videre ser vi at koeffisientene synker for begge av de yngre aldersgruppene og de er ikke 

lenger signifikante. Samspillsleddet for aldersgruppen 20-24 ser vi ikke er signifikant og vi 

kan ikke si at sosial aktivitet på nettet har noen effekt for webkamerabruken til denne 

aldersgruppen, som bekrefter hva vi har sett tidligere. 

Derimot ser vi av samspillsleddet for den yngste aldersgruppen at det er en effekt av å være 

sosialt aktiv på nettet. Koeffisienten på 0,222 er positiv og signifikant. I tillegg synker 

konstanten, som gir uttrykk for at de eldre som ikke bedriver sosial nettaktivtet har en lavere 

tilbøyelighet til å bruke webkamera enn de yngre som er sosialt aktive på nett.  
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Justert R
2
 ligger nå på 0.146, som betyr at de uavhengige variablene i modellen forklarer 

14.6 prosent av webkamerabruken. Vi forklarer altså mer av variasjonen i webkamerabruken 

ved å se på både sosial aktivitet og alder. 

Modell 3 

I modell 3 introduserer vi den dikotomiserte variabelen for hyppig chat via skrift som er 

kodet 1 for de som chatter daglig og 0 for resten. Vi har tidligere vist at den har signifikant 

sammenheng med det å chatte via webkamera. Vi anser også at den har en liknende funksjon 

som indeksen for aktivitet på nettsamfunn; den viser sosial aktivitet på nettet.
20

  

Regresjonskoeffisienten for daglig chat via skrift på 0,450 er positiv og signifikant, og viser 

at det å chatte daglig har en positiv effekt på webkamerabruk. Personer som chatter daglig 

via tekst er altså mer tilbøyelige til å benytte webkamera enn de som ikke gjør det. Vi ser 

også at verdiene for de andre regresjonskoeffisientene forandres noe. Igjen synker 

koeffisientene for alder, men også koeffisienten for sosial nettbruk, som betyr at daglig chat 

via tekst overtar for noe av effekten til både alder og det å være aktiv på nettsamfunn. Samlet 

sett ser vi at det å være sosialt aktiv på nettet, enten på nettsamfunn eller chat via skrift, har 

en relativt høy betydning. Justert R
2
 er nå på 0.174. Vi forklarer altså 17,4 prosent av 

webkamerabruken. Ved å introdusere chat via skrift som uavhengig variabel forklarer vi mer 

av variasjonen i webkamerabruken, men ettersom effekten av de andre koeffisientene 

reduseres noe, kan vi si at noe av den tidligere observerte effekten på webkamerabruk 

skyldes at man er en daglig chatter. 

Modell 4 

Videre har vi introdusert variabelen for om man opplever å være motivert av å bli kjent med 

nye mennesker. Denne dummyvariabelen er kodet 1 for de som mener det å bli kjent med 

nye er viktig når man skal kommunisere med andre, og 0 for alle andre. 

Regresjonskoeffisienten på 0,217 er positiv og signifikant og viser at de som mener det er 

                                              

20 Ettersom både indeksen og den dikotomiserte variabelen for hyppig chat via skrift kan vise det samme er det fare for 

multikolinearitet som vil gi oss en kunstig høy forklart varians eller R2 (Johannessen 2007:147). Derfor har vi undersøkt 

korrelasjonen mellom de to variablene og sett at den er på Pearsons r 0,4, som er godt under maksimumsgrensen på 

Pearsons r 0,7. Vi har også undersøkt om chat via skrift har ulik effekt på de ulike aldersgruppene, og om vi behøvde å 

inkludere samspillsledd for denne variabelen. Det har den imidlertid ikke, og vi bruker variabelen som den er. 
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svært viktig å bli kjent med nye i større grad er tilbøyelige til å bruke webkamera enn de som 

ikke mener det. Igjen ser vi endringer for de andre uavhengige variablene. Effekten av chat 

og sosial nettaktivitet synker noe, og viser at det å være motivert av å bli kjent med nye 

overtar for noe av den effekten vi tidligere så av det å være sosial på nettet. For den eldste 

aldersgruppen som er referansekategorien ser vi at det fortsatt er en effekt av å være sosialt 

aktiv, om enn redusert, og at det å oppleve å være motivert av å møte nye er vel så viktig. 

Justert R
2 

stiger til 0.183 og vi forklarer 18.3 prosent av variasjonen i webkamerabruk. 

4.5 Et sosialt landskap trer frem 

To av spørsmålene i undersøkelsen tar for seg hva slags innhold eller aktiviteter som passer 

for ulike kommunikasjonsverktøy. Det ene spørsmålet er i den delen av studien som har 

fokus på nettsamfunn. Her er man ute etter hvilke behov man kan ha når man kommuniserer 

med andre, og respondentene har blitt spurt om hvilke kommunikasjonsverktøy som passer 

best til de ulike situasjonene, eller behovene, som presenteres. De har fått velge mellom 

”communitytjenester på nett”, ”blogg/nettdagboktjenester”, ”MSN Messenger og liknende”, 

”mobilen/SMS” eller ”ingen av disse”. 

Uavhengig av dette spørsmålssettet har vi stilt liknende spørsmål i vår webkamerafokuserte 

del av surveyundersøkelsen. Ettersom vi har ønsket å se på forskjellene mellom ulike 

kommunikasjonsformer mer enn konkrete tjenester, har vi stilt underspørsmål om hva som 

egner seg best til ulike situasjoner. Svartalternativene er ”chat via skrift”, ”chat via 

webkamera”, ”chat via lyd/mikrofon” eller ”ikke aktuelt”. 

På tross av ulikt fokus kan disse spørsmålene samlet sett si oss noe om hva slags innhold, 

interesse eller kommunikasjonshandling som passer for ulike verktøy. Vi vil spesielt 

fremheve funn som viser ulik atferd på eller bruk av nettsamfunn, IM, chat via skrift og 

webkamera.  

4.5.1 Nye relasjoner 

Internett er en arena som gir store muligheter for å komme i kontakt med nye mennesker. 

Funnene vi viser til her ser ut til å gi oss en pekepinn på hvilke type kommunikasjonsverktøy 

på nettet som passer til nettopp dette. 
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På spørsmål om hvor viktig en syns det er å komme i kontakt med nye når man skal 

kommunisere kommer det tydelig frem aldersforskjeller.
xxiii

 Blant ungdommene ser vi at 48 

prosent mener det er svært eller ganske viktig å møte nye, mot 39 prosent av den midterste 

aldersgruppen og 27 prosent av den eldste aldersgruppen. Forskjellene er signifikante. Dette 

tyder altså på at behovet for å møte nye mennesker er spesielt sentralt for unge mennesker. 

Det ser vi også i forhold til webkamerabrukere; de synes i signifikant større grad enn ikke-

brukere at det er viktig å komme i kontakt med nye mennesker.
xxiv

 Og som vi så av 

regresjonen øker webkamerabruk om man både er ung og synes det er viktig å komme i 

kontakt med nye.  

64 prosent av ungdommene sier at nettsamfunn passer best til å møte nye 

mennesker/venner
xxv

. Dette er signifikant flere enn blant de eldre aldersgruppene. For øvrig 

er det et høyt antall som svarer at dette ikke er aktuelt i det hele tatt; 22 prosent av 

ungdommene svarer ”ingen av disse”. Det tyder på at det å møte nye folk på nettet, 

uavhengig av tjeneste, for en stor gruppe er uaktuelt. Det er det i enda større grad for de eldre 

gruppene med henholdsvis 35 og 43 prosent for 20-24-åringene og 25-29-åringene. Det er 

signifikante forskjeller, og det dette indikerer at bruken av nettet som en arena for å møte nye 

mennesker er langt mer interessant for de yngre enn for de eldre. 

På spørsmål om hvilke kommunikasjonsmåte som passer best til å bli kjent med nye kommer 

chat via skrift best ut. 85 prosent av 16-19-åringene har svart dette.
xxvi

  

Svært få svarer at webkamera passer til dette, og ser vi dette i kombinasjon med spørsmålet 

om hvem man prater oftest med på webkamera, som vi så tidligere, får vi en indikasjon på at 

nettsamfunn og chat via skrift passer best for å møte nye, mens webkamera er mer for nære 

relasjoner. 

På spørsmål om hva som passer best til å finne ut av hvem nye kontakter en har møtt på 

nettet egentlig er, ser vi at chat via skrift deler plass med webkamera. 41 prosent mener chat 

via skrift passer best, mens 45 prosent mener webkamera passer best.
xxvii

 Det er også verdt å 

merke seg at de eldste i signifikant større grad mener dette er uaktuelt. Det kan henge 

sammen med at de eldre i langt mindre grad enn de yngre er opptatt av å møte nye mennesker 

på nettet som nevnt over.  
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4.5.2 Opprettholdelse av vennskap og nære relasjoner 

Her er det interessant å se at vi får ulike svar for det å inngå kontakt med noen på nettet og 

for de spørsmålene som vi anser har å gjøre med det å opprettholde relasjoner og vennskap 

på nettet.  

På spørsmål om hva som passer best til å ha daglig/ofte kontakt med nære venner er det 

chattejenester som MSN som er mest populært blant de nettbaserte 

kommunikasjonsverktøyene, hvor 42 prosent av 16-19-åringene har svart dette.
xxviii

 Dette er 

signifikant flere enn blant de eldre aldersgruppene hvor henholdsvis 22 og 24 prosent har 

svart det samme. Det er riktig nok flere som svarer at mobilen/SMS passer best, og her 

spesielt de eldste. Det ser altså ut til å understøtte det vi tidligere har sett – at yngste i langt 

større grad enn de eldre pleier relasjoner på nettet. I tillegg ser vi at chat i sanntid passer 

bedre enn kommunikasjon via nettsamfunn.  

Når det kommer til å ha kontakt med folk med felles interesser, jobb eller hobbyer er 

nettsamfunn likevel populært. 39 prosent av ungdommene velger dette, mens 32 prosent 

velger MSN og liknende. At nettsamfunn kommer så høyt opp her kan ha å gjøre med 

mulighetene til å ha spesialiserte nettsamfunn rundt temaer man er interessert i. 

Når vi spør om mer spesifikke handlinger i webkameradelen av surveyen, ser vi liknende 

mønstre. For å prate om interesser, diskutere spill/musikk/film eller politikk og samfunn, 

eller planlegge ting å gjøre, passer chat via skrift best for et stort flertall av hele utvalget. Vi 

har også spurt om hva som passer best til å prate om vanskelige ting, og her ser vi at 

webkamera er fullstendig uaktuelt med 1 prosent av svarene. 81 prosent av 16-19-åringene 

mener chat via skrift passer best, og 10 prosent mener at chat via lyd kan passe best.
xxix

 Der 

webkamera får utslag er for spørsmålet om hva som passer best til å holde kontakt med 

venner langt borte. 52 prosent av ungdommene mener at chat via skrift passer best, mens 31 

prosent mener at webkamera passer best.
xxx

  

4.5.3 Flørt og sex 

Hva gjelder flørt har vi flere spørsmål å støtte oss på. På spørsmål om hvilken tjeneste som 

passer best, kommer nettsamfunn best ut. 38 prosent av 16-19-åringene sier at nettsamfunn 

passer best til dette, mens 17 prosent svarer at MSN er best.
xxxi

 Her er det også verdt å merke 

seg antall som mener at ingen av svaralternativene passer til flørt eller sjekking. 26 prosent 
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av ungdommene mot 33 og 38 prosent av henholdsvis den midterste og eldste aldersgruppen 

svarer dette. Også her er forskjellen signifikant og det er tydelig at flørt på nettet anses som 

uaktuelt for en relativt stor gruppe, i likhet med det vi så angående å komme i kontakt med 

nye.  

På spørsmål om hvilken kommunikasjonsform som passer best til flørt har vi stilt to 

spørsmål: Hva passer best for flørt med kjente? Og hva passer best for flørt med ukjente?  

Her ser vi at chat via skrift foretrekkes av et flertall i begge tilfeller, men det er verdt å merke 

seg forskjellen: 53 prosent av ungdommene mener flørt med kjente passer best på chat via 

skrift
xxxii

, mens antallet stiger til 69 prosent når vi spør om flørt med fremmede.
xxxiii

 

Tilsvarende synker tallet for de som har svart at webkamera passer best fra 31 prosent ved 

flørt med kjente og 11 prosent ved flørt med ukjente. Dette gir en indikasjon på at 

webkamera og chat via skrift kan ha en ulik betydning, og at det er lettere å flørte på 

webkamera med noen man kjenner fra før av. Dette sammenfaller med det vi tidligere har 

funnet om hvem man snakker mest med på webkamera, der det kommer frem at det i størst 

grad brukes til å prate med folk man kjenner fra før. 

Til sist ser vi at webkamera skiller seg ut når vi spør om hva som passer best til avstandssex. 

39 prosent av ungdommene svarer dette, mens 20 prosent svarer chat via skrift. Mer 

interessant er det her å dele opp i kjønn. Oppfatningen av avstandssex via webkamera er 

tydelig kjønnsavhengig. Generelt i utvalget mener 48 prosent av mennene og 26 prosent av 

kvinnene at webkamera passer bra. Mens i den yngste aldersgruppen svarer 50 prosent av 

guttene og 27 prosent av jentene det samme.
xxxiv

 Det er viktig å understreke at dette 

spørsmålet ikke forteller oss om respondentene faktisk bruker webkamera til avstandssex, 

men sier noe om hvilke kommunikasjonsverktøy de kan forestille seg at avstandssex kan 

utføres via. Derfor er det også interessant å se på hvor mange som mener avstandssex er 

uaktuelt og ikke passer for noen av alternativene.  44 prosent av jentene og 28 prosent av 

guttene i alderen 16-19 år mener dette er uaktuelt. Det er tydelig at tanken på avstandssex på 

nettet er noe jentene i mindre grad enn guttene anser som en mulighet. Alle forskjellene 

mellom guttene og jentene er her signifikante.  

Som før finner vi at grad av nettaktivitet kan ha betydning. Når vi undersøker hvordan 

fordelingen er mellom de med høy sosial nettaktivitet og de med lav sosial nettaktivitet, 

kontrollert for kjønn, ser vi at menn som er sosialt aktive på nett i langt større grad mener 
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webkamera passer til avstandssex.
21

 60 prosent mot 43 prosent mener dette. Blant kvinnene 

er det derimot ingen forskjeller for om webkamera passer bra, men for hvorvidt avstandssex 

er uaktuelt eller ikke. Blant kvinnene som er sosialt aktive på nettet mener 33 prosent at 

avstandssex er uaktuelt, mot 54 prosent av kvinnene som ikke er sosialt aktive på nettet.
xxxv

 

Her ser vi også at kvinner som er sosialt aktive på nettet har noe liknende oppfatninger som 

menn som ikke er sosial aktive på nettet, når det kommer til at chat via skrift er aktuelt for 

dette formålet.  

                                              

21 Vi har her ikke sett på aldersforskjeller da vi mener undergruppene blir for små til å kunne hevde at funnene er gyldige 

for populasjonen. 

4.6 Konkluderende bemerkninger 

Gjennom de ulike analysene vi har gjennomført har vi fått støtte for at det er forskjeller mellom 

webkamerabrukere og ikke-brukere, med hensyn til at det er en sammenheng mellom 

webkamerabruk og en relativt avansert bruk av Internett som sosial arena. 

Generelle trekk ved ”webkamerabrukerne” er at de er unge og de er aktive sosiale nettbrukere: 

Flere av analysene tyder på at flere webkamerabrukere, og spesielt de unge, er mer orientert mot 

å bli kjent med nye nettkontakter enn ikke-brukere. Samtidig ser vi at det er ulike typer 

webkamerabrukere og at dette ikke gjelder for alle. Webkamerabrukere fordeler seg relativt likt 

som ikke-brukere, samtidig som de er noe sterkere representert på enkelte svaralternativer som 

indikerer høyere bruk av nettet som sosial arena.  

I regresjonsanalysen har vi vist at sosial nettaktivitet, både som høy aktivitet på nettsamfunn og 

chat via skrift, har en positiv effekt på webkamerabruk, spesielt for de yngste og eldste, men i 

mindre grad for den mellomste aldersgruppen.  

Kohort og livsløp  

Flere av analysene peker på at alder har noe å si for hvordan man bruker webkamera, og i 

hvilken utstrekning. I flere tilfeller ser vi at det er forskjeller i nettatferd mellom brukere og 

ikke-brukere av webkamera, men når vi introduserer alder, øker disse forskjellene. Dette sier 
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oss at de ulike aldersgruppene, 16-19-åringer, 20-24-åringer og 25-29-åringer har ulike 

opplevelser eller bruk av Internett og webkamera, som kan skyldes en kohorteffekt.  

Når man undersøker en kohorteffekt tar man utgangspunkt i grupper av individer som har et 

bestemt startpunkt. ”Kohortene vil derfor med sine ulike startpunkt ha ulik historisk forankring, 

og møte historiske begivenheter i ulik alder” (Frønes, Heggen og Myklebust 1997:10). I vårt 

tilfelle kan vi altså snakke om ungdommer av ulike fødselskohorter. De ulike aldersgruppene er 

født innen ulike historiske tidsrammer, som gjør at de i sin oppvekst blir utsatt for ulike 

forutsetninger og påvirkninger.  

Når det kommer til nettkommunikasjon kan vi se at Internett- og webkamerateknologi har 

utviklet seg raskt de siste årene, og følgelig vil utviklingen ha vært på forskjellige stadier for 

ulike kohorter. Dette kan igjen føre til at kohortene tar i bruk teknologien på ulike måter fordi 

de har ulike forutsetninger, eller at de er i ulike stadier av livet når den teknologiske muligheten 

byr seg.  

Sagt på en annen måte kan vi forestille oss at i 1998 fikk ikke en 18-åring anledning til å bruke 

webkamera fordi teknologien ikke var godt nok utviklet. Webkamera var ikke utbredt, i likhet 

med bredbånd som muliggjør anvendelse av det. La oss hoppe frem til 2008, da teknologien 

fungerer bedre, overføringshastigheten er høy nok, og webkameraet er langt mer utbredt. Nå er 

den samme personen 28 år. Muligheten til bruk av webkamera er der altså, men, som vi ser av 

våre analyser, vil sannsynligheten for at han tar den i bruk være mindre enn for en som er 18 år 

i dag. Det kan igjen være fordi han ikke har samme bruk av eller kunnskap om Internett som 

sosial arena som kohortene etter ham har, eller fordi han er på et annet stadium i livet og derfor 

har andre behov. 

Livsfase  

Her kommer vi altså inn på at det kan ligge forskjeller til grunn som har med livsfase å gjøre, i 

tillegg til kohortforskjeller. Det er ikke bare historiske betingelser, som utvikling av teknologi, 

men hvor man er i livet som kan si noe om hvorfor man gjør ulike ting i ulik alder. Som Elder 

formulerer det i sin forklaring av livsløpsanalyser: ”Det er denne gjensidige avhengigheten 

[mellom samfunnsendringer og livsskjebner], og det komplekse vekselspillet mellom 

samfunnsutvikling og individuell utvikling som er livsløpsanalysens tema” (Elder 1997:19). 

Kohortforskjeller og livsfaser må altså ses i sammenheng. Når vi ser på ulike trekk ved de ulike 
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aldersgruppene i vår undersøkelse må vi ta høyde for at de kan være resultat av den historiske 

sammenhengen individene er plassert i, og i hvilke livsfaser de befinner seg i. 

Dette kan vi se ved at det ikke bare er forskjeller i omfang av bruk, men også forskjeller i type 

webkamerabruk mellom de tre ulike aldersgruppene. Blant de yngste er det en større andel som 

er mer orientert mot venner og familie som befinner seg i fysisk nærhet enn blant de eldre. Med 

økende alder øker også andelen som er orientert mot venner og familie som man ser sjelden. 

Dette kan henge sammen med ulik livsfaseorientering, som fører med seg ulik motivasjon til å 

bruke nettet som kommunikasjonsarena. De yngre vil i større grad enn i de eldre bo hjemme 

hos foreldrene på hjemstedet sitt, mens de eldre gjerne har flyttet ut, kanskje til andre steder i 

landet eller verden for å studere eller jobbe. Ulik orientering har vi også sett ved at unge i større 

grad enn eldre er opptatt av å bli kjent med nye, som vi kan vi anta er et livsfasefenomen. Er du 

16 år har du kanskje en større orientering mot nye bekjentskap, men du er mer geografisk 

begrenset, og vil i større grad kunne ha nytte av teknologien for å møte nye mennesker. Er du 

eldre vil du kanskje møte nok mennesker på studie- og arbeidssted og du vil følgelig i mindre 

grad søke nye bekjentskap på nettet og i mindre grad bruke webkamera til å kommunisere med 

disse.  

Samtidig kan vi ta høyde for de rene kohortforskjellene; at de yngste vokser opp i en tid der 

teknologien i større grad er integrert i deres liv, enn da de eldste vokste opp. Disse 

kohortforskjellene vil igjen prege de ulike livsløpene.  

De eldste og de yngste i utvalget så vi hadde et liknende påvirkningsmønster i 

regresjonsanalysen; begge gruppenes webkamerabruk ble påvirket av hvorvidt man var sosialt 

aktiv på nettet enten via nettsamfunn eller chat via skrift. Det samme så vi ikke for den 

midterste aldersgruppen. Liknende mønster fant vi for hvilke sosiale bånd som pleies på 

nettsamfunn for webkamerabrukere og ikke-brukere, i de ulike aldersgruppene. I den mellomste 

aldersgruppen var det få forskjeller mellom brukerne og ikke-brukerne av webkamera.  

Dette kan også henge sammen med livsfase- og kohortforskjeller, ved at de mellom 20 og 24 år 

har mer etablerte bruksvaner hva gjelder webkamera, som derfor ikke påvirkes av hvorvidt man 

bruker nettet i stor grad som en sosial arena. Derimot kan vi anta at ungdommene i denne 

aldersgruppen er gamle nok til å ha blitt kjent med teknologien, men også såpass gamle at de 

ikke har en like eksplorerende atferd som de yngste. De eldste vil i mindre grad være kjent med 
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teknologien fra da de var i sin mest eksplorerende fase, men dersom de er aktive sosial 

nettbrukere vil de i større grad være utsatt for påvirkning som kan medføre at de tar webkamera 

i bruk.  

Verktøyenes funksjon 

Vi har også vist at ulike kommunikasjonsverktøy benyttes til ulikt innhold og med ulike 

personer. Dette er også avhengig av hvem man er, og i hvilken grad man er aktiv i å bruke 

nettbaserte kommunikasjonsverktøy. Dette gir oss indikasjoner på at ulike nettbaserte 

kommunikasjonsverktøy har ulik betydning for de som benytter seg av dem, både med henhold 

til situasjon, og hvilke interesser de har.  

Nettsamfunn ser ut til å være det best egnede for å komme i kontakt med nye, mens MSN er for 

å holde kontakt med venner. Webkamera ser ikke ut til å være et egnet verktøy for å komme i 

kontakt med nye mennesker, men det er likevel en betydelig andel webkamerabrukere som 

kommuniserer med rene nettrelasjoner på webkamera.  

Inntrykket vi får av dette materialet er at de yngste er mer eksplorerende og mer aktive på 

nettet, og at dette fører til økt sannsynlighet for å benytte seg av webkamera. Samtidig får vi 

inntrykk av at webkamera i hovedsak benyttes med folk man kjenner fra før, selv om 

webkamerabrukere i større grad enn ikke-brukere er opptatt av å komme i kontakt med nye på 

nettet. Dette viser at webkamerabruk kan være en indikasjon på avansert bruk av nettet som en 

sosial arena, men at de ikke bruker webkamera til å komme i kontakt med nye, men heller 

bruker det senere i en eventuell bli-kjent-prosess på nettet, som vi vil utdype i den kvalitative 

delen av oppgaven. 

Ut ifra det kvantitative materialet kan vi ikke si noe om hvordan man kommer til en 

webkamerasamtale, hvordan selve webkamerabruken gjennomføres, med hvilke formål, og 

hvilken betydning webkamera tillegges i den sosiale samhandlingen. I de kvalitative 

dybdeintervjuene har vi derfor fokusert på informantenes erfaringer og fortellinger om hvordan 

de bruker webkamera, for å finne ut hvordan webkamerabruk kan påvirke deres sosiale 

relasjoner. 
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5. Presentasjon av den kvalitative empirien 

I dette kapittelet vil vi presentere den kvalitative empirien tematisk etter mønstre i 

informantenes svar. Analysen utover den tematiske inndelingen vil som sagt foregå i kapittel 6. 

Vi repeterer også for ordens skyld at alle informantene opptrer i materialet under fiktive navn. 

Navnene er som følger: 

Anne (16 år) 

Elin (16 år) 

Therese (16 år) 

Fredrik (16 år) 

Hans (18 år) 

Rune (19 år) 

Thomas (19 år) 

 

Som en innledning og samtidig som en understreking av sentrale tendenser i materialet som vil 

bli presentert i dette kapittelet, vil vi først beskrive to rekonstruerte situasjoner (Thagaard 

2003:198). Disse er satt sammen av en blanding av informantenes historier, og kan således ikke 

tilbakeføres til en enkelt person.  

Silje (16) har flyttet og begynt på en ny skole. Hun er utadvendt og liker å bli kjent med nye 

mennesker. På kveldene sitter hun ofte på soverommet sitt og prater med vennene sine på 

MSN. Hun bruker alltid webkamera med de gamle venninnene fra den forrige skolen, og hun 

har det på med alle samtidig. De skriver litt til hverandre innimellom og gjør andre ting 

samtidig mens webkameraene er på. Det er koselig og nesten som å henge sammen i 

virkeligheten. I et av MSN-vinduene snakker hun med en jente hun har truffet på Facebook. 

Hun synes hun skrev så morsomt på venninnens ”wall” så hun kopierte MSN-adressen i 

Facebook-profilen, la den til kontaktlisten sin og sa ”hei”. Hun forklarte hvem hun var 

venninne av og roste henne for den morsomme kommentaren. Det viste seg at de hadde mye å 

prate om og kunne etter hvert snakke sammen om alt fra små hverdagsopplevelser til større 

bekymringer. Hver gang de var på nettet samtidig snakket de med hverandre. De ble etter hvert 

venner og da ble det naturlig å bruke webkamera, så nå setter de det på automatisk når de åpner 

et dialogvindu på MSN. De har også truffet hverandre et par ganger på kafe og pratet og 

drukket kaffe sammen med felles venner. Hun har også brukt webkamera et par ganger med en 

gutt som hun traff på en fest en gang. De utvekslet MSN-adresser på festen og fortsatte 
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samtalen på nett. Etter hvert gikk det lang tid mellom samtalene så da slettet hun ham til slutt 

fra kontaktlisten sin.  

Erik (18) sitter i hybelen sin på studiestedet, langt hjemifra. Det er kveld og han sitter foran 

PCen. Han besøker et nettforum for spillinteresserte. Det er noe han ikke får til med et nytt spill 

han har kjøpt og poster et spørsmål i håp om at noen kan hjelpe. I et annet vindu snakker han 

med Tom på MSN, en barndomsvenn som går på folkehøyskole langt av gårde. Tom forteller at 

han har kjøpt ny snowboardbukse og vil at Erik skal se den, så han sender en invitasjon til å 

sette på begges webkamera. Erik godtar, og Tom vrikker på rumpa i den nye skibuksa og tuller. 

De ler. Det er koselig. Emilie logger seg på MSN og sier hei. Erik svarer og sender invitasjon 

om at hun skal sette på sitt webkamera. Når hun godtar invitasjonen skrur han av webkameraet 

med Tom. Erik og Emilie smiler litt til hverandre, skriver på MSN og spiller Minesveiper. De 

ble nylig kjent på Nettby. Han er ofte innom Nettby. For et par uker siden kikket han gjennom 

bildene medlemmene har lagt ut av seg selv. Han fikk se et bilde av en jente som hadde trukket 

beina opp under seg og smilte. Han synes hun var søt og sendte en melding til henne der han 

foreslo noen band hun bør teste ut ettersom hun har skrevet at hun liker My Chemical 

Romance. Kort etter fikk han et svar med smilefjes og takk. I neste melding spør han hva hun 

driver med akkurat nå. Etter noen meldinger frem og tilbake i løpet av et par dager, spurte han 

henne om MSN-adressen hennes. Det er morsommere å få respons med en gang. Det setter opp 

farta. Han så på MSN at hun har webkamera, men ville ikke være den første til å spørre om å ta 

det på. Han er litt nysgjerrig på hvordan hun ser ut. De pratet om løst og fast et par kvelder før 

hun foreslo at han skulle ha på sitt webkamera. Han nølte litt, hvorfor skulle bare han gjøre det? 

Det er litt ubehagelig. Han ble med på det, men insisterte på at begge skulle ta det på samtidig. 

Det synes hun var greit. I begynnelsen smilte de sjenert til hverandre. Han synes hun var like søt 

som på bildene. Nå har de på webkamera hver gang de snakker sammen på MSN. Han 

konsentrerer seg om henne når de snakker sammen, driver ikke med mange andre ting samtidig. 

Samtalen med Tom går tregere og tregere ettersom Erik tar så lange pauser mellom hver gang 

han svarer. Når Emilie må avslutte samtalen ser han at Tom har logget av og at han har fått et 

svar i musikkgruppen han deltar i på Nettby. Dessuten har en han har blitt kjent med der inne 

også logget seg på MSN. Han er fra USA og de har stadig samtaler om band de liker. De prater 

litt om en mp3-spiller Erik akkurat har kjøpt og etter hvert spør han om Erik vil ha på 

webkamera med ham. Erik sier det ikke passer fordi han snart skal gå. Men den egentlige 
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grunnen er at han synes det er litt merkelig for han har jo allerede sett bilder av ham så han vet 

jo godt hvordan han ser ut.  

5.1 ”Det tar tid før jeg kommer over den grensen” 

Å stille informantene spørsmål om hvordan veien frem til de setter på webkamera med et nytt 

menneske faktisk foregår har vist seg å være en god innfallsvinkel til deres forståelse og 

opplevelse av webkameraets betydning og hvor i landskapet av kommunikasjonsverktøy 

webkameraet har sin plass. På denne måten har de ulike små praktiske elementene, og 

vurderingene av disse frem til de setter på webkamera, blitt vel så viktige og interessante for oss 

som hvordan de bruker webkameraet. I denne delen vil vi presentere informantenes fortellinger 

om hvordan de har truffet nye mennesker på Internett og hvordan de ulike verktøyene forholder 

seg til hverandre i en bli kjent-prosess, altså i forbindelse med det å bli kjent med nye 

mennesker på Internett.  

5.1.1 ”Traff ham på Facebook”  

”Du går jo som regel gjennom profilen først og ser hva slags menneske det er, 

og hvis det virker som et ok kult menneske, så ok, kanskje jeg vil bli kjent 

med ham. Og da sender du en melding eller noe sånt. Og prøver å bli kjent.” 

(Hans 18) 

Alle informantene er innom et nettsamfunn daglig, enkelte er innom flere ganger om dagen. Det 

mest utbredte blant informantene ser ut til å være Facebook som de bruker til å holde kontakt 

med venner de ikke ser så ofte og mer perifere bekjente, men også til å komme i kontakt med 

nye mennesker. Nettby og Gaysir
22

 ser ut til å brukes mer til å flørte med nye mennesker. Felles 

for samtlige er at informantene presenterer seg ved hjelp av en profil, og at de setter våre 

informanter i kontakt med andre mennesker som de senere snakker med på MSN og 

webkamera, basert på felles interesser og/eller flørt. På nettsamfunnene gis informantene 

muligheter til å observere andres nettverk, publiserte bilder, interesser, kommentarer og til å 

delta i spill eller diskusjoner avhengig av de respektive nettsamfunnenes utforming. Dette er 

                                              

22 http://www.gaysir.no 
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informasjon som kan vekke interessen til å bli bedre kjent med nye mennesker, og til å etablere 

kontakt.  

I nettsamfunn som Facebook starter det hele gjerne med at man får innsyn i andres aktiviteter 

gjennom felles venner. Den siste personen Anne tok kontakt med på et nettsamfunn var en 

venninne av en venninne fordi: ”(...) hun hadde skrevet på veggen til venninnen min, da, og hun 

hørtes veldig hyggelig ut (...)”.  

Vedkommende behøver imidlertid ikke være en venn av en venn for at man skal kunne ta 

kontakt, det kan simpelthen være noe i en profil som appellerer, noe som vitner om felles 

interesser og som samtidig gir mulighet til å finne en passende åpningsreplikk. En slik 

åpningsreplikk kan være å kommentere den andres musikksmak, anbefale nye band, eller å 

kommentere et bilde som i Runes tilfelle:  

”(…)Også synes jeg vel at hu var søt. Men så er det så kjedelig å si ”å jeg synes du var 

søt” eller noe sånt. Så da var det et bilde hvor ho hadde ullsokker som var litt stilig, så da 

sa jeg ”kule sokker” også bare blei det derfra.”  

Rune visste altså litt om henne ut ifra hennes profil, og ettersom han også har en profil i det 

samme nettsamfunnet med et bilde av ham selv, hans fornavn, hvilken by han bor i og hvilke 

interesser han har, kan hun få vite litt om hvem han er før hun svarer eller velger å la være. Som 

Anne sier på spørsmålet om hva som skal til for å ta kontakt med et nytt menneske på et 

nettsamfunn: ”Jeg må vite bittelitt om personen. Noe som interesserer meg, da.”   

Elin har truffet en person gjennom et nettsamfunn som deler hennes interesse for fotografi. 

Også i dette tilfellet startet det med en bildekommentar, og etter hvert har de blitt bedre kjent: 

”(...) også blir det til atte, altså du utvikler liksom, av høflighet så kan du godt 

spørre hvordan går det, på en måte og så blir du gjerne satt inn i hvordan 

dagen har vært og hva han holder på med og så blir du mer og mer kjent. Og 

det starter ofte med felles interesser.”  

Interessen kan også ha blitt vekket utenom nettet, gjennom et kort møte der de blir enige om å 

snakkes videre på et nettsamfunn. Elin har for eksempel truffet en jente gjennom en felles 

venninne et par ganger. De la hverandre til på Facebook og har etter hvert fått et tydeligere 

bilde av hverandre ved å utnytte de ulike kommunikasjons- og publiseringsmulighetene i 

tjenesten. 

”Vi kommenterte bilder og [har] ledd (...), bare sånn. Og så blir det jo til at du 

på en måte, du kjenner bedre den personen du snakker med. Både gjennom 
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hva den ler av og hvordan den kommenterer, måten den snakker på, og så blir 

det til at man utvikler et vennskap.” 

5.1.2 ”Man har jo vennene sine på MSN” 

”Man blir venner med alle man snakker med på MSN. Eller så er det ikke 

noen vits i å snakke med dem, hvis de ikke er venner. Hvis du bare er på 

hilsa. Det er ikke noe vits i. Man har jo vennene sine på MSN. Eller folk man 

vil bli venn med, da.” (Anne 16) 

Man skal være venner eller ha et ønske om å bli venner for å snakke sammen på MSN. ‟Å være 

på hilsa‟ er et forhold som hører nettsamfunnet til, ikke MSN. MSN er et verktøy som gjør 

kommunikasjonen enklere fordi den gjør det mulig å snakke sammen i sanntid, i motsetning til 

nettsamfunn der: ”(...) ting skjer litt saktere da. Hvis du for eksempel skal skrive meldinger og 

sånn, så tar det litt tid.” (Rune 19)  

Det er altså visse fordeler ved å snakke sammen på MSN fremfor på nettsamfunn, men det 

passer ikke å bruke det med alle menneskene de snakker med på nettsamfunn, det er noen 

kriterier som må oppfylles for at det skal være hensiktsmessig å bruke dette verktøyet. På 

spørsmålet om når det passer å utveksle MSN-adresser med mennesker man har blitt kjent med 

på nettsamfunn, sier Elin:  

”Det kommer helt an på hvor mye man snakker sammen. Hvis det bare er 

sånn ‟Hei, hvordan går det?‟ en gang i måneden liksom, så trenger du jo ikke 

MSN-adresse. Men hvis man snakker flere ganger i uka så er det greit.” 

Å sende en melding til hverandre i ny og ne på nettsamfunn gjør det altså unødvendig å 

utveksle MSN-adresse, da kan man like gjerne kommunisere der inne. Et annet kriterium er at 

man har snakket sammen over en viss periode på nettsamfunnet. Da vet de etter hvert litt mer 

om hverandre. Når Rune har snakket med den søte jenta på Nettby en stund, vet de etter hvert 

nok om hverandre til å kunne prate på MSN:  

Rune: (...) så man holder på, kanskje, ganske lenge. (...) Men så blir man 

kanskje nysgjerrig eller noe sånt, og webkamera og sånt da. Så spør man om 

mailen for eksempel. 

Intervjuer: Mailen, altså MSN-adressen? 

Rune: Ja, det er vel det som er interessant, holdt jeg på å si. 

Intervjuer: Du legger henne bare til på MSN og så ‟hei!‟? 

Rune: Ja, heh, da vet hun jo, sånn utifra hva vi har prata om på Nettby... 

Intervjuer: Da vet hun at det er deg? 

Rune: Ja. 
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Å la det gå litt tid på nettsamfunnet er også viktig fordi det å be om MSN-adressen for tidlig 

kan gi uheldige signaler, særlig i en flørtesituasjon. Rune brukte lang tid på å spørre jenta på 

Nettby om hennes MSN-adresse fordi dersom han hadde vært for raskt ute så kunne hun ha 

oppfattet ham som: ”Litt sånn desperat, på en måte.” 

I de tilfellene der de ikke vet noe om mennesket som ønsker å legge dem til på MSN,  reagerer 

informantene forskjellig. Mens Elin vil vite hvem folk er, enten i form av felles kjente eller 

utveksling av meldinger på nettsamfunnet, før hun legger dem til MSN, velger Anne, Fredrik 

og Rune å sjekke dette i etterkant. De ser ikke noe poeng i å la være å godta invitasjoner, 

hverken på nettsamfunn eller MSN, til tross for at de ikke kjenner dem. Anne forklarer dette på 

følgende vis: ”Det er koselig med folk på MSN, da blir du jo kjent med mange. Du må jo se 

hvem det er før du (....) for du kan jo slette eller blokkere dem. Du bare blir kjent, og så hvis du 

ikke vil prate mer med dem så bare tar du dem bort.” 

I begge tilfeller er det imidlertid viktig at de finner ut hvorfor de har tatt kontakt i etterkant. I 

nettsamfunnet kan en privat melding som ingen andre kan se rydde opp i denne uvissheten. 

Tilsvarende sjekker Anne hvem de nye MSN-kontaktene er ved å stille spørsmål de må svare 

adekvat på for at kontakten ikke brytes her. Adekvate svar innebærer at Anne skjønner hvorfor 

de har tatt kontakt, enten ved at vedkommende refererer til en felles bekjent eller ved å referere 

til noe interessant i Annes aktivitet på nettsamfunnet.  

Når man har felles kjente, ser det imidlertid ut til å være greiere å gå direkte til MSN i stedet for 

å ta veien innom et nettsamfunn. Fredrik fikk MSN-adressen til en jente han var interessert i av 

en felles venn. I dette tilfellet var det imidlertid viktig at han raskt forklarte hvem han var når 

han tok kontakt på MSN, og hvor han hadde fått MSN-adressen hennes fra fordi: ”(...) da var 

det jo slik at (...) jeg [ville] være mest mulig oppriktig, og ikke skremme henne heller, men si at 

jeg kjente de to gutta og sånn, ja, de gikk jo i klasse sammen.” Denne kontakten resulterte i at 

de senere brukte webkamera, møttes etter hvert ansikt til ansikt, og ble kjærester. 

På MSN snakker man sammen ofte, ellers er det ikke noe poeng å ha hverandre på MSN. Rune 

beskriver en praksis han synes er meningsløs, en holdning han deler med de andre 

informantene:   

” (...) det er mange som har mange forskjellige som de ikke kjenner og sånn på 

MSN. Men det synes ikke jeg blir så mye vits i. For da blir de bare der og ikke 

prater etter hvert.”  
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Holdningen om at man har venner på MSN presenteres i flere tilfeller som en aldersavhengig 

orientering. Tidligere var de mer ukritiske til hvem de la til på MSN, mens nå som de er blitt 

eldre er det kvalitet som er det sentrale, og inaktive kontakter lukes ut i jevnlige opprydninger.  

På spørsmålet om når man vet man har blitt venner på MSN sier Anne: 

”Når man kan snakke om alt. Bare at det går helt naturlig, at med en gang den 

personen logger seg på så snakker den med deg. Eller at du klikker på bildet 

med en gang du ser at den har logget seg på... da vet du, da er de venner” 

Det er flere av informantene som sier de blir raskere og bedre kjent med nye mennesker på 

MSN enn på nettsamfunn og ansikt til ansikt, og at dette kan ha en sammenheng med at de 

skriver, for da unngår de pinlige stillheter. Som Therese sier:  

”Jeg føler at på MSN så blir man automatisk venner, mye fortere enn når du 

snakker med noen bare sånn, som du aldri har møtt og så bare ‟hei‟, så blir 

det veldig stille og sånn.”     

Elin og Fredrik mener det er noe ved MSN som gjør at man kan snakke om ting som ikke ville 

ha passet i en samtale ansikt til ansikt, og som gjør at det er lettere å snakke sammen på MSN. 

Slike relativt løse grunner til å starte en samtale kan være en fordel sett i forhold til det å møte 

ukjente ansikt til ansikt. Ting som vil føles unaturlig og ikke gjennomførbart ansikt til ansikt, 

vil være mulig på MSN: 

Elin: Altså du kan si ting på MSN som er litt mer off topic, da. Altså hvis du 

sitter der og snakker, og det blir litt døvt, så sier jeg ikke ”se på den stygge 

tegningen på veggen”, men det kan du faktisk si på MSN – at du har en stygg 

tegning på veggen, og så blir det en samtale ut av det. Men det er ikke sånn at 

jeg kan sitte her og snakke med deg og si atte ”jeg har en skikkelig stygg 

tegning på rommet mitt, det er helt forferdelig” liksom. 

Intervjuer: He, he.  

Elin: Det går jo ikke. He, he. Men det går faktisk på MSN.  

Intervjuer: Ja.  

Elin: Der kan du faktisk starte en samtale på et litt dårligere grunnlag enn hva 

du kan i virkeligheten.      

 

At det er enkelt å starte en samtale på MSN på et tynt grunnlag kan også føre til at samtalen får 

et løsere preg enn i ansikt-til-ansikt-situasjoner, det er: ”(...) veldig lett at samtalene bare 

utvikler seg til noe helt annet når du har satt i gang en samtale, liksom.” 
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5.1.3 ”Ta på webkamera, da!” 

Når man har snakket sammen mye og ofte på MSN, kan man etter hvert sette på webkamera, 

for da: ”(...) går det over til at man er venner nesten. Og da er det plutselig sånn, ‟ta på 

webkamera, da!‟” (Anne). Det er ikke noe poeng å bruke webkamera med mennesker som man 

bare snakker med sporadisk:  

Rune: For eksempel noen som jeg har på MSN som jeg kanskje ikke har 

pratet så mye med, men har gått på skole med de, og liksom sånn holde 

kontakt-opplegg. De tror jeg ikke det er så aktuelt [å bruke webkamera] med.  

Intervjuer: Hvorfor ikke det? 

Rune: Nei, hvis man ikke har prata så veldig mye med de, at man ikke er 

uvenner med de, men ikke er sånn supergode venner, kanskje. Da ville jeg 

synes det var litt unaturlig, eller. Ja, litt rart, kanskje. 

Intervjuer: Hvorfor tror du det er sånn? 

Rune: Jeg hadde ikke gått og finni på noe med de sånn til vanlig heller.  

  

Som i overgangen fra nettsamfunn til MSN er det viktig at man bruker tid til å bli litt kjent før 

man setter på webkamera. Therese har kommet i prat med en jente på YouTube
23

 fordi de liker 

samme band, hun bor i USA og Therese synes det hadde vært spennende å bli bedre kjent med 

henne så hun spurte om det var greit at hun fikk MSN-adressen hennes. De har snakket sammen 

to, tre ganger på MSN, men ikke med webkamera. Hun mener man må vente: ”Til man føler 

seg vel”. 

Ber noen om å sette det på for tidlig, vil det i likhet med en for rask MSN-invitasjon, tolkes 

som noe annet enn en invitasjon til å bli bedre kjent. Therese mener det kan bety at de er 

eksibisjonister som liker å vise seg frem for hvem som helst og ikke er interessert i å bli kjent. 

Det er hun ikke interessert i og avviser slike henvendelser, eller lar simpelthen være å svare på 

invitasjonen. Det gjelder også om de ønsker å se bilde av henne for tidlig i prosessen: ”De er 

bare ute etter utseendet og litt sånn forskjellig.” 

Rune har en mer eksplisitt tolkning: 

 

Intervjuer: Hender det at man går rett til webkamera? 

Rune: ‟Hei, webkamera?‟, på en måte? 

Intervjuer: Ja? 

                                              

23 http://www.youtube.com 
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Rune: Ikke som jeg har vært borti, tror jeg. Men det er noen som driver med 

nettsexgreier og sånn. Og da kan det jo hende at det er det de driver med. 

 

Hans har profil på Gaysir, et nettsamfunn for homofile. I tillegg til å kunne delta i debatter, kan 

man også sende hverandre meldinger og på den måten opprette kontakt. Motivasjonen er gjerne 

å flørte. I denne sammenhengen er det ikke uvanlig å sette på webkamera tidlig i prosessen, og 

da med erotiske hensikter. Hans bruker webkamera med mennesker han treffer der, men liker å 

bruke det til å få et bedre inntrykk av personen han snakker med, ikke for å ha sex på nettet. Da 

hender det han møter motstand: 

”Det har blitt så utrolig vanlig på nettsteder at folk gjør det, spesielt i 

homomiljøet, så har det blitt veldig vanlig å ha sånn type sex. Så jeg tror nok 

at, jeg vet ikke, folk blir nok litt sinte, eller fornærma fordi de forventer noe 

helt annet. At alle skal være like villig.”  

Hans ble nylig kjent med en fyr han utvekslet meldinger med og de gikk etter hvert over til 

MSN. De satte etter hvert på webkamera, og fyren i andre enden uttrykket skuffelse da Hans 

satt fullt påkledd foran kameraet. Hans mener fyren brøt reglene fordi de hadde snakket 

sammen en stund, og at det ikke hadde vært noen seksuelle antydninger i samtalen. Hans brøt 

derfor kommunikasjonen ved å sende en høflig melding om at de var ute etter ulike ting og at 

det derfor ikke var interessant for ham å fortsette å ha kontakt.   

5.2 ”Jeg må jo vite hvem det er” 

Som vi har sett er det sentralt for informantene å vite hvem som sitter på den andre siden hvis 

de skal bruke webkamera. Å vite hvem det er har i følge informantenes fortellinger flere 

betydninger. Den ene dreier seg om å vite at de ikke gir seg ut for å være en annen med hensyn 

til kjønn og alder, den andre betydningen er at de gradvis får mer informasjon om det andre 

mennesket over tid og på den måten får en opplevelse av å vite hvem den andre personen er, 

mens den tredje betydningen går ut på at man har en felles forankring utenom Internett.  

5.2.1 ”Det kan jo være en eldre mann” 

Den første betydningen av å vite hvem den andre er dreier seg altså om å få visshet i at 

vedkommende ikke gir seg ut for å være en annen. Og med ”en annen” kommer det frem av 

fortellingene til informantene at de mener en eldre mann. De forholder seg til at det er lett å late 
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som at man er en annen på Internett, og at det finnes mennesker der ute som ønsker å lure dem. 

Som Rune sier: ”Det har (...) vært en del greier tidligere, så du vet jo ikke helt hvem du snakker 

med på nett, det kan jo være en eldre mann som utgir seg for å være 16 eller noe sånt.” 

For å bruke webkamera ser det altså ut til å være sentralt å vite hvem den andre personen er, 

men etter informantenes fortellinger å dømme kan man egentlig aldri være helt sikker på at 

personen er oppriktig hvis man ikke har truffet dem utenom nettet. Ikke før de viser seg på 

webkamera. Samtidig kan webkameraet være til god hjelp for å sjekke at den de prater med er 

oppriktig, når det gjelder kjønn, alder og utseende. Informantene står altså overfor en situasjon 

der de kan bruke webkamera for å avsløre en som gir seg ut for å være en annen, eller la være 

nettopp på grunn av en slik mistanke.  

Intervjuer: Kan man finne ut av hvem folk er før man går på webkamera? 

Anne: Nei. 

Intervjuer: Nei? 

Anne: Nei.  

Intervjuer: Så det er noe med webkamera som forteller... 

Anne: Hvem personen er. Det er absolutt umulig å vite hvem personen er 

bare med å se hva han har skrevet. 

 

Det er bare én av informantene som forteller om en episode der de har opplevd at det sitter en 

eldre person enn vedkommende innledningsvis har gitt seg ut for, på den andre siden. Det er 

likevel flere som refererer til lignende historier som har skjedd med andre.   

Anne forteller om en episode der en venninne ga henne en MSN-adresse til en gutt hun ble 

fortalt virket hyggelig, men som venninnen ikke hadde sett fordi hun ikke hadde webkamera 

selv. Anne satte tidlig på webkamera med ham og oppdaget at han var mye eldre enn han hadde 

sagt. Hun blokkerte ham umiddelbart. Dette var en ubehagelig opplevelse, en opplevelse hun 

gjerne skulle ha vært foruten, men samtidig hadde opplevelsen en positiv side fordi: ”(...) hadde 

jeg ikke hatt webkam så hadde jeg kanskje snakket med ham i et år eller noe sånt.”  

Selv om hun synes det var ubehagelig, uttrykker hun lettelse over at hun oppdaget dette tidlig. 

På denne måten kan webkamera bidra til å luke ut folk tidlig i prosessen med å bli kjent så man 

slipper å bruke unødvendig mye tid på et menneske.  

Hun tror han satte på webkameraet ved en feiltakelse ettersom det åpenbart ville avsløre ham. 

Han skrudde av etter kort tid. Dersom han hadde sagt nei til å sette på webkamera med henne til 

tross for at hun kunne se at han hadde det, ville det ha gjort henne mistenksom og gitt signaler 

om at han ønsket å lure henne.  
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Fredrik forteller om en tilsvarende episode der en venninne kom i kontakt med en fyr som først 

sa han var 16 og senere innrømmet at han var 18. Han viste bilder av seg selv, men ville ikke 

bruke webkamera. Det gjorde venninnen skeptisk, fordi: ”[Til tross for at] han har vist bilder av 

seg, er ikke hun sikker på om det virkelig er ham siden han aldri har villet vise seg på cam.” 

Man kan altså bruke falske bilder på nettsamfunn og MSN, men ikke på webkamera.  

5.2.2 Når praten går lett 

En annen betydning av å vite hvem de er, er at man har pratet om ulike temaer over en periode, 

og at man har det hyggelig. Når praten går lett på MSN om ulike temaer som fritidsinteresser, 

alder, venner, hverdagssysler, bekymringer og lignende, opplever flere av informantene at de 

vet hvem det er som sitter på den andre siden. Dette bidrar også til at mistanke om at de blir lurt 

reduseres. Som Therese forteller om å bruke webkamera med nye relasjoner: 

”(...) Men som regel er jeg... I alle de tilfellene jeg har [brukt webkamera], så 

har jeg vært veldig, har jeg fått et veldig godt forhold til den personen, da. Så 

jeg veit liksom veldig. Jeg er veldig sikker på at det her er, at personen ikke 

utgir seg for å være en annen.” 

Flere av informantene forteller at det ikke er nødvendig å kjenne personens fulle navn, adresse 

og telefonnummer, ei heller å treffe dem utenom nettet for å kunne si at man vet hvem de er. 

Det viktigste i denne sammenhengen er at praten går lett og at det er hyggelig, noe som 

forutsetter at de har noe å prate om. Dette kan være informasjon de utveksler over tid av ulik 

karakter som på den ene siden viser at man har felles eller motstridende interesser som vekker 

og opprettholder interessen for mennesket, og som i tillegg gir dem noe å snakke om. I den 

innledende fasen kan det være bilder og tekst man ser på profilen i et nettsamfunn eller sosial 

aktivitet den andre engasjerer seg i som er synlig for flere på nettet. Etter hvert som kontakten 

er etablert kan det dreie seg om informasjon som kommer til gjennom de ulike kanalene de 

snakker med hverandre over. Denne informasjonen dreier seg om dette, nemlig all annen 

informasjon som forteller noe om mennesket enn den som knytter dem til en spesifikk adresse. 

Det kan for eksempel være informasjon om interesser, oppfatninger, musikksmak, utseende og 

måte å uttrykke seg på. Gjennom de ulike verktøyene får de vite litt om det andre mennesket, og 

har ikke minst noe å snakke om så samtalen ikke går i stå.  

De relativt løse grunnene til å starte en samtale vi beskrev under avsnittet om nettsamfunnene 

og MSN kan være en fordel ved nettkommunikasjon, sett i forhold til det å møte ukjente ansikt 
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til ansikt. Webkameraet bidrar i så måte ved at man i tillegg til å starte en samtale på basis av 

en banal ting som en stygg tegning, også kan vise den stygge tegningen, sitt hjem, noe nytt man 

har fått eller noe annet som kan bidra som innhold i samtalen. En av informantene bar for 

eksempel PC-en med webkamera på rundt i hele leiligheten for å vise hvordan han bodde til en 

jente han flørtet med.  

5.2.3 Trekantsamtalen 

For Elin er det sentralt at man har felles venner for å kunne være sikker på hvem som sitter på 

den andre siden. Å vite hvem noen er blir i så måte ensbetydende med at andre vet hvem det er: 

”(...) ‟Ole‟ og jeg kan ha en kontakt, men vi har noen felles bekjente som på en måte er klar 

over det, da. At jeg vet ikke hvem [‟Ole‟] er, men jeg har en kompis som vet hvem det er. Sånn 

at da vet du på en måte hvem det er, men ikke personlig.” 

Når Fredrik skal forklare fra hvor han fikk MSN-adressen til jenta han tok kontakt med som 

beskrevet tidligere, viser han også til to personer som begge kjenner. Denne informasjonen 

fungerer som en forsikring om at han er den han sier han er, informasjon hun kan undersøke i 

etterkant, og samtidig fungerer den som et samtaletema, som gjør at man hele tiden har en 

tredjeperson å snakke om.  

 

Betydningen av en felles venn som felles samtaletema og forsikring om den andres identitet 

defineres kanskje tydeligst i Elins beskrivelse av trekanten. Hun har meget strenge regler for 

hvem hun bruker webkamera med, og vil ikke sette det på med noen hun ikke har møtt utenom 

Internett. Unntaket, som i aller høyeste grad bekrefter regelen, var med bestevennen til 

venninnen hennes. Det var en såpass sterk referanse at hun kunne gå vekk fra prinsippet, noe 

hun ikke er villig til å gjøre med gutten hun har truffet på Nettby, som hun har snakket med en 

god stund, men som hun ikke har noen felles kjente med: 

” (...) Altså, det blir på en måte som en trekant som ender i [venninnen min]. 

Hun kan snakke om meg til han og han kan snakke om meg til hun, og 

omvendt, ikke sant. Og jeg og han kan snakke om hun. Så vi har på en måte det 

at vi kan snakke sammen om den andre personen og gi hverandre et inntrykk 

av hva jeg synes om den personen og hva jeg synes om det og det er faktisk, 

jeg vet hvem han er gjennom en annen. Men han nettkompisen da, han vet ikke 

jeg hvem er utenom bare det jeg har hørt om han, så det er ingen andre som 

kan si noe om ham utenom meg da. Jeg er den eneste som har en mening om 

han rundt meg.”  
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5.2.4 Nettvenner er ikke som andre venner? 

I samtalene med informantene om hvordan man blir venner med folk man treffer på Internett, 

kommer det frem ulike oppfatninger. Noen mener man kan bli gode venner på nettet, mens 

andre mener det er en forutsetning å treffe folk utenom nettet for å kalle vedkommende en 

venn. 

Anne forteller at hun har fått flere venner på nettet, mennesker hun snakker med ofte, og som 

hun kan snakke med om alt. Når hun skal gi et eksempel trekker hun imidlertid frem en 

venninne av en venninne som hun etter hvert utvekslet mobiltelefonnummer med og til slutt 

begynte å treffe i virkeligheten også. Men hun treffer ikke disse menneskene med mindre de har 

felles kjente og kan møtes sammen: ”Ellers er det like greit å være Facebook-venner.” 

Hans og Rune er ikke interessert i rene nettvennskap. De bruker webkamera med folk de flørter 

med og bruker det for å finne ut om det er folk som kunne være interessante å treffe utenom 

nettet. De vil vite hvordan de ser ut. Viser det seg at de ikke er interessante, avsluttes kontakten. 

Webkamera kan spille en rolle i slike tilfeller ved at de sjekker om personen er ærlig med 

hensyn til alder, og om bildene de har publisert av seg selv på profilen på nettsamfunnet er 

sannferdige.  

Nettsamfunnet Hans bruker er for homofile, og han treffer ofte folk utenom nettet, på 

‟homosteder‟ som han kaller det, for senere å plukke opp tråden på dette nettsamfunnet. Han er 

ikke interessert i rene nettvennskap og kombinerer møter utenom nettet parallelt med samtalene 

på nettet. Rune på sin side, treffer nye mennesker på nettet og snakker lenge med dem før de 

eventuelt treffes. De ser begge passivitet som en begrensning ved nettkommunikasjonen som 

eneste plattform for vennskap. Man må gjøre noe sammen for å kunne utvikle et vennskap: 

Intervjuer: Har du noen sånne du kaller rene nettvenner? 

Hans: Nei, det har jeg ikke. Jeg får liksom ikke noe ut av det, på en måte. (...) 

det blir bare å sitte og svare på meldinger og skrive meldinger. Og ikke noe 

mer enn det. 

Intervjuer: Hva er det som mangler? Hva er det som nettet ikke kan... 

Hans: Det som vanligvis er i et vanlig vennskap, altså følelser og opplevelser 

og sånn. Det blir lite opplevelser med de du treffer på nett, da. 

 

Dette støttes av Rune: 

Rune: Ja, det blir liksom ikke noe ordentlig, tror jeg. 

Intervjuer: Men blir det mer ordentlig når man treffes? 
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Rune: Ja, fordi da har man noe man skal gjøre. Eller… Ja, jeg tror det. 

Intervjuer: Hva betyr ordentlig da? 

Rune: Se film eller spille fotball eller noe sånt. 

Intervjuer: Ja 

Rune: For nå sitter man jo bare her, liksom. 

 

Andre ønsker ikke å møte nettrelasjoner i virkeligheten, som for eksempel Therese: ”Det er 

noen som gjør det, og jeg aksepterer at de gjør det, men det er ikke noe for meg.” 

Helt kategorisk er hun likevel ikke. Hun har blitt kjent med en gutt som hun liker godt, og hun 

bruker ofte webkamera når hun snakker med ham på MSN. Hun vil ikke dra til byen han bor i 

for å besøke ham, men da det viste seg at de begge hadde vært på et arrangement i nærheten av 

hennes bosted synes hun det var dumt at hun ikke fikk treffe ham. 

Enkelte utsagn vitner om at det er en orientering fra rene nettvenner til en forankring utenom 

nettet med økt alder og erfaring, og at rene nettrelasjoner etter hvert anses som mindre 

verdifulle enn relasjoner der man også treffes utenom nettet. Elin og Therese hadde kjærester på 

Internett da de var yngre, men det har de vokst fra. De kan godt flørte, men ikke bli kjæreste 

med et menneske de ikke har truffet utenom Internett. Som Fredrik sier: 

”Nå har jeg jo hatt Internett såpass lenge og blitt mer kjent med PC-en og 

sånn. Eh, sikkert det med at jeg har blitt litt mer voksen, sånn i hodet. Og at 

man får bedre kontakt hvis man møtes face to face først, og så snakker på 

MSN.” 

Elin sier at hun ikke går på nettet ens ærend for å besøke Facebook, det må være fordi hun først 

og fremst skal noe annet, som å lese nettavis eller skolearbeid, og da kan hun ta en tur innom 

nettsamfunnet og andre kommunikasjonstjenester.  

5.3 Motivasjon for å bruke webkamera 

I dette avsnittet skal vi presentere grunnene informantene gir til at de bruker webkamera, både 

med nye mennesker og med gamle venner. I samtalene om hvorfor de bruker webkamera er det 

særlig tre grunner som går igjen. Den ene er at det blir mer personlig enn å prate sammen på 

MSN, den andre er at det er praktisk, og den tredje er at det er underholdende. 
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5.3.1 ”Det blir mer personlig” 

”Du får jo mer inntrykk av personen når du ser de mer live enn bare et bilde. Så det er noen som 

blir mer interessante da, når du ser de på den måten.” (Hans 18) 

Å kunne se det andre mennesket dreier seg om å se vedkommendes reaksjoner og 

ansiktsuttrykk. Det setter mer farge på kommunikasjonen, gir en sterkere opplevelse av at det 

faktisk er et menneske som sitter på den andre siden, og ikke minst en sterkere opplevelse av 

hvem personen er, enn om de bare hadde skrevet til hverandre. Dette er en sentral 

motivasjonsfaktor for å bruke webkamera både med nye og gamle relasjoner. Som Anne sier: 

”Det blir koseligere. Det blir mer sånn personlig enn at hun sitter og skriver 

helt svart skrift ‟dette har jeg gjort i dag‟. Du ser jo hva hun mener når du ser 

uttrykket hennes, om hun ler og... det blir morsomt. I stedet for bare sånn 

svart på hvitt.” 

Overføringen av bilde gir altså mer liv til samtalen. En relativt gjengs oppfatning blant våre 

informanter er at webkamera fremstår som en mellomting mellom chat via skrift og det å møtes 

i virkeligheten, som Elin påpeker: ”Du får et litt annet inntrykk. Litt mer personlig enn MSN, 

men litt mindre personlig enn i virkeligheten. Det er liksom en mellomting.”  

Eller som Anne sier: ”For det er nesten sånn ‟Ja, jeg så henne i går‟. Jeg så henne men jeg så 

henne jo ikke, men når det er webkam så er det nesten.”  

Det ser ut til å være en oppfatning om at det er lite poeng i å bruke webkamera med folk man 

ser ofte utenom nettet, for som Therese sier: ”De har jeg jo akkurat sett”. Informantene sier at 

de bruker webkamera mest med venner de ikke har sett på lenge, eller med nye mennesker. 

Med nye mennesker er ofte snakk om en flørt, særlig for guttas del, mens jentene også ser ut til 

å bruke webkamera med nye jenter.  

Webkamera i forbindelse med flørt ser i så måte ut til å skille seg fra bruk av webkamera med 

gamle venner. Rune bruker webkamera med sin venn som bor langt borte når det er noe de vil 

vise hverandre, ellers bruker de mobiltelefon eller MSN uten webkamera. Når han snakker med 

den nye jenta han flørter med og som han traff på Nettby, er webkameraet derimot alltid på når 

de snakker sammen på MSN for: ”Ho vil jeg jo kanskje se uansett. [Kompisen min] har jeg sett 

så mye fra før.” 
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På spørsmål om man får vite mer om det andre mennesket når man setter på webkamera, sier 

Anne: ”Ja, det blir mer personlig, du vet mye mer om den personen når du har på webkamera 

enn hvis du bare snakker med dem på MSN (...) hvordan man ser ut og... hvordan man beveger 

seg og sånn.” 

Rune er litt mer i tvil: ”Jeg vet ikke om man blir noe kjent, men man føler kanskje det? At man 

blir liksom litt nærmere eller noe sånn. Mer ekte kanskje. Eller ekte, ja, det blir mer som å prate 

med personen, da.” 

5.3.2 ”Se på snowboardbuksa mi!” 

Å vise frem ulike ting foran kamera ser ut til å være blant de mest fremtredende bruksområdene 

for webkamera. Enten det er å vise frem en gjenstand, en ny frisyre eller soverommet. Dette 

opplever informantene som både praktisk og moro.  

For guttenes del er det nettopp det å vise frem ting for venner som dukker opp som motivasjon 

for å bruke webkamera. Rune bruker webkamera med vennen sin i de tilfellene der de vil vise 

hverandre noe spesielt, ellers bruker de bare MSN eller telefon. Sist han snakket med sin venn 

på webkamera var det av praktiske årsaker de brukte det: ”(...) han skulle vise snowboardbuksa 

si. Så da var det liksom sånn ‟å, du må se!‟”  

Anne synes det er morsomt å bruke webkamera til å vise nye klær eller andre ting man trenger 

bilde for å vise, mens Therese, som er interessert i grafikk, viser tegninger til sine venninner. 

Fredrik bar PC-en med webkamera rundt i leiligheten for å vise en ny venninne hvordan det så 

ut hjemme hos ham.  

Utover å se personens utseende og reaksjoner kan det dessuten være nyttig at man kan se hva 

den andre gjør i løpet av samtalen, om vedkommende driver med andre ting samtidig, eventuelt 

hva disse tingene er, og om han eller hun har fokus på samtalen, som Thomas påpeker: ”(...) 

hvis du prater uten webkamera så vet du ikke hva personen driver med, han kan drive med alt 

mellom himmel og jord. Så det blir det at du ser hva personen gjør når du snakker.” 

Som nevnt tidligere kan man sjekke hvordan et nytt menneske faktisk ser ut ved hjelp av 

webkamera, og få en visshet om at det er overensstemmelse mellom bildene de har vist 

tidligere, eller hvilken alder de sier de er. Med gamle venner de ser sjelden kan det handle om å 

se om det har skjedd noe med utseendet: 
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Intervjuer: Hvorfor valgte dere å bruke webkamera? 

Thomas: Det var bare fordi jeg ikke hadde snakket med henne på veldig 

lenge. 

Intervjuer: Og da ville du bruke webkamera fordi... 

Thomas: Når det er en person jeg ikke har sett på en stund, så vil jeg se om 

personen har forandra seg eller... 

 

5.3.3 Gøy 

En sentral motivasjonsfaktor for bruk av webkamera er at det er underholdende. Therese og 

venninnen gjør grimaser til hverandre, og bruker print screen-funksjonaliteten på PC-en til å ta 

bilde av grimasene som de så sender til hverandre. Fredrik bruker gjerne webkameraet til å 

skape erte- og flørtesituasjoner: 

”…det er noen ganger jeg har drevet å tulla med en venninne, da. Tatt bilde 

av henne med sånn print screen-knapp, eh, og så ødelegge det bildet litt i 

paint. (…) Tror det er litt mer når man er på dealer‟n, at man flørter litt mer 

da, og tuller litt mer på cam.”   

Det hender at informantene sitter sammen med flere andre når de bruker webkamera, eller 

snakker med en gruppe som sitter på den andre siden. Da blir det ofte mye tøys og moro.  

”(...) man kan ofte tulle litt mer med den man snakker med hvis man er flere 

på sin side. Eh, ja det er sånn, sist jeg så to stykker på et cam, så var det sånn, 

eller tre stykker var det egentlig. Hun ene ble jo sminka. Og hun andre bare 

lo, og hun andre satt jeg og skreiv med. Så det er sikkert det at man bare vil 

vise at man har det gøy, eller bare tuller.” (Fredrik 16) 

Hans utnyttet webkameraet til å lage en variant av denne situasjonen, men der alle som var 

logget på satt hver for seg. Det hele startet med at han satt og kjedet seg hjemme, og fikk en ide 

fra et interaktivt TV-program om å bruke webkameraet til å være programvert. På et fast 

tidspunkt flere dager i uken logget opptil 25 venner seg på MSN og satte på webkameraet med 

Hans. Han fortalte om morsomme ting som hadde skjedd i hans liv siden sist, og de andre 

kunne gi ham instrukser om tøysete ting han skulle gjøre.  
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5.4 Webkamera i praksis  

Det tegner seg noen mønstre i intervjuene med hensyn til forhold rundt selve 

webkameraoverføringen. Det første er at det er viktig at begge har på webkameraet samtidig, 

særlig om man prater med nye mennesker. De skriver til hverandre fremfor å bruke lyd, unngår 

vanskelige temaer og er mer nøye på å runde av en samtale enn på MSN. Til sist skal vi 

presentere enkelte trekk som skiller guttene og jentenes måter å bruke webkamera på. 

5.4.1 ”Hvis du har på cam, så har jeg på cam” 

Dersom den andre ikke har webkamera, er det mindre interessant for informantene å bruke 

webkamera. De foretrekker toveisoverføring fremfor å bare vise seg selv.  

I MSN-vinduet dukker det opp et ikon som illustrerer et webkamera dersom personen man 

snakker med har et slikt. Ved å trykke på personens webkamera, sendes en invitasjon til 

vedkommende om å godta en webkameraoverføring av mottakeren av invitasjonen. Man kan 

også sende en invitasjon om overføring av seg selv, altså be den andre godta at avsenderen 

overfører levende bilder av seg selv. Det siste alternativet er å sende en invitasjon om gjensidig 

webkameraoverføring, å sende en invitasjon både til den andre og seg selv.  

Alle informantene mener det er best at begge har på webkamera samtidig slik at de viser seg 

begge to, og at det er spesielt viktig når man snakker med ukjente. Den ene grunnen til dette ble 

nevnt tidligere, at de vil vite at den andre er oppriktig med hensyn til alder og kjønn. 

Webkamera virker således som en bekreftelse på at man er den man sier man er. Selv når 

informantene har fått bekreftet at personen er oppriktig er det ønskelig at begge har det på 

samtidig. Det er ikke interessant å bare vise seg selv fordi: 

”(...) når begge har på webkam så er det som at du sitter liksom med den 

personen, for du ser jo den personen, men når det bare er én vei, da ser du 

ikke den personen, da ser du ikke hva den tenker og gjør og... (...) hva er 

vitsen med at den personen ser deg da? Noen ganger er det sånn at jeg ikke 

tar på webkamera hvis den personen ikke har det, for hva er vitsen egentlig.” 

(Anne 16) 

Det kan altså virke meningsløst å bare skulle vise seg selv, at det mest interessante er å få se 

den andre, og at man må gi litt for å oppnå dette. Som Fredrik sier: ”Det er bare sånn at jeg ikke 

gidder å ha på cam hvis den andre ikke har på cam heller, så da blir det ‟hvis du har på cam, så 

har jeg på cam‟”  



 107 

En webkameraoverføring starter gjerne med å sende en invitasjon om at den andre skal sette på 

sitt webkamera, eventuelt at andre ber informanten om å sette på sitt webkamera, det starter 

ikke med å sette på sitt eget og vise seg selv for da mener Elin at man kan virke selvopptatt:  

”Det er ikke sånn at jeg sier ‟å kan ikke du se på meg, liksom‟. Jeg er ikke 

der, he, he. Så det er jo ofte at folk spør om jeg kan ta på cam, jeg spør aldri 

om å ta på selv, liksom. Jeg inviterer aldri andre til å se på meg.” 

Dermed blir det gjerne slik at den andre godtar invitasjonen mot at avsenderen lover å gjøre det 

også. Mottakeren sender en invitasjon i retur, og begge setter det på. Hvis avsenderen ikke vil 

godta invitasjonen, resulterer det gjerne i at det ikke blir noen webkameraoverføring, for som 

Elin sier: ”Hvis man er keen på å ta på cam, så går den ene under uansett, så da blir det til at 

begge to tar på.”  

Med å ”gå under” mener hun at det stort sett ikke lar seg gjøre å be den andre om å ta på 

webkamera uten at man selv må sette på sitt. Ønsker man å se den andre på webkamera, må 

man også vise seg selv.   

Enkelte setter på webkamera uten å vise ansiktet, særlig de første gangene. De filmer fra halsen 

og ned, stiller kameraet i en annen retning enn der man sitter, eller legger en lapp over linsen 

for å skjule ansiktet. Fredrik sier det er irriterende når folk gjør det fordi det er personen han 

snakker med som han vil skal vise seg på webkamera, men at det har hendt at han har gjort det 

selv når han ikke har det så bra:  

”(...) det kommer litt an på situasjonen. Da var det nettopp, eller det var på 

vei til en begravelse og sånne ting. Eller, det var i den perioden, og da var det 

litt sånn med lappen foran.”  

Opptak av webkameraoverføringer er ikke lov, i følge informantene, og er en av årsakene til at 

informantene mener det er lurt at begge har på kamera samtidig. Da får de bedre kontroll over 

situasjonen. Flere av informantene forteller historier om venners venner som har strippet foran 

kamera, hvor opptrinnet har blitt tatt opp og distribuert i et miljø slik at de har blitt nødt til å 

bytte skole. Hans og Fredrik har opplevd at andre har tatt opp deres opptreden på webkamera, 

og likte det svært dårlig. Fredrik forteller at episoden førte til at han dummet seg ut, og mener at 

dette hadde en sammenheng med at det kun var han som hadde på webkamera. Denne 

erfaringen gjør at han nå foretrekker toveissamtaler. Han syns det virker tryggere og har gått 

vekk fra å ha ensidig webkamera dersom det er en han ikke kjenner godt: 
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”(…)jeg har driti meg ut, at folk har tatt bilde av meg hvis jeg har, det var en 

dans som jeg gjorde. Så har folk tatt bilde av meg på cammen og det har jeg 

ikke helt likt, da. Så derfor har jeg blitt litt nøyere på [at begge bruker 

webkamera] og sånn. (…) Og det var det jeg dreit meg ut med da jeg gjorde 

kyllingdansen. Hun snakka om at hun skulle legge det ut på Youtube, men det 

gjorde hun heldigvis ikke. Da hadde jeg jo blitt dritsur.” 

Iblant er det imidlertid greit å være den eneste som viser seg på webkamera. Det er stort sett i 

tilfeller der de kjenner den andre parten godt og vet at vedkommende ikke har kamera, eller om 

de ikke har lyst til å bli sett på fordi de er trøtte eller ikke har kledd på seg enda. Anne synes det 

var ok at en god venninne ikke satte på sitt webkamera sist de snakket sammen på MSN, så hun 

var alene om å vise seg:   

”Det er heller begge veier hvis det er noen jeg ikke kjenner enn hvis det er en 

god venninne. Da er det ikke så veldig viktig med begge veier.” 

5.4.2 Lydløs på webkamera 

Webkamera-applikasjonen benyttet i kombinasjon med MSN gjør det mulig å overføre bilde og 

lyd, men med et par unntak, er det ingen av informantene som sier at de bruker lydfunksjonen. 

Anne beskriver denne praksisen som følger:   

”Du har den på, men det er ikke sånn at man sitter og snakker og så svarer jeg 

og sånn. (...) Det er ikke det viktigste. MSN er for å skrive.”  

De gir flere grunner til at de ikke bruker lyd. For det første snakker informantene stort sett med 

flere samtidig på MSN. Med flere åpne MSN-vinduer med fortløpende samtaler med et annet 

menneske i hvert vindu, er det enklere å skrive til hverandre. Ellers ville folk ha snakket i 

munnen på hverandre uten oversikt over hvem de hører på den andre siden. Dessuten kan de 

enklere gå frem og tilbake mellom de ulike samtalene og følge med på det som blir sagt i de 

ulike vinduene. Det som blir skrevet blir stående i vinduet, og man kan scrolle seg oppover for 

å sjekke samtalens forløp.   

De sitter stort sett på rommet sitt når de er på nettet, men med unntak av Rune bor samtlige av 

informantene sammen med familien. Iblant kommer et familiemedlem inn på rommet og vil 

snakke. Å ivareta privatlivet i hjemmet er også en av fordelene ved å skrive, for som Anne sier: 

”Hvis jeg sitter og snakker med en venninne og skal fortelle om noe som 

skjedde på skolen, også går foreldrene mine forbi og hvis hun skal sitte og 

høre på alt jeg sier da, det høres helt idiotisk ut, men hvis jeg skriver det, da 

går det bedre.”  
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Rune peker på et annet aspekt ved lyd, nemlig at det forplikter i den forstand at: ”(...) man føler 

kanskje at man må må prate (...)”. Man må passe på å holde samtalen gående slik at det ikke 

blir stille: ”For da har man [på lyden] hele tida”.  

Therese og Hans bruker lyd, men bare med en god venn. Therese snakker ofte på telefonen med 

en god venninne. En dag fikk de ideen om å bruke webkamera i stedet for mobilen. 

”Vi kom opp med den [ideen] veldig sent for vi pleier ofte å ringe hverandre, 

og så var det en dag jeg kom hjem da, og mens jeg snakket med henne så gikk 

jeg til dataen min og så at hun var på MSN da, så sa jeg hei til henne bare på 

tull. Og så så jeg at begge to hadde kamera, og da sa jeg ‟hvorfor har ikke vi 

tatt på webkamera eller videosamtale før?‟. Og da begynte vi med det da. Så 

har vi gjort det ganske ofte.” 

Skrift fremfor lyd kan dessuten gjøre det vanskeligere å forstå den egentlige meningen i en 

samtale, og kan bidra til misforståelser, særlig når det gjelder vanskelige temaer:  

”Når du skriver alt ned så blir det sånn ‟klage, klage‟. Men når man snakker sammen så hører 

jeg jo på stemmen at hun virkelig er lei seg og at dette er virkelig.” (Anne 16) 

5.4.3 ”Skal jo være glad og sånn” 

”Det er ikke noe gøy å sitte og se på noen gråte på webkamera.” (Anne 16) 

Flere av informantene sier at det ikke er aktuelt å snakke om triste eller alvorlige ting på 

webkamera. Dette kan man gjøre på MSN, men det beste er i følge informantene å bruke 

telefon eller å møte mennesket ansikt til ansikt. Webkamera er upassende fordi det ikke tillater 

fysisk kontakt og dermed får man ikke trøstet personen. Som Elin sier: ”Du bare ser den 

liksom, men du får ikke gjort noe. Og da er det kanskje bedre å ikke se den. (...) Du får ikke gitt 

noen kontakt eller trøst eller sorg eller noe sånt (…).” Dessuten mener Anne at det er 

ubehagelig å sitte og se på et menneske som gråter.  

Webkamera kan altså ha noen egenskaper som ikke passer til det nære, både fordi man kan se 

den andre og fordi man ikke kommer nær nok. Fredrik unngikk å vise seg frem da han satte en 

lapp over webkameraet i en tøff periode, men andre mener det er best å la være å ha på 

webkamera i slike tilfeller. Elin synes det er merkelig at mennesker som velger å snakke om 

vanskelige temaer på nettet skulle bruke webkamera:  
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”(...) hvis du vil snakke med folk på MSN så er det fordi du synes det er 

vanskelig å åpne deg når de er tilstede. Face to face. Og da bruker du på en 

måte ikke kamera, tror jeg. Jeg ville i hvert fall ikke gjort det.”  

Therese mener dette avhenger av hvem man snakker med på webkamera. Hun kan snakke med 

en veldig god venninne som hun ser hver dag på skolen om alt mulig, også vanskelige temaer, 

uavhengig av om det skjer ansikt til ansikt eller på MSN med webkamera.  

Det er flere av informantene som mener man generelt bør være glad på webkamera. Med nære 

venner er det ikke så viktig, men med ukjente bør man gi et godt inntrykk:  

”Når vi er venninner som i går så sitter jeg bare vanlig og er sånn, mens 

med andre er det sånn, så står jeg der veldig glad og skal se veldig ok ut og 

sånn. (...) Skal ikke bare stå der og late som at du ikke bryr deg om hva 

personen sier og du kjeder deg og det er derfor du er på MSN. Skal jo være 

glad og sånn.” (Anne 16) 

5.4.4 Må si ’ha det’ 

Når man ikke lenger har mer å si og det har gått en stund siden man snakket, er det vanlig å 

lukke MSN-vinduet uten å si ifra. Det er gjerne av praktiske hensyn fordi man snakker med så 

mange samtidig og folk kommer og går: ”Ellers må jeg si ‟ha det‟ hele tiden.” (Elin 16)  

På webkamera er det annerledes. Hvis man ønsker å lukke vinduet, får personen på den andre 

siden beskjed om at webkameraoverføringen er avsluttet fordi MSN-vinduet lyser oransje 

nederst på skjermen. Man kan altså ikke forlate samtalen uten at den andre får vite det i det man 

lukker vinduet. Det oppleves problematisk, og ingen vil være den første til å avslutte. Som Elin 

sier:  

”Jeg føler meg frekk hvis noen har bedt meg om å ta på også tar jeg på 

også gidder jeg ikke snakke mer liksom og da lar jeg bare cammen gå hvis 

ikke de har noe mer å si, også etter hvert så slår jeg det bare av hvis det 

ikke blir noe mer snakking, men jeg føler meg litt slem. He, he.”  

Det er også vanskeligere å være førstemann som slår av webkameraet fordi: ”Du får jo et visst 

nærvær på en måte. Når du har cam. For da ser du den jo i motsetning til bare å skrive.” 

(Therese 16)  

Det er annerledes når det dreier seg om nære venner man ser ofte. Dette fremgår blant annet av 

Thereses fortelling om hvordan hun prater med venninnen sin på webkamera. Samtalen kan fort 

oppløses dersom den andre får det for seg å lage mat eller gjøre noe annet, men de lar kameraet 
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stå på. Så kommer de tilbake til hverandre når det passer seg, og fortsetter å prate, eller lar 

være.  

Elin har valgt å skjule sin webkameraknapp slik at folk som ikke vet at hun har webkamera, 

ikke kan se at hun har det. Dette gjør hun fordi hun synes det ikke er så lett å si nei til en 

invitasjon til å ha på webkamera, og da kan hun styre situasjonen selv. Anne på sin side synes 

ikke hun kan spørre et annet menneske om hvorfor de ikke vil godta hennes invitasjon om å 

sette på webkamera. Folk man kjenner litt fra før, derimot, bør ha en god grunn til å la være å 

godta invitasjonen som beskrevet i avsnittet om gjensidig webkamera.  

5.4.5 En til en og en til mange 

Mens guttene stort sett ser ut til å bruke webkamera med én av gangen, kan jentene gjerne sette 

på webkamera med flere samtidig. Da er fokus spredd utover de forskjellige samtalene og 

webkameraoverføringene, og hensikten ser ikke først og fremst ut til å være at de vil se 

hverandre, men heller mer i retning av å henge sammen. Denne webkamerabruken omtales 

gjerne som tilfeldig eller uviktig, og i slike tilfeller er det ikke så stor forskjell på det å ha på 

webkamera og det å bare snakke på MSN. Som Anne sier: ”Det er ikke så mye forskjell. Bare 

sånn hvis hun skal vise meg noe, men ellers sitter jeg ikke og stirrer på henne og ser hva hun 

gjør hele tiden heller.” 

Når det gjelder flørtesituasjoner ser både jentene og guttene derimot ut til å kun ha på 

webkamera med denne ene. Når Anne og Elin skal bruke webkamera med en flørt, slår de av de 

andre webkameraoverføringene og konsentrerer seg om den ene. På den måten unngår de 

spørsmål fra de andre om hvorfor de har pyntet seg og hvorfor de smiler så mye, og de kan få 

flørte i fred. For flørtesituasjoner innebærer blant annet at de må forberede seg i større grad enn 

når de skal bruke webkamera med en venn, de må passe på at de ser bra ut. Som Elin sier: ”Har 

ikke lyst til å se ut som en dass heller, liksom.” 

Som i eksempelet med snowboardbuksa og showet til Hans, forteller guttene i større grad enn 

jentene til at de gjør ting på webkamera, de viser frem ting eller tuller med ting rundt seg. 

Guttene ser ut til å være mer opptatt av at man må ha en grunn til å sette på webkamera med 

gamle venner enn jentene. Det å vise frem ting dukker stadig opp som en årsak til at de valgte å 

bruke webkamera med en venn, mens jentene godt kan sette på webkamera uten en erklært 

hensikt.  
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Mens jentene gjerne bruker webkamera med nye jenter de har blitt kjent med på nettet, synes 

guttene det er merkelig å skulle bruke webkamera med nye gutter. I forbindelse med kontakt 

med nye på nettet assosierer de det tilsynelatende i større grad med flørt enn det jentene gjør. 

Rune har blitt kjent med en fyr på nettet som han diskuterer spill med. Han bor i USA og de har 

hjulpet hverandre en del med spørsmål knyttet til nye spill. En gang spurte han Rune om han 

ville sette på webkamera, noe Rune synes var underlig, og han fant på en unnskyldning for å la 

være. På spørsmålet om det er like greit å bruke webkamera med gutter som med jenter, måtte 

han tenke litt og sa: ”Når du spør det sånn så føles det litt rart. Men for all del, det er jo ikke en 

sånn sjekkeanretning. Egentlig.” 

 Fredrik forklarer det på følgende måte: 

”(...) Jeg tror det er det med å se på det motsatte kjønn. Man liker liksom 

det bedre enn å se å hverandre. Ja, det er jo egentlig derfor. Jeg er litt 

strengere på det at hvis gutter skal ha cam på meg, eller skal se meg, så er 

det litt sånn ‟hvorfor det‟, i forhold til jenter.” 

5.5 Om å være seg selv 

Intervjuer: Er det lettere å være seg selv på webkamera enn å møte noen 

ansikt til ansikt? 

Therese: Det er lettere å være seg selv på datamaskinen enn i virkeligheten. 

 

Det å kommunisere med nye mennesker på Internett er tryggere enn å møte dem ansikt til 

ansikt. Ubehaget ved å treffe folk for første gang utenom nettet er, i følge våre informanter, 

knyttet til tre forhold. Om de kan klare å være seg selv, om det er flyt i samtalen, og hva det 

andre mennesket synes om dem. I dette avsnittet skal vi se nærmere på hva informantene sier 

om disse tre forholdene. 

5.5.1 Tryggere enn ansikt til ansikt 

Det ser ut til å være litt skumlere å snakke sammen på webkamera enn å bare snakke på MSN, 

men de tør utfolde seg i større grad enn om de hadde møtt vedkommende ansikt til ansikt.  

”Det er liksom bedre å se hverandre første gang der [på webkamera] enn å 

se hverandre i virkeligheten når du bare har snakket med en og ikke bare 

har sett bilder. For skal du møte en da tror jeg du er mer skjelven og litt 
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sånn redd for hva personen skal synes om deg. Det er kanskje litt sånn med 

webkamera også, men ikke like mye.” (Therese 16) 

Frykten for pinlige stillheter er et stadig tilbakevendende tema som trekkes frem som en av 

fordelene ved å snakke med folk på nettet i motsetning til ansikt til ansikt. Der er det nemlig 

greit å ha pauser uten at det blir flaut. Også på webkamera: 

”(...) når du står og snakker med noen, så bare ”ja, hva skal vi snakke om 

nå?”. Så blir det sånn stillhet, sånn pinlig stillhet. Det trenger du nemlig 

ikke bekymre deg om på webkamera, eller MSN. Hvis du gjør det, da kan 

du bare si brb, be right back.” (Therese 16) 

Når hun sier ”si brb”, innebærer dette at de skriver, ikke snakker som vi var inne på tidligere. 

For ungdommer som synes det er vanskelig å beherske sosiale situasjoner ansikt til ansikt, 

virker webkamera som et godt alternativ i perioder, og i enkelte situasjoner. Hans forteller at da 

han var noe yngre opplevde han seg selv som asosial, men kunne være sosial på nettet.  

Hans: Jeg tror jeg hadde en liten sånn oppmerksomhetsperiode. 

Intervjuer: Mm. 

Hans: Eh. Og samtidig var litt avhengig av dataen. Så da ble det sånn ”vi 

har det sosialt på MSN!” He, he. 

For ham ble webkamera både en måte å få stilt oppmerksomhetsbehovet ved å holde show for 

andre, og en måte å være sosial på i en periode han ikke følte seg komfortabel i andres selskap.  

5.5.2 Seg selv “ekstra” 

Intervjuer: Føler du at du kan være deg selv på webkamera? 

Anne: Meg selv og kanskje litt ekstra. (...) Du er ekstra glad, du er ekstra 

alt, holdt jeg på å si. 

 

Flere av informantene sier de opplever at de er seg selv på webkamera, men at de opptrer i en 

mer løssluppen variant enn utenom nettet, også med folk de kjenner fra før. Webkameraet kan 

gjøre dem oppspilt og mer engasjerte enn om de bare hadde skrevet med hverandre på MSN. En 

informant kaller webkameraet en følelsesforsterker. Med å være seg selv ”ekstra” mener Anne 

at hun kan si ting på MSN og webkamera som hun ikke ville ha sagt utenom nettet. Eksemplene 

hennes er om innhold av emosjonell art.  

”(...) la oss si at du har en venninne da, og så skal du dra og så sier du bare 

‟ha det‟ til den venninnen, men på MSN er det sånn ‟jeg er kjempeglad i 

deg‟ eller ‟elsker deg‟ og sånn, og det gjør du kanskje ikke helt sånn til 

vanlig, men det gjør du mer, så du overdriver kanskje litt mer da.” 
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Hans har en tilsvarende oppfatning av det å være seg selv på webkamera. Han likte godt å holde 

show for vennene sine, og blir generelt gladere foran webkameraet og tøyser mer: 

”(...) jeg blir litt sånn påvirka av å sitte på webkamera, så jeg begynner å 

rocke skikkelig til musikken jeg hører på og sånn, så. Det blir mye tull da, 

og kødding på webkamera. Men du sitter jo egentlig bare og er deg selv.” 

Iblant gjør han ting han vanligvis ikke ville ha gjort. I forbindelse med showet han holdt for 

vennene sine spiste han for eksempel en hel boks med Joikaboller, noe han ikke liker.  

Intervjuer: Men var du deg selv da, føler du? 

Hans: Ja, for jeg kan også være sånn i virkeligheten, hvis du skjønner. 

Intervjuer: Ja, litt sånn sprø? 

Hans: Ja, men. Ja. Mer sprø på nett. 

Enkelte ble særlig oppspilte av å bruke webkamera i begynnelsen, men etter hvert har de blitt 

mer vant til det og oppfører seg mer avslappet til det. 

Fredrik: I starten så var det litt sånn ”åhå, et kamera! Jeg må smile!”. Jeg 

klarte ikke, eller man smiler automatisk. Men sånn nå, så er jeg egentlig 

helt vanlig. 

Intervjuer: Gjør man noe spesielt? 

Fredrik: Nei, ikke sånn. Jo eldre jeg har blitt, jo mindre spesielt har det 

blitt. 

 

5.5.3 ”Jeg må ha en viss kontroll” 

”Jeg synes egentlig det er litt vanskelig å ikke være seg selv [på webkamera].” 

(Fredrik 16) 

På spørsmål om det går an å late som at man er en annen på webkamera sier informantene at det 

ikke lar seg gjøre. Ikke bare avsløres utseende og alder, men overføring av levende bilder gjør 

at informantene opplever at det kan bli vanskelig å styre inntrykket man gir av seg selv på det 

andre mennesket. Det er særlig viktig når det gjelder nye mennesker.   

”Det er jo som når du møter en person. Du ser jo om den personen er 

uekte, du ser jo om man later som at man er det.” (Hans 18) 

Elin er opptatt av å ha kontroll over hvilket inntrykk hun gir av seg selv til nye mennesker. 

Derfor setter hun ikke på webkamera med mindre hun har møtt personen først. Dette dreier seg 

både om utseendet, opptreden og den andres reaksjoner på henne. Hun vil for eksempel ikke 

bruke webkamera med en gutt hun har pratet med på nettet over en lengre periode. 
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”Ja, jeg føler med ham... jeg må ha en viss kontroll over hva slags inntrykk 

de har av meg.” 

Et aspekt her gjelder utseendet. Hun vil unngå at han skal dømme henne etter hvordan hun ser 

ut, og vil at det skal være fokus på personlighet i denne fasen hvor de skal bli kjent. Det er 

annerledes med stillbilder, det synes hun er ok å vise, men bare de få og små hun har på MSN. 

Hun synes ikke noe særlig om å sende mange bilder av seg selv til ham, hun mener det gjør at 

hun virker innbilsk. Hvis hun derimot vet at han synes hun er pen, kan det være mer aktuelt å 

vise seg på webkamera: 

”Hvis han sier du er pen så er det greit å ha på webkamera for da vet du at 

han synes det, men hvis han ikke har kommentert utseendet ditt så er det 

ikke akkurat like greit å bare slå på kamera og flæshe ansiktet, liksom.” 

Å ha kontroll over inntrykket andre får av en selv avhenger av at man kan se deres reaksjoner. 

Bildeoverføringen via webkamera foregår på en slik måte at man ikke ser direkte på hverandre. 

Kameraet sitter gjerne på toppen av skjermen, mens innholdet i samtalen, 

webkameraoverføringen inkludert, foregår i et MSN-vindu et annet sted på skjermen. 

Informantene har som sagt dessuten ofte flere MSN-samtaler, med og uten webkamera, gående 

samtidig samt andre aktiviteter som også gjerne foregår parallellt. Fravær av lyd, kameraets 

plassering i forhold til MSN-vinduet og de mange parallelle samtalene resulterer i at bildene 

som stort sett overføres er av andre som sitter og skriver, og oppmerksomheten fordeles utover 

alle disse samtalene og eventuelle andre aktiviteter. Det er derfor ikke godt å si om man har et 

menneskes fulle og hele oppmerksomhet, og om reaksjonene du ser er myntet på noe en selv 

har skrevet eller om det er en reaksjon på en annen eller noe annet. Dette kan føre til usikkerhet. 

”Jeg kan se at han snakker, skriver, ikke sant, men hvis han ler så vet ikke 

jeg om det er meg han ler av eller om det er noe som noen andre har sagt.” 

(Therese 16) 

Dette er enklere å håndtere ansikt til ansikt, da kan man vurdere ut i fra situasjonen om man har 

den andre personens oppmerksomhet, og om vedkommende er interessert eller ikke.  

Flere av informantene trekker frem det positive i muligheten i å kunne kontrollere at 

reaksjonene de ser i ansiktet til den de bruker webkamera med stemmer overens med det de 

skriver. På den annen side gjelder dette også dem selv, og de må passe på at de reagerer 

passende i forhold til det som blir sagt. Det å gi et godt inntrykk av seg selv kan innebære 

passende reaksjoner på den andres utspill. Med webkamera kan det bli en utfordring å skjule 
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ens ærlige reaksjon på noe som andre skriver, særlig på humoristiske innspill eller på en som 

uttrykker at hun eller han har det vanskelig. Dette er enklere på MSN: 

”Hvis det på en måte er noe han sier som han ler av selv, og som kanskje 

ikke jeg synes er så morsomt så kan jeg prøve å ro meg unna det [på 

MSN], men det kan jeg ikke hvis han ser på meg. Så da kan jeg prøve å 

skjule det, da.” (Elin 16) 

Dette blir spesielt tydelig når det gjelder å snakke om vanskelige temaer: 

”La oss si at en venninne av meg har et problem, da. Og hun skal fortelle 

meg om det. Da tar jeg ikke på webkamera. Kanskje jeg synes det er et 

dumt, et idiotisk problem, og da ser man det på uttrykket mitt at dette her 

er helt idiotisk.” 

Det at man sitter alene kan også bidra til at man reagerer på en annen måte enn man ville ha 

gjort om man traff hverandre utenom nettet, og gjør det vanskelig å reagere som man egentlig 

ønsker. 

”(...) hvis han kan si noe morsomt da, som jeg faktisk ler veldig av, men så 

er det det at, siden jeg er alene så ler jeg på en måte ikke så mye, for jeg er 

jo der alene, men hvis jeg hadde vært sammen med noen andre så ville jeg 

ha ledd enda mer”  
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6. Diskusjon – webkamera som intimitetens verktøy 

og hindring 

 

”Jeg vet ikke om man blir bedre kjent, men man føler kanskje det? At man blir liksom litt 

nærmere eller noe sånn. Mer ekte, kanskje. Eller ekte, ja, det blir mer som å prate med 

personen, da.” (Rune 19) 

 

”Perhaps the most important cumulative finding of Internet research over the past fifteen years 

is that computer-mediated communication varies according to the technologies on which it is 

based, and according to its context of use” (Herring 2002:112). 

 

I de foregående kapitlene har vi presentert de empiriske funnene med et minimum av drøftning 

og teoretisk analyse, i henhold til vår eksplorerende innfallsvinkel. I dette kapittelet vil vi derfor 

løfte frem funn som krever mer dyptgående analyse, og drøfte dem opp mot tidligere forskning 

og relevante teorier.  

Dette kapittelet har tre hoveddeler hvor vi behandler forskjellige deler av problemstillingen. 

Forskninspørsmål 1 ble i hovedsak besvart i kapittel 4, men funnene derfra vil vi bringe videre 

inn i dette kapittelet og utdype ytterligere der de er relevante. I første del av diskusjonen vil vi 

besvare forskningsspørsmål 2 om hvilken sosiale og teknologiske plassering webkamera har i 

utviklingen av nye relasjoner på Internett. I del to vil vi besvare forskningsspørsmål 3 om 

hvordan man gjør ulike relasjoner ved hjelp av webkamera. I den avsluttende delen av 

drøftningen vil vi, basert på funnene fra de øvrige drøftningsdelene, besvare 

hovedproblemstillingen om hvordan webkamera influerer ungdoms sosiale relasjoner.  

6.1 Relasjonsutvikling på vei til webkamera 

I kapittel 4 så vi at unge webkamerabrukere i større grad enn de som ikke bruker webkamera 

blir kjent med nye mennesker på nettet. Vi så også at ulike kommunikasjonsverktøy passer til 

ulike relasjoner og aktiviteter. I de kvalitative intervjuene ble det tydelig at webkameraet har en 

bestemt plassering i en bli kjent-prosess på nettet, der nettsamfunn og IM spiller en sentral 
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rolle. I drøftningen av prosessen mot webkamera vil vi derfor ta for oss hva som fører til 

webkamerabruk, hvordan ulike former for nye relasjoner utvikles underveis, og gå nærmere inn 

på forholdet mellom teknologi og aktør i utviklingen av en relasjon på vei mot webkamera. Vi 

vil også se på forflyttningen av en relasjon fra nettet og over til ansikt til ansikt-møter. 

6.1.1 Relasjonenes rammer og teknologiske skript  

I survey-undersøkelsen så vi at ulike kommunikasjonsverktøy ser ut til å ha ulik funksjon for 

ungdommene; at ulike verktøy ble benyttet til ulike relasjoner og situasjoner. I intervjuene om 

hvordan selve overgangene mellom ulike nettbaserte kommunikasjonsverktøy foregår, har vi 

fått svar som gir indikasjoner på at ulike verktøy har ulik sosial betydning, altså at de benyttes i 

ulike kontekster, med ulik motivasjon og ved ulike stadier av de relasjonene de går inn i. Etter 

hvert som de opplever å komme nærmere, blir bedre kjent, endres rammene for relasjonen, og 

utøvelsen av relasjonen flyttes fra det ene verktøyet til det andre. I noen tilfeller kan kontakten 

videreføres til ansikt til ansikt-møter, mens i andre tilfeller vil relasjonene kun leves ut på 

nettet. Vi ser altså at verktøyene og de respektive brukskulturene kobles sammen som ulike 

rammer i ulike faser av relasjonene. Dette får utviklingen av relasjonene via de forskjellige 

verktøyene til å ta form som et skript (Simon & Gagnon 1999:29), som ”(…) er et sett av 

rammer med fortellingens karakter, siden det gjelder en delvis tidsordnet rekke av hendinger” 

(Album 1996:210).   

Om man treffes utenom Internett eller ikke er karakterisert av de to hovedtypene av 

samhandling med nye relasjoner på nettet. I sin Goffman-inspirerte analyse av pasientkultur 

benytter Album seg av to hovedtyper rammer for samhandling, en ramme hvor aktørene 

primært er interessert i innholdet i samtalene og en ramme hvor aktørene primært er interessert 

i samværet i seg selv (1996:204). Vi trekker på denne inndelingen når vi skal forklare hva slags 

nye relasjoner som våre informanter utvikler på nettet, blant annet ved hjelp av webkamera. 

Rammene for samhandling som vi har funnet i vårt materiale, sier noe om hva slags type 

relasjon informantene er i ferd med å utvikle, som igjen er knyttet opp til hvilken intensjon de 

har for den nye relasjonen. På bakgrunn av vår empiri har vi funnet det nødvendig å definere en 

litt annen forståelse av samhandlingsrammene enn Album, ettersom premissene og dermed 

intensjonene for samhandlingen er såpass annerledes i vårt materiale enn hva man kan finne i 

en studie av ren ansikt til ansikt-kommunikasjon. 
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I den ene rammen finner vi altså at det primært er innholdet i samtalen som er det interessante 

og som bidrar til motivasjon for interaksjon. Personen i seg selv er ikke så viktig, så lenge 

samtalene er interessante, morsomme eller spennende. I denne rammen ligger det ikke 

nødvendigvis en intensjon om å møte personen man kommuniserer med, men å ha det gøy eller 

interessant der og da, på nettet. Personene er viktige, som deltakere i en diskusjon eller samtale 

om private temaer, men det er selve temaet for samtalen som er det sentrale elementet, og 

samhandlingspartneren er derfor ikke uerstattelige som person. Denne samhandlingsrammen 

kaller vi innholdsfokusert samhandling.  

I den andre rammen ser vi et sterkere fokus på selve personen en samtaler med. Dette er en liten 

forskyvning av Albums bruk av samhandlingsrammen hvor aktøren er opptatt av samværet. 

Samværet er her også viktig, så vel som innholdet, men det vi ser som det tydeligste skillet fra 

innholdsfokusert samhandling er personfokuset. Relasjonen er mer avhengig av den konkrete 

personen. I denne rammen følger gjerne en intensjon om å møte personen utenom nettet, fordi 

den personen oppleves som såpass interessant, enten som flørt eller venn. Denne 

samhandlingsrammen kaller vi personfokusert samhandling. 

 Disse begrepene vil vi ta med videre i analysen av relasjonsutvikling. 

6.1.2 Nettsamfunn som sosiabel scene 

Blant 16-19-åringene i surveyundersøkelsen svarer 64 prosent at nettsamfunn er best egnet til å 

komme i kontakt med nye mennesker eller venner på nettet. Av våre intervjuer ser vi at 

nettsamfunn som Facebook er viktig for at aktørene skal kunne introduseres for hverandre, og 

finne ut nok om hverandre til å eventuelt bringe relasjonen videre.  

Nettsamfunnenes funksjonalitet, hvor man presenterer seg selv med tekst og bilder, og hvilke 

interesser og venner man har, legger til rette for at man skal kunne komme i kontakt med nye, 

og undersøke nærmere hvem nye personer er. Samtlige av våre informanter forteller om en slik 

bruk av nettsamfunn, selv om de i hovedsak kommuniserer med folk de kjenner fra utenom 

Internett, enten de nå har mest nettkontakt med dem eller fortsatt treffer dem utenom Internett. 

Skinstad (2008) fant at hennes informanter ikke ble kjent med nye mennesker på Facebook, 

men våre informanter rapporterer det motsatte. Det kan henge sammen med våre informanters 
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unge alder
24

, og at ungdom og webkamerabrukere i større grad enn eldre og de som ikke bruker 

webkamera er opptatt av å bli kjent med nye mennesker, som vi så av surveyundersøkelsen.  

Ettersom nettsamfunn er en populær arena for å observere andre mennesker og deres aktiviteter 

(Skinstad 2008), og en arena der ungdommene i utstrakt grad eksponeres for nye mennesker, 

kan resultatet bli interesse for dem man observerer, som får dem til å ta kontakt med nye 

mennesker (Lüders 2007). Teknologien muliggjør altså eksponering for venners venner og 

ukjente som kanskje har felles interesser, eller skriver noe interessant i et forum, som kan vekke 

interesse hos ungdommene, som vi så av intervjuene. Dette finner vi også i 

surveyundersøkelsen hvor vi fant en positiv sammenheng mellom høy grad av aktivitet på 

nettsamfunn og webkamerabruk, men også en positiv sammenheng mellom det å være ung og 

bedrive høy grad av sosial aktivitet på nettsamfunn. At ungdom og webkamerabrukere i større 

grad enn andre er aktive på nettsamfunn gjør at de i større grad er eksponert for nye mennesker, 

men også eksponerer seg selv for andre fordi de bidrar med flere kommentarer og bilder, og 

med det synliggjør seg mer. Dette kan føre til at de får vekket en interesse for andre, eller at 

andres interesse vekkes for dem, som i sin tur kan forklare hvorfor webkamerabrukere i større 

grad enn de som ikke bruker webkamera kommuniserer med nye relasjoner de ikke har truffet 

utenom nettet på nettsamfunn.  

Nettsamfunn muliggjør en kontrollert og bevisst selvpresentasjon ved at man har god tid til å 

redigere hva man ønsker å vise (Lüders 2007; Skinstad 2008), i likhet med hjemmesidene som 

Rasmussen beskriver (Rasmussen 2003). Ser vi dette i kombinasjon med nettsamfunnenes 

halvoffentlige karakter, ved at andre medlemmer man ikke kjenner kan se ens profil, fremstår 

nettsamfunn, som samsvarende med Goffmans (1992) front stage-begrep.
25

 Det er her den 

offentlige versjonen av ens selv vises frem, som er preget av kontroll over presentasjonen, som 

i kombinasjon med lav grad av intimitet er betegnende for nye nettinitierte relasjoner 

(McKenna m. fl. 2002:19).  Kontrollen informantene praktiserer er i form av høy grad av 

anonymitet ved at de ikke vil offentliggjøre kontaktinformasjon, og liten grad av intimitet med 

dem de kun kommuniserer med via nettsamfunn. Men nettopp fordi graden av intimitet og 

kjennskap til den andre er såpass lav er det viktig å ha kontroll over selvpresentasjonen og over 

                                              

24 Skinstads informanter er fra 19-25 år. 
25 Skinstad (2008:72) beskriver også mer privat aktivitet på Facebook, hvor privat innhold sendes til en postboks som ikke er 

synlig for andre, i motsetning til de åpne og offentlige meldingene som vises på profilen. Dette kan overføres til Goffmans 

backstage-begrep, men i en bli-kjent-prosess vil backstage i større grad finne sted andre steder enn på nettsamfunnene. 
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informasjonsstrømmen. På grunn av front stage-karakteren nettsamfunnene ser ut til å anta, 

dannes det en struktur hvor ungdommene opplever at man kan knytte til seg en rekke løse 

relasjoner. Det å være på vennelisten i et nettsamfunn, og ikke ha noen særlig kontakt utenom, 

kan således vitne om liten grad av intimitet. Dette ser vi av for eksempel av Anne som lar folk 

forbli Facebook-venner om de ikke har mye kontakt på IM. En liknende holdning ser vi hos 

Elin som bruker nettsamfunn som Nettby og Facebook til å holde kontakt med folk hun ikke ser 

så ofte. Mye av kontakten som finner sted på nettopp Facebook handler om å vedlikeholde løse 

bånd, selv om sterke bånd også vedlikeholdes der (Lüders 2007, Skinstad 2008).  

Skogs (2008) undersøkelse som viser at yngre har flere ukjente på vennelisten sin enn eldre, gir 

en ytterligere indikasjon på det. Ser vi dette i kombinasjon med Skinstads (2008) funn om 

Facebook som en arena der mange av relasjonene bærer preg av å være svake bånd fremfor 

sterke, er det med på å bekrefte nettsamfunn som en arena der omgangen fremstår som 

underholdnings- eller innholdspreget, fremfor med et tydelig personfokus.  

De nye relasjonene som oppstår på nettsamfunn vil så følge skriptet videre til et annet verktøy 

dersom det skal bli nærere og mer intimt enn hva nettsamfunnet implisitt innebærer. Dette 

skyldes både den front stage-dannende utformingen av nettsamfunnene, men også 

kommunikasjonsmodus som fremstår mer som et e-postsystem enn IM. Når man har sendt en 

melding vet man ikke når man kan forvente svar, eller om man i det hele tatt vil få svar. Det 

fremstår uten ”the pressures of real-time conversational demands”, som McKenna m. fl. 

beskriver e-post (McKenna m. fl. 2002:19). E-postsystemet fører med seg kontroll over 

kommunikasjonen og selvpresentasjonen (Herring 2002:115), men også en mental distanse 

(McKenna m. fl. 2002:19). Dersom en relasjon ikke har det som trengs for at man skal ha mer 

hyppig og intim kontakt kan det like gjerne forbli på nettsamfunnet. Relasjonene som kun 

pleies via nettsamfunn ser altså ut til å ha en relativt lav grad av intimitet og kan derfor ikke 

sies å bære preg av å være spesielt nære om vi følger Giddens (1991) definisjon av den rene 

relasjon.  

Referanser og identitet  

I intervjuene har vi sett betydningen av å ha referanser ved inngåelsen av kontakt med nye 

personer på nettet. Referanser kan sammenliknes med Sztompkas ”rykte” og ”fremtoning”, som 

er delforutsetninger for tillit (1999:71), men det er også nærliggende å forstå referansene i lys 
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av Goffmans forklaring av inntrykkdannelse gjennom opplysninger og meningsbærere (”sign-

vehicles”), som gjør en i stand til å trekke på tidligere erfaringer eller stereotypier når vi 

observerer eller får vite om ulike kjennetegn ved en person (Goffman 1992:11).  

Slik det fremstår blant våre informanter er referansene viktige for å plassere personen en 

kommuniserer med inn i et mentalt kart, det seg være ved hjelp av kunnskap om interesser eller 

hvor de har fått IM-adressen deres fra, eller via informasjon om personen fra felles kjente. Vi 

kan altså dele referansebegrepet opp i personlige og kulturelle referanser, der personlige 

referanser er knyttet til felles kjente, mens kulturelle referanser er knyttet til interesser, smak 

eller holdningsmessige temaer. Denne informasjonen bidrar til å danne en identitet for den man 

snakker med, eller som våre informanter uttrykker det – det gir dem følelsen av å vite hvem 

personen er. Vi definerer ikke her identitet som anonymitetsopphøring,
26

 det er heller snakk om 

at bruk av referanser skaper en kulturell og sosial identitet, som gjør at informantene kan 

plassere den andre i forhold til seg selv, eller som ”similar others” som Festinger (Suls, Martin 

& Wheeler 2002:159) begrepssetter det. Nettsamfunnene kan altså bidra til å tilrettelegge for 

kontakt med mennesker som likner en selv (Lüders 2007:143). Denne plasseringen av den 

andre i forhold til seg selv ser vi foregår både kulturelt og sosialt. Har de felles bekjente, altså 

personlige referanser som plasserer dem sosialt eller gir dem et rykte (Sztompka 1999:71); eller 

felles interesser, altså kulturelle referanser som plasserer dem kulturelt og bidrar til deres 

fremtoning ved å gi dem en form for identitet (Sztompka 1999:79), øker tilliten og dermed 

muligheten til å bli med videre i prosessen fra nettsamfunn til webkamera. Kan ikke disse 

referansene eller identitetsinformasjonen oppdrives, videreføres ikke kontakten. Det fremstår 

delvis som resultat av en risikovurdering, ved at de opplever at de ikke vet hvem personen er, 

og delvis på grunn av manglende interesse – dersom det er en person de ikke har noe til felles 

med og derfor ikke har noen grunn til å prate med. Her ser vi at ungdommene utviser 

refleksivitet med henhold til aktiv bruk av nettsamfunn som informasjonskilde (Giddens 

1994:39-40), som bidrar til beslutningen om å inngå i en relasjon og eventuelt bringe relasjonen 

videre.  

                                              

26 I likhet med Henderson og Gilding (2004) mener vi at det er grader av anonymitet på nettet, men vis ser også at 

anonymiteten ikke vil fullstendig slutte å opphøre før koblingen er gjort mellom den identiteten man har på Internett og den 

identiteten man har utenom Internett. 
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Forskning som har stilt seg kritisk til utviklingen av vennskap via nettet møter utfordringer i 

utviklingen av dette flerkanalssystemet på nettet. Tidlig kritikk har gått på at man ikke vet nok 

om utseende, gruppetilhørighet eller den større sosiale konteksten i nettmedierte møter, til å 

kunne være i stand til å etablere vennskap (Lea & Spears 1992). Ved hjelp av nettsamfunn kan 

ungdommene derimot få innsikt i utseende, interesser og venner til dem de kontakter, som 

bidrar til å gi et positivt inntrykk (Tanis og Postmes 2003:691). Når de så tar kontakt, kanskje 

ved å bruke en av disse referansene som åpningsreplikk, kommer de i dialog, som over tid 

avslører enda mer av denne nødvendige informasjonen. Dette hjelper dem til å plassere den 

andre i en sosial kontekst, og utstyre den andre med en sosial og kulturell identitet. Det behøver 

ikke nødvendigvis være ensbetydende med at anonymiteten oppheves, men at de opplever at 

den er skjøvet noe til side. Det vil si, de kan føle at de kjenner den andre uten at det eksisterer 

en kobling mellom den nettbaserte fremstillingen av dem selv og den personlige identiteten de 

har utenom Interett.  

6.1.3 Webkameraets portvokter 

”Det er nok lurt å prate litt med personen først, bli litt mer kjent” (Thomas 19) 

Fra nettsamfunnet flyttes utøvelsen av den nye relasjonen til IM-verktøy, som er skrittet før et 

eventuelt møte på webkamera. IM er et redskap informantene opplever å være primært for 

venner eller mennesker man har intensjon om å innlede et vennskap med. Den mer private 

karakteren til IM bekreftes også av surveyundersøkelsen. Der fant vi at chat via skrift ble ansett 

som best av 41 prosent til å finne ut av hvem nye kontakter på nettet egentlig er, og MSN ble 

ansett av 41 prosent å være det beste verktøyet til å holde daglig/ofte kontakt med nære venner. 

Dette støttes også av en tidligere norsk studie som viser at IM er velegnet til å etablere, bygge 

og vedlikeholde sosiale nettverk (Kaare m.fl. 2007; Lenhart m.fl. 2001).  

Mye av forklaringen til dette ser vi å være verktøyets karakter, at det tilrettelegger for samtaler 

som foregår i sanntid, som gjør det enklere å ha mer spontane samtaler med en høyere 

intensitet. Samtidig gjør dette at man mister noe av den kontrollen man kan ha i 

kommunikasjon på nettsamfunn som i større grad er asynkron og gir bedre muligheter for 

redigering av tekst. Sett i forhold til funnene til McKennas m. fl. (2002) om at økt intimitet går 

på bekostning av senket kontroll over interaksjonen fremstår IM-verktøyets karakter som en 

tilrettelegger for at relasjonen skal kunne anta en nærere form. Kontrollen over interaksjonen 
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synker, i bytte mot fordelene ved å kommunisere i sanntid (McKenna m. fl. 2002:19), som 

bidrar til en akselerering av utveksling av informasjon. På IM-verktøyene får informantene 

derfor en opplevelse av å lettere kunne finne ut av hvem den andre er.  

En samtale kan åpne med vanlige høflighetsfraser og spørsmål om hvordan man har det. De 

bringer altså med seg presentasjonsritualer (Goffman 1982:71) fra den verdenen utenom nettet, 

og hilser på folk når deres tilstedeværelse i IM annonseres. Videre gir sanntidsfunksjonen dem 

en mulighet til å prate friere enn om det var asynkront som på nettsamfunn (McKenna m. fl. 

2002). Dette gjør at informantene lettere kommer inn på hverdagslige og private temaer, som 

igjen kan bidra til økt følelse av intimitet og tillit.  

Utvekslingen av e-post-adresser fremstår, spesielt der kontakten er initiert gjennom åpne 

chatterom eller via nettsamfunn som baserer seg på alias fremfor faktiske navn, som et symbol 

på økt intimitet. Samtidig fremstår adressen som en identitetsmarkør som er med på å redusere 

graden av anonymitet ved at den gjør en i stand til å kontakte vedkommende privat, og ikke 

bare gjennom en profil. Ser vi til Sztompka, som anser det problematisk å tilegne seg tillit på 

Internett på grunn av anonymiteten (1999:82), vil utveksling av kontaktinformasjon bidra til å 

øke tilliten mellom aktørene. For informantene har dette tilsynelatende den betydningen at man 

opplever å komme hverandre nærmere, samtidig som en viss grad av tillit allerede må være på 

plass, skal utvekslingen skje. Dette ser vi hos Elin som uttrykker at hun ikke trenger IM-adresse 

om man bare prater innimellom, men hun vil heller ikke godta en invitasjon på IM dersom hun 

ikke vet hvem personen er. Hun praktiserer altså en svært privat bruk av IM-sfæren som krever 

høy grad av tillit. Elin har et sterkt personfokus i sine relasjoner og er mer opptatt av å prate 

med personer hun har en grunn til å prate med på grunn av deres person, fremfor det å bare 

prate for pratens skyld. Dette fokuset kan også være et bidrag til hennes restriktive bruk av IM; 

det er for personer hun bryr seg om. Betydningen av å få en e-postadresse som man kan 

kontakte andre med ser vi også hos Rune. Han uttrykker at det er adressen som er interessant i 

begynnelsen, sånn at han kan kontakte ei jente på IM, selv om han ikke vil gjøre det med en 

gang. Det vil nemlig fremstå som litt for desperat, og han må bruke litt tid på nettsamfunnet 

først. Han viser at han skjønner hvordan flørteskriptet fungerer, og følger de forventningene 

rammen for ny flørt tilsier. Rune gir også uttrykk for en intensjon om å ville møte jenta utenom 

nettet og hans fortelling er et eksempel på en personfokusert flørtesituasjon, hvor han ikke vil 

gå for fort frem, for å fremstå respektabelt, som nettopp rammen for en personfokusert 

samhandling innebærer. Flørten fremstår som personfokusert fordi han liker denne jenta, ikke 
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bare det å flørte med en jente i ubestemt form. Og for å møte denne jenta må han fremstå som 

skikkelig. 

Anne på den annen side går i større grad inn i innholdsfokuserte relasjoner, og har et noe løsere 

forhold til hvem hun tar med inn i IM-sfæren. Likevel viser hun en tydelig forståelse av IM som 

en arena for venner, ikke bare bekjente. Som hun sier: ”Man blir venner med alle man snakker 

med på MSN. Eller så er det ikke noen vits i å snakke med dem, hvis de ikke er venner. Hvis du 

bare er på hilsa. Det er ikke noe vits i. Man har jo vennene sine på MSN. Eller folk man vil bli 

venner med, da.” Anne er motivert av å bli kjent med nye mennesker og godtar alle invitasjoner 

om å legge henne til kontaktlister på Facebook og MSN fordi de er potensielle nye venner. Hun 

er ikke opptatt av å utveksle personlig identifiserbar informasjon, ei heller i å treffe dem 

utenom Internett. Anne går altså ofte inn i innholdsfokuserte samhandlinger, hvor hun ”snakker 

om alt”. Et sentralt kriterium for at relasjonen skal vedvare er at hun og de hun prater med 

oppretter kontakt når man logger seg på IM. Dette er spesielt viktig med en ny relasjon, mens 

det senere i relasjonen blir viktigere at samtalene foregår med en viss hyppighet. Faller 

frekvensen for samtaler med en person, slettes vedkommende fra kontaktlisten.
27

 Frekvens for 

samtaler ser derfor ut til å være avgjørende for om hun opplever at de hun har på kontaktlisten 

sin er venner over tid eller ei. Dette forsterker inntrykket av at det er snakk om innholdsfokusert 

samhandling fremfor personfokusert. Det er ikke personen, men innholdet som veier tyngst, og 

forpliktelsen i relasjonen er i så måte ikke betinget av en forståelse av at vennskapet er viktig å 

ivareta på grunn av den konkrete personen, men på grunn av et eventuelt interessant innhold i 

relasjonen. Innholdet som formidles kan være av intim karakter, som i følge Giddens (1991:94-

95) er et kriterium for en nær relasjon, i likhet med tillit (Giddens 1991:96-97), som hun utviser 

relativt raskt etter at relasjonen er inngått. Samtidig er det tydelig at hun ikke oppfyller kravet 

om forpliktelse (Giddens 1991:92-94), ettersom vennskap ikke tåler at man prater sjelden. Slik 

vi ser det er teknologien avgjørende i å muliggjøre både den høye graden av intimitet og den 

lave graden av forpliktelse. I likhet med Wellman og Gulia (1999) og McKenna m. fl. (2002) 

ser vi at den relativt høye grad av anonymitet og kontroll teknologien muliggjør, sett i forhold 

til ansikt til ansikt-kommunikasjon, bidrar til en større åpenhet, siden man ikke må stå til ansvar 

for en fysisk person dersom kontakten avbrytes. Dette muliggjør også den lave graden av 

                                              

27 Dette er også et viktig aspekt ved flere av informantenes syn på seg selv som personer som ikke samler på mange inaktive 

kontakter; det tar avstand fra denne praksisen og at de gjorde det da de var yngre ser de på som et tegn på at de var umodne. 
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forpliktelse. Der Anne i en ansikt til ansikt-relasjon ville kunne støte på normer om at man ikke 

kan blokkere og slette venner fra sitt sosiale nettverk, lar dette seg gjøre på grunn av avstanden 

gjennom teknologien, og at teknologien er utformet slik at den som blokkeres ikke blir gjort 

oppmerksom på dette. Dette er sammenfallende med Lenharts (m. fl.) funn; ungdom benytter 

seg av teknologiens muligheter til å komme seg ut av ubehageligheter (2001:22).  At Anne ikke 

har utvekslet personlig identifiserbar informasjon gjør at det ikke berører hennes 

utenomnetslige selv, og uttalelsen ”du bare blir kjent, og så hvis du ikke vil prate mer med dem 

så bare tar du dem bort” gir således et inntrykk av en viss form for normløshet; at det ikke 

oppleves som noe krav om å ivareta den andre, fordi det ikke har noen sosiale konsekvenser. 

Innholdet blir intimt og tillitsfylt, men avstanden og den relativt høye graden av anonymitet 

skaper lav grad av forpliktelse, som gjør at de intime relasjonene er skjøre. 

Vi ser derfor at tillit og intimitet kan oppnås uten noen sterk forpliktelse og at den intime 

relasjonen ikke er avhengig av spesifikke personer, i tråd med innholdsfokus fremfor 

personfokus. Dette gir relasjonen en mer sosiabel karakter, i Simmels forstand (Simmel 

2001:130). De intime relasjonene kan oppstå innenfor en sosiabel ramme, som gjør at de også 

raskt erstattes. Det er ikke dermed sagt at samhandlingen er forpliktelsesløs, men forpliktelsen 

er knyttet til den konkrete interaksjonen der og da, men ikke personen. ”MSN er for venner 

eller for mennesker man har intensjon om å bli venn med”, kan derfor tolkes som at IM er en 

arena der vennskap raskt etableres, testes og opphører med jevne mellomrom, tilsynelatende 

uten mye dramatikk. Samtidig knyttes sosiale bånd som kan vedvare.  

Teknologi som hinder og akselerator 

Tid ser vi er viktig i inngåelsen av en relasjon på nettet. Tidsaspektet ser vi som todelt ved at 

den nettmedierte kommunikasjonen kan gjøre bli-kjent-prosessen raskere, men også ved at man 

må anvende et minimum av tid for å oppnå følelsen av tillit. Tekstbaserte 

kommunikasjonstjenester kan derfor på den ene siden føre til hyperpersonlig kommunikasjon 

og på den andre siden føre til at det tar lang tid å utvikle en relasjon.  

Den hyperpersonlige kommunikasjonen mellom mennesker som ikke kjenner hverandre fra før, 

kjennetegnes ved en høy grad av åpenhet utvikles raskt (Hancock & Dunham 2001), som vi har 

vist i empirien. Dette støttes også av Lenhart m. fl. som fant at ungdom opplevde IM som 
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beskyttende ved at reaksjoner og ansiktsuttrykk ikke synes, som derfor gjør det lettere å si ting 

de ikke ville sagt ansikt til ansikt (2001:22).  

Samtidig ser vi at tid anvendt på kommunikasjon er avgjørende for hvorvidt nære relasjoner 

kan etableres på nettet, i likhet med Walther, Anderson og Park (1994) og Parks og Floyds 

(1996) funn. De fant tid som et viktig aspekt ettersom de reduserte sosiale hintene i 

nettkommunikasjon gjør at det rett og slett tar lenger tid å få utvekslet all den informasjonen en 

føler en trenger for å kunne føle at man har blitt kjent. Parks og Floyd (1996) fant også at 

mengden sosioemosjonelt innhold mellom folk som hadde truffet hverandre i nyhetsgrupper 

økte når tid anvendt ikke var en restriksjon. 

Her ser vi ulik atferd for de ulike informantene, som kan tyde på at personlighetsforskjeller, og 

hvorvidt man er opptatt av personfokusert eller innholdsfokusert samhandling, også er av 

betydning for hvorvidt effekten av nettmediert kommunikasjon fører til en akselerering eller 

utsettelse av bli-kjent-prosessen. Den utadvendte Anne opplever akselerering, at man fort blir 

venner på IM og derfor raskt kan gå over til webkamera, mens informanter som Thomas, Rune 

og Elin er noe mer restriktive og uttrykker at det kan og bør ta lang tid. Her ligger altså en 

normativ forståelse av hvordan bli-kjent-skriptet skal foregå. Dette synliggjøres om man ber om 

å få se den andre på webkamera for tidlig i relasjonen. Det introduseres en seksuell forståelse av 

rammen dersom forslag om webkamera kommer for fort. For ivrig atferd har en underliggende 

seksuell tone, som dersom det er i en personfokusert flørte- eller bli-kjent-ramme, er et brudd 

på den definisjonen som samtalen ble inngått under forutsetning av. Et slikt brudd fortalte Hans 

om da personen han snakket med introduserte en seksuell eller en innholdsfokusert ramme, der 

det så ut til at Hans forutsatte en mer personfokusert flørteramme.  

Flere av informantene forklarer at det føles mer naturlig eller komfortabelt om webkamera 

introduseres først etter at det har gått litt tid, og dette virker spesielt fremtredende i 

personfokusert samhandling. 

Avslørende og risikabelt 

Atferden og vurderingene vi får innblikk i gjennom intervjuene viser at over tid utveksles 

informasjon gjennom kommunikasjon på IM, som reduserer følelsen av objektiv risiko. Jo mer 

de får vite om den andre over tid, jo tryggere føler de seg på at den andre er det den gir ut seg 
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for å være, og derfor ingen trussel. Dette gjelder også for opplevelsen av subjektiv risiko, selv 

om det skal noe mer til å bli kvitt redselen for å dumme seg ut overfor nye relasjoner.  

Ved å utsette introduksjonen av webkamera til bli-kjent-prosessen setter ungdommene seg i en 

noe paradoksal situasjon. En av grunnene til at de velger å ikke sette på webkamera er frykt for 

at den personen de snakker med skal være en annen enn den han har gitt inntrykk av. Som 

Thomas sier: ”Du må være sikker på at den personen du snakker med er den personen”. 

Informantene viser derfor ambivalens med hensyn til å sette på webkamera med ukjente, selv 

om dette kan gi dem informasjon om det andre mennesket for eksempel er eldre enn det har gitt 

seg ut for å være, som for ungdommene er sentral informasjon for å vite at vedkommende er 

oppriktig med dem. Dette er verdifull informasjon også fordi de med dette vil tolke den andres 

opptreden annerledes enn om de er jevnaldrende, de vil forstå den som seksuelt motivert. I 

situasjoner der man ikke kjenner folk fra før er det vanlig å bruke stereotypier ved 

bedømmelsen av vedkommende eller gå ut i fra at det finnes bestemte typer i et visst sosialt 

miljø (Goffman 1992:11). Her bruker de stereotypien av ”nettgrisen”, en eldre mann som lurer 

unge mennesker for å utnytte dem seksuelt, en figur som de forventer å finne i nettverdenen. 

Dette er en stereotypi som hindrer dem i å sette på webkamera for tidlig i bli-kjent-prosessen. 

Slike stereotypiske figurer opptrer gjerne i fortellinger som kan være sanne eller ikke, og har 

ofte en form der fortelleren viser til fjerne bekjente som opplevde, eller nesten opplevde en 

episode som det aktuelle sosiale miljøet frykter. Slike fortellinger kan brukes for å forsterke 

følelsen av bekymring for å få andre til å opptre varsomt (Goffman 1992:21).  I informantenes 

ønske om å være sikre på hvem det er som sitter på den andre siden før de går på webkamera 

kan det ligge et ønske om å unngå en situasjon der antagelsen om at de blir lurt blir bekreftet. 

Dersom det viser seg at den andre har løyet om sin alder, betyr det at vedkommende har brutt 

sin moralske forpliktelse og det normative ideal om å være seg selv (Lüders 2007:117-118), og 

dette oppleves av informantene som et så alvorlig overtramp at det ikke lar seg gjøre å redde 

personens definisjon av situasjonen og på den måten opprettholde en ”foreløpig 

samstemmighet” (Goffman 1992:18). Kjennskap til mulighetene for å gi seg ut for å være en 

annen på Internett kan også ses som en av årsakene til at man må ha gode unnskyldninger for 

ikke å vise seg på webkamera i en ny relasjon. Merkes en motstand mot å gå på webkamera kan 

dette tolkes som at vedkommende er uærlig med hensyn til lett synlige egenskaper og at de 

ønsker å holde tilbake denne informasjonen. 



 129 

Bytte av informasjon 

I begynnelsen av en relasjon vil flere av informantene helst ikke fortelle for mye om seg selv 

eller oppgi informasjon som kan si noe om hvor de bor eller hvem de er utenom nettet. Likevel 

vil prat om hverdagslige temaer og hva man driver med utenom skolen føre til at de deler 

informasjon som sier noe om hvem de er. Dette fører til økt kjennskap og intimitet, som igjen 

er tillitsgivende fordi det gjør det enklere for informantene å beregne sannsynligheten for at den 

andre skal oppføre seg bra (Sztompka 1999:25). Vi ser altså at opplevelsen av risiko reduseres. 

Når tilliten til den andre økes, danner det igjen et grunnlag for økt intimitet og ytterligere 

utveksling av informasjon som bidrar til videre økning av kjennskap. Det fremstår som at 

informasjon de får over tid, i kombinasjon med at det er hyggelig og personene virker 

interessante, fører til økt deling av informasjon. Jo mer de får vite, jo mer forteller de. Dette 

minner om Molms definisjon av resiprokt bytte (1997:25), hvor man gjør sosiale bytter av 

vennlighet, og hvor det oppleves som ønskelig å utlikne forskjeller fremfor å forsterke dem. 

Dette er sammenfallende med Goffmans begrep om symmetriske regler; det spiller inn et sett 

med regler som ikke har å gjøre med utbyttemaksimering, men menneskenes moraloppfatning 

(1982:52-53). En slik moral kan i følge antropologisk teori være basert på en følelse av ubehag 

dersom det oppstår ubalanse innenfor vennskapelig definerte rammer. Det å gi en gave kan 

styrke sosiale bånd både ved vennligheten av handlingen, så vel som gjennom den ubalansen 

som skapes, som gjør at mottakeren føler en forpliktelse til å gjengjelde vennligheten (Wallace 

& Wolf 2005:307).  

En slik mekanisme kan være med på å forklare den forpliktelsen informantene føler til å gi 

informasjon om seg selv, dersom de får informasjon om den andre. Dette ser vi der 

kontaktinformasjon utveksles, som e-post-adresse og telefonnummer, men også i overgangen til 

webkamera. Et stort flertall i surveyundersøkelsen oppgir at det å se den andre på webkamera er 

motivasjon for å bruke det, mens svært få oppgir det å bli sett som noen motivasjon. Det ser 

altså ut til at vi har en stor gruppe webkamerabrukere som i hovedsak har et ønske om å se, men 

ikke å bli sett; men for å få se, må de akseptere å vise seg selv. Det fremstår altså som et 

rasjonelt bytte som er med på legge et grunnlag for tillit. Det samme så Henderson og Gilding 

(2004:501-502), ved at deres informanter opplevde en forpliktelse til å fortelle om seg selv og 

gi informasjon om seg selv om de fikk mye informasjon av den andre. 
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Webkameraets posisjon 

”Nei, det er ikke for hvem som helst egentlig. Hvert fall ikke hvis du ikke vet hvem de er.” 

(Thomas, 19) 

Når webkamera skal introduseres til en ny relasjon vil det som regel ha tatt tid. Relasjonen har 

rukket å utvikle seg og man opplever å ikke lenger være ukjente. Fra surveyundersøkelsens 

spørsmål om flørt med ukjente så vi at chat via skrift er best egnet, som indikerer at det er 

lettere å forholde seg til en ny flørterelasjon uten webkamera. Flørt med kjente derimot er i noe 

større grad best på webkamera (11 % med ukjente mot 31 % med kjente). Dette ser vi også av 

intervjuene – flørt kan gjerne bringes over til webkamera, men man må bli kjent via 

nettsamfunn og IM først; det er viktig at vedkommende ikke oppleves som en ukjent. Det er 

også en stor andel som mener at webkamera passer til å finne ut av hvem folk egentlig er (45 

%). Noe av det viktigste surveyundersøkelsen kan vise oss hva gjelder webkameraets posisjon i 

det sosiale landskapet på nettet er alt det ikke kan brukes til. Det passer for eksempel svært 

dårlig til å komme i kontakt med nye mennesker, diskutere interesser eller prate om vanskelige 

ting. Dette gjør at webkamera i større grad enn IM kan fremstå som back stage (Goffman 1992) 

i en bli-kjent-prosess når det kommer til den posisjonen det har i skriptet, samtidig som det ikke 

nødvendigvis har en backstage-karakter hva gjelder kommunikasjonens innhold. Å gå over til 

webkamera med en ny relasjon kan oppleves som å bli invitert med inn i noe veldig privat, som 

i størst grad benyttes med nære venner man kjenner utenfra nettet. Samtidig er det ikke dermed 

sagt at det man gjør og prater om fremstår som like privat, da introduksjonen av et levende 

ansikt i relasjonen kan endre premissene for selvpresentasjon og hvordan kommunikasjonen 

foregår. Spesielt i nye relasjoner forteller ungdommene om at de kvier seg for å gå over til 

webkamera, selv om de anerkjenner at det vil gi dem mer informasjon om den andre. At så 

mange opplever det som et verktøy som kan fortelle dem hvem den andre egentlig er sier også 

noe om hvilken avslørende kraft de tillegger det å se den levende representasjonen av den 

andre. Som Therese sier: ”(…) man kan se hvordan folk reagerer. Da kan man se, det er liksom 

et sannhetsbilde da, på en måte.” Det samme aspektet fant Lüders ved det å møte online-

initierte relasjoner ansikt til ansikt; det fremstår som en autentisitetstest, ikke bare for å teste 

den andres selvpresentasjon, men ens egen oppfatning av den andre (Lüders 2007:148). Før vi 

går videre til drøftningen av webkamerainteraksjon, vil vi introdusere skriptets siste stadium, 

der relasjonene beveger seg fra online til offline. 
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6.1.4 Fra online til offline 

”Hvis man har snakka sammen over lang tid og finner ut at ’hey, vi kan jo møtes’, så gir man 

kanskje et mobilnummer.” (Fredrik 16) 

Fra webkamera kan relasjonen gå videre via utveksling av mobilnummer til ansikt til ansikt-

møte. Utveksling av mobiltelefonnummer fremstår, i likhet med utveksling av e-postadresser 

for IM-kommunikasjon tidligere i prosessen, som et symbol på intimitet og på at man ønsker å 

bringe relasjonen videre. Dette støttes også av McKenna m. fl. som fant at det er usannsynlig at 

en internettrelasjon bringes videre til ansikt til ansikt-møte dersom man ikke prater på telefonen 

først (2002:19).  

Å gå fra online til offline ser også ut til å være betinget av at aktørene har gått inn i en 

personfokusert relasjon, hvor ønsket om å møte noen utenom nettet er hensikten med 

samhandlingen. Fra surveyundersøkelsen så vi at 53 prosent av webkamerabrukerne mellom 16 

og 19 år kommuniserer med mennesker som de har møtt på nettet, men også truffet utenom 

nettet. 9 prosent av de unge webkamerabrukerne svarer at de prater mest med denne typen 

relasjoner på nettet. Dette forteller oss at det er relativt vanlig for webkamerabrukere å møte 

sine online-relasjoner offline, selv om det er langt fra den vanligste praksisen. 

I de kvalitative intervjuene ble dette bildet utdypet. Som vi har sett er det forbundet flere 

komplikasjoner til det å utvikle nye relasjoner på Internett, og det å flytte samhandlingen til et 

nytt kommunikasjonsverktøy som har en annen symbolsk betydning enn det forrige. Dette 

gjelder også for det å flytte relasjonen offline, som både fremstår som et naturlig behov og et 

naturlig steg for at relasjonen skal utvikle seg. Lüders trekker på Goffmans forståelse av ansikt 

til ansikt-møter som den beste måten å kontrollere autentisiteten til den andres identitet på 

(Lüders 2007:148). Enten det er snakk om en identitet man selv har konstruert, som vi var inne 

på tidligere, eller den identiteten de selv presenterer, vil et ansikt til ansikt-møte være en god 

måte å oppnå tillit til den andre på og det vil derfor bli et logisk skritt å ta om man har utviklet 

en relasjon på nettet (Lüders 2007:148). Det kan også være betinget av en normativ forståelse 

av at ansikt til ansikt-møter er bedre enn nettkommunikasjon, og derfor oppleves som naturlig 

etter at relasjonen har utviklet seg i en mer nær retning (Lüders 2007:149). En form for ansikt 

til ansikt-møte kan de imidlertid oppnå på webkamera, som i innholdsrelatert samhandling vil 

være tilfredsstillende. For personrelaterte samhandling vil derimot et møte utenom nettet være 



 132 

endemålet. Dette kommer særlig frem i guttenes fortellinger om flørtesituasjoner, hvor de har 

intensjon om å møte jenta. Som vi også vil se i avsnitt 6.2. er det aspekter ved guttenes bruk av 

webkamera som også bidrar til at de foretrekker å møtes utenom nettet. Vi vil også se at det er 

komplikasjoner ved webkameramøtet som gjør at det ikke oppleves som like tilfredsstillende 

som et møte utenom nettet for de personfokuserte relasjonene. 

Møte nye venner 

Ansikt til ansikt-møte kan også finne sted ved nye vennskapsrelasjoner og ikke bare flørt, men 

da er det gjerne via andre venner, altså personlige referanser. Det forteller både Anne og Elin 

om. Anne kan møte nye nettvenner utenom nettet dersom hun treffer dem sammen med andre 

venner. Det samme gjelder for Elin. Hun møter aldri noen utenom nettet som hun har blitt kjent 

med på nettet, men hun kan godt møte noen offline og så flytte relasjonen online. Da er 

sikkerheten ivaretatt, både med henhold til objektiv og subjektiv risiko. Den subjektive ved at 

hun vet at de vet hvordan hun egentlig er, og dermed ikke kan bli skuffet; og den objektive ved 

at hun vet at de ikke er farlige. Elin har likevel møtt en gutt utenom nettet, som hun har pratet 

med på webkamera først, men det var kun fordi han var bestekompisen til venninnen hennes, og 

hun møtte ham utenom nettet sammen med henne. Hun hadde altså sterke personlige referanser. 

Det har hun ikke i tilfellet med en gutt hun har truffet på Nettby, så han vil hun ikke prate med 

på webkamera, for ikke å snakke om å møte ham utenom nettet. Der viser hun et sterkt ønske 

om kontroll over sin egen selvpresentasjon på nettet, som vi vil komme tilbake til. 

Veien videre fra nettet virker altså å følge tett veien mot webkamera hva gjelder behov for tillit 

og interesse for at relasjonen skal utvikle seg. De samme reglene for å eventuelt møtes på 

webkamera ser ut til å gjelde minst like sterkt for det å møtes utenom nettet. Likevel vitner 

guttenes fortellinger om personfokusert flørt om at de lykkes i å møte jenter utenom nettet.  Her 

kan det likevel være aldersforskjeller da vi ser at den yngre Fredrik introduseres til jentene via 

bekjente, han har altså personlige referanser, mens Rune som er 19 år kan komme i kontakt 

med jenter på nettsamfunn bare ved hjelp av kulturelle referanser 

6.1.5 Relasjonstyper 

Innenfor de hovedrammene vi her har skissert, innholdsfokusert og personfokusert 

samhandling, har vi funnet ulike relasjonstyper for nyetablerte relasjoner på Internett. Flørt og 

vennskap er to primære relasjonstyper, som igjen kan deles opp etter samhandlingsform. De fire 
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relasjonstypene vi ender opp med, er karakterisert av ulik bruk av personlige og kulturelle 

referanser for å bygge tillit, som gjerne er et kriterium for videreføring av relasjonen til nye 

verktøy. Relasjonstypene vi har kommet frem til er en forenkling, og kan derfor variere utover 

det vi skisserer her. 

Personfokusert flørt innebærer intensjoner om å finne noen som man kan møte og gjerne 

innlede et forhold til. Det blir viktig å fremstå som seriøs og det er spesielt kulturelle referanser 

som er en viktig forutsetning for å oppnå tillit og interesse, ved siden av utseende. 

Ved innholdsfokusert flørt er det ingen intensjon om å møtes utenfor nettet og samhandlingen 

fremstår derfor som mindre forpliktende enn flørt med intensjoner om å møtes. Denne formen 

for flørt har vi støtt på i historier om folk som gikk for fort frem eller forventet en seksuell 

ramme for samhandlingen, der det ikke passet for våre informanter. Verken kulturelle eller 

personlige referanser fremstår som viktig, da dette er en interaksjon som ikke behøver å være 

knyttet til verdenen utenom Internett. 

Personfokuserte vennskap vil gjerne videreføres utenfor nettet, og stiller strengere krav til 

personlige og kulturelle referanser. Motivasjonen er å bli godt kjent med en person og da er det 

viktig at man føler seg trygg, samtidig som det er viktig å oppleve at vennskapet er interessant 

nok å gå inn i. Tilliten oppstår i kombinasjon av solide personlige referanser og utveksling av 

informasjon, mens interessen oppstår fra de kulturelle referansene. 

Innholdsfokuserte vennskap bærer mer preg av å være underholdnings- eller interessebasert, 

som ikke nødvendigvis fører til et møte utenfor nettet. Relasjonen er basert på et interessant 

innhold i samtalene, og det viktigste er i så måte kulturelle referanser, men personlige 

referanser kan også være viktig. Denne formen for vennskap ser vi er gjenstand for raske 

utskiftninger, siden forpliktelsen i relasjonen er knyttet til interaksjonen, men ikke til personen. 

Det er en forståelse av at kontakten må finne sted med en viss hyppighet, hvis ikke stopper eller 

reverseres utviklingen av relasjonen.  

Når en relasjon har forflyttet seg fra et første møte på nettsamfunn til webkamera, eller videre 

til ansikt til ansikt-møte, er det ikke nødvendigvis slik at den kun utøves der. Da har relasjonen 

utviklet seg til å bli et relativt mye sterkere bånd enn innledningsvis, og som Haythornthwaite 

& Wellman fant: samhandling mellom sterke sosiale bånd gjøres ved hjelp av langt flere typer 

media enn ved løse bånd (i Haythornthwaite 2002:390). Selv om kun de relasjoner som regnes 
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som sterke bånd utøves ved hjelp av webkamera kan de også utøves ved hjelp av andre verktøy, 

mens de relasjoner som regnes som løsere bånd praktiseres ved hjelp av de verktøy som 

oppfattes som mindre intime, og dermed mer passende. Som Rasmussen skriver: ”Nærheten i 

en relasjon kan reguleres gjennom valg av ett medium fremfor et annet(…)” (Rasmussen 

2007:264). 

6.2 Webkamera som kos, kaos og kontroll 

Til nå har vi sett på hvilke typer nye relasjoner informantene kommuniserer med ved hjelp av 

webkamera. I denne delen av drøftningen vil vi besvare forskningsspørsmål 3 om hvordan man 

gjør ulike sosiale relasjoner ved hjelp av webkamera. Vi vil se på hvordan webkamerapraksis 

preges av sosiale kontekster, egenskaper i teknologien og av eksisterende brukskultur i det 

teknologiske landskapet webkameraet brukes i. Samtidig vil vi peke på situasjoner der 

ungdommene demonstrerer refleksivitet i interaksjon på webkamera. Med dette ønsker vi å 

forklare hvorfor webkamerapraksis er slik vi har sett i intervjuene. Denne delen vil også bidra 

til å forklare webkameraets posisjon i bli kjent-skriptet fra del 1 av drøftningen, ved å vise til 

utfordringer knyttet til selvpresentasjon på webkamera.  

6.2.1 Relasjonene 

Hvordan man gjør sosiale relasjoner på webkamera vil avhenge av relasjonens karakter. I dette 

avsnittet vil vi gi en enkel beskrivelse av relasjonstypene vi ser de bruker webkamera med, for 

senere å utdype hvordan de gjør disse relasjonene og hvorfor de gjør dem slik. Ettersom det er 

størst utfordringer knyttet til håndteringen av nye relasjoner på webkamera, vier vi disse 

relasjonene mest plass og bruker praksis fra nære relasjoner som sammenligningsgrunnlag for å 

understreke betydningen av tillit der denne kommer klart til syne.  

Fra det kvantiative materialet så vi at ungdommene primært bruker webkamera med mennesker 

som de kjenner fra utenom Internett. 40 prosent sier de snakker mest med venner og familie de 

ser ofte, mens 24 prosent sier de snakker mest med venner og familie de ser sjelden. Det er kun 

en liten andel som sier de snakker mest med mennesker de har truffet på nettet og som de ikke 

har truffet ansikt til ansikt.  

Det er særlig jentene som forteller om bruk av webkamera med mennesker de ser ofte. Disse 

bruker IM daglig med disse relasjonene og ser ut til å sette på webkamera som et supplement til 
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denne kommunikasjonen. Her behøver ikke webkameraets egenskap til å overføre levende 

bilder benyttes til noe konkret, de setter det på ”automatisk” som Anne sier, og webkameraet 

ser ikke ut til å bryte nevneverdig inn i brukskulturen på IM som vi skal se senere.   

Guttene skiller seg ut med hensyn til å primært bruke webkamera med gode venner som de ser 

sjelden og som de kjenner fra utenom Internett. De ser også i større grad enn jentene ut til å 

måtte ha en grunn til å bruke webkameraet, det må være fordi de skal vise frem noe. Guttene 

skiller seg også fra jentene i den forstand at de ikke ser ut til å bruke webkamera med nye 

relasjoner med mindre det er en potensiell flørt. Det er altså jentene som ser ut til å 

kommunisere mest med innholdsfokuserte relasjoner ved hjelp av webkamera, mens guttene er 

mer personfokuserte i sin samhandling. 

At andelen som snakker mest med nye relasjoner de har truffet på Internett er så liten kan 

skyldes flere svakheter i den kvantiative undersøkelsen. Vi har ikke spurt om hvem de snakker 

med generelt, kun hvem de snakker mest med og svaralternativene er gjensidig utelukkende. 

Dessuten kan svaralternativet ”Kjæreste/flørt” skjule en andel nettinitierte kontakter. 

At Rune, Hans og Fredrik bruker webkamera med nye relasjoner de flørter med kan bidra til å 

belyse denne uklarheten. Vi så at 19 prosent bruker webkamera mest til ”Kjæreste/flørt”, men 

spørsmålets art avslører ikke om det er nye relasjoner de har truffet på Internett eller om det er 

etablerte relasjoner fra utenom Internett det dreier seg om. At disse guttene bruker det aktivt 

med nye bekjente de flørter med på Internett antyder at tallet skjuler en andel nettinitierte 

relasjoner, men dette kan vi selvsagt ikke konkludere med på bakgrunn av tre informanter.  

6.2.2 Å skrive og se – kollisjon av medier 

At webkamera benyttes i kombinasjon med teknologi med en relativt etablert brukskultur kan 

bidra til å forklare hvorfor ungdommene bruker webkamera slik de gjør. Etablerte 

kommunikasjonsvaner fra IM i kombinasjon med webkameraets overføring av levende bilder 

kan i enkelte sosiale kontekster by på utfordringer for informantene, i andre situasjoner spiller 

kombinasjonen mindre rolle. Det er de grunnleggende forskjellene mellom å kommunisere ved 

hjelp av tekst på Internett og det å kommunisere ansikt til ansikt utenom Internett som kommer 

til syne ved introduksjonen av webkamera, og det er håndteringen av disse forskjellene som kan 

være utfordrende for informantene.   
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Å kommunisere på Internett har primært handlet om å skrive til hverandre, først ved hjelp av e-

post og senere åpen chat og IM (Herring 2002:115). Dette kan være et element i forklaringen av 

den etablerte praksisen på IM, som Anne sier: ”MSN er for å skrive”. Når Therese velger lyd og 

webkamera fremfor tekst når hun snakker med venninnen sin på IM er dette et unntak som 

bekrefter hvor etablert denne skrivepraksisen er. Til tross for at hun ofte snakker med sin 

venninne både på mobiltelefonen og på IM, har de aldri tenkt at de kan bruke lyd på IM. De har 

tatt det for gitt at man skriver på IM, og snublet nærmest over en ny måte å bruke IM på 

gjennom en spøk. Da Therese sendte en melding på IM samtidig som de snakket sammen i 

telefonen, brukte hun forståelsen av hvordan man kommuniserer i en telefonramme som 

utgangspunkt for å simulere at hun var på IM. Når de allerede snakket sammen på telefonen var 

det meningsløst å skrive sammen på IM samtidig, en kjennskap hun forutsatte at venninnen 

kjente til for at spøken skulle være meningsfull. Denne spøken var basert på to kolliderende 

kommunikasjonsrammer, to etablerte kommunikasjonsformer; å snakke sammen på telefonen 

og å skrive til hverandre på IM. 

En annen grunn til at tekstbaserte medier er populære er at de tilbyr en mulighet til å redigere en 

tekst før man sender den fra seg og dermed større grad av kontroll over sin selvpresentasjon enn 

i situasjoner ansikt til ansikt (Herring 2002:115; Lüders 2007:139; Rasmussen 2003), og at man 

unngår pinlige stillheter (Henderson & Gilding 2004:495).  

At Anne ikke er noen tilhenger av lyd på IM kan også skyldes et praktisk aspekt. Hun snakker 

stort sett med mange samtidig, en vanlig praksis på lynmeldingstjenester blant unge mennesker 

(Lenhart m.fl. 2001:21), noe Herring mener er en arv fra praksis i åpen chat der teknologien 

muliggjorde samtaler med mange samtidig (2002:121). Et annet teknisk element som tilrettela 

for denne praksisen var at man i åpen chat introduserte muligheten til å scrolle slik at man 

kunne følge med på de ulike samtalene over tid. Dette igjen mener Herring (2002:121) bidro til 

et brudd med turn-taking som strukturerte kommunikasjonen på e-post. Elementer i den fysiske 

konteksten kan også bidra til å forklare hvorfor ungdommene foretrekker tekst fremfor lyd. De 

bor stort sett med sin familie og skiller aktivitet i denne rammen fra nettrammen ved å slå av 

lyden.   

En forskjell på skriftlig kommunikasjon og kommunikasjon ansikt til ansikt er hvordan 

sekvenser reguleres ved hjelp av ansiktet i det sistnevnte tilfellet. I den første formen avsluttes 

et innspill før den andre svarer, mens det i den muntlige formen i større grad oppstår 
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avbrytelser, altså at man begynner å si noe før den andre er ferdig (Goffman 1986:212). For å 

regulere denne frem og tilbake-formen i samtale benyttes ”retningsgivende spor”, ikke-verbale 

tegn som å nikke med hodet for å gi støtte til det den andre sier eller å lene seg tilbake og titte i 

taket som signaliserer at man ikke hører etter og vil skifte emne, eller eventuelt avslutte 

samtalen (Goffman 1986:213). For at en samtale skal gå smidig plukker man opp disse tegnene 

underveis og justerer sin opptreden deretter. Ansiktsuttrykk og kroppsspråk er altså viktige 

kilder til informasjon som utveksles samtidig som man snakker, en kobling som ikke er tilstede 

når man kommuniserer via tekst med webkamera. I På IM hopper man frem og tilbake mellom 

ulike samtaler, interaksjons-sekvensene er sporadiske og ettersom man skriver bolkvis for så å 

sende teksten, vil det i tillegg være noe forsinkelse i utvekslingen av meldinger, og det oppstår 

korte pauser der man må vente til den andre er ferdig med å skrive og sende sitt svar. Når man 

selv skriver ser man ikke på overføringen av den andre men på tastaturet eller området i vinduet 

der teksten er. Bildene som overføres er altså av et menneske som skriver, leser og venter på 

respons, ikke av en som snakker eller følger en med blikket. Det er elementer i utformingen av 

webkamera som kompliserer dette ytterligere. Overføringen av de levende bildene skjer ikke 

slik at man ser det andre mennesket i øynene, man har derfor ikke oversikt over hvor blikket er 

rettet og om og eventuelt når man har den andres oppmerksomhet, noe som er et grunnleggende 

premiss for å opptre meningsfullt i interaksjon ansikt til ansikt (Goffman 1986:211). 

Således blir premissene for arbeid med ansiktet (Goffman 1982:12) annerledes enn i interaksjon 

ansikt til ansikt utenom Internett, noe som oppleves som problematisk i enkelte sosiale 

kontekster, mens det i andre sammenhenger ikke spiller så stor rolle som vi skal se i de neste 

avsnittene. 

6.2.3 Forpliktelse om å komme i spill 

På IM starter samhandlingen og arbeidet med å presentere seg selv fra det øyeblikket man 

logger seg på. Å logge seg på IM gjør en synlig for menneskene man har på kontaktlisten sin 

ved at et lite vindu annonserer ens ankomst, gitt at man ikke har skrudd av denne funksjonen. 

Teknologien bidrar til at ens inntreden på scenen blir gjort til kjenne, en scene der en forplikter 

seg til å være tilgjengelig for de andre menneskene, til å komme i spill (Jacobsen og Kristiansen 

2002:66).  
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Tilsvarende vil webkameraikonet i IM-vinduet ikke bare signalisere at man har webkamera, 

men også at man er tilgjengelig på webkamera gitt at man følger skriptet vi beskrev tidligere. 

En invitasjon om å sette på webkamera fra en IM-kontakt være en handling som kommuniserer 

engasjement i mottakeren. Å avslå en slik invitasjon ville være å bryte den grunnleggende 

forventningen om å komme i spill og samtidig sette avsenderen i en situasjon der han eller hun 

risikerer å tape ansikt. Gitt webkamerainvitasjonens intime betydning forsterkes intensiteten i 

trusselen mot avsenderens ansikt, noe som krever en tilsvarende innsats for å rette opp i det 

Goffman kaller en rituell ubalanse (Goffman 1982:19). Gode unnskyldninger for hvorfor det 

ikke passer å bli sett, og den andres aksept av disse, er sentrale komponenter i en 

korrigeringsprosess for igjen å oppnå rituell likevekt mellom avsender og mottaker.  

Informantene viser ulike måter å håndtere denne regelen på. Anne sender en 

webkamerainvitasjon parallellt med at hun starter en samtale på IM, og aksepterer alle som 

sender henne en invitasjon ”automatisk”. Hun uttrykker dette som en selvfølge, en normal 

praksis blant hennes nye IM-venner. En del av å gjøre et nytt bekjentskap på IM er for henne at 

man tar kontakt med en gang man ser den andre logger seg på. På den måten demonstrerer hun i 

tillegg det hun opplever som en forpliktelse om å anerkjenne den andres tilstedeværelse og 

samtidig en forventning om at de er tilgjengelige. Hun overfører således en praksis fra IM til 

webkamera, der det å være raskt ute med å sende en invitasjon og å godta en invitasjon er en 

del av vennskapspraksisen.  

Elin ønsker derimot ikke samme grad av tilgjengelighet. Hennes praksis viser en annen 

tilnærming til regelen om å komme i spill med webkamera som understreker dens betydning. 

Hun skjuler knappen som viser at hun har webkamera slik at nye bekjente på IM ikke kan vite 

at hun har muligheten til å sette det på. På den måten unngår hun en situasjon der hun vet hun 

forventes å akseptere en invitasjon om å sette på webkamera, og dermed også en situasjon der 

hun risikerer å måtte legge energi inn i korrigeringsprosessen for å unngå at de taper ansikt og 

at hun opptrer som en uhøflig person.    

Intimiteten i relasjonen med nye mennesker de har truffet på Internett er avhengig av at begge 

parter opprettholder regelen om å komme i spill og å være tilgjengelige for hverandre. Brytes 

denne regelen vil kontaktene etter hvert bli slettet fra kontaktlisten. Dette så vi var et viktig 

aspekt ved å gjøre nye relasjoner på IM, noe som også ser ut til å være relevant med hensyn til 

webkamera.  
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Det er elementer ved webkameraets utforming som gjør at Elin og Therese ikke bare opplever 

at de forplikter seg til å komme i spill, men også at de må bli i spillet og holde samhandlingen 

gående (Jacobsen og Kristiansen 2002:66). På webkamera er det viktigere å si ifra når man går 

enn på IM. Det er to forhold som bidrar til dette. På IM er det vanlig at en samtale gradvis avtar 

ettersom man gjerne snakker med flere samtidig (Lenhart m.fl. 2001:21) og det forventes ikke 

at man skal si ifra når man går, samtalen kan lett ”duse ut”, som Elin sier. Når man ikke er i en 

aktiv samtale med noen kan man gå uten å si ifra, man kan bruke ”(...) the context instead of his 

words as a guarantee of his inoffensiveness” (Goffman 1982:17).  

Tekniske egenskaper ved webkameraet utfordrer denne praksisen fra IM. Når man logger av 

IM, skrur av Internett eller datamaskinen under en webkameraoverføring, mottar vedkommende 

man bruker webkamera med automatisk en beskjed om at man har avsluttet samtalen. Det er 

ikke mulig å gå stille ut av situasjonen på en respektfull måte til tross for at det ikke har foregått 

noe mellom dem på en stund, og å sende en skriftlig beskjed blir således en beskyttende 

manøver mot å tape ansikt ettersom det å la være tolkes som at man er en uhøflig person 

(Goffman 1982: 16). Elin innrømmer at hun lar være å sende en slik melding iblant, men at hun 

føler seg litt frekk når hun gjør det. Iboende tekniske egenskaper tvinger altså 

presentasjonsritualer fra samtaler ansikt til ansikt inn i den ellers løst strukturerte samtalen på 

IM.  

Det er særlig i situasjoner der en annen har tatt initiativ til å bruke webkamera det kan være 

vanskelig å skru av webkameraet, og særlig hvis det er et menneske man kjenner godt fra før 

som man ikke har sett på lenge. Å bli invitert til å bruke webkamera signaliserer at den andre 

har et ønske om å se deg, noe Elin og Thereses opplever som en situasjon der de er forpliktet til 

å holde interaksjonen gående, og der det ville være ubehagelig å skulle avvise, de forplikter seg 

til å bli i spillet (Jacobsen og Kristiansen 2002:66). At det ikke er så farlig å si ifra at man går 

med gode venner man ser ofte utenom Internett, illustrerer at en høy grad av familiaritet ikke 

stiller de samme kravene til utøvelse av seremonielle ritualer som i interaksjon med nye 

mennesker (Goffman 1982:63).  
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6.2.4 Norm om resiprositet 

Resiprositet som seremonielt ritual  

Informantene opererer etter en regel om gjensidig webkameraoverføring. Dette er en 

symmetrisk regel (Goffman 1982:52) som innebærer at dersom den ene ønsker å se den andre, 

forplikter vedkommende seg til å vise seg på webkamera også. Regelen bærer preg av å være et 

seremonielt ritual fordi den på den ene siden ivaretar selvet til de involverte partene og samtidig 

skaper en orden i samhandlingen som bidrar til tillit mellom partene (Jacobsen og Kristiansen 

2002:85). Dette er en regel som fremstår som en høflig gest, men som også har en instrumentell 

side som regulerer en potensielt skjev bruk av webkamera som kan medføre ubehag for 

aktørene.  

Det kvantitative materialet viste som sagt at en viktig motivasjonsfaktor for å bruke webkamera 

var at man kunne se den andre, mens det var langt mindre interessant å vise seg selv. Dette 

reflekteres også av intervjuene. Flere av informantene forteller at de stadig kommer i 

situasjoner der folk klikker på webkameraikonet deres og ber dem om å godkjenne denne 

invitasjonen uten at de vil vise seg selv. Dette ikonet er lett tilgjengelig i dialogvinduet og gir 

dem tre alternativer: å invitere den andre til å vise seg frem, å sette på sitt eget webkamera, og å 

sette på sitt eget samtidig som at man sender en invitasjon til den andre om å vise seg. At 

enkelte velger det første alternativet opplever Rune som slitsomt og synes disse nye 

menneskene kan være pågående, men han gir seg ”(...) om de virkelig vil” og dersom han kan 

se at de ikke selv har webkamera. Hans opplevelse minner om en manglende ærbødighet for det 

Simmel kaller idealsfæren som omkranser mottakeren av webkamerainvitasjonen. Denne 

idealsfæren symboliserer mottakerens ære, eller hans integritet, og den ensidige 

webkamerainvitasjonen kan forstås som et overtramp i det avsenderen trer over denne grensen 

og kommer for nær (Goffman 1982:62-63).  Sett i et slikt lys er det å be et annet menneske om 

å vise seg på webkamera uten selv å vise seg selv et brudd på et unngåelsesritual, man bør 

unngå å sette mottakeren i en slik situasjon. Samtidig illustrerer Runes ubehag en skjevhet i 

forholdet som kan rettes opp ved at den andre viser seg samtidig, situasjonen kan altså reguleres 

ved et handlingsfremmende ritual (Jacobsen og Kristiansen 2002:76). Unngåelsesritual og 

presentasjonsritual er således sentrale for å regulere webkamerabruk mellom nye bekjente, 

mens økt grad av nærhet mellom aktørene ikke fordrer samme grad av respektabilitet som vi 

skal se senere. Å bare vise seg selv på webkamera er også noe man bør unngå, mener Elin. Da 
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mener hun man gir uttrykk for at man er tilfreds med sitt eget utseende, noe hun anser som 

upassende, eller som Therese tolker en slik oppførsel: ”De er bare eksibisjonister”. Nok en gang 

kan vi se til Goffmans seremonielle ritualer for å belyse dette overtrampet, denne gangen i form 

av upassende oppførsel med hensyn til å presentere seg selv. Å ta initiativ til kun å vise seg selv 

på webkamera forstås av mottakerne som en overdreven fokus på egen person, på manglende 

diskresjon og beskjedenhet med hensyn til egen plass i samhandlingen (Goffman 1982:77). Her 

kan vi også se til Simmels begrep ”takt” som regulerende prinsipp for sosiabel samhandling der 

en persons evne til å regulere sin personlighet er avgjørende når det ikke finnes et annet formål 

med samhandlingen enn samhandlingen selv (Simmel 2001:130).   

Det ser altså ut til at den beste måten man kan vise respekt for den andre og selv fremstå som en 

respektabel person er å sørge for at begge viser seg samtidig. Dette presenterer Elin som en 

byttehandel eller en forhandling, der hun sier initiativtakeren uansett vil ”gå under” om han 

eller hun ønsker å se den andre, altså at initiativtakeren må vise seg selv. Dette understreker 

preferansen om å se uten selv å måtte vise seg. Denne byttehandelen peker på lik linje som i 

den første delen av drøftningen således på en sentral mekanisme bak praksisen om gjensidig 

overføring, og på opplevelsen av skjevhet i en enveis overføring. 

At begge viser seg samtidig fremstår derfor som den mest rettferdige ordningen, noe som 

reguleres av et seremonielt rituale, en veiledning for passende oppførsel på webkamera. 

Teknologien tilrettelegger for en slik praksis, men aktørene må refleksivt velge hvilket av de tre 

invitasjonsalternativene de ønsker å benytte seg av. Til tross for at det er mest attraktivt å se den 

andre uten å vise seg selv, faller en slik praksis uheldig ut for den andre part som enten kan 

forhandle seg frem til at begge skal ha det på, eller tillate en enveis overføring. Gjennom 

erfaringer med mennesker som ikke vil vise seg frem oppstår en reaksjon i form av irritasjon og 

krav om en mer rettferdig ordning der den andre også forventes å sette på sitt kamera. Dette 

håndterer informantene ulikt. Elin løser dette ved å sende en invitasjon både til seg selv og den 

andre samtidig, mens Fredrik og Therese forteller at de ber den andre om å sette på sitt også 

dersom de mottar en invitasjon, og lar være å sette på sitt dersom den andre ikke blir med på 

avtalen. Runes håndtering vitner om større grad av tvil rundt regelen. At informantene forteller 

at de stadig opplever at nye mennesker vil se uten selv å vise seg frem tyder på at det ikke er en 

bred enighet om at begge bør ha på webkamera samtidig, det eksisterer ikke en felles forståelse 

av rett bruk i situasjonen. At de er så bevisste på denne praksisen kan tyde på at det foregår 
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kommunikasjon om hvordan situasjonen, eller hvordan rammen skal defineres (Goffman 

1986:322).  

Resiprositet som sikkerhet 

Ettersom resiprositet forutsetter at begge parter har webkamera, vil spredningen av verktøyet 

spille en rolle med hensyn til denne praksisen. Da Fredrik fikk webkamera for to år siden var 

han tidlig ute i sin vennekrets og måtte nødvendigvis være alene om å vise seg på webkamera 

om han skulle bruke det. Han synes det var moro å vise at han var tidlig ute, at han var sin 

gruppes innovatør (Rogers 2003). Erfaringer han fikk i denne perioden påvirket hans forståelse 

av hvordan man bør bruke webkameraet. Han oppdaget enkelte ulemper ved å være alene om å 

vise seg på kamera, erfaringer han forteller at han ikke er alene om, og som kan ha bidratt til 

utviklingen av resiprositetsnormen. Fredrik opplevde i en situasjon der kun han selv hadde på 

webkamera at hans kontroll over egen selvpresentasjon ble truet, da noen jenter han flørtet med 

på IM sa de ville ta opptak av hans opptreden og dele den med andre. Hans opptreden passet i 

den aktuelle flørterammen, men var ikke i tråd med den linjen han for eksempel har i den 

guttedominerte klassen han går i, og en spredning av opptaket kunne ha forårsaket at han tapte 

ansikt for disse gutta. Dette viste seg imidlertid å være en del av flørten og var ment 

humoristisk, men han ble usikker på jentenes holdning til ham i situasjonen. Etter denne 

episoden er han mer varsom i sin opptreden med nye bekjente, og foretrekker at motparten også 

viser seg på webkamera. På den måten kan han se hva som skjer på den andre siden, hva den 

eller de andre gjør under interaksjonen. Ved å observere motpartens ansiktsuttrykk og 

kroppspråk, eventuelt informasjon som kan dukke opp i samhandlingen mellom personene 

dersom de er flere på den andre siden, kan han plukke opp retningsgivende spor og enklere få 

en forståelse for hva som egentlig foregår i situasjonen og dermed også en bedre forståelse for 

hva som forventes av hans rolle (Goffman 1986:210). Jentenes humoristiske trussel 

demonstrerer keying fra en uakseptabel praksis på webkamera, nemlig å gjøre opptak av andre. 

Kjennskap til at opptak er mulig og at man derfor må opptre varsomt og/eller kreve toveis 

webkameraoverføring er sentral kompetanse i bruk av webkamera med nye bekjente. På den 

måten opplever de at de reduserer risikoen for at det produseres materiale som senere kan 

brukes mot dem. Informantene forteller historier om folk de har hørt om som har opptrådt 

uaktsomt på webkamera og som har fått alvorlige konsekvenser, historier som kan illustrere det 

sosiale miljøets bekymringer og som kan fungere som retningslinjer for passende adferd 

(Goffman 1992:21).  
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At det ikke er like viktig at begge har på webkamera når man kjenner hverandre godt, illustrerer 

betydningen av tillit i relasjonen. Å bli observert uten selv å kunne observere forutsetter at man 

har god nok kjennskap til personen på den andre siden til at man på forhånd kan vite hva de 

forventer av ham eller henne og hva han eller hun kan forvente av dem. Anne har flyttet og 

begynt på en annen skole og ser ikke de gamle venninnene sine så ofte lenger. Når hun setter på 

webkamera med disse spiller det ikke så stor rolle om hun er alene om å ha det på fordi hun 

føler seg trygg på dem og vet hva de forventer av henne i situasjonen.  

Graden av sikkerhet i en slutning man kan trekke om en persons sannferdige opptreden og hva 

man kan vente seg av vedkommende er avhengig av hvor mye informasjon man har om 

personen, men man må uansett handle på basis av en slutning om må stole på vedkommende 

(Goffman 1992:12; Sztompka 1999:77-79).  

I et av intervjuene opplevde vi ufrivillig et unntak med hensyn til resiprositetsnormen. Vårt 

webkamera fungerte ikke, noe som resulterte i at Rune var den eneste parten som viste seg. Vårt 

eget ubehag knyttet til denne situasjonen var en interessant erfaring. Uten at det var avtalt at vi 

skulle bruke webkamera opplevde vi at vi brøt en avtale ved å ikke vise oss frem og måtte 

unnskylde oss opp til flere ganger. Skjevheten i interaksjonen var påtakelig. Han sa det var i 

orden, men uttrykte eksplisitt en usikkerhet knyttet til sin opptreden da vi kom inn på temaet 

om toveisoverføring under intervjuet. Han var ikke sikker på hvordan han skulle være når han 

ikke kunne se oss og visste at vi kunne se ham. På basis av den lille informasjonen han hadde 

fått om prosjektet vårt på Internett hadde han tatt en slutning om å stole på løftet som lå i denne 

informasjonen, nemlig at vi er studenter og at vår motivasjon er å rekruttere informanter til et 

prosjekt. Under intervjuet demonstrerte han denne tilliten ved å opptre i henhold til hans 

forståelse av rett opptreden knyttet til en intervjusituasjon, men graden av sikkerhet på vår 

motivasjon hadde antagelig vært større om han hadde kunnet se vårt ytre, og vår bevisste og 

ubevisste respons på hans opptreden i interaksjonen. Det at vi brukte mikrofon under intervjuet, 

og ikke skrev, kan ha bidratt til en økt tillit i det stemmen og talemåte er sentrale deler av en 

personlig fasade (Goffman 1992:29).  

6.2.5 Autentisitet på prøve 

At vi oppleves av samhandlingspartnere som ”oss selv” er en sentral forutsetning for 

interaksjon, en moralsk forpliktelse som demonstrerer respekt for de andre menneskene og for 
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oss selv (Goffman 1992:20). Dette innebærer at vi opptrer som den samme over tid, og at det 

ikke er et upassende misforhold mellom gitt og avgitt informasjon (Goffman 1992). Tidligere 

forskning viser at det er enklere å presentere seg selv som ønsket ved hjelp av tekstbaserte 

kommunikasjonstjenester på Internett fordi den nonverbale informasjonen ikke er tilgjengelig 

og man derfor enklere kan styre inntrykket man gir andre mennesker (Lüders 2007:111; 

Rasmussen 2003).   

Dette er utgangspunktet for det vi oppfatter som et ambivalent forhold til webkamera hos våre 

informanter. De ønsker å se det andre mennesket, men vil gjerne beholde kontrollen over sin 

selvpresentasjon. Dette kommer best til syne i forbindelse med nye mennesker. I løpet av den 

tiden de har pratet sammen på en tekstbasert kommunikasjonstjeneste på Internett, vil den 

enkelte danne seg et indre bilde som fyller ut manglende informasjon om det andre mennesket, 

men etter hvert dukker det gjerne opp et ønske om å sjekke dette inntrykket opp mot et mer 

umiddelbart inntrykk (Lüders 2007:148). Vi kan se til Goffmans inndeling mellom gitt og 

avgitt informasjon i ansikt til ansikt-møter (Goffman 1992:12) for å belyse hvorfor det er 

interessant å få se det andre mennesket, og hvorfor det på den andre siden kan være utfordrende 

å vise seg selv på webkamera med en ny person.  

 

Informantene gir uttrykk for at man aldri kan være helt sikker på hvem som sitter på den andre 

siden på IM, og at man ikke kan være sikker på at det de sier er sant, noe som er en utfordring 

med hensyn til å bygge tillit i nettbaserte relasjoner (Lüders 2007:148). Det er imidlertid umulig 

å late som at man er en annen på webkamera, i følge informantene. ”Å late som at man er en 

annen” har to betydninger knyttet til de henholdsvis stabile og mobile sidene ved ens personlige 

fasade (Goffman 1992:29). Har man i tiden før man bruker webkamera gitt uttrykk for at man 

er flottere eller yngre enn man egentlig er, vil det raskt avsløres som løgn dersom han eller hun 

skulle velge å eksponere disse stabile og lett synlige kjennetegnene på webkamera. 

Teknologiens egenskap til å overføre levende bilder gir mottakeren informasjon som kan 

korrigere en eventuell feilaktig forventning om det andre mennesket og en eventuell feilaktig 

oppfatning om situasjonen som vi så i eksempelet der Anne oppdaget at motparten hadde løyet 

om sin alder. Elin og Therese ønsker ikke å vise seg på webkamera med en ny flørt av lignende 

grunner. De vil unngå en situasjon der de risikerer at den nye personens forventninger til deres 

utseende ikke er i overenstemmelse med det de får se på webkamera. De viser frem fotografier 

av seg selv, både på nettsamfunnet og i IM-vinduet, men dette er uttrykk de har kontroll over. 
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En undersøkelse av tenåringers bruk av IM viser at de foretrekker å flørte på IM fordi 

personlighet kommer mer i fokus enn utseendet (Lenhart m.fl 2001:17), noe vi også finner 

støtte for i vårt kvantitative materiale der IM anses som et bedre egnet verktøy enn webkamera 

når det gjelder flørt med nye mennesker. 

Er det motsetninger mellom de mobile sidene av ens personlige fasade og det man uttrykker 

skriftlig, oppfattes dette også som en måte å ikke være oppriktig på (Goffman 1992:12). Å få 

tilgang til den avgitte informasjonen er således viktig for å kunne avgjøre hvem det andre 

mennesket er (Lüders 2007:148). Det er enklere å oppdage et misforhold mellom avgitt og gitt 

informasjon på webkamera fordi man eksponerer nonverbale sider av sin personlige fasade. 

Dette trekkes frem som en fordel når det gjelder å iaktta den andres reaksjoner på ens eget 

skriftlige innspill i form av ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Ved å vurdere hvor vidt deres antatt 

ubevisste nonverbale opptreden samsvarer med deres bevisste, skriftlige svar kan iakttageren 

avgjøre hvor vidt den andre opptrer sannferdig (Goffman 1992:16). Motsatt er det ikke like 

fordelaktig. Når man selv er den som iakttas må man forsøke å beherske sin nonverbale respons 

for å opptre så troverdig som mulig, og sørge for at det er i samsvar med det man skriver.  

I slike situasjoner kommer praktisering av det Goffman kaller inntrykksstyring klart til syne 

(Goffman 1992). Her idealiseres opptredenen ved at de sørger for at de ser bra ut, de passer på 

at den ytre delen av deres personlige fasade er i henhold til det inntrykket de vil gi på den andre 

personen før de setter på webkamera. I det de skrur på webkameraet er det viktig at de gir et 

godt inntrykk, derfor sørger Anne og Rune for at de smiler og ser glade ut, at deres manerer er i 

henhold til linjen de har tatt tidligere i interaksjonen. Opptredenen knyttet til deres ytre og den 

nonverbale delen av deres manerer går således fra en back stage der de har forberedt sin 

opptreden, til en front stage der også den visuelle delen av rollen spilles ut i det øyeblikket 

webkameraet settes på (Goffman 1992:29). Til tross for at de har kommunisert over en lenger 

periode på nettsamfunn og IM, minner den første webkameraoverføringen om et første møte der 

førsteinntrykket er sentralt. Anne bruker verbet ”å møtes” i forbindelse med å se et menneske 

på webkamera første gang, mens hun sier ”å snakke med” i tilknytning til IM. Denne ordbruken 

kan se ut som en keying fra ansikt til ansikt-møter utenom Internett, forståelsen av en 

webkameraoverføring med en ny person preges av hennes forståelse av det å møtes ansikt til 

ansikt i det fysiske liv. Den optimale kulissen for et slikt nettbasert stevnemøte med webkamera 

er å være to, derfor skrur de av eventuelle andre webkameraoverføringer. På den måten unngår 

de inngående spørsmål om hvorfor de opptrer annerledes, som vil være å bryte med 
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opptredenen i en vennskapsramme, og muligheten for at andre skal kunne observere en 

eventuell forstillelse i selvpresentasjonen (Goffman 1992:12).  

Frykt for diskrepans 

Som vi beskrev tidligere i dette kapittelet er det elementer ved webkameraets utforming, den 

etablerte brukskulturen knyttet til IM og andre kontekstuelle faktorer som vanskeliggjør 

overføring av erfaringer fra ansikt til ansikt-møter utenom Internett til et møte ansikt til ansikt 

på Internett.  

Friheten til å skjule sin egentlige mening trekkes frem som en ulempe ved webkamera i forhold 

til å presentere seg selv på IM. Det blir vanskeligere å opptre respektfullt dersom man ikke 

egentlig er enig eller ikke egentlig synes noe er morsomt når webkameraet er på. Elin synes det 

kan være vanskelig å vise sin egentlige mening på webkamera også, og hennes refleksjon rundt 

situasjonen peker på et sentralt aspekt i så måte; fravær av lyd. Dersom personen skriver noe 

hun synes er morsomt, opplever hun at hun ikke vil være i stand til å le. Dermed vil det oppstå 

en avstand mellom hennes egentlige mening som hun formidler skriftlig, at det er morsomt det 

han skriver, og det hun uttrykker med ansiktet, noe hun vet vil forstås som avgitt, og dermed 

sannere informasjon om hennes egentlige mening. Dette er hun klar over at vil gi et lite 

oppriktig inntrykk av henne selv, noe som samtidig kan tolkes som manglende respekt for den 

andre (Goffman 1982:51). Denne refleksjonen kan belyses ved hjelp av Goffmans teori om 

ansiktets betydning i kommunikasjon ansikt til ansikt (1986:211-213). I samtaler utenom 

Internett benyttes ansiktsuttrykk som retningsgivende spor, enten de er bevisste eller ubevisste, 

samtidig som den andre snakker. Latter kan være et slikt retningsgivende nonverbalt spor som, 

nettopp på grunn av at de skriver, blir vanskelig å formidle spontant. 

At interaksjonen er tekstbasert, samtidig som at ansiktet er delaktig, bidrar til at det ikke bare er 

vanskeligere å sørge for en overenstemmelse mellom gitt og avgitt informasjon på webkamera 

enn i tekstmediert interaksjon, men at det også er vanskeligere enn i en ansikt til ansikt-

situasjon der tale og ansikt opptrer simultant. Ansiktets delaktighet gjør enkelte av 

informantene så bevisste på sin egen bruk av ansiktet at det blir vanskelig for dem å engasjere 

seg spontant i interaksjonen (Goffman 1982:119-120). Webkameraet blir i så måte en trussel 

mot deres forpliktelse til å bidra til å holde samtalen gående, og kan bidra til at samhandlingen 
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går i stå (Goffman 1982:114). Det er rett og slett enklere å opprettholde en ”foreløpig 

samstemmighet” (Goffman 1992:18) når ansiktet ikke er delaktig. 

Samtidig uttrykker informantene at det er enklere å opptre på webkamera enn i ansikt til ansikt-

situasjoner fordi de unngår pinlige stillheter. At det er lettere å finne på noe å si på IM i 

kombinasjon med friheten til å utveksle sporadiske meldinger gjør det således fortsatt enklere å 

presentere seg selv på webkamera enn i ansikt til ansikt-situasjoner, til tross for at 

ansiktsuttrykk og kroppsspråk overføres. Fravær av lyd er altså et element som gjør 

selvpresentasjonen mer komplisert i kombinasjon med webkamera, men samtidig gjør den det 

enklere å opptre i henhold til en forpliktelse om å engasjere seg i interaksjonen (Goffman 

1982:114).  

Den andre typen dyade informantene forteller de bruker webkamera i, dreier seg primært om 

gode venner de ikke ser så ofte. Rune, Hans og Therese har alle én relasjon de forteller at de 

gjerne bruker lyd og webkamera med på IM. Da minner interaksjonen mer om en samtale ansikt 

til ansikt, men også her preger kommunikasjonsvaner fra IM-interaksjonen fordi de gjerne kan 

gjøre flere ting samtidig, forlate samtalen iblant og komme tilbake til den ved et senere 

tidspunkt. De nevnte problemene rundt inntrykksstyring er ikke aktuelle i denne sammenhengen 

fordi en høy grad av familiaritet ikke krever at man opptrer i henhold til de samme ritualene 

som med nye relasjoner (Goffman 1982:63), området får mer preg av å være bak kulissene der 

de kan la sine fasader hvile (Goffman 1992:96).  

Våre funn knyttet til bruk av webkamera med nye personer gir altså støtte til tidligere forskning 

som viser at det er enklere å kontrollere sin selvpresentasjon når ansiktet ikke er delaktig 

(Lüders 2007:111; Rasmussen 2003; Brunet & Schmidt 2007), men at dette avhenger av om 

man snakker med en ny bekjent eller en gammel venn. Å presentere seg selv ved hjelp av 

webkamera vanskeliggjøres fordi ansiktet passiviseres av at man skriver og ikke snakker. 

Samtidig gjør fravær av lyd det enklere å opprettholde interaksjonen fordi man unngår pinlige 

stillheter. 

6.2.6 Smil, du er på webkamera 

Tidligere forskning viser også at kontrollen over selvpresentasjon i tekstbasert 

nettkommunikasjon gjør at ungdommer gjerne uttrykker seg lettere og mer eksplisitt enn i 

ansikt til ansikt-interaksjon (Lenhart m.fl. 2001:17; Kaare m.fl. 2007:26). Til tross for 
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vanskelighetene vi beskrev i forrige avsnitt, finner vi mønstre i materialet som tilsier at man 

opptrer mer eksplisitt også på webkamera enn ansikt til ansikt. Ordene ”ekstra sprø” og ”seg 

selv ekstra” dukker opp i intervjuene i forbindelse med deres opplevelse av seg selv på 

webkamera. Anne forteller at hun er ”seg selv ekstra”, både på IM og på webkamera. Hun 

bruker lettere store ord på IM og sørger for at hun ”(...) står der veldig glad” med nye 

mennesker på webkamera. Dette gjør hun fordi hun vil forsikre det andre mennesket om at hun 

er interessert i vedkommende og er tilgjengelig for interaksjon (Jacobsen og Kristiansen 

2002:66). Å sette opp et ekstra glad ansikt er således et passende ansikt for det hun kaller ”et 

møte” med et nytt menneske på webkamera. Som sagt kan dette kan forstås som en keying fra 

et første møte ansikt til ansikt, der man anstrenger seg for å gjøre et godt førsteinntrykk 

(Goffman 1992:19), men den eksplisitte opptredenen kan imidlertid også ses som en form for 

overkompensering i fravær av flere kanaler for overføring av informasjon som lyd, øyekontakt 

og fysisk tilstedeværelse, og at man på den måten opptrer tydeligere for å unngå misforståelser 

(O‟Malley m.fl. 1996).  

I andre tilfeller ser det ut til at webkameraet gjør noe med deres opptreden som følge av en 

keying fra andre medier, som McLuhan skriver: ”All media are active metaphors in their power 

to translate experience into new forms” (2006:63). Scenen forandrer seg når Hans skrur på 

webkameraet for å holde show for sine venner, en scene som ligger nærmere metaforens 

primære ramme, teaterscenen (Goffman 1992). I hans bruk av webkamera i denne 

sammenhengen overfører han erfaringer fra et konkret TV-program han har sett der han tar 

rollen som ”sprø” programleder mens de andre fyller rollene som publikum. Fredriks 

beskrivelse av tidlige erfaringer med webkamera minner også om en lignende overføring av en 

sjangerforståelse, men fra kamera. Slik kommenterer han sin opptreden fra den tiden: ”Åhå, et 

kamera! Jeg må smile!”.  

Hvordan man håndterer denne mer eksplisitte versjonen av seg selv avhenger av de ulikes 

forhold til normen om å opptre konsistent over tid (Goffman 1992). Mens Anne og Hans 

opplever at dette er sannferdige versjoner av dem selv til tross for at de er annerledes utenom 

Internett, er Elin av en annen oppfatning. Hun opplever at hun er seg selv utenom Internett, og 

at versjonen som opptrer på Internett ikke er autentisk. Hun er opptatt av å gi et inntrykk av seg 

selv slik hun opptrer utenom Internett for at det ikke skal oppstå en diskrepans mellom linjen 

hun tar på Internett og linjen hun har utenom (Goffman 1982:6). Hun anerkjenner at hun er 

annerledes på IM og webkamera enn ansikt til ansikt, og foretrekker derfor å møte nye 
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mennesker ansikt til ansikt før hun viser seg på webkamera. Hun gjør derfor sin nettrelasjon 

oppmerksom på diskrepansen mellom sin IM-opptreden og hennes opptreden i det fysiske liv, 

og gir på den måten informasjon som skal gi vedkommende realistiske forventninger til hennes 

opptreden dersom de skulle møtes utenom Internett. At selvpresentasjonen er noe annerledes på 

IM og webkamera enn utenom, kan altså bidra til at det er vanskeligere å opptre konsistent i 

tilfeller der en ny relasjon skal flyttes fra en online til en offline setting (Turkle 1995:179).  

Hvor vidt man har til hensikt å treffe mennesker utenom Internett eller holde relasjonen på 

Internett kan derfor bidra til å belyse denne eksplisitte opptredenen. Anne bruker i motsetning 

til Elin webkamera også med innholdsfokuserte relasjoner. Med Goffman kan vi si hun er mer 

interaksjonsbevisst ettersom det er flyten i samtalen som er det sentrale aspektet ved 

interaksjonen, mens hun ser ut til å være mindre selvbevisst enn Elin og Therese (1982:118-

120). Dette innebærer at hun ikke ser ut til å la seg oppsluke i sin egen opptreden eller i den 

andres, noe som medfører en lavere grad av opplevd trussel mot hennes selv enn de andre 

jentene opplever. At hun ikke er like opptatt av å treffe mennesker utenom Internett som Elin 

er, kan bidra til å forklare denne åpenheten og fraværet av sjenanse (Lüders 2007:148). Det 

hender like fullt at hun også treffer nye mennesker utenom Internett, uten at hun uttrykker 

bekymring rundt grad av konsistens i sin opptreden av den grunn, men det er sentralt å påpeke 

at tilfellene hun forteller om stort sett dreier seg om nye jenter, ikke om en ny flørt som i Elins 

tilfelle. Dette kan bidra til at hun opplever at det er mindre å tape om hun ikke skulle lykkes i å 

presentere seg som ønsket (Goffman 1982:123). 

6.2.7 Inntrykksstyring på et online coctailparty 

Det er ikke uvanlig at ungdom kommuniserer med flere samtidig når de er på Internett, gjerne 

over flere teknologiske plattformer og samtidig med at de besøker ulike nettsider, gjør lekser og 

snakker i telefonen. De er såkalte multi-taskere (Lenhart m.fl. 2001:13). Webkamera benyttes 

som sagt med IM der vanlig praksis er å skrive med flere samtidig (Lenhart m.fl. 2001:21). 

Samtidig kan det foregå noe i deres fysiske nærhet som krever deres oppmerksomhet med jevne 

mellomrom. Oppmerksomheten er med andre ord ofte fordelt utover en rekke aktiviteter og 

relasjoner. Man går frem og tilbake mellom ulike dyader, eller totalt fokuserte samlinger
28

, for å 

                                              

28 En totalt fokusert samling kjennetegnes ved at to mennesker retter sin oppmerksomhet mot hverandre (Jacobsen og 

Kristiansen 2002:68). 
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bruke Goffmans begrep (Jacobsen og Kristiansen 2002:68). I vårt materiale ser det først og 

fremst ut til at det er jentene som bruker webkamera med flere samtidig, med unntak av showet 

til Hans hvor han opptrådte for flere samtidig. I disse situasjonene overføres visuelle inntrykk 

av en selv i bevegelse mellom disse dyadene i de ulike IM-vinduene. Et øyeblikk er man i en 

fokusert samling der tekst og visuell informasjon er rettet mot en dyade, det neste er man i en 

annen. Det ene øyeblikket er man medlem av en dyade og tilskuer av en annen, det neste er 

rollene snudd, det tredje er det tilbake igjen osv. Når man er i én dialog er man fortsatt synlig 

for de som ikke er involvert i den aktuelle samtalen, og man må være oppmerksom på at man 

fortsatt er synlig for disse. Denne formen for interaksjon har således likhetstrekk med det 

Goffman kaller en multifokusert samling, der flere mennesker er samlet innenfor en ramme der 

det foregår flere mindre, fokuserte møter (Jacobsen og Kristiansen 2002:69). For å opptre 

korrekt i en slik samling er det viktig at man anerkjenner både medlemmene og tilskuerne som 

deltagere i interaksjonen, og at de to typene interaksjon, fokusert og ufokusert, opprettholdes av 

både medlemmene og tilskuerne. Man har forpliktelser både innad i den fokuserte dyaden, men 

også ovenfor de som for øyeblikket er tilskuere (Jacobsen og Kristiansen 2002:70). En sentral 

forskjell på seriedyader, eller simultandyader med webkamera og Goffmans multifokuserte 

samling er at man ikke har oversikt over alle deltakerne, og at overgangene mellom rollen som 

medlem og tilskuer til tider er uklare.    

På IM har deltagerne erfaring med slike simultandyader, og vet at den andre prater med flere 

samtidig og derfor blir borte innimellom. Man har kontroll over dialogene som foregår i 

separate vinduer der de kan scrolle for å følge samtalen om de har vært borte fra den en stund. 

Her er det ingen tvil om hvem informasjonen er rettet mot. Med webkamera er det annerledes. 

Man vet ikke om samtalepartneren observerer ens ansiktsuttrykk eller ikke, og i neste øyeblikk 

er ansiktsuttrykket myntet på et skriftlig innspill borte. Den nonverbale informasjonen man 

observerer er vanskeligere å tolke adekvat fordi man ikke vet om den er rettet mot en selv, eller 

om den er respons på andres utspill, enten på eller utenfor skjermen. Å koble rett ansiktsuttrykk 

til rett skriftlig innhold og til rett person kan derfor bli en utfordring. Ved å ta den andres 

spontane ansiktsuttrykk, som for eksempel latter, til inntekt for noe som foregår i deres dyade, 

kan man risikere at den nonverbale responsen egentlig var myntet på en annen, og avsløre at 

man ikke har forstått situasjonen. Om ens reaksjon i tillegg avslører denne misforståelsen, 

risikerer man å tape ansikt. Likeledes står man i fare for at samtalepartneren tror innspillet ikke 
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falt i smak fordi man var opptatt i en annen dyade da meldingen ble sendt og at man derfor ikke 

reagerer med et passende ansikt når meldingen kunne ha vært lest.  

Å opptre korrekt i en multifokusert ramme der flere har på webkamera forutsetter i første 

instans at man er klar over at man er en del av den. Dette ser ikke ut til å være noe alle 

informantene tar for gitt. Therese unngår tap av ansikt ved å spørre om responsen var rettet til 

henne, og demonstrerer keying i det hun tar med seg kjennskapen til delt oppmerksomhet i 

seriedyadene fra IM-rammen til webkamerarammen. Spørsmålet hjelper henne med å definere 

situasjonen i dyaden, om hun for øyeblikket er medlem eller tilskuer, og hjelper henne med å 

opptre adekvat i den større, stadig skiftende sosiale rammen der nye deltakere kommer og andre 

går. For å opptre respektfullt i samhandling med flere på webkamera, informerer hun om at hun 

bruker webkamera med flere, og spør i tillegg om deres samtykke. Med denne informasjonen 

blir det enklere for motparten å styre sine egne inntrykk i henhold til hennes opptreden, 

vedkommende blir klar over at han eller hun tidvis vil være en tilskuer der hennes 

ansiktstuttrykk er myntet på en annen. Denne eksplisitte seremonielle behandlingen signaliserer 

samtidig at det å bruke webkamera med flere ikke er en praksis man tar for gitt. Det ligger ikke 

en implisitt antagelse om at det er flere enn de to i den respektive dyaden som bruker 

webkamera. Anne har en litt annen tilnærming til denne interaksjonsformen. Hun setter på 

webkamera med flere venninner som hun kjenner fra sitt forrige bosted hver eneste dag og 

uttrykker en større sikkerhet rundt denne praksisen, noe som vitner om at dette er en mer 

etablert praksis i hennes vennegruppe.  

En annen måte å håndtere usikkerheten rundt hvor vidt man blir iakttatt eller ikke, er å styre 

inntrykket ved en adferd som man mener gir pålitelige opplysninger om en selv ved å passe på å 

beholde samme uttrykk når man er i aktiv interaksjon med en person som når man er i 

interaksjon med en annen (Goffman 1992:16). At det er så viktig å være blid på webkamera 

indikerer at dette er et passende ansikt i en dyade, og ser også ut til å være et slags minste felles 

multiplum i en multifokusert samling der man skal vise respekt for dyaden og den større sosiale 

situasjonen man er en del av samtidig. Dette ligner det Goffman kaller byråkratisering av 

humøret (Goffman 1992:53), der man toner ned spontane utfall for ikke å forvirre andre 

deltagere i en situasjon slik at man har en felles definisjon av situasjonen. Å la seg rive med av 

spontanitet i en dyade kan medføre forvirring rundt situasjonen, om en har rollen som medlem 

eller tilskuer, men kan som sagt også ryddes opp i ved hjelp av oppklarende spørsmål eller ved 

informasjon om at man bruker webkamera med flere.  
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De til tider lavintensive responssekvensene som foregår i disse seriedyadene, i kombinasjon 

med aktiviteter  i den fysiske rammen man befinner seg i, gjør at man kan glemme at 

webkameraet står på, at man har en fasade å ta vare på ovenfor et publikum. Dermed oppfører 

man seg som om man var ute av rollen/e og opptrer som om soverommet var back stage, mens 

det i praksis fortsatt er front stage ettersom publikum fortsatt er tilstede. Dette kan resultere i 

mindre forseelser som å pille seg i nesen, til alvorligere pinligheter som å kle av seg for å gå og 

legge seg mens kameraet står på. Vi fikk høre flere slike historier fra informantene, der de lo av 

sine egne eller andres feiltrinn med hensyn til å være uoppmerksom på sin opptreden. Slike 

historier indikerer at den type hendelser er viktige for de som bruker webkamera, de tjener til 

skrekk og advarsel og er påminnelser om å være varsom (Goffman 1992:21). 

6.3 Webkameraets påvirkning på sosiale relasjoner 

I den siste delen av drøftningen vil vi besvare hovedproblemstillingen om hvordan webkamera 

påvirker sosiale relasjoner. Webkameraets påvirkning på sosiale bånd er et spørsmål om det 

bidrar til å knytte nye sosiale bånd, i hvilken grad det bidrar til å styrke disse båndene, og om 

det bidrar til å vedlikeholde og forsterke allerede eksisterende sterke sosiale bånd. Vi vil se på 

disse forholdene knyttet til de ulike relasjonstypene vi har registrert i materialet. 

Fra surveyundersøkelsen så vi at en viktig motivasjonsfaktor for å bruke webkamera var at det 

medførte en forbedring i kommunikasjonen. 30 prosent av ungdommene som opplever at 

webkamera er interessant, mener det medfører en forbedring av kommunikasjonen, enten ved at 

de kan se ansiktsuttrykk og følelser, ved at det er praktisk, eller en mer personlig måte å 

kommunisere på. Spørsmålet skiller imidlertid ikke mellom bruk av webkamera med svake og 

sterke sosiale bånd, men forteller om webkameraets generelle effekt på interaksjonen.  

Med sterke sosiale bånd forstår vi gode venner eller familie, mens svake sosiale bånd er 

bekjente. Vi ser til Granovetter for en utdypende definisjon: ”(...) the strength of a tie is a 

(probably linear) combination of the amount of time, the emotional intensity, the intimacy 

(mutual confiding), and the reciprocal services which characterize the tie” (1973:1361).  

Webkameraets påvirkning på sterke bånd 

Tidligere forskning av nettbasert samhandling viser at interaksjon med svake bånd på Internett 

går på bekostning av interaksjon med sterke bånd utenom Internett (Kraut m. fl. 1998; Nie m. 
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fl. 2002), mens andre viser at det snarere kan bidra til å støtte sterke bånd (Uslaner 2000; 

Lenhart m.fl. 2001; Gross 2004). Fra surveyundersøkelsen har vi sett at ungdommene som 

bruker webkamera i størst grad kommuniserer med gode venner og familie. 40 prosent bruker 

det med sterke sosiale bånd de ser ofte utenom Internett, mens 24 prosent bruker det mest med 

sterke sosiale bånd de ser sjelden utenom nettet. Dette vitner om at webkamerabruken i 

hovedsak er et verktøy som støtter opp under sterke sosiale bånd og at det er et supplement til 

kommunikasjon offline snarere enn en erstatning. Som et supplement til de relasjonene de ser 

ofte, fremstår webkamerabruk som et symbol på intimitet og tilknytning, samtidig som 

webkameraets funksjonalitet kan bidra til økt opplevelse av nærhet. 

På en side symboliserer de at de har et sterkt sosialt bånd, ved bare det å sette på webkamera, 

med gjensidig overføring. Ved å sette det på og godkjenne invitasjonen forteller de hverandre at 

de er gode venner, og webkameraet bidrar i så måte med å bekrefte sterke bånd.  

På en annen side er det selve funksjonaliteten som bidrar til styrke det sosiale båndet. Det ser vi 

primært i dyader der det kun er de to som setter det på med hverandre. I disse tilfellene ser 

webkameraets funksjonalitet ut til å spille en større rolle enn i tilfellet der de er flere som 

bruker det samtidig i det det gjerne benyttes i kombinasjon med lyd, noe som gir økt fokus på 

den aktuelle dyaden. Her ser vi altså et samspill mellom ulike medier, lyden bidrar til tettere 

responssekvenser og ansiktet blir således mer delaktig ettersom stemmen er aktiv i motsetning 

til i tilfellene der de kun skriver til hverandre. Teknologien i kombinasjon med praksis skaper 

en nær situasjon på et tidspunkt på døgnet der de ellers ikke har anledning til å være sammen.  

Med sterke sosiale bånd de ser sjelden utenom nettet, er det også dyaden som ser ut til å være 

den mest aktuelle interaksjonsformen. Her er overføringen av ansiktet viktigere enn i 

situasjonen der de er flere samtidig, noe som gir en tilnærmet opplevelse av fysisk 

tilstedeværelse: ”For det er nesten sånn: ‟Ja, jeg så henne i går‟”, som Anne sier. Å se det andre 

menneskets nonverbale informasjon bidrar til økt emosjonelt engasjement og intimitet, det er 

mer personlig og koselig, som flere av informantene sier. Webkameraet gjør det dessuten mulig 

å vise frem ting som har skjedd med dem i hverdagen og som betyr noe for dem, og som venner 

de ikke ser ofte ikke har anledning til å delta i. I situasjoner der de bruker webkamera med 

mennesker de er glade i og som de ikke har sett på lenge, bidrar webkameraet til en økt 

opplevelse av forpliktelse. Det er vanskeligere å gå ut av situasjonen enn på IM. Vi så at det var 

elementer i teknologien som kunne bidra til dette, men her ser vi også tegn på at webkameraets 
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evne til å overføre levende bilder av det andre mennesket øker den emosjonelle intensiteten i 

interaksjonen og dermed graden av forpliktelse. Dette er i tråd med forskning som viser at 

fravær av nonverbale sosiale hint i kommunikasjon på Internett bidrar til økt distanse mellom 

de interagerende partene og dermed også en lavere grad av forpliktelse (Brandtzæg og Stav 

2004:29). På denne måten kan vi si at det å se hverandre bidrar til å vedlikeholde sterke sosiale 

bånd.  

Da Hans hadde en vanskelig periode i livet og trakk seg unna ansikt til ansikt-interaksjon, var 

webkameraet en kilde til selvtillit. Dette demonstrerer at selv om det foregår en overføring av 

ansiktsuttrykk og kroppsspråk er det likevel en tryggere arena enn å møtes utenom Internett, og 

at det ikke i alle tilfeller er slik at å ikke se det andre mennesket bidrar til at man blir modigere 

(Lenhart m.fl. 2001:17; Lüders 2007:138; McKenna m.fl. 2002:10). Det må altså være andre 

egenskaper ved situasjonen som bidrar til at dette oppleves som en tryggere situasjon. I tilfellet 

til Hans ser det ut til at dette skyldes faktorer som at han satt hjemme og at han ikke opplevde 

den medierte fysiske tilstedeværelsen som helt ekte, som bidro til en distanse som gjorde ham 

tryggere. Distansen bidro til at han kunne vedlikeholde sterke bånd i en periode der han ikke 

håndterte samhandling med sterke bånd ansikt til ansikt.  

Det er relevant å se på forskjellen mellom hvordan guttene og jentene gjør webkamera med 

venner de ser sjelden for å se hvordan interaksjonen påvirker disse relasjonene. Mens guttene er 

opptatt av at det må være et formål med å sette på webkamera med en venn, ser ikke jentene ut 

til å måtte begrunne overføringen. Overføringen i seg selv er grunn god nok. Her kan vi se til 

tidligere forskning på jenter og gutters måter å gjøre vennskap på for å finne en forklaring. 

Mens gutter er mer aktivitetsorienterte i sin vennskapspraksis, er jentene mer opptatt av å 

kommunisere (Frønes 1991:227). Mens vennskap har en emosjonell betydning for jentene, 

dreier vennskap mellom gutter seg i større grad om ”å gjøre vennskap” (Linden 1991:90-91). Å 

ha noe å vise frem eller å tulle er viktige elementer i guttenes forståelse av det å bruke 

webkamera med andre gutter, mens det er tilstrekkelig å se hverandre for jentenes del eller å 

være sammen uten å måtte gjøre noe som i tilfellet der de setter på webkamera med flere 

samtidig. Når guttene gjør noe sammen på webkamera forteller de at de opplever dette som 

koselig. At de tar med seg sin forståelse av hvordan man gjør vennskap utenom Internett til 

webkamera, og at webkamera tilrettelegger for dette, kan ses som en forlengelse av relasjonen 

de har utenom og bidrar til å vedlikeholde relasjonen.  
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Et mål på intimitet i en sosial relasjon er hvor vidt man kan åpne seg og snakke om vanskelige 

temaer og at slike betroelser er gjensidige (Granovetter 1973:1361). Webkamera legger ikke 

forholdene til rette for denne typen innhold. Skal man snakke om vanskelige ting på Internett, 

velger man heller IM for å slippe å se og å vise et trist ansikt. Dette er i tråd med forskning som 

viser at fravær av ansikt gjør det enklere å formidle vanskelig innhold (Lenhart m.fl. 2001:17; 

Lüders 2007:138).  

For å vurdere webkameraets påvirkning på sterke bånd er det også sentralt å se hvor ofte det 

benyttes. Mens IM og mobiltelefon benyttes av majoriteten av norske ungdommer (Statistisk 

sentralbyrå 2007; Våge 2007), og for å holde daglig kontakt med henholdsvis sterke og svake, 

og sterke bånd (Kaare m.fl 2007:22-23; Ling 2001:9), benyttes webkamera av langt færre og 

sjeldnere. Blant webkamerabrukerne er også IM et hyppigere anvendt verktøy for å holde 

kontakt med sterke bånd enn webkamera, og vi kan anta at mobiltelefonen er like sentral for 

disse som for de som ikke bruker webkamera. Vi kan derfor si at webkamera ikke er et sentralt 

kommunikasjonsverktøy med hensyn til å holde kontakt med sterke bånd.  

Webkameraets påvirkning på svake bånd 

I den første delen av drøftningen så vi hvordan samspillet mellom ulike teknologiske verktøy 

med deres respektive sosiale praksis bidrar til utviklingen av en relasjon på Internett. Våre funn 

peker altså i motsatt retning enn forskning som viser det er problematisk å utvikle relasjoner på 

Internett fordi man mangler vesentlig informasjon om det andre mennesket (Tanis & Postmes 

2003; Walther m.fl. 2005), det tar bare tid (Walther m.fl. 1994).  

Webkamera er et kommunikasjonsverktøy med sterk intim betydning ved at valg av å bruke 

webkamera forutsetter en større nærhet og tillit enn nettsamfunn og IM. Webkameraet egner 

seg ikke som kommunikasjonsverktøy for helt nye relasjoner som vi har sett både i det 

kvantitative og kvalitative materialet. Vi kan altså si at når nettinitierte relasjoner har kommet 

til det punktet at de vil bruke webkamera, så vet de en god del om hverandre allerede, det svake 

båndet er blitt sterkere. Som Therese sier: ”I alle tilfellene jeg har gjort det [brukt webkamera 

med en ny person], så har jeg (...) fått et veldig godt forhold til den personen, da.”.  

Kritikere av nettbasert samhandling hevder at det er problematisk å utvikle relasjoner på 

Internett fordi nettkommunikasjonen ikke tillater overføring av nonverbal informasjon (Tanis & 

Postmes 2003; Walther m.fl. 2005). Våre funn er blandet med hensyn til dette punktet. På den 
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ene siden gir webkamera sentral informasjon om et nytt menneske, men på den andre siden er 

det ikke like enkelt å presentere seg selv som ønsket, noe som utfordrer graden av 

selvutlevering og intimitet.  

Når de får se at den andre er oppriktig med hensyn til ytre kjennetegn og at den avgitte 

informasjonen er i tråd med den gitte, forteller informantene at de opplever at de vet hvem den 

andre er, det er en autentisitetstest og bidrar til økt grad av tillit. Den gjensidige overføringen av 

denne informasjonen bidrar til å øke opplevelsen av det andre menneskets tilstedeværelse, det 

blir ”nesten ekte”. Som Rune sier: ”Det er en følelsesforsterker (...) eller en sanseforsterker”, 

som antyder et økt engasjement i det andre mennesket og et styrket sosialt bånd. Dette 

forutsetter imidlertid at interaksjonen ikke blir forstyrret av arbeidet med deres 

selvpresentasjon, slik at det går utover oppmerksomheten på det andre mennesket og på 

innholdet i interaksjonen. Således kan webkameraet bidra til at det oppstår en distanse mellom 

de interagerende partene.  

Rune forteller at det er vanlig at man er litt sjenert i begynnelsen, men at dette gjerne går over 

etter hvert. Innledningsvis kan webkameraet bidra til at innholdet blir mindre intimt enn på IM, 

og bruken av webkamera symboliserer da i større grad en intensjon om intimitet. De ulike 

personenes håndtering av egen og andres sjenanse ser altså ut til å avgjøre om webkamera kan 

bidra til å styrke eller svekke det sosiale båndet, det krever en innsats og tålmodighet for å 

overkomme disse potensielle hindrene. Innholdsfokuserte bånd vil møte større utfordringer med 

dette ettersom innholdet er det som holder relasjonen gående, mens personfokuserte relasjoner 

bærer preg av større grad av forpliktelse i kraft av intensjonen om å bli kjent med det konkrete 

mennesket. Webkameraet bidrar i så måte med å bryte det som til da kan ha vært opplevd som 

et sterkt sosialt bånd. De innholdsfokuserte båndene har altså ikke blitt sterke i Granovetters 

definisjon, eller i Giddens forståelse av nære relasjoner. De kan være intime og ha utviklet en 

høy grad av gjensidig tillit, men de er ikke preget av forpliktelse.  

Det er lettere å treffe et menneske utenom Internett når de har sett vedkommende på 

webkamera. Da opplever de at de vet hvem mennesket er, og det er mindre usikkerhet knyttet til 

vedkommendes autentisitet. I det kvantitative materialet har vi sett at 53 prosent av ungdom 

som bruker webkamera rapporterer å ha møtt folk de har truffet på nettet også utenom nettet, 

mens kun 25 prosent av ungdommene som ikke bruker webkamera sier det samme. Det kan se 

ut til at webkameraet er en mellomstasjon fra det å kommunisere på Internett til å treffes 
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utenom Internett. Webkameraet får en posisjon mellom det å interagere på tekstbaserte 

kommunikasjonsverktøy på Internett og det å treffes ansikt til ansikt offline, det både 

instrumentelle og normativt bestemte målet for de fleste av våre informanter.  

Hvor vidt informantene opplever nettinitierte sosiale relasjoner som de bruker webkamera med 

som svake eller sterke bånd ser ut til å avhenge av deres holdning til nettrelasjoner. Mens Anne 

opplever at hun har gode venner på Internett, mener flere av informantene at man bør møtes 

ansikt til ansikt for at man skal kunne kalle seg venner, at det er utenom Internett man kan bli 

kjent. Dette ser ut til å være en utbredt oppfatning blant tenåringer (Lenhart m.fl 2001:17), 

mens Anne er en representant for det Tapscott (1998) finner i sitt studie av unges bruk av 

Internett. Han ser at særlig unge jenter utvikler det de opplever som nære relasjoner på Internett 

(1998:56). Hos enkelte av informantene ser vi en ambivalens knyttet til spørsmålet om 

kvaliteten av interaksjon på Internett, som kan tyde på en forståelse av Internett som en 

laverestilt samhandlingsarena atskilt fra offlinesfæren. Det å ha nettvenner assosieres med å 

være sosialt isolert (Lüders 2007:149), noe de derfor distanserer seg fra. Rune kaller for 

eksempel den nye jenta han har truffet på Nettby for en bekjent til tross for at de snakker 

sammen flere ganger i uken og hadde gjort det i 3 måneder da vi intervjuet ham.  

Mens nettsamfunn er egnede arenaer for utvidelse og pleie av svake bånd, ser IM og 

webkamera ut til å være arenaer for pleie, utvikling og utvidelse av sterke bånd som etter hvert 

kan bringes inn i offline-sfæren. Ansikt til ansikt-kontakt anses som den beste og mest 

autentiske formen for interaksjon, og webkamerakommunikasjon fremstår som et velegnet 

supplement til denne samhandlingsformen. Som Hans sier om webkamera: ”Det kan ikke 

erstatte det å møte personen i virkeligheten. Men, eh, det blir en slags vikar, hvis du skjønner?”  
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7. Konklusjon 

Webkameraet tilfører noe kvalitativt nytt til nettkommunikasjon. Der den sosiale bruken av 

Internett har vært preget av skriftlig kommunikasjon, bringer webkameraet inn det levende 

ansiktet og stemmen. Resultatet er at det konstitueres nye måter å styrke sosiale nettverk, nye 

former for kommunikasjon, og nye former for samspill mellom mediene. Der nettsamfunnene 

danner de sosiale nettverkenes ytterkanter på Internett, stedene hvor man kan etablere kontakt 

med nye mennesker og vedlikeholde et bredt nettverk av svake og sterke bånd, bidrar 

webkamera til nye måter å utdype relasjoner som allerede er etablert og utviklet ved hjelp av 

andre kommunikasjonsverktøy, og til å styrke allerede eksisterende sterke bånd fra 

offlinesfæren. Webkameraet fremstår som en ”sanseforsterker”, et verktøy som gjør at det andre 

mennesket trer tydeligere frem. Det kan også gi bedre oversikt over situasjonen, med mer 

nyansert informasjon om den andres identitet, motivasjon, og egentlige mening i interaksjonen. 

Ansiktets inntreden i interaksjonen gjør det også vanskeligere å presentere seg selv på en ønsket 

måte, som resulterer i at ungdommene stiller høye krav til gjensidighet og tillit før webkamera 

introduseres i en ny sosial relasjon. Webkamera fremstår derfor som et intimt verktøy, om ikke 

alltid i innhold, så i form.  

Utbredelse 

Det er mange som har webkamera, men det brukes på langt nær så ofte som IM og nettsamfunn. 

70 prosent av norske ungdommer mellom 16 og 19 år hadde i 2007 tilgang til webkamera, mens 

48 prosent av disse rapporterte at de brukte det i løpet av en måned. Totalt brukte 34 prosent av 

ungdommer mellom 16 og 19 år webkamera i løpet av en måned. De bruker webkamera i langt 

større grad enn de eldre aldersgruppene i vårt utvalg, som strekker seg fra 16-29 år. Det ulike 

omfanget av bruk mellom de ulike aldersgruppene forklarer vi med livsfase- og 

kohortforskjeller. De unge fremstår som mer sosialt eksplorerende, og ønsker i større grad å 

etablere nye relasjoner enn de eldre. De er dessuten langt mer sosialt aktive på nettet enn de 

eldre, noe vi mener tildels kan forklares med livsfasen de er i. Samtidig er webkamera en 

teknologisk nyvinning som ikke var utbredt da de eldste (25-29 år) var på samme alder som den 

yngste aldersgruppen i vårt utvalg, som vitner om at forskjellene også kan skyldes en 

kohorteffekt. Den midterste aldersgruppen (20-24 år) har de mest etablerte bruksmønstrene. 

Deres webkamerabruk påvirkes i liten grad av annen sosial nettaktivitet, i motsetning til hva vi 
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ser blant de yngste og eldste i utvalget. Dette mener vi skyldes at denne aldersgruppen er 

mindre eksplorerende enn de yngste, samtidig som de er unge nok til å ha opplevd 

introduksjonen av webkamera, som muliggjør en mer etablert bruk av kommunikasjonsverktøy 

på nettet. De eldste bruker langt mindre webkamera enn de øvrige gruppene, men dersom de er 

svært aktive sosiale nettbrukere, øker også bruken av webkamera, som tyder på at deres 

bruksmønster er mindre etablert og lettere lar seg påvirke av andre vaner på nettet.  

Webkamera benyttes først og fremst med mennesker man kjenner godt. Blant 16-19-åringene 

ser vi at webkamera i hovedsak anvendes med nære relasjoner de har hyppig kontakt med 

utenom nettet, mens de eldre aldersgruppene i større grad bruker det med nære relasjoner som 

de ser sjelden utenom nettet. Dette kan også skyldes livsfaseforskjeller, ved at de yngste fortsatt 

bor hjemme hos foreldrene, mens de eldste gjerne har flyttet ut, kanskje til andre byer og land, 

for å studere eller jobbe. 

Webkamerabrukere skiller seg ut fra resten av utvalget ved at de er mer opptatt av å treffe nye 

mennesker. Er de i tillegg unge, øker denne motivasjonen.  

Utvikling av nye relasjoner 

Webkameraets betydning for nye sosiale relasjoner varierer i henhold til ulike typer relasjoner. 

Der intensjonen er å bringe relasjonen utenfor nettet, får webkamera rollen som kontrollpost og 

mellomlanding før et ansikt til ansikt-møte. Der intensjonen er å holde interaksjonen på nettet, 

fremstår webkamera i større grad som en test på at man ikke blir lurt, og en nesten virkelig 

møteplass.   

Vi har anvendt begrepene personfokusert og innholdsfokusert samhandling for å beskrive disse 

samhandlingsrammene. Disse beskriver også hvilken innstilling ungdommene har til 

relasjonene de etablerer på Internett. Relasjoner på nettet som innebærer innholdsfokusert 

samhandling bærer preg av å være interesse- eller underholdningsrelasjoner. De opprettholdes i 

kraft av å ha noe å snakke om og er tilsynelatende skjøre ved at de kan oppstå og forsvinne uten 

at ungdommene opplever det som problematisk. I en personfokusert samhandling er den 

konkrete personen man kommuniserer med viktigere enn i innholdsfokusert samhandling, og 

relasjonen fremstår som mer forpliktende. 
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På bakgrunn av våre funn foreslår vi en modell for stegene i utviklingen av en relasjon på 

Internett, og webkameraets plassering i denne: 

 

Figur 7.1 Relasjonsutvikling fra nettsamfunn til et eventuelt møte ansikt til ansikt. 

Illustrasjonen viser et idealtypisk forløp for overgangen fra et første møte på nettsamfunn til et 

potensielt ansikt til ansikt-møte for en webkamerabruker. Pilene mellom hver enkelt boks viser 

forflytningen mellom de ulike verktøyene og utviklingen av relasjonen, mens de hele blå linjene 

illustrerer hvilken intensjon man har for kommunikasjonen. Her kommer samspillet mellom 

kommunikasjonsverktøyene klart til syne og synliggjør webkameraets intime plassering i det 

sosiale og teknologiske landskapet. Mens nettsamfunn er velegnede arenaer for å etablere 

kontakt med nye mennesker, egner de seg dårlig til å utvikle en relasjon på grunn av sin 

asynkrone og halvoffentlige karakter. Gjennom å velge IM og etter hvert webkamera styrer 

informantene graden av nærhet i relasjonen i en mer intim retning, med et ansikt til ansikt-møte 

som den normativt beste samhandlingsformen for en personfokusert samhandling. En 

innholdsfokusert samhandling vil heller holde seg til nettet, og i det lengste strekke seg til 

webkamera. De to hovedrammene, personfokusert og innholdsfokusert samhandling, er ikke 

fastlagte, men kan endres underveis. Dette illustreres med de stiplete pilene, hvor vi ser at 

intensjonen kan endres på nettsamfunn, IM og webkamera i personfokusert eller 

innholdsfokusert retning. Mobiltelefon fremstår som et overgangsverktøy til ansikt til ansikt-

møte. 
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Innenfor de hovedrammene vi her har skissert har vi funnet ulike relasjonstyper for nyetablerte 

relasjoner på Internett. Flørt og vennskap er to primære relasjonstyper, som igjen kan deles opp 

etter hvilken intensjonslinje aktørene følger, altså om relasjonen er person- eller 

innholdsfokusert. De fire relasjonstypene vi ender opp med, er karakterisert av ulik bruk av 

personlige og kulturelle referanser for å bygge tillit, som gjerne er et kriterium for videreføring 

av relasjonen til nye verktøy.  

Selvpresentasjon 

Webkamera gir en opplevelse av nesten å være sammen med vedkommende. Det er en 

mellomting mellom fysisk tilstedeværelse og tekstbasert kommunikasjon på Internett. Ansiktets 

inntreden i interaksjonen gjør det imidlertid også vanskeligere å presentere seg selv på en 

ønsket måte, det blir vanskeligere å styre sin avgitte informasjon og man risikerer å gi inntrykk 

av å være lite oppriktig. Mens den skriftlige og sporadiske interaksjonspraksisen med flere 

mennesker på IM er veletablert, kolliderer denne med adekvat bruk av ansiktet fordi 

grunnleggende premisser for ansiktets delaktighet i kommunikasjon er fraværende. IM-

praksisen i kombinasjon med webkameraets utforming fører til at man ikke har oversikt over 

hvor interaksjonspartneres oppmerksomhet er rettet, noe som skaper forvirring rundt egen rolle 

som deltager og tilskuer. Å presentere et passende ansikt er dessuten vanskelig når man ikke 

kan benytte det som kilde til informasjon samtidig som at man selv, eller det andre mennesket 

snakker. En praksis må på plass for å unngå å sette hverandre i forlegenhet, noe vi ser 

antydninger til i eksemplene der de byråkratiserer humøret, overdriver sitt uttrykk eller 

formidler oppklarende informasjon om situasjonen. Problemene med å kontrollere sine uttrykk 

kan bidra til å belyse hvorfor ”alle” vil se andre mennesker på webkamera, men ingen vil vise 

seg selv. Den subjektive risikoen for å dumme seg ut i forbindelse med dette arbeidet ser ut til å 

være en sterkere kilde til motstand mot å bruke webkamera med nye mennesker enn frykten for 

å komme i kontakt med ”nettgriser”.  

Felt i endring 

Sett at det ikke bare er en livsfaseeffekt, men også en kohorteffekt at webkamera brukes i større 

grad blant de yngre enn de eldre, kan vi forvente å se en økning av den generelle bruken 

fremover, siden ungdoms bruksmønster er kjent for å prege fremtidens bruksmønstre (Drotner 

2000:149). Refleksjonene som våre informanter gjør seg om de ulike problemene og 
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usikkerheten med selvpresentasjon ved hjelp av webkamera, vitner samtidig om at webkamera 

er en ny teknologi hvor normer og brukskultur ikke er etablert ennå. Vi kan altså forvente at 

dagens brukskultur ikke nødvendigvis vil videreføres i samme form, men vil endre seg med tid 

og med endringer i det teknologiske og sosiale landskapet forøvrig. I hvilken retning er derimot 

mer usikkert. 

Til tross for at informantene er opptatt av ”å være seg selv” og å opptre så konsistent som mulig 

på verktøyene vi har sett på i denne oppgaven, forholder de seg til at andre kan lure dem. 

Oppfatningen om Internett som fristed for identitetslek og mennesker med lumske hensikter 

bidrar til at tillit og kunnskap om de man møter fremstår som en sentral faktor for 

relasjonsinngåelse. For de yngre kan en økt grad av åpenhet om identitet på nettet være av 

avgjørende betydning for hvor terskelen for å bruke webkamera med nye relasjoner skal ligge. 

Der vi i dag ser at webkamera er vanskelig å benytte seg av med nye relasjoner, kan utbredelsen 

av brukskulturer preget av mer ærlige representasjoner, som den vi ser på nettsamfunn som 

Facebook, bidra til et mer utydelig skille mellom offline og online-sfæren. Dette kan føre til at å 

presentere seg selv ved hjelp av webkamera oppleves som enklere, og med det bidra til at 

webkamera får økt relevans i utviklingen av nye relasjoner på Internett.  
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Vedlegg A 

Forespørsel om å delta i intervju  
Vi er to masterstudenter i sosiologi ved Universitetet i Oslo som holder på med den avsluttende 
masteroppgaven. Temaet for oppgaven er ungdoms bruk av webkamera, og vi skal undersøke 
hvordan ungdommer bruker webkamera og hvilke holdninger disse har til mediet. For å finne ut 
av dette vil vi intervjue 15-20 ungdommer i alderen 16–19 år som bruker webkamera månedlig 
eller oftere.  
Spørsmålene vil dreie seg om praktisk bruk av webkamera, ulike opplevelser på webkamera, 
når det er nyttig og mindre nyttig å bruke webkamera, meninger om ulike typer 
webkamerabruk etc.  
Selv om vi er to som skriver oppgaven sammen, vil bare en av oss foreta intervjuet. Vi vil 
bruke båndopptaker og ta notater mens vi snakker sammen. Intervjuet vil ta omtrent en time, 
og vi blir sammen enige om tid og sted.  
Det er frivillig å være med og du har mulighet til å trekke deg når som helst underveis, uten å 
måtte begrunne dette nærmere. Dersom du trekker deg vil alle innsamlede data om deg bli 
slettet. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne kjenne 
seg igjen i den ferdige oppgaven. Opplysningene anonymiseres og opptakene slettes når 
oppgaven er ferdig, innen 1. oktober 2008.  
Dersom du har lyst å være med på intervjuet, er det fint om du skriver under på den vedlagte 
samtykkeerklæringen og tar den med på intervjuet.  
Hvis det er noe du lurer på kan du ringe/sende sms til xxx (Helle) eller xxx (Aksel), eller sende 
en e-post til xxx. Du kan også kontakte vår veileder Ivar Frønes ved institutt for sosiologi på 
telefonnummer xxx.  
Studien er tilrådd av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste A/S.  
 
Med vennlig hilsen  
Helle Jacobsen  Aksel Kjær Vidnes   
 
 
 
 
 
 
 
Samtykkeerklæring 
Jeg har mottatt informasjon om studien av ungdoms bruk av webkamera og samtykker til å 
stille til intervju.  
 
Signatur …………………………………………………….. Telefonnummer …………………………….. 
 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien av ungdoms bruk av webkamera og samtykker til at 
mitt barn kan delta.  
 
 
Signatur……………………………………………………….. Telefonnummer……………………………… 
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Vedlegg B 

Intervjuguide 

Intro: Jeg heter ………. og er student på Universitetet i Oslo der jeg skriver en oppgave i 

sosiologi om webkamera. Jeg vil gjerne lære om hvordan ungdom bruker webkamera og derfor 

er jeg opptatt av dine erfaringer rundt dette.  

 

Kjønn: 

Alder: 

Klassetrinn: 

 

Innledning – generelt om nettbruk 

- Var du på nettet i går? 

 Kan du kort si litt om hva du gjorde da? 

 

Webkamera 

Nå vil jeg gjerne snakke litt om det å bruke webkamera 

- Først litt teknisk og praktisk: 

- Kan du fortelle litt om hvordan man bruker et webkamera? 

 Praktisk/teknisk/lokalitet/toveis eller enveis/lyd 

  Har du hørt om andre måter å bruke webkamera på? 

- Hender det at dere sitter flere sammen foran samme kamera?  

  Fortell: Hvem, med hvem og om hva? 

- Kan du huske grunnen til at du valgte å bruke webkamera første gang? 

- Har du brukt webkamera i løpet av de 3 siste dagene/den siste uken? 

 

 

- Så litt om hva du bruker det til og hvem du bruker det med: 

- Kan du fortelle litt om sist gang du brukte webkamera?  

  Innhold, relasjon, varighet 

-  Måtte du gjøre noen forberedelser før samtalen? 

  Hva da? Annerledes om det var med en annen? 

-  Gikk dere da rett til webkamera eller begynte dere samtalen et annet  sted?   

  Avtale? Startet på MSN? Annerledes med annen relasjon? 

 

-  Hvordan var det?  

  Opplevelse. Gøy, kjedelig…Hvorfor? 

-  Hva synes du om det?  

  Refleksjon rundt den konkrete erfaringen/det å bruke webkamera 

  Sammenligne med AtA og tekstbasert chat 

- Snakker du stort sett med de samme personene på webkamera? 

  Hvem er det? Hvor ofte?  

- Hvem synes du det passer å snakke med på webkamera?  

  Kan du komme på en episode der det ikke passet?  
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- Har du opplevd noe spesielt hyggelig på webkamera? 

  Hvordan var det? 

  Hva synes du om det? 

  Hvem snakket du med? 

  Sammenlign med AtA og tekstbasert chat. 

- Har du opplevd noe spesielt lite hyggelig på webkamera?  

  Hvordan var det? 

  Hva synes du om det? 

  Hvem snakket du med? 

  Hva gjorde du da? 

  Sammenlign med AtA og tekstbasert chat 

 

 

Overganger, anonymitet og risiko 

Nå tenkte jeg vi kunne snakke litt om det å få nye venner på nettet  

- Har du venner du snakker med på webkamera som du har truffet på nettet?  Kan du 

fortelle om hvordan dere ble venner?  

   Initiativ, overgang, innhold, tid 

   Opplevelse – Refleksjon 

   Sammenlign AtA og tekstbasert chat 

- Hvordan var det første gang dere snakket sammen på webkamera?  

  Fortell. Initiativ, overgangen, innhold, tid.  

  Opplevelse - Refleksjon 

- Hvordan vet man at man har blitt venner? 

  Må man gjøre eller si noe spesielt for å bli kjent/venner?  

  Hva gjør man/hva gjør man ikke? 

  Hva forteller man (ikke) om seg selv; alder, kjønn, bosted, kontaktinfo,  

 interesser osv. Og når? 

  På hvilken måte er dette annerledes enn å bli kjent/venner utenom  

 nettet? 

- Treffer du disse nye vennene utenom nettet også?  

  Kan du fortelle om en episode? 

  Opplevelse - Refleksjon 

 

-  Synes du det er viktig å være ærlig når du snakker med nettvenner?  

  Hva er det i så fall viktig å være ærlig om?   

  Er det forskjeller på tekstbasert chat, webkamera og ansikt til ansikt? 

- Hender det at du snakker med fremmede på webkamera?  

  Fortell. Forløpet. Innhold. Hvorfor (ikke) 

-     Hvor mye forteller du om deg selv til fremmede (på webkamera)?  

  Hva forteller du? Alder, kjønn, bosted, kontaktinfo, interesser. Og når?  

  Er du ærlig?   

  På hvilken måte er det annerledes enn med folk du kjenner? 

      -     Hender det at du ikke vil fortelle hvem du er?  

  Hvorfor ikke? 

- Hvordan finner du ut av hvem folk er?  
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  Hva spør du om? Hva gjør du? 

- Hva skal til for at du tar kontakt med et nytt menneske på nettet eller svarer en som vil 

ha kontakt med deg?  

  Bør man svare alle? Frekt å la være?  

- Føler du at du er deg selv når du er på webkamera?  

  Slapper du av?  

  Er det mulig å være seg selv?  

  Hvor/når/med hvem syns du det er lettest å være deg selv?) 

- Vet foreldrene dine at du bruker webkamera?  

  Hvis ja: Har dere regler for bruk av webkamera hjemme? Hvilke?  

  Hva synes du er riktig og gal bruk? 

- Jeg har hørt at det går an å ta opptak av webkamerasamtaler. Stemmer det?  

  Er det noe man må tenke over før man viser seg på webkamera?   

 

Innhold  

Nå tenkte jeg vi kunne prate litt mer om hva du prater med folk om på nettet.  

       -      Har du noen spesielle interesser eller hobbyer?  

  Kan man snakke om det på webkamera? (Hvorfor (ikke)  

  Hvor passer det?  

  Med hvem? 

       -  Er det noe det passer spesielt godt å snakke om eller gjøre på webkamera?  Hva 

passer ikke? 

       -      Hender det at du flørter med folk på webkamera?  

  Hvordan gjør man det?  

  Med hvem? 

       -      Hender det at flørt fører til noe seksuelt?   

 

Eventuelle tilleggsspørsmål 

- Har du lyst til å vise meg kontaktlisten din på MSN og fortelle litt om hvem de forskjellige er, 

hvordan du har kommet i kontakt med dem og hvordan du pleier å prate med dem? 

- Vanskelige temaer – er det enklere å prate om på nettet?   
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Vedlegg C 

i
 Spørreskjema – webkameraspørsmål: 

 

Hvor ofte chatter du med andre på nettet på følgende måte? 

- Via skrift på tastaturet 

- Via webkamera 

- Via lyd/mikrofon/headset (ikke webkamera) 

 

Har du/har du tilgang til webkamera til dansikt til ansiktmaskinen? 

- Ja 

- Nei 

 

Hvorfor er webkamera interessant for deg? 

(Åpent svar) 

 

Har du lyd og mikrofon/headset til eller integrert i dansikt til ansiktmaskinen?  

- Ja  

- Nei 

 

Hvor interessant er webkamera for deg? 

- Svært interessant 

- Ganske interessant 

- Ganske uinteressant  

- Svært uinteressant 

- Vet ikke 

 

Hvorfor er webkamera uinteressant for deg? 

(Åpent svar) 

 

Du har ikke webkamera. Hvor høy betydning har disse grunnene for at du ikke har skaffet 

webkamera? 

1-5 der 1 er ingen betydning og 5 svært høy betydning, eller ‟vet ikke‟. 

- Webkamera er dyrt å skaffe. 

- Webkamera har dårlig teknologi/bildeoverføring. 

- Webkamera er ikke lett nok å bruke. 

- Webkamera er overflødig. 

- Webkamera er interessant, men har ikke fått kjøpt det ennå. 

- Det er ikke ønskelig å se hverandre når vi chatter. 

- Det er ikke ønskelig at andre skal se meg når vi chatter. 

- Webkamera forbindes med ‟luskete‟ virksomhet på nettet. 

- Kjenner ikke mulighetene til webkamera 

- Det er ingen andre å chatte med som har webkamera. 
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Du bruker sjelden webkamera. Hvor høy betydning har disse grunnene for at du ikke bruker 

webkamera oftere? 

Svaralternativer: 1-5 der 1 er ingen betydning og 5 svært høy betydning, eller ‟vet ikke‟. 

- Webkamera har dårlig teknologi/bildeoverføring. 

- Webkamera er ikke lett nok å bruke. 

- Webkamera er overflødig. 

- Webkamera er interessant, men har ikke fått kjøpt det ennå. 

- Det er ikke ønskelig å se hverandre når vi chatter. 

- Det er ikke ønskelig at andre skal se meg når vi chatter. 

- Webkamera forbindes med ‟luskete‟ virksomhet på nettet. 

- Det er ingen andre å chatte med som har webkamera. 

 

Hvis du utelukker annen kontakt og tenker på chat på dansikt til ansikten i de tre formene (chat 

via skrift på tastaturet, chat via webkamera og chat via lyd/mikrofon/headset), hvilket av disse 

alternativene mener du er best egnet til situasjonen som beskrives nedefor? 

Svaralternativer: Chat via skrift, chat via webkamera, chat via lyd/mikrofon/headset eller ikke 

aktuelt.  

- Prate om interesser. 

- Finne ut hvem nye kontakter jeg har møtt på nettet egentlig er. 

- Utgi meg for å være en annen. 

- Snakke om vanskelige ting. 

- Komme i kontakt med nye mennesker. 

- Flørte med folk jeg kjenner. 

- Flørte med fremmede. 

- Avstands-sex. 

- Planlegge ting å gjøre. 

- Diskutere spill/musikk/film. 

- Diskutere politikk og samfunn. 

- Holde kontakt med venner langt borte. 

 

Når du chatter via webkamera, hvem chatter du oftest med? 

- Venner/familie jeg ser ofte ansikt til ansikt. 

- Venner/familie jeg ser sjelden ansikt til ansikt. 

- Nye nettvenner jeg ikke har truffet ansikt til ansikt. 

- Bekjente/fremmede jeg har truffet på nett. 

- Kjæreste/flirt. 

- Annet/ingen av disse. 

ii
 Indikator for sosial aktivitet på nettet. 

Opprinnelig var indikatorspørsmålene kodet slik at ‟Daglig aktivitet‟ fikk verdien 1,  der 

‟Ukentlig aktivitet‟ fikk verdien 2, ‟Månedlig aktivitet‟ fikk verdien 3, ‟Sjeldnere‟ fikk verdien 

4 og ‟Aldri/ikke aktuelt‟ fikk verdien 5. Innledningsvis snudde vi på denne skalaen og innførte 

0 for ‟Ingen aktivitet‟ slik at den enklere skal kunne leses i ulike analyser. Vi har benyttet 

indeksen med ulike typer inndelinger etter behov, både dikotomisert og kontinuerlig med fem 
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verdier. Ettersom indeksen er et sammensatt mål på et gjennomsnittlig antall aktiviteter og 

gjennomsnittlig hyppighet av disse, blir de opprinnelige navnene på kategoriene ikke dekkende 

fordi de kun beskriver hyppigheten. Derfor har vi valgt å gi de fem verdiene navn som bedre 

beskriver hva indeksen er et mål på; ‟Ingen aktivitet‟, ‟Lav aktivitet‟, ‟Middels aktivitet‟, ‟Høy 

aktivitet‟ og ‟Svært høy aktivitet‟ på nettsamfunn. Respondenter som har svart ‟Aldri/ikke 

aktuelt‟ på samtlige spørsmål får 0 indekspoeng og ‟Ingen aktivitet‟ på vår femdelte skala. 

Respondenter som skårer mellom 0,01 og 1 indekspoeng får verdien 1 på skalaen osv. Samtidig 

vil tallene vi får ut av vår sammensatte indeks ikke bli lest direkte, men være gjenstand for 

fortolkning.  

 

I en univariat frekvensanalyse av indeksen, som ikke er inndelt i fem kategorier, finner vi at 

observasjonene i indeksen spres tilnærmet lik normalfordelingen, at den gjennomsnittlige 

verdien er 1,82, og at medianen ligger på 1,92. Dette gir oss en indikasjon på at indeksen 

fungerer som et tolkbart mål på sosial nettaktivitet, og at toppunktet ligger i underkant av 

middels aktivitet. 

For å måle hvor god indeksen er kan vi henvende oss til Cronbach‟s Alpha, som måler intern 

konsistens og beskriver i hvilken grad vår indeks gir et generaliserbart måleresultat (Ringdal 

2001, Skog 2005).  Her ser vi at vår indeks har en relativt høy Chronbach‟s Alpha, på 0,93, som 

godt nok til å gi oss støtte for at indeksen er reliabel.   

Reliability Statistics

,934 ,934 12

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of Items

  

iii Bivariat krysstabell, webkamerabruk fordelt på aldersgrupper med signifikanstest. 

Webkambrukere dikotom omkodet * Alder tredelt uten 15 Crosstabulation

179 177 228 584

65,8% 76,0% 85,4% 75,6%

93 56 39 188

34,2% 24,0% 14,6% 24,4%

272 233 267 772

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Alder

tredelt  uten 15

Count

% within Alder

tredelt  uten 15

Count

% within Alder

tredelt  uten 15

bruker ikke webkamera

bruker webkamera

Webkambrukere dikotom

omkodet

Total

16-19 år 20-24 år 25-29 år

Alder tredelt uten 15

Total

 
Chi-Square  Tests

28,071a 2 ,000

28,638 2 ,000

28,023 1 ,000

772

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 56,74.

a. 

 
 



 183 

                                                                                                                                                

 
iv

 Hvem kommuniserer du mest med på nettsamfunn, etter bruk eller ikke-bruk av 

webkamera. 

Hvem kommuniserer du MEST med v ia communitytj enester på nettet? * Webkambrukere dikotom omkodet

Crosstabulation

25 21 46

4,3% 11,2% 6,0%

15 17 32

2,6% 9,0% 4,1%

92 32 124

15,8% 17,0% 16,1%

391 107 498

67,0% 56,9% 64,5%

61 11 72

10,4% 5,9% 9,3%

584 188 772

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Personer jeg har møtt

via nettet og kun har

vært i  kontakt..

Personer jeg har møtt

via nettet men også

hatt kontakt med..

Personer jeg har møtt

utenom nettet men nå

mest har kontak..

Personer jeg har møtt

utenom nettet og

fortsatt treffer ut..

Annet/ ingen av disse

Hvem

kommuniserer du

MEST med via

communitytjenester

på nettet?

Total

bruker ikke

webkamera

bruker

webkamera

Webkambrukere dikotom

omkodet

Total

 
 

Chi-Square  Tests

31,291a 4 ,000

28,012 4 ,000

26,113 1 ,000

772

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 7,79.

a. 
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v
 Aldersinndelt krysstabell – Hvem kommuniserer du mest med på nettsamfunn.  

Crosstab

9 13 22

5,0% 14,0% 8,1%

6 8 14

3,4% 8,6% 5,1%

22 13 35

12,3% 14,0% 12,9%

129 55 184

72,1% 59,1% 67,6%

13 4 17

7,3% 4,3% 6,3%

179 93 272

100,0% 100,0% 100,0%

8 4 12

4,5% 7,1% 5,2%

4 3 7

2,3% 5,4% 3,0%

31 11 42

17,5% 19,6% 18,0%

121 35 156

68,4% 62,5% 67,0%

13 3 16

7,3% 5,4% 6,9%

177 56 233

100,0% 100,0% 100,0%

8 4 12

3,5% 10,3% 4,5%

5 6 11

2,2% 15,4% 4,1%

39 8 47

17,1% 20,5% 17,6%

141 17 158

61,8% 43,6% 59,2%

35 4 39

15,4% 10,3% 14,6%

228 39 267

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Personer jeg har møtt

via nettet og kun har

vært i kontakt..

Personer jeg har møtt

via nettet men også

hatt kontakt med..

Personer jeg har møtt

utenom nettet men nå

mest har kontak..

Personer jeg har møtt

utenom nettet og

fortsatt treffer ut..

Annet/ ingen av disse

Hvem

kommuniserer du

MEST med via

communitytjenester

på nettet?

Total

Personer jeg har møtt

via nettet og kun har

vært i kontakt..

Personer jeg har møtt

via nettet men også

hatt kontakt med..

Personer jeg har møtt

utenom nettet men nå

mest har kontak..

Personer jeg har møtt

utenom nettet og

fortsatt treffer ut..

Annet/ ingen av disse

Hvem

kommuniserer du

MEST med via

communitytjenester

på nettet?

Total

Personer jeg har møtt

via nettet og kun har

vært i kontakt..

Personer jeg har møtt

via nettet men også

hatt kontakt med..

Personer jeg har møtt

utenom nettet men nå

mest har kontak..

Personer jeg har møtt

utenom nettet og

fortsatt treffer ut..

Annet/ ingen av disse

Hvem

kommuniserer du

MEST med via

communitytjenester

på nettet?

Total

Alder tredelt uten 15
16-19 år

20-24 år

25-29 år

bruker ikke

webkamera

bruker

webkamera

Webkambrukere dikotom

omkodet

Total
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Chi-Square Tests

11,846a 4 ,019

11,332 4 ,023

11,259 1 ,001

272

2,497b 4 ,645

2,305 4 ,680

1,928 1 ,165

233

20,127c 4 ,000

15,038 4 ,005

12,145 1 ,000

267

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by -Linear

Association

N of  Valid Cases

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by -Linear

Association

N of  Valid Cases

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by -Linear

Association

N of  Valid Cases

Alder t redelt uten 15

16-19 år

20-24 år

25-29 år

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

1 cells  (10,0%) hav e expected count less than 5.  The minimum expected count

is  4,79.

a. 

3 cells  (30,0%) hav e expected count less than 5.  The minimum expected count

is  1,68.

b. 

2 cells  (20,0%) hav e expected count less than 5.  The minimum expected count

is  1,61.

c . 

 

vi
 Krysstabell – webkamerabruk/rene nettrelasjoner. 

Crosstab

448 101 549

76,7% 53,7% 71,1%

136 87 223

23,3% 46,3% 28,9%

584 188 772

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Not answered

Personer jeg har

møtt via nettet og kun

har vært i kontakt..

Hvem kommuniserer

du med via

communitytjenester på

nettet? Flere svar mulig

Personer jeg har møtt

via nettet og kun har

vært i kontakt..

Total

bruker ikke

webkamera

bruker

webkamera

Webkambrukere dikotom

omkodet

Total

 
 

Chi-Square Tests

36,589b 1 ,000

35,478 1 ,000

34,654 1 ,000

,000 ,000

36,541 1 ,000

772

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

54,31.

b. 

 

vii
 Aldersinndelt krysstabell – webkamerabruk/rene nettrelasjoner. 
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Hvem ko mmuniserer d u med via commu nitytjen ester p å nettet? Flere svar mulig Personer jeg har møtt via nettet og kun har vært i kon takt..  *

Webkambru kere dikoto m omkodet * Ald er tredelt uten 15 Crosstabulation

124 40 164

69,3% 43,0% 60,3%

55 53 108

30,7% 57,0% 39,7%

179 93 272

100,0% 100,0% 100,0%

137 38 175

77,4% 67,9% 75,1%

40 18 58

22,6% 32,1% 24,9%

177 56 233

100,0% 100,0% 100,0%

187 23 210

82,0% 59,0% 78,7%

41 16 57

18,0% 41,0% 21,3%

228 39 267

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Not answered

Personer jeg har

møtt  via net tet og kun

har vært  i kontakt. .

Hvem kommuniserer

du med via

communitytjenester på

nettet? F lere svar mulig

Personer jeg har mø tt

via nettet  og kun har

vært  i kontakt. .

Total

Not answered

Personer jeg har

møtt  via net tet og kun

har vært  i kontakt. .

Hvem kommuniserer

du med via

communitytjenester på

nettet? F lere svar mulig

Personer jeg har mø tt

via nettet  og kun har

vært  i kontakt. .

Total

Not answered

Personer jeg har

møtt  via net tet og kun

har vært  i kontakt. .

Hvem kommuniserer

du med via

communitytjenester på

nettet? F lere svar mulig

Personer jeg har mø tt

via nettet  og kun har

vært  i kontakt. .

Total

Alder tredelt  uten 15

16-19 år

20-24 år

25-29 år

bruker ikke

webkamera

bruker

webkamera

Webkambrukere dikotom

omkodet

Total

 
Chi-Square Tests

17,633b 1 ,000

16,553 1 ,000

17,510 1 ,000

,000 ,000

17,568 1 ,000

272

2,073c 1 ,150

1,594 1 ,207

1,996 1 ,158

,159 ,105

2,064 1 ,151

233

10,532d 1 ,001

9,204 1 ,002

9,261 1 ,002

,003 ,002

10,492 1 ,001

267

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact T est

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact T est

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact T est

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Alder tredelt uten 15
16-19 år

20-24 år

25-29 år

Value df

Asymp. Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(1-s ided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is  36,93.b. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is  13,94.c . 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is  8,33.d. 
 

viii
 Krysstabell – Webkamerabruk/Kommuniserer med personer møtt via nettet, men også 

hatt kontakt med utenom nettet 
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Crosstab

472 103 575

80,8% 54,8% 74,5%

112 85 197

19,2% 45,2% 25,5%

584 188 772

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Not answered

Personer jeg har møtt

via nettet men også

hatt kontakt med..

Hvem kommuniserer

du med via

communitytjenester på

nettet? Flere svar mulig

Personer jeg har møtt

via nettet men også

hatt kontakt med..

Total

bruker ikke

webkamera

bruker

webkamera

Webkambrukere dikotom

omkodet

Total

 
Chi-Square Tes ts

50,718b 1 ,000

49,357 1 ,000

47,115 1 ,000

,000 ,000

50,652 1 ,000

772

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(1-s ided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less  than 5. The minimum expected count is

47,97.

b. 

 

ix
 Aldersinndelt krysstabell – webkamerabruk/nettrelasjoner som jeg også treffer utenom 

nettet. 

Crosstab

134 44 178

74,9% 47,3% 65,4%

45 49 94

25,1% 52,7% 34,6%

179 93 272

100,0% 100,0% 100,0%

145 37 182

81,9% 66,1% 78,1%

32 19 51

18,1% 33,9% 21,9%

177 56 233

100,0% 100,0% 100,0%

193 22 215

84,6% 56,4% 80,5%

35 17 52

15,4% 43,6% 19,5%

228 39 267

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Not  answered

Personer jeg har møtt

via net tet men også

hatt  kontakt med. .

Hvem kommuniserer

du med via

communityt jenester på

nettet? Flere svar mulig

Personer jeg har møtt

via net tet men også

hatt  kontakt med. .

Total

Not  answered

Personer jeg har møtt

via net tet men også

hatt  kontakt med. .

Hvem kommuniserer

du med via

communityt jenester på

nettet? Flere svar mulig

Personer jeg har møtt

via net tet men også

hatt  kontakt med. .

Total

Not  answered

Personer jeg har møtt

via net tet men også

hatt  kontakt med. .

Hvem kommuniserer

du med via

communityt jenester på

nettet? Flere svar mulig

Personer jeg har møtt

via net tet men også

hatt  kontakt med. .

Total

Alder t redelt uten 15
16-19 år

20-24 år

25-29 år

bruker ikke

webkamera

bruker

webkamera

Webkambrukere dikotom

omkodet

Total
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Chi-Square Tests

20,538b 1 ,000

19,338 1 ,000

20,182 1 ,000

,000 ,000

20,462 1 ,000

272

6,250c 1 ,012

5,358 1 ,021

5,839 1 ,016

,016 ,012

6,224 1 ,013

233

16,934d 1 ,000

15,181 1 ,000

14,356 1 ,000

,000 ,000

16,871 1 ,000

267

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact T est

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact T est

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact T est

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Alder tredelt uten 15
16-19 år

20-24 år

25-29 år

Value df

Asymp. Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(1-s ided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is  32,14.b. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is  12,26.c . 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is  7,60.d. 
 

 
 
x
 Krysstabell – Webkamerabruk/personer jeg har møtt utenom nettet men nå har mest 

kontakt med på nettet. 

 

Crosstab

240 50 290

41,1% 26,6% 37,6%

344 138 482

58,9% 73,4% 62,4%

584 188 772

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Not answered

Personer jeg har møtt

utenom nettet men nå

mest har kontak..

Hvem kommuniserer du

med via

communitytjenester på

nettet? Flere svar mulig

Personer jeg har møtt

utenom nettet men nå

mest har kontak..

Total

bruker ikke

webkamera

bruker

webkamera

Webkambrukere dikotom

omkodet

Total

 
Chi-Square Tes ts

12,749b 1 ,000

12,139 1 ,000

13,209 1 ,000

,000 ,000

12,733 1 ,000

772

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(1-s ided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less  than 5. The minimum expected count is

70,62.

b. 

 

xi
 Aldersinndelt krysstabell – webkamerabruk/relasjoner fra utenom nett som jeg nå har 

mest kontakt med på nett. 
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Crosstab

72 24 96

40,2% 25,8% 35,3%

107 69 176

59,8% 74,2% 64,7%

179 93 272

100,0% 100,0% 100,0%

70 15 85

39,5% 26,8% 36,5%

107 41 148

60,5% 73,2% 63,5%

177 56 233

100,0% 100,0% 100,0%

98 11 109

43,0% 28,2% 40,8%

130 28 158

57,0% 71,8% 59,2%

228 39 267

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Not answered

Personer jeg har møtt

utenom nettet  men nå

mest har kontak. .

Hvem kommuniserer du

med via

communitytjenester på

nettet? Flere svar mulig

Personer jeg har møtt

utenom nettet  men nå

mest har kontak. .

Total

Not answered

Personer jeg har møtt

utenom nettet  men nå

mest har kontak. .

Hvem kommuniserer du

med via

communitytjenester på

nettet? Flere svar mulig

Personer jeg har møtt

utenom nettet  men nå

mest har kontak. .

Total

Not answered

Personer jeg har møtt

utenom nettet  men nå

mest har kontak. .

Hvem kommuniserer du

med via

communitytjenester på

nettet? Flere svar mulig

Personer jeg har møtt

utenom nettet  men nå

mest har kontak. .

Total

Alder tredelt  uten 15
16-19 år

20-24 år

25-29 år

bruker ikke

webkamera

bruker

webkamera

Webkambrukere dikotom

omkodet

Total

 
 

Chi-Square Tests

5,570b 1 ,018

4,957 1 ,026

5,722 1 ,017

,023 ,012

5,550 1 ,018

272

2,990c 1 ,084

2,465 1 ,116

3,091 1 ,079

,111 ,057

2,977 1 ,084

233

3,010d 1 ,083

2,430 1 ,119

3,127 1 ,077

,112 ,058

2,999 1 ,083

267

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact T est

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact T est

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact T est

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Alder tredelt uten 15
16-19 år

20-24 år

25-29 år

Value df

Asymp. Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(1-s ided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is  32,82.b. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is  20,43.c . 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is  15,92.d. 

 

xii
 Krysstabell – Webkamerabruk/personer jeg har møtt utenom nettet og fortsatt treffer 

utenom nettet.  
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Crosstab

104 27 131

17,8% 14,4% 17,0%

480 161 641

82,2% 85,6% 83,0%

584 188 772

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Not answered

Personer jeg har

møtt utenom nettet

og fortsatt treffer ut..

Hvem kommuniserer

du med via

communitytjenester på

nettet? Flere svar mulig

Personer jeg har møtt

utenom nettet og

fortsatt treffer ut..

Total

bruker ikke

webkamera

bruker

webkamera

Webkambrukere dikotom

omkodet

Total

 
Chi-Square Tests

1,199b 1 ,274

,967 1 ,325

1,236 1 ,266

,315 ,163

1,197 1 ,274

772

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

31,90.

b. 

 

xiii
 Krysstabell – hvor viktig er det å ha daglig kontakt med nære venner, i forhold til 

webkamerabruk 

Crosstab

283 116 399

48,3% 61,4% 51,5%

229 56 285

39,1% 29,6% 36,8%

36 7 43

6,1% 3,7% 5,5%

12 3 15

2,0% 1,6% 1,9%

26 7 33

4,4% 3,7% 4,3%

586 189 775

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Svært viktig

Ganske viktig

Mindre viktig

Ikke viktig i  det hele tatt

Vet ikke

Og hvor VIKTIG er disse

ulike behovene for deg

når du skal kommunisere

med andre? Ha daglig/

ofte kontakt med nære

venner

Total

bruker ikke

webkamera

bruker

webkamera

Webkambrukere dikotom

omkodet

Total

 

Chi-Square  Tests

10,090a 4 ,039

10,232 4 ,037

5,248 1 ,022

775

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 3,66.

a. 
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xiv

 Krysstabell – hvor viktig er det å møte nye mennesker, i forhold til webkamerabruk. 

Crosstab

24 27 51

4,1% 14,3% 6,6%

176 69 245

30,0% 36,5% 31,6%

264 73 337

45,1% 38,6% 43,5%

85 13 98

14,5% 6,9% 12,6%

37 7 44

6,3% 3,7% 5,7%

586 189 775

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Svært viktig

Ganske viktig

Mindre viktig

Ikke viktig i  det hele tatt

Vet ikke

Og hvor VIKTIG er disse

ulike behovene for deg

når du skal kommunisere

med andre? Møte nye

mennesker/ venner

Total

bruker ikke

webkamera

bruker

webkamera

Webkambrukere dikotom

omkodet

Total

 

 

Chi-Square  Tests

34,091a 4 ,000

31,703 4 ,000

25,284 1 ,000

775

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 10,73.

a. 

 

 

 
xv

 Krysstabell – hvem webkamerabrukere chatter med på webkamera, i forhold til 

aldersgrupper. 
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Når du chatter via webkamera, hvem chatter du oftest med? * Alder tredelt uten 15 * Webkambrukere dikotom omkodet Crosstabulation

35 21 20 76

36,8% 29,6% 29,9% 32,6%

23 22 24 69

24,2% 31,0% 35,8% 29,6%

6 3 2 11

6,3% 4,2% 3,0% 4,7%

0 1 0 1

,0% 1,4% ,0% ,4%

19 13 8 40

20,0% 18,3% 11,9% 17,2%

12 11 13 36

12,6% 15,5% 19,4% 15,5%

95 71 67 233

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

40 12 9 61

43,0% 21,4% 23,1% 32,4%

22 23 20 65

23,7% 41,1% 51,3% 34,6%

8 6 0 14

8,6% 10,7% ,0% 7,4%

5 1 6 12

5,4% 1,8% 15,4% 6,4%

17 13 2 32

18,3% 23,2% 5,1% 17,0%

1 1 2 4

1,1% 1,8% 5,1% 2,1%

93 56 39 188

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Venner/familie jeg ser

ofte ans ik t til ans ik t

Venner/familie jeg ser

s jelden ansik t til ans ik t

Nye nettvenner jeg ikke

har truffet ans ik t til ans ik t

Bek jente/fremmede jeg

har truffet på nettet

Kjæreste/ flirt

Annet/ ingen av disse

Når du chatter

v ia webkamera,

hvem chatter du

oftest med?

Total

Venner/familie jeg ser

ofte ans ik t til ans ik t

Venner/familie jeg ser

s jelden ansik t til ans ik t

Nye nettvenner jeg ikke

har truffet ans ik t til ans ik t

Bek jente/fremmede jeg

har truffet på nettet

Kjæreste/ flirt

Annet/ ingen av disse

Når du chatter

v ia webkamera,

hvem chatter du

oftest med?

Total

Webkambrukere

dikotom omkodet
bruker  ikke webkamera

bruker  webkamera

16-19 år 20-24 år 25-29 år

Alder tredelt uten 15

Total

 
Chi-Square Tests

8,720a 10 ,559

8,915 10 ,540

,065 1 ,799

233

30,969b 10 ,001

33,913 10 ,000

,339 1 ,560

188

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Webkambrukere

dikotom omkodet

bruker ikke webkamera

bruker webkamera

Value df

Asymp . Sig.

(2-sided)

6 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

,29.

a. 

7 cells (38,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

,83.

b. 

 

xvi
 Krysstabell – sosial nettaktivitet/webkamerabruk, med signifikanstest. 
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Webkambrukere dikotom omkodet * Topp 20 prosent sosiale nettbrukere Crosstabulation

473 111 584

80,4% 60,3% 75,6%

115 73 188

19,6% 39,7% 24,4%

588 184 772

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale nettbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale nettbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale nettbrukere

bruker ikke webkamera

bruker webkamera

Webkambrukere dikotom

omkodet

Total

Lav sosial

nettaktivitet

Høy sosial

nettaktivitet

Topp 20 prosent sosiale

nettbrukere

Total

 
Chi-Square Tes ts

30,784b 1 ,000

29,702 1 ,000

28,720 1 ,000

,000 ,000

30,744 1 ,000

772

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(1-s ided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less  than 5. The minimum expected count is

44,81.

b. 

 

xvii
 Krysstabell – aldersgruppe/høy sosial nettbruk, med signifkanstest. 

 

Topp 20 prosent sosiale nettbrukere * Alder tredelt uten 15 Crosstabulation

183 180 225 588

67,3% 77,3% 84,3% 76,2%

89 53 42 184

32,7% 22,7% 15,7% 23,8%

272 233 267 772

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Lav sos ial nettakt iv itet

Høy sos ial nettakt iv itet

Topp 20 prosent sosiale

nettbrukere

Total

16-19 år 20-24 år 25-29 år

Alder tredelt uten 15

Total

 
 

Chi-Square  Tests

21,643a 2 ,000

21,748 2 ,000

21,419 1 ,000

772

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 55,53.

a. 

 

xviii
 Krysstabell - daglig chat via skrift/webkamerabruk, med signifikanstest. 
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W ebkambrukere dikotom omkodet * Dikotomisert variabel for hyppig chat via skrift Crosstabulation

366 218 584

84,9% 63,9% 75,6%

65 123 188

15,1% 36,1% 24,4%

431 341 772

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Dikotomisert

variabel for hyppig chat

via skrift

Count

% within Dikotomisert

variabel for hyppig chat

via skrift

Count

% within Dikotomisert

variabel for hyppig chat

via skrift

bruker ikke webkamera

bruker webkamera

Webkambrukere dikotom

omkodet

Total

Chatter

ukentlig  el ler

sjeldnere Chatter dag lig

Dikotomisert variabel for

hyppig chat via skrift

Total

 
Chi-Square Tes ts

45,527b 1 ,000

44,395 1 ,000

45,592 1 ,000

,000 ,000

45,468 1 ,000

772

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(1-s ided)

Computed only  for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less  than 5. The minimum expected count is

83,04.

b. 

 

xix
 Krysstabell – aldersgruppe/hyppig chat via skrift, med signifikanstest. 

Dikotomisert variabel  for hyppig chat via skrift * Alder tredelt uten 15 Crosstabulation

110 139 182 431

40,4% 59,7% 68,2% 55,8%

162 94 85 341

59,6% 40,3% 31,8% 44,2%

272 233 267 772

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Chatter ukentlig

eller sjeldnere

Chatter daglig

Dikotomisert  variabel

f or hyppig chat v ia

skrif t

Total

16-19 år 20-24 år 25-29 år

Alder tredelt uten 15

Total

 

Chi-Square  Tests

43,977a 2 ,000

44,291 2 ,000

42,032 1 ,000

772

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 102,92.

a. 

 

xx
 Aldersinndelt krysstabell – sosial nettaktivitet/webkamerabruk, med signifikanstest.  
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Topp 20 prosent sosiale nettbrukere * Webkambrukere dikotom omkodet * Alder tredelt uten 15 Crosstabulation

138 45 183

75,4% 24,6% 100,0%

41 48 89

46,1% 53,9% 100,0%

179 93 272

65,8% 34,2% 100,0%

137 43 180

76,1% 23,9% 100,0%

40 13 53

75,5% 24,5% 100,0%

177 56 233

76,0% 24,0% 100,0%

198 27 225

88,0% 12,0% 100,0%

30 12 42

71,4% 28,6% 100,0%

228 39 267

85,4% 14,6% 100,0%

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale nettbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale nettbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale nettbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale nettbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale nettbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale nettbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale nettbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale nettbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale nettbrukere

Lav sosial nettakt ivitet

Høy sosial net taktivitet

Topp 20 prosent sosiale

net tbrukere

Total

Lav sosial nettakt ivitet

Høy sosial net taktivitet

Topp 20 prosent sosiale

net tbrukere

Total

Lav sosial nettakt ivitet

Høy sosial net taktivitet

Topp 20 prosent sosiale

net tbrukere

Total

Alder tredelt uten 15
16-19 år

20-24 år

25-29 år

bruker ikke

webkamera

bruker

webkamera

Webkambrukere dikotom

omkodet

Total

 
 

Chi-Square Tests

22,912b 1 ,000

21,627 1 ,000

22,429 1 ,000

,000 ,000

22,828 1 ,000

272

,009c 1 ,924

,000 1 1,000

,009 1 ,924

1,000 ,528

,009 1 ,924

233

7,792d 1 ,005

6,520 1 ,011

6,680 1 ,010

,009 ,008

7,763 1 ,005

267

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact T est

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact T est

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact T est

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Alder tredelt uten 15
16-19 år

20-24 år

25-29 år

Value df

Asymp. Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(1-s ided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is  30,43.b. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is  12,74.c . 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is  6,13.d. 
 

xxi
 Korrelasjonsanalyse mellom alder, webkamerabruk og sosial nettbruk – med kontroll 

for effekt av sosial nettbruk på korrelasjonen mellom de andre variablene. 
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Correlations

1,000 -,265 -,185

. ,000 ,000

0 770 770

-,265 1,000 ,317

,000 . ,000

770 0 770

-,185 ,317 1,000

,000 ,000 .

770 770 0

1,000 -,222

. ,000

0 769

-,222 1,000

,000 .

769 0

Correlation

Significance (2-tailed)

df

Correlation

Significance (2-tailed)

df

Correlation

Significance (2-tailed)

df

Correlation

Significance (2-tailed)

df

Correlation

Significance (2-tailed)

df

Alder tredelt uten 15

Hvor ofte chatter du med

webkamera Ny variabel

Sosial_nettbruk_indeks

Alder tredelt uten 15

Hvor ofte chatter du med

webkamera Ny variabel

Control Variables

-none- a

Sosial_nettbruk_indeks

Alder tredelt

uten 15

Hvor ofte

chatter du

med

webkamera

Ny variabel

Sosial_

nettbruk_

indeks

Cells  contain zero-order (Pearson) correlations.a. 
 

xxii
 Korrelasjonsanalyse mellom alder, webkamerabruk og chat via skrift – med kontroll 

for effekt av chat via skrift på korrelasjonen mellom de andre variablene. 

 

Correlations

1,000 -,265 -,305

. ,000 ,000

0 770 770

-,265 1,000 ,326

,000 . ,000

770 0 770

-,305 ,326 1,000

,000 ,000 .

770 770 0

1,000 -,184

. ,000

0 769

-,184 1,000

,000 .

769 0

Correlation

Significance (2-tai led)

df

Correlation

Significance (2-tai led)

df

Correlation

Significance (2-tai led)

df

Correlation

Significance (2-tai led)

df

Correlation

Significance (2-tai led)

df

Alder tredelt uten 15

Hvor ofte chatter du med

webkamera Ny variabel

Hvor ofte chatter du via

tekst Ny variabel

Alder tredelt uten 15

Hvor ofte chatter du med

webkamera Ny variabel

Control Variables

-none- a

Hvor ofte chatter du

via tekst Ny variabel

Alder tredelt

uten 15

Hvor ofte

chatter du

med

webkamera

Ny variabel

Hvor ofte

chatter du

via tekst Ny

variabel

Cells contain zero-order (Pearson) correlations.a. 

 

xxiii
 Motivasjon for å kommunisere med andre – Møte nye mennesker/alder. 
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Crosstab

31 10 10 51

11,4% 4,3% 3,7% 6,6%

100 81 62 243

36,8% 34,8% 23,2% 31,5%

107 99 131 337

39,3% 42,5% 49,1% 43,7%

18 33 46 97

6,6% 14,2% 17,2% 12,6%

16 10 18 44

5,9% 4,3% 6,7% 5,7%

272 233 267 772

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Svært viktig

Ganske viktig

Mindre viktig

Ikke viktig i det hele tatt

Vet ikke

Og  hvor VIKTIG er disse

ulike behovene for deg

når du skal kommunisere

med andre? Møte nye

mennesker/ venner

Total

16-19 år 20-24 år 25-29 år

Alder tredelt uten 15

Total

 
 

Chi-Square  Tests

40,755a 8 ,000

41,505 8 ,000

25,645 1 ,000

772

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 13,28.

a. 

 
 

 
xxiv

 Motivasjon for å kommunisere med andre – Møte nye mennesker/webkamera. 

 

Crosstab

24 27 51

4,1% 14,3% 6,6%

176 69 245

30,0% 36,5% 31,6%

264 73 337

45,1% 38,6% 43,5%

85 13 98

14,5% 6,9% 12,6%

37 7 44

6,3% 3,7% 5,7%

586 189 775

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Count

% within Webkambrukere

dikotom omkodet

Svært viktig

Ganske viktig

Mindre viktig

Ikke viktig i  det hele tatt

Vet ikke

Og hvor VIKTIG er disse

ulike behovene for deg

når du skal kommunisere

med andre? Møte nye

mennesker/ venner

Total

bruker ikke

webkamera

bruker

webkamera

Webkambrukere dikotom

omkodet

Total
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Chi-Square  Tests

34,091a 4 ,000

31,703 4 ,000

25,284 1 ,000

775

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 10,73.

a. 

 
 
xxv

 Aldersinndelt krysstabell – hvilken tjeneste passer best til å møte nye 

mennesker/venner. 

Crosstab

174 121 124 419

64,0% 51,9% 46,4% 54,3%

5 11 9 25

1,8% 4,7% 3,4% 3,2%

30 12 11 53

11,0% 5,2% 4,1% 6,9%

2 2 5 9

,7% ,9% 1,9% 1,2%

61 87 118 266

22,4% 37,3% 44,2% 34,5%

272 233 267 772

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Community tjenester

på nett

Blogg /

nettdagboktjenester

MSN Messenger og

lignende

Mobilen/ SMS

Ingen av disse

Her er  en liste med ulike

behov man kan ha i

forbindelse med å

kommunisere med andre.

For hver av disse, vi l vi

g jerne at du forteller oss

hva som passer best av

communitytjenester,

blogg, Messenger eller  m.

.Passer best ti l å møte

nye mennesker / venner

Total

16-19 år 20-24 år 25-29 år

Alder tredelt uten 15

Total

 

Chi-Square  Tests

43,108a 8 ,000

43,540 8 ,000

24,107 1 ,000

772

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (20,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 2,72.

a. 

 

 

 
xxvi

 Aldersinndelt krysstabell – hva passer best til å komme i kontakt med nye mennesker. 
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Crosstab

127 91 83 301

85,2% 85,0% 76,9% 82,7%

8 3 7 18

5,4% 2,8% 6,5% 4,9%

6 1 1 8

4,0% ,9% ,9% 2,2%

8 12 17 37

5,4% 11,2% 15,7% 10,2%

149 107 108 364

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Chat via skrift

Chat via webkamera

Chat via lyd/mikrofon(ikke

webkamera)

Ikke aktuelt

Hvis du utelukker annen

kontakt og  tenker på chat

på dataen i de tre

formene (chat via skrift

på tastaturet, chat via

Webkamera og chat via

lyd/mikrofon/headset ),

hvilket av disse

alternativene mener du

er best egnet..Komme i

kontakt med nye

mennesker

Total

16-19 år 20-24 år 25-29 år

Alder tredelt uten 15

Total

 

 

 
xxvii

 Aldersinndelt krysstabell – hvilken kommunikasjonsform passer best til å finne ut av 

hvem nye kontakter på nettet egentlig er.  

Crosstab

62 43 36 141

41,6% 40,2% 33,3% 38,7%

64 44 40 148

43,0% 41,1% 37,0% 40,7%

10 7 3 20

6,7% 6,5% 2,8% 5,5%

13 13 29 55

8,7% 12,1% 26,9% 15,1%

149 107 108 364

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Chat via skrift

Chat via webkamera

Chat via lyd/mikrofon(ikke

webkamera)

Ikke aktuelt

Hvis du utelukker annen

kontakt og  tenker på chat

på dataen i de tre

formene (chat via skrift

på tastaturet, chat via

Webkamera og chat via

lyd/mikrofon/headset ),

hvilket av disse

alternativene mener..

Finne ut av hvem nye

kontakter jeg  har møtt på

net

Total

16-19 år 20-24 år 25-29 år

Alder tredelt uten 15

Total

 
 

Chi-Square  Tests

18,298a 6 ,006

17,529 6 ,008

9,356 1 ,002

364

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 5,88.

a. 

 

 

 

 
xxviii

 Aldersinndelt krysstabell – Hvilken tjeneste passer best til å ha daglig/ofte kontakt 

med nære venner. 
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Crosstab

10 9 4 23

3,7% 3,9% 1,5% 3,0%

0 0 1 1

,0% ,0% ,4% ,1%

106 50 62 218

39,0% 21,5% 23,2% 28,2%

140 159 181 480

51,5% 68,2% 67,8% 62,2%

16 15 19 50

5,9% 6,4% 7,1% 6,5%

272 233 267 772

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Community tjenester

på nett

Blogg /

nettdagboktjenester

MSN Messenger og

lignende

Mobilen/ SMS

Ingen av disse

Her er  en liste med ulike

behov man kan ha i

forbindelse med å

kommunisere med andre.

For hver av disse, vi l vi

g jerne at du forteller oss

hva som passer best av

communitytjenester,

blogg, Messenger e..

Passer best til  å ha

daglig / ofte kontakt med

nære

Total

16-19 år 20-24 år 25-29 år

Alder tredelt uten 15

Total

 

Chi-Square  Tests

30,241a 8 ,000

30,380 8 ,000

13,338 1 ,000

772

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (20,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,30.

a. 

 

 

 

 
xxix

 Aldersinndelt krysstabell – hvilken kommunikasjonsform passer best til å holde 

kontakt med venner langt borte. 

Crosstab

121 77 69 267

81,2% 72,0% 63,9% 73,4%

2 7 8 17

1,3% 6,5% 7,4% 4,7%

15 14 13 42

10,1% 13,1% 12,0% 11,5%

11 9 18 38

7,4% 8,4% 16,7% 10,4%

149 107 108 364

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Chat via skrift

Chat via webkamera

Chat via lyd/mikrofon(ikke

webkamera)

Ikke aktuelt

Hvis du utelukker annen

kontakt og tenker på chat

på dataen i de tre

formene (chat via skrift på

tastaturet, chat via

Webkamera og chat via

lyd/mikrofon/headset ),

hvilket av disse

alternativene mener du er

best egnet til  sit..Snakke

om vanskelige ting

Total

16-19 år 20-24 år 25-29 år

Alder tredelt uten 15

Total

 

 

Chi-Square  Tests

14,960a 6 ,021

15,587 6 ,016

8,016 1 ,005

364

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 5,00.

a. 
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xxx
 Aldersinndelt krysstabell – hvilken kommunikasjonsform passer best til å holde 

kontakt med venner langt borte. 

 

Crosstab

76 51 53 180

51,0% 47,7% 49,1% 49,5%

47 41 30 118

31,5% 38,3% 27,8% 32,4%

23 14 18 55

15,4% 13,1% 16,7% 15,1%

3 1 7 11

2,0% ,9% 6,5% 3,0%

149 107 108 364

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Chat via skrift

Chat via webkamera

Chat via lyd/mikrofon(ikke

webkamera)

Ikke aktuelt

Hvis du utelukker annen

kontakt og tenker på chat

på dataen i de tre

formene (chat via skrift på

tastaturet, chat via

Webkamera og chat via

lyd/mikrofon/headset ),

hvilket av disse

alternativene mener du er

best eg ..Holde kontakt

med venner lang t borte

Total

16-19 år 20-24 år 25-29 år

Alder tredelt uten 15

Total

 

 

 
xxxi

 Aldersinndelt krysstabell – hvilken kommunikasjonstjeneste passer best til å 

flørte/sjekke. 

Her er en liste med ulike behov man kan ha i forbindelse med å kommunisere med andre. For hver av disse, v il v i

gjerne at du forteller oss hva som passer best av  communitytjenester, blogg, Messenger eller mobilen. Passer best til

å flørte/ sjekke * Alder tredelt uten 15 Crosstabulation

105 91 92 288

38,6% 39,1% 34,5% 37,3%

8 6 6 20

2,9% 2,6% 2,2% 2,6%

48 22 29 99

17,6% 9,4% 10,9% 12,8%

36 35 35 106

13,2% 15,0% 13,1% 13,7%

75 79 105 259

27,6% 33,9% 39,3% 33,5%

272 233 267 772

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Community tjenester

på nett

Blogg/

nettdagboktjenester

MSN Messenger og

lignende

Mobilen/ SMS

Ingen av disse

Her er en liste med ulike

behov man kan ha i

forbindelse med å

kommunisere med andre.

For hver av disse, vil  vi

gjerne at du fortel ler oss

hva som passer best av

communitytjenester,

blogg, Messenger eller

mobilen. Passer best til  å

flørte/ sjekke

Total

16-19 år 20-24 år 25-29 år

Alder tredelt uten 15

Total

 

 

 
xxxii

 Aldersinndelt krysstabell – hvilken kommunikasjonsform passer best til å flørte med 

kjente. 
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Crosstab

79 60 47 186

53,0% 56,1% 43,5% 51,1%

51 27 26 104

34,2% 25,2% 24,1% 28,6%

6 4 9 19

4,0% 3,7% 8,3% 5,2%

13 16 26 55

8,7% 15,0% 24,1% 15,1%

149 107 108 364

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Chat via skrift

Chat via webkamera

Chat via lyd/mikrofon(ikke

webkamera)

Ikke aktuelt

Hvis du utelukker annen

kontakt og  tenker på chat

på dataen i de tre

formene (chat via skrift

på tastaturet, chat via

Webkamera og chat via

lyd/mikrofon/headset ),

hvilket av disse

alternativene mener du

er best egnet til s..Flørte

med folk jeg kjenner

Total

16-19 år 20-24 år 25-29 år

Alder tredelt uten 15

Total

 

Chi-Square  Tests

17,319a 6 ,008

16,944 6 ,009

10,298 1 ,001

364

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 5,59.

a. 

 

 

 

 
xxxiii

 Aldersinndelt krysstabell – hvilken kommunikasjonsform passer best til flørt med 

fremmede. 

Crosstab

103 67 67 237

69,1% 62,6% 62,0% 65,1%

13 7 8 28

8,7% 6,5% 7,4% 7,7%

2 3 0 5

1,3% 2,8% ,0% 1,4%

31 30 33 94

20,8% 28,0% 30,6% 25,8%

149 107 108 364

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Count

% within Alder

tredelt uten 15

Chat via skrift

Chat via webkamera

Chat via lyd/mikrofon(ikke

webkamera)

Ikke aktuelt

Hvis du utelukker annen

kontakt og tenker på chat

på dataen i de tre

formene (chat via skrift på

tastaturet, chat via

Webkamera og chat via

lyd/mikrofon/headset ),

hvilket av disse

alternativene mener du er

best egnet til  situasjon..

Flørte med fremmede

Total

16-19 år 20-24 år 25-29 år

Alder tredelt uten 15

Total

 

 

 
xxxiv

 Kjønnsinndelt krysstabell – hvilken kommunikasjonsform passer best til 

avstandssex, i forhold til alder, med signifikanstest.  
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Hvis du utelukker annen kontakt og tenker på chat på dataen i de tre formene (chat via skrift på tastaturet, chat via Webkamera og

chat via lyd/mikrofon/headset ), hvilket av disse alternativene mener du er best egnet til situasjonen som ..Avstands-sex * Kjønn *

Alder tredelt uten 15 Crosstabulation

14 15 29

17,9% 21,1% 19,5%

39 19 58

50,0% 26,8% 38,9%

3 6 9

3,8% 8,5% 6,0%

22 31 53

28,2% 43,7% 35,6%

78 71 149

100,0% 100,0% 100,0%

10 7 17

17,5% 14,0% 15,9%

29 10 39

50,9% 20,0% 36,4%

1 4 5

1,8% 8,0% 4,7%

17 29 46

29,8% 58,0% 43,0%

57 50 107

100,0% 100,0% 100,0%

11 6 17

16,9% 14,0% 15,7%

29 14 43

44,6% 32,6% 39,8%

2 4 6

3,1% 9,3% 5,6%

23 19 42

35,4% 44,2% 38,9%

65 43 108

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Kjønn

Count

% within Kjønn

Count

% within Kjønn

Count

% within Kjønn

Count

% within Kjønn

Count

% within Kjønn

Count

% within Kjønn

Count

% within Kjønn

Count

% within Kjønn

Count

% within Kjønn

Count

% within Kjønn

Count

% within Kjønn

Count

% within Kjønn

Count

% within Kjønn

Count

% within Kjønn

Chat via skrift

Chat via webkamera

Chat via lyd/mikrofon(ikke

webkamera)

Ikke aktuelt

Hvis du utelukker annen

kontakt og tenker på chat

på dataen i de tre

formene (chat v ia skrift på

tastaturet, chat via

Webkamera og chat v ia

lyd/mikrofon/headset ),

hvilket av disse

alternativene mener du er

best egnet til situasjonen

som ..Avstands-sex

Total

Chat via skrift

Chat via webkamera

Chat via lyd/mikrofon(ikke

webkamera)

Ikke aktuelt

Hvis du utelukker annen

kontakt og tenker på chat

på dataen i de tre

formene (chat v ia skrift på

tastaturet, chat via

Webkamera og chat v ia

lyd/mikrofon/headset ),

hvilket av disse

alternativene mener du er

best egnet til situasjonen

som ..Avstands-sex

Total

Chat via skrift

Chat via webkamera

Chat via lyd/mikrofon(ikke

webkamera)

Ikke aktuelt

Hvis du utelukker annen

kontakt og tenker på chat

på dataen i de tre

formene (chat v ia skrift på

tastaturet, chat via

Webkamera og chat v ia

lyd/mikrofon/headset ),

hvilket av disse

alternativene mener du er

best egnet til situasjonen

som ..Avstands-sex

Total

Alder tredelt uten 15

16-19 år

20-24 år

25-29 år

Mann Kvinne

Kjønn

Total

 
 

Chi-Square Tests

9,151a 3 ,027

9,301 3 ,026

2,871 1 ,090

149

14,320b 3 ,003

14,831 3 ,002

8,449 1 ,004

107

3,411c 3 ,333

3,385 3 ,336

1,404 1 ,236

108

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by -Linear

Association

N of  Valid Cases

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by -Linear

Association

N of  Valid Cases

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by -Linear

Association

N of  Valid Cases

Alder t redelt uten 15

16-19 år

20-24 år

25-29 år

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

2 cells  (25,0%) hav e expected count less than 5.  The minimum expected count

is  4,29.

a. 

2 cells  (25,0%) hav e expected count less than 5.  The minimum expected count

is  2,34.

b. 

2 cells  (25,0%) hav e expected count less than 5.  The minimum expected count

is  2,39.

c . 
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xxxv
 Kjønnsinndelt krysstabell – hvilket verktøy avstandssex passer til/sosial nettaktivitet, 

med signifikanstest. 

 

Hvis du utelukker annen kon takt og tenker på chat på dataen i  d e tre formene (chat via skri ft på tastatu ret, chat via Webkamera og chat

via lyd/mikro fon/headset ),  h vi lket av disse alternativene mener du er best eg net ti l situasjon en  som . .Avstands-sex * T opp 20 prosen t

sosiale nettb rukere * Kjønn Cro sstabulation

27 8 35

20,0% 11,9% 17,3%

58 40 98

43,0% 59,7% 48,5%

2 4 6

1,5% 6,0% 3,0%

48 15 63

35,6% 22,4% 31,2%

135 67 202

100,0% 100,0% 100,0%

14 14 28

11,8% 31,1% 17,1%

31 12 43

26,1% 26,7% 26,2%

10 4 14

8,4% 8,9% 8,5%

64 15 79

53,8% 33,3% 48,2%

119 45 164

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale net tbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale net tbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale net tbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale net tbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale net tbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale net tbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale net tbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale net tbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale net tbrukere

Count

% within Topp 20 prosent

sosiale net tbrukere

Chat via skrif t

Chat via webkamera

Chat via lyd/mikrofon(ikke

webkamera)

Ikke aktuelt

Hvis du utelukker annen

kontakt og tenker på chat

på dataen i de tre

formene (chat via skrift  på

tastaturet,  chat via

Webkamera og chat  via

lyd/mikrofon/headset  ),

hvilket  av disse

alternativene mener du er

best egnet  t il situasjonen

som ..Avstands-sex

Total

Chat via skrif t

Chat via webkamera

Chat via lyd/mikrofon(ikke

webkamera)

Ikke aktuelt

Hvis du utelukker annen

kontakt og tenker på chat

på dataen i de tre

formene (chat via skrift  på

tastaturet,  chat via

Webkamera og chat  via

lyd/mikrofon/headset  ),

hvilket  av disse

alternativene mener du er

best egnet  t il situasjonen

som ..Avstands-sex

Total

Kjø nn
Mann

Kvinne

Lav sosial

nettaktivitet

Høy sosial

nettaktivitet

Topp 20 prosent  sosiale

nettbrukere

Total

 
 

Chi-Square Tests

9,791a 3 ,020

9,731 3 ,021

,694 1 ,405

202

10,006b 3 ,019

9,445 3 ,024

8,208 1 ,004

164

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Kjønn

Mann

Kvinne

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum

expected count is 1,99.

a. 

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum

expected count is 3,84.

b. 

 

 


