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Sammendrag 

Denne oppgaven undersøker ungdommers kommunikasjonsmønstre på bildedelingstjenesten 

Instagram. Gjennom 15 kvalitative dybdeintervjuer har jeg forsøkt å svare på hvilke sosiale 

mekanismer som beskriver ungdommers delekultur på Instagram. For å kunne svare på 

problemstillingen har jeg undersøkt hva som kjennetegner ungdommenes interaksjoner på 

Instagram samt hvilken rolle relasjonene spiller for Instagramaktiviteten. Oppgavens 

empiriske funn viser at et ønske om tilhørighet og sosial aksept, og et behov for å representere 

selvet er motiver av stor betydning for ungdommenes kommunikasjon. I forbindelse med 

selvrepresentasjon har jeg vist at ungdommene forholder seg til ulike konvensjoner som styrer 

hva som skal inngå i representasjonen og hva som ikke skal. I tillegg har oppgaven belyst den 

avgjørende rollen publikummet har for ungdommene. Erving Goffman legger grunnlaget for 

oppgavens teoretiske rammeverk med sine teorier om selvet og sosiale interaksjoner.  
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Abstract 

This study examines youths’ patterns of communications on the photo sharing site Instagram. 

Through conducting 15 qualitative interwievs I have tried to answer which social mechanisms 

describes youths’ sharing culture on Instagram. To answer the research question I have 

studied the characteristics in the youths’ interactions on Instagram and whether their relations 

play a significant part. The empirical findings show that wanting to belong, and the need for 

social acceptance and self-representation are significant motives for communicating. In 

relation to self-representation I have showed that the youth react to different conventions 

which control what information they include in their representation. In addition the study has 

shown the important role the audience have. Erving Goffmans’ theories about the self and 

social interaction sets the base for the theoretical framework in this study.  

 



VII 

 

Forord 

Å arbeide med denne oppgaven har vært tidkrevende, engasjerende og lærerikt. Det er med en 

stor lettelse og glede at jeg endelig leverer masteroppgaven. Det er flere som har hjulpet meg 

underveis og som har vært avgjørende for arbeidets fremgang.  

 

Først og fremst vil jeg takke skolene og lærerne som svarte på mine henvendelser og som lot 

meg gjennomføre intervjuene ved deres skoler. Samtlige lærere jeg hadde kontakt med på 

skolene tok meg godt i mot og ordnet både elever og ledige rom for meg. Deres hjelp var 

uvurderlig og de gjorde hverdagen til en stresset student mye lettere!  

 

Alle ungdommene som meldte seg frivillig til å stille opp i intervjuene fortjener en ekstra stor 

takk. De var fleksible og villige til å strekke seg langt for å delta. Uten dem ville det ikke vært 

noen oppgave.  

 

Tusen takk til min veileder, Espen Ytreberg, for konstruktive tilbakemeldinger og gode råd. 

Og ikke minst for raske svar på mail og positiv holdning til skype-veiledning.  

 

Til sist vil jeg takke gjengen på lesesalen, venner, familie og samboer som har stilt opp, latt 

meg lufte min frustrasjon og kommet med beroligende råd når min rasjonalitet har forsvunnet.  

 

Stavanger, mai 2016 

 

Ingeborg Mong Andreassen 

 

 

  



VIII 

 

 



IX 

 

Innholdsfortegnelse 

1 Innledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrunn for valg av tema .......................................................................................... 2 

1.2 Avgrensning................................................................................................................. 3 

1.3 Problemstilling............................................................................................................. 4 

1.4 Oppgavens struktur ...................................................................................................... 6 

2 Teoretiske perspektiver ...................................................................................................... 8 

2.1 Sosial interaksjon ......................................................................................................... 8 

2.1.1 Sosial interaksjon på sosiale medier ..................................................................... 9 

2.2 “Selvet” og selvrepresentasjon .................................................................................. 12 

2.3 Teknologiske og kulturelle filter ............................................................................... 13 

2.4 Sosiale medier og Instagram ...................................................................................... 14 

2.5 Personlig fotografering .............................................................................................. 15 

3 Metode .............................................................................................................................. 17 

3.1 Valg av metode .......................................................................................................... 17 

3.1.1 Kvalitative dybdeintervjuer ................................................................................ 18 

3.2 Utvalgsstrategi ........................................................................................................... 19 

3.2.1 Rekruttering av informanter ............................................................................... 20 

3.2.2 Gjennomføring av intervjuene ........................................................................... 21 

3.2.3 Behandling av materialet .................................................................................... 22 

3.3 Generaliserbarhet ....................................................................................................... 23 

3.4 Etiske refleksjoner ..................................................................................................... 24 

3.5 Refleksjoner over de metodiske valgene ................................................................... 25 

4 Kjennetegn ved delekulturen på Instagram ...................................................................... 27 

4.1 Kriterier for deling ..................................................................................................... 27 

4.2 Kulturell filtrering...................................................................................................... 32 

4.3 Personvernsutfordringer ............................................................................................ 35 

4.4 Kvantifiserbar sosial status ........................................................................................ 37 

4.5 Redigering I sosiale sammenhenger .......................................................................... 39 

4.6 Kontektskollaps og teknologiske fortrinn .................................................................. 42 

4.7 Perfeksjonering .......................................................................................................... 45 

4.8 Skillet mellom å være I offentligheten og å være offentlig ....................................... 48 



X 

 

4.9 Ulikheter I delekulturer ............................................................................................. 51 

5 Relasjoners innvirkning på delekulturen .......................................................................... 54 

5.1 Sosial aksept .............................................................................................................. 54 

5.2 Behov for tilhørighet ................................................................................................. 56 

5.3 Vurdering av reaksjoner ............................................................................................ 61 

5.4 Kontekstkollaps ......................................................................................................... 69 

5.5 Endring i tradisjonelle roller ...................................................................................... 71 

6 Oppsummering ................................................................................................................. 74 

6.1.1 Kjennetegn ved delekulturen på Instagram ........................................................ 74 

6.1.2 Relasjoners innvirkning på delekulturen ............................................................ 75 

6.2 Oppgaven i en større sammenheng ............................................................................ 78 

6.3 Videre forskning ........................................................................................................ 80 

Litteraturliste ............................................................................................................................ 82 

Vedlegg 1 ................................................................................................................................. 87 

Vedlegg 2 ................................................................................................................................. 90 

Vedlegg 3 ................................................................................................................................. 91 

Vedlegg 4 ................................................................................................................................. 93 

Vedlegg 5 ................................................................................................................................. 94 

 

 

 

  



1 

 

1 Innledning 

Det introduseres stadig nye sosiale nettverkstjenester som ønsker å adoptere brukere. I tur og 

orden blir det forsket på hvorfor brukere trekkes til stadig nye tjenester som lar dem brette ut 

privatlivet på en offentlig arena. Sosiale nettverkstjenester gjør det mulig å kommunisere med 

andre brukere gjennom innhold man velger å dele. På den måten blir man som bruker både en 

produsent, distributør og konsument av innhold. Bildene som deles dekker gjerne de delene 

som omtales som utsiden av livet. Utsiden av livet er et sitat som illustrerer hvordan man 

ønsker å vise seg frem for andre og betydningen andre mennesker har for en presentasjon. 

Samtidig er det nødvendig med en kontekstuell forståelse av kommunikasjonssituasjonene. 

For å forstå betydningen av sitatet er det nødvendig å se interaksjoner i lys av en sosial og 

kulturell kontekst.  

 

Parallelt med utviklingen av nye sosiale nettverkstjenester, øker antallet brukere. Instagram 

har per dags dato over 300 millioner brukere som til sammen deler over 60 millioner bilder 

hver dag (Instagram 2016a). Instagram er en gratis bildedelingstjeneste hvor man oppretter en 

bruker for så å dele bilder med ens følgere. Man kan selv følge andre brukere, og når de deler 

bilder vil de publiseres på vår hjemside. På profilsiden vil ens egne bilder være samlet 

sammen med et profilbilde, antallet følgere og antallet man følger. Man kan justere 

innstillingene og velge om man ønsker å ha en åpen (offentlig) profil, hvor alle som bruker 

Instagram eller er inne på Instagrams nettside kan se bildene man deler, eller en lukket 

(privat) profil, hvor bare de som er godkjent som følgere kan se bildene. Instagram eies av 

Facebook og det eksisterer et samarbeid mellom de to nettverkstjenestene (Instagram 2016b). 

Instagram har en økende popularitet og en forklarende faktor kan være ungdommers ønske 

om å flykte til andre nettverkstjenester for å gjemme seg fra foreldre (boyd 2014, 59). Likevel 

må det nevnes at et ønske om privatliv lenge har vært essensielt for ungdommer og at det 

heller er dette som motiverer deres overgang (ibid.).  

 

Ungdommers hverdagslige kommunikasjon på sosiale nettverkstjenester assosieres ofte med 

inaktivitet og asosiale tendenser. Et motsvar til denne bekymringen foreslår kommunikasjon 

på sosiale medier som et supplement til ansikt-til-ansikt kommunikasjon, og ikke som en 

erstatning (ibid., 5). Om man tar utgangspunkt i at kommunikasjonen på sosiale medier 
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supplerer ansikt-til-ansikt kommunikasjon vil det være interessant å undersøke hva som 

beskriver kommunikasjon på en sosial nettverkstjeneste. 

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Til tross for et Internett i kontinuerlig utvikling er det enkelte komponenter som forblir. En av 

disse komponentene kan sies å være menneskers behov for å uttrykke seg, enten det har vært 

skriftlig, kvantitativt eller visuelt (Rettberg 2014, 1). Denne oppgaven vil handle om hvordan 

de nye bildeteknologienes muligheter utnyttes. I et samfunn hvor teknologien initierer 

konstant pålogging, og hvor skillet mellom pålogget og avlogget viskes ut, blir det interessant 

å se nærmere på interaksjoner som finner sted på sosiale medier. Instagram ble sett på som et 

interessant medium å se nærmere på fordi det, på tross av dets popularitet, er relativt lite 

undersøkt.  

 

Bildedeling og kommunikasjon på sosiale medier har blitt forsket på tidligere. Blant annet har 

det blitt forsket på identitetskonstruksjon på Facebook (Nadkarni og Hofmann 2011, van 

Dijck 2013) og blogger (Rettberg 2013, Tremayne 2007). Det finnes også studier av barns 

brukervaner på internett (EU Kids Online 2014). Instagram er en sosial nettverkstjeneste som 

er relativt lite forsket på. Men i forbindelse med Instagram har ungdoms ensomhet blitt 

undersøkt (Pittman og Reich 2016), studenters motivasjon for deling (Sheldon og Bryant 

2016) og bildepublisering (Hu, Manikonda og Kambhampati  2014). Det viste seg å være 

vanskelig å finne studier som tok for seg ungdoms delekultur på Instagram. Selv om sosiale 

medier og sosiale nettverkstjenester er i stor grad forsket på, ble det sett en mulighet i å 

undersøke ungdommers vaner på Instagram.  

 

I sammenheng med å uttrykke seg visuelt vil Instagram være en arena for selvrepresentasjon. 

Man deler innhold om noe man interesserer seg for eller av noe man ønsker at andre skal se. 

Uansett hva man velger å dele vil det ha en innvirkning når andre skaper seg et inntrykk av 

personen bak brukeren. Innholdet som blir publisert på Instagram vil påvirke og forme vår 

selvrepresentasjon som blir tolket av andre brukere. Når man ønsker å undersøke 

ungdommers delekultur på Instagram blir det aktuelt å forstå det i sammenheng med 

selvrepresentasjon. Det blir interessant å se i hvor stor grad selvrepresentasjon påvirker 
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delekulturen blant ungdommer. Siden selvrepresentasjon har en sentral rolle på sosiale 

nettverkstjenester blir det nødvendig å diskutere dette også i forbindelse med Instagram.  

 

Siden Instagrams lansering i 2010 har antallet brukere vokst til over 300 millioner (Instagram 

2016a). Antallet brukere understreker menneskers behov og ønske om å uttrykke seg visuelt. 

Tidligere ble minnene samlet i fotoalbum som i hovedsak bestod av oppsatte og planlagte 

bilder (Thumim 2006, 261). I dag har de fleste ungdommer tilgang til en smarttelefon som 

enkelt lar deg ta bilder og deretter slette dem om man ikke er fornøyd. At det er enkelt å ta 

bilder med smarttelefoner gjør at det blir tatt bilder ved flere anledninger. Når man ender opp 

med et stort antall bilder har man gjerne lyst til å vise frem bildene til andre. På Instagram kan 

man dele bilder som man har tatt og det dekker dermed behovet for å vise frem bildene til 

andre mennesker. Bildekulturen har endret seg på grunn av teknologisk utvikling og det ble 

derfor sett på som interessant å undersøke hva som beskriver delekulturen på Instagram.  

 

Målet med forskningen er bidra til innsikt i ungdommers motivasjonen bak og praksiser på 

bildedeling. Videre er det ønskelig at den kan bidra til en bredere forståelse av 

identitetskonstruksjon på Instagram. På bakgrunn av dette er de teknologiske rammene av 

sekundær interesse og en fortolkning av innholdet vil bli lagt større vekt på. Ungdommenes 

meninger, holdninger og erfaringer tilknyttet bildedeling vil stå i sentrum. Hvorvidt 

resultatene er overførbare vil diskuteres senere, men hensikten med oppgaven er å belyse 

samspillet mellom ungdom og sosiale medier. I tillegg ønsker oppgaven å være et 

utgangspunkt for videre studier. 

 

1.2 Avgrensning 

Det blir stadig introdusert nye sosiale nettverkstjenester og norske ungdommer er blant de 

som er raskest ute med å adoptere ny teknologi (Staksrud 2008, 234). De tilegner seg tidlig 

nødvendig kunnskap for å navigere seg på de digitale plattformene. Barn og ungdom som 

vokser opp i dag blir tidlig introdusert for sosiale medier og blir med dette gjerne kalt “digital 

natives” (Prensky 2001, 1). Det ble sett på som interessant å intervjue de som var litt eldre, 

men som samtidig var unge nok til å ha erfart å vokse opp med sosiale medier. Det ble 

bestemt å intervjue ungdommer som var omtrent 16 år gamle og som gikk andre klasse på 
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videregående. Skillet ble også satt her av praktiske grunner da en yngre aldersgruppe regnes 

som barn, som er utfordrende i forbindelse med å skulle få tillatelse til datainnsamling. 

 

Selv om bildedeling har blitt forsket på tidligere, er Instagram er forholdvis nytt medium som 

er delvis urørt av forskning. I motsetning til andre sosiale nettverkstjenester som Facebook og 

Twitter, hvor både skriftlig og visuell kommunikasjon står i sentrum hos brukerene, er 

Instagrams hovedfunksjonalitet kommunikasjon via bildedeling. Tekst er en sekundær 

funksjon som kompletterer bildedelingen. Det vil derfor bli lagt hovedfokus på bildene som 

deles. Respons har vist seg å være av stor betydning for brukere av sosiale nettverkstjenester. 

På Instagram er det mulig å gi respons i form av likes, som vil si at man dobbelklikker på et 

bilde for å uttrykke at man liker det. Sosial status blir direkte linket til antall likes man får på 

bildene (Hannemyr, Liestøl, Lüders og Rasmussen 2015, 104). Det er også mulig å gi respons 

i form av kommentarer under bildene. 

 

1.3 Problemstilling 

Denne oppgaven er interessert i hvordan ungdom interagerer med hverandre på Instagram. 

Hovedfokuset er brukergenerert innhold samt motivasjonen bak. Empirien består av 

informasjon gitt av ungdom, og der er dermed deres personlige opplevelser og erfaringer som 

står sentralt. Følgende problemstilling har blitt utformet for å konkretisere oppgavens formål:  

 

1. Hvilke sosiale mekanismer beskriver ungdommers delekultur på Instagram?  

 

Videre har problemstillingen blitt delt inn i to underproblemstillinger for å tydeliggjøre 

fokuset:  

 

a. Hva kjennetegner ungdommers kommunikasjon på Instagram, og hvordan 

begrunnes den?  

 

b. Hvilken rolle spiller relasjoner til andre brukere for aktiviteten på 

Instagram?    
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Oppgaven bruker en deskriptiv tilnærming basert på kunnskap tilegnet i kvalitative 

dybdeintervju. Analysen av ungdommers delekultur vil ta utgangspunkt i svarene gitt av 

ungdommene, og ikke i selve innholdet som blir delt. Når de sosiale mekanismene blir 

undersøkt, vil det være på bakgrunn av informasjon gitt i intervjuene. Samme prinsipp gjelder 

for kjennetegnene og relasjoners innvirkning. I tillegg vil analysen forhåpentligvis 

supplementeres og styrkes av relevant teori. Oppgavens formål blir dermed å undersøke de 

sosiale mekanismene som beskriver ungdommers delekultur.  

 

For å forstå oppgavens formål blir det nødvendig med en beskrivelse av enkelte begrep som 

inngår i problemstillingen. Mekanisme sikter til en indre sammensetning og blir brukt for å 

forklare fenomener, og et fenomen er en betegnelse for det som viser seg (SNL 2009, 

Tjønneland 2011). Om man da ser på sosiale fenomener som menneskeskapte situasjoner som 

observeres, viser sosiale mekanismer til oppbygging og systematikk i samfunnets sosiale 

samhandlinger. Man kan med dette forklare sosiale fenomener ved å studere de sosiale 

mekanismene.  

 

Om man forstår begrepet kultur i forbindelse med kommunikasjonsmønstre, tydeliggjøres 

også forståelsen av begrepet delekultur. Det sikter til brukere av sosiale mediers 

kommunikasjonsmønstre gjennom deling av brukergenerert innhold. Når man i denne 

sammenheng refererer til delekultur på Instagram, refereres det da til ulike 

kommunikasjonsmønstre i bildene som blir delt. Det blir brukt ulike begrep for å henvise til 

kommunikasjon på sosiale medier, men delekultur regnes i denne sammenheng for det 

begrepet som best belyser oppgavens hensikt.  

 

Mens selvrepresentasjon er en bevisst og konstruert prosess, er selvpresentasjon, eller 

presentasjon av selvet, en konstant handling som ikke nødvendigvis skjer bevisst (Thumim 

2006, 261). Oppgaven er interessert i ungdommers erfaringer og det blir derfor relevant å 

fokusere på selvrepresentasjonen. Om oppgaven var interessert i selvpresentasjonen til 

ungdommene ville selve innholdet vært av større betydning. Fordi den ikke er interessert i 

innholdet, men i erfaringer, blir det sett på som av større relevans å fokusere på 

selvrepresentasjon fremfor selvpresentasjon. Videre er det aktuelt å fokusere på 

identitetskonstruksjon i forbindelse med sosiale mekanismer. I og med at en konstruksjon er 

en bevisst handling, blir det aktuelt å konsentrere seg om selvrepresentasjon. Dette vil bety at 
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bildene som deles på Instagram blir sett på som en aktivitet som fremmer 

selvrepresentasjonen. 

1.4 Oppgavens struktur 

Oppgaven er en empiridrevet undersøkelse av sosiale mekanismer i ungdommers delekultur. 

For å besvare problemstillingene har det blitt gjennomført kvalitative dybdeintervju med 15 

videregående elever på 16 år. Elevene vil i hovedsak bli referert til som informanter eller 

ungdommer. Analysen er bygget på og avhenger av informasjon tilegnet i intervjuene med 

ungdommene.  

 

Neste kapittel presenterer utvalgt teori som har som formål å styrke analysen. Erving 

Goffmans bok “The presentation of life in everyday life” (1959) vil være oppgavens 

overordnende teoribidrag da den berører flere temaer som er sentrale i belysingen av 

oppgavens formål. Da oppgavens redskap er Instagram blir det nødvendig med teori som 

omhandler (visuell) interaksjon på sosiale medier samt sentrale begreper nødvendige for å 

forstå tolkninger gjort i analysen.  

 

I kapittel 3 ønsker oppgaven å fremstille vurderinger knyttet til metodevalget. Formålet med 

kapittelet er å belyse hvorfor valget av metode egner seg til å svare på problemstillingene, 

begrunne valg knyttet til intervjuer og å gjøre rede for intervjuprosessen. Det vil også bli 

presentert utfordringer metoden har bydd på, men også dens bidrag til denne oppgaven. De 

metodiske rammene vil bli diskutert i tillegg til oppgavens reliabilitet, validitet og 

generaliserbarhet.  

 

Analysen deles opp i to deler basert på oppgavens underproblemstillinger. Kapittel 4 vil 

analysere intervjuene i henhold til hvilke kjennetegn som beskriver ungdommenes 

kommunikasjon på Instagram. Videre vil det bli diskutert hvordan informantene begrunner 

deres kommunikasjon. I tillegg til å basere seg på empirien vil oppgaven være direkte knyttet 

til det teoretiske rammeverket. De ulike sosiale mekanismene vil bli undersøkt og analysen vil 

være temabasert for å gi leseren en tydelig struktur. Inndelingen er gjort i samspill mellom 

relevant teori og empiri. Kapittelets hensikt er foreslå en tolkning av empirien som både 

svarer på problemstillingen og som er til inspirasjon for videre forskning. Kapittel 5 tar 
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utgangspunkt i den andre underproblemstillingen som ønsker å se nærmere på relasjonenes 

påvirkning på Instagramaktiviteten. Strukturen vil være av samme art som i forrige kapittel og 

inndelingen er gjort på samme premisser.  

 

Siste kapittel vil være en oppsummering av oppgavens hovedtrekk. Det vil bli lagt vekt på å 

trekke frem sentrale funn som er behjelpelige i å svare på oppgavens problemstilling. Det vil 

også bli foreslått en konklusjon og et mulig svar på problemstillingen. Deretter vil det 

introduseres et forslag til å se oppgaven i et større perspektiv. Til slutt vil kommentarer om 

videre forskning innenfor feltet avslutte oppgaven.    
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2 Teoretiske perspektiver 

Dette kapittelet vil i hovedsak ta for seg sosial interaksjon i ulike former. Teknologiens 

påvirkning på mellommenneskelig interaksjon vil bli belyst ved å gradvis introdusere 

begreper som synes å være aktuelle i denne oppgaven. Siden det er bruken av teknologien 

som står i fokus for oppgaven, vil drøftingen av de teknologiske egenskapene til Instagram 

være mer kortfattet. Da individet har en sentral rolle i oppgaven vil det bli lagt særskilt vekt 

på selvrepresentasjon og følgelig hvilken innvirkning teknologien har på fremstillingen. 

Videre er bildet den konkrete uttrykksformen som undersøkes og det visuelle vil derfor bli 

vektlagt. 

 

2.1 Sosial interaksjon 

I en oppgave hvor kommunikasjon på mikronivå står sentralt vil det være aktuelt å inkludere 

teorier som omhandler interaksjoner mellom individer. Erving Goffman var interessert i 

hverdagslige kommunikasjonssituasjoner og tok for seg spesifikke eksempler på hva som 

skjer i interaksjon mellom mennesker. Videre ble disse eksemplene brukt for å observere 

sosial orden (Winkin og Leeds-Hurwitz 2013, 6). I beskrivelsen av aktørene i en 

kommunikasjonssituasjon brukte Goffman dramaturgiske metaforer. Å kommunisere med 

andre ble forbundet med å ha en opptreden og en rolle for et publikum. I denne sammenheng 

ble også begrepene “frontstage” og “backstage” presentert, som tar for seg hvordan man 

tilpasser interaksjonen ut fra hvilket publikum man kommuniserer med (Goffman 1959, 114).  

 

Frontstage blir beskrevet som en opptreden hvor man tar på seg en rolle som man tror vil bli 

akseptert av et publikum. Man er da opptatt av å skjule enkelte sider som man ønsker å holde 

hemmelig for publikummet. Goffman beskriver det som viktig at de skjulte sidene ikke 

avsløres i fare for å svekke opptredenen. Backstage er hvor man kan forlate rollen og hvor de 

undertrykte sidene kommer frem (ibid.). Når man kommuniserer backstage er man omringet 

av et publikum som man er komfortabel med å avsløre sider man holder skjult frontstage. 

Publikummet backstage består gjerne av nære venner eller familie. På sosiale medier vil det 

være vanskelig å kategorisere kommunikasjonen som enten frontstage eller backstage fordi 



9 

 

man ikke alltid vet hvem man kommuniserer med. Teknologiske aspekter som åpen eller 

lukket profil vil for eksempel kunne ha en innvirkning på kommunikasjonen.  

 

Goffman var som sagt opptatt av interaksjon mellom individer. Han observerte blant annet 

hvordan individer prøvde å påvirke inntrykket publikum fikk i en kommunikasjonssituasjon. 

Dette er kjent som “impression management” eller inntrykkshåndtering. (Goffman 1959, 

203). Inntrykket andre får i en kommunikasjonssituasjon kan påvirkes på ulike måter. Man 

kan velge å fremheve sider av seg selv som man ønsker å bli vurdert ut fra. På samme måte 

kan man skjule enkelte personlighetstrekk som man ikke ønsker at skal bli lagt merke til. Å 

vise publikum en idealisert versjon av seg selv er et kjent fenomen som foregår i ulike 

interaksjoner (ibid., 56). 

 

2.1.1 Sosial interaksjon på sosiale medier 

I sin forskning på mellommenneskelig sosial interaksjon var det ansikt-til-ansikt 

kommunikasjon som stod i fokus hos Goffman. Joshua Meyrowitz kritiserer Goffman for å 

ignorere medias påvirkning (1985, 4). Meyrowitz forklarer videre hvordan media har ført til 

at arenaen for hvor rollene blir utspilt har endret seg. Når en opptreden flyttes til nye arenaer 

vil publikummet endres, og følgelig vil sosiale opptredener endre seg. I overføringen av 

Goffmans teorier om sosial interaksjon til sosial interaksjon på sosiale medier må man være 

oppmerksom på hans ufullkommenhet vedrørende media. For å belyse problematikken 

berørende Goffmans utilstrekkelige oppmerksomhet på medieforskjeller er det av interesse å 

se nærmere på utfordringer knyttet til enkelte begreper.  

 

boyd (2010, 10) identifiserer tre utfordringer i forbindelse med å skulle styre eller håndtere 

inntrykket et publikum får av deg via sosiale medier. Den første går ut på at man har et 

usynlig publikum og ikke alltid vet hvem som ser det man deler. Om man har en åpen profil 

på Instagram kan omtrent hvem som helst se bildene man velger å dele. Teknologien gjør det 

ikke mulig for en bruker å sjekke hvem som har sett bildene og man må derfor anta at et 

større publikum enn ønskelig har sett bildene. Det blir aktuelt å trekke inn skillet mellom ens 

tiltenkte publikum og ens faktiske publikum. Når man deler et bilde vil man gjøre seg opp en 

tanke om hvem man deler bildet til. De i publikum man deler bildet til eller for blir det 
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tiltenkte. Om man har en lukket profil vil man oppleve større kontroll da brukere ikke kan se 

bildene dersom de ikke har blitt godtatt som følgere. Til tross for dette vil man ikke ha 

mulighet til å se hvor mange av følgerene som har sett bildet. I tillegg kan man ikke utelukke 

at bildet har blitt vist av brukere med tilgang til andre uten tilgang. Det faktiske publikum kan 

være større eller mindre enn man i utgangspunktet tror.  

 

Den andre utfordringen omhandler kontekstkollaps og sikter til et stort omfang av ulike 

publikum med tilgang til det samme innholdet. Ulike publikum har ulike forventninger, men 

på sosiale medier kommuniserer man ofte til ulike publikum med samme innhold. I ansikt-til-

ansikt kommunikasjon vil man ofte skille interaksjoner fra hverandre. Når man er på skolen 

kommuniserer man med andre studenter og man risikerer sjelden å treffe på foreldre eller 

arbeidstaker i den settingen. Dermed kan man tilpasse kommunikasjonen ut fra hvilket 

publikum man har. På sosiale medier har man ikke mulighet til å tilpasse kommunikasjonen 

på samme måte og resultatet blir at man velger å dele mindre. Man utelukker enkelte bilder 

fordi de ikke egner seg å dele for hver av disse gruppene. Et annet resultat er at man oppretter 

flere brukere og på den måten skiller enkelte grupper fra hverandre.  

 

Til sist nevnes problematikken rundt det diffuse skillet mellom privat og offentlig. Det blir 

vanskelig å sette tydelige skiller mellom hva som er privat og hva som er offentlig på sosiale 

nettverkstjenester. Innholdet kan bli sett på som privat av personen som deler, men på grunn 

av størrelsen på publikum samt arenaen det publiseres på regnes innholdet som offentlig av 

andre. Som bruker opplever man gjerne å ha kontroll over hvem som får informasjon om en, 

og man føler seg dermed fortrolig med å dele i et privat format. Teknologien problematiserer 

dette da det ikke er mulig å ha full kontroll.  

 

Ønsket om et privatliv, eller ønsket om å holde enkelte deler privat, kompromitteres av 

teknologien på sosiale medier. Utfordringene skissert ovenfor belyser nettopp dette. Til tross 

for at det følger med visse utfordringer knyttet til å presentere seg selv på sosiale medier, er 

ungdom opptatt av å verne om sitt privatliv (boyd 2014, 55). boyd presiserer skillet mellom å 

befinne seg i offentligheten og å være offentlig. For å verne om privatlivet vil ungdom benytte 

seg av de teknologiske fortrinn som eksisterer. Eksempelvis vil man kunne endre 

personvernsinnstillinger eller registrere flere brukere innenfor samme sosiale 

nettverkstjeneste.  
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På Instagram kommuniserer man via bildedeling og bilder får følgelig en essensiell rolle. I 

dag tas bilder i hovedsak med smarttelefoner, noe som har en innvirkning på bildenes 

estetikk. Bildenes estetikk transformeres som følge av en momentan fotoprosess, 

redigeringsmuligheter, lave kostnader samt uavbrutt tilgjengelighet (Prøitz 2007, 83). Med en 

momentan fotoprosess refereres det til hvor enkelt det er å ta et bilde og hvor liten tid det tar. 

Kameraer på nyere smarttelefoner er av god kvalitet og det blir enkelt å ta klare bilder. Når 

man tar bilder med en smarttelefon kreves det ikke mer enn et tastetrykk før bildet er tatt og 

lagret på mobilen. At det er enkelt og lite tidkrevende gjør at det er mulig å ta bilder ofte og ta 

bilder som ikke krever planlegging.  

 

Med redigeringsmuligheter menes det at mobiltelefoner er utrustet med verktøy som gjør at 

man kan endre bildets uttrykk. Man kan beskjære, endre farger, gjøre bildet mer klart/uklart, 

legge på filter og så videre. Man har mulighet til å laste ned ulike redigeringsapper som gjør 

det mulig å endre form på bildet, benytte seg av andre filter, justere lysstyrke og så videre. 

Slik kan man skape bilder på en måte som tidligere bare ble gjort av profesjonelle.  

 

At bildets estetikk endres som følge av lave kostnader skyldes at det koster lite å ta bilder når 

man ikke trenger å fremkalle bildene. Bildene lagres på mobilen og kan overføres til andre 

elektroniske apparater. Man kan ta vare på bilder uten å måtte fremkalle dem, og dette har ført 

til at det tas flere bilder. Når det er uproblematisk å slette bilder man ikke er fornøyd med blir 

terskelen for å ta bilder av hva som helst mindre. Før kameratelefonens tid ble det gjerne tatt 

bilder ved spesielle anledninger, og hvor bildene bar preg av å være oppstilte og planlagte.  

 

En uavbrutt tilgjengelighet skyldes mobiltelefonen. Man kan ta den med overalt, man har 

mulighet til å ta bilder med den når som helst og man kan dele bilder på sosiale medier når 

som helst. Teknologiske fortrinn har en innvirkning på den bildeestetiske praksisen og har 

med dette påvirket hvordan man tar bilder, hva eller hvem man tar bilder av og hvorfor man 

tar bilder. Det teknologiske rammeverket vil dermed ha en innvirkning på bildene som deles 

på Instagram. 
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2.2 “Selvet” og selvrepresentasjon 

Det blir aktuelt å diskutere hva “selvet” er og hvordan det forstås i denne sammenheng. Av 

Goffman (1959) blir selvet sett på som et produkt av en opptreden, og ikke som et autentisk 

selv. Videre vil dette bety at et individ har flere versjoner av selvet. Selvet som blir presentert 

i en opptreden vil ikke nødvendigvis være det samme som blir presentert i en annen for et 

annet publikum. Det vil si at, i følge Goffman, vil man gjerne ha et selv som man presenterer i 

kommunikasjon med foreldre og et annet selv som man presenterer i kommunikasjon med 

venner. Selvet blir dermed noe man skaper i kommunikasjon med andre mennesker.  

 

På samme måte som Goffman forklarer selvet kan man forklare begrepet “rolle”, og hvordan 

man har ulike roller i ulike interaksjoner. Samtidig kan man ha flere roller innenfor en rolle. 

En rolle er ofte ikke begrenset til å være kun den ene rollen. På sosiale medier vil man 

konstruere et selv i samsvar med de konvensjonene og sosiale rammene som eksisterer 

innenfor en gitt arena. Med Instagram som arena vil man måtte forholde seg til føringer 

knyttet til bildedeling. Det kan være teknologiske og sosiale føringer. Teknologiske føringer 

er føringer gitt av Instagram. Det kan være hvordan et bilde blir delt, hvor stort det er, hvilken 

form det har, hvor det plasseres på profilen, hvor det plasseres på hjemsiden til andre og så 

videre. Sosiale føringer viser til normer og konvensjoner som er karakteristiske for Instagram. 

Det kan være når et bilde bør deles, hva som bør deles av, hvem som bør deles med og så 

videre. Sosiale føringer kan ha større betydning for hvilket innhold som blir delt.  

 

På samme måte som man konstruerer selvet, konstruerer man også representasjonen av det. 

Selvrepresentasjon er en bevisst prosess hvor man konstruerer en tekst, et bilde eller en film 

til å representere seg selv (Thumim 2006, 261). Mens fremførelse av selvet er en konstant 

prosess som ikke nødvendigvis skjer bevisst, vil individer involvert i selvrepresentasjon velge 

hvilke aspekter av selvet de ønsker å representere. Sett fra et bildedelingsperspektiv vil man 

med dette dele de type bildene man ønsker skal representere seg selv. Videre vil 

selvrepresentasjonen resultere i at andre skaper seg et inntrykk på bakgrunn av innholdet som 

er delt. I tillegg til at det man velger å dele har en innvirkning, vil også digital 

selvrepresentasjon påvirkes av hva venner deler og responsen, i form av likerklikk og 

kommentarer, man generer på bildene (boyd 2014, 49). Selvrepresentasjon blir en sosial 

prosess hvor flere faktorer spiller inn.  
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Selvrepresentasjon i form av bildedeling fører til en endring i tradisjonell fremstilling av 

selvet. Før man velger å publisere innhold på sosiale medier har man mulighet til å tenke 

gjennom hvilket inntrykk man ønsker at andre skal skape. Denne konstrueringsprosessen fører 

til at man har mer kontroll over selvrepresentasjonen enn i ansikt-til-ansikt kommunikasjon 

(Lüders 2007, 231). Representasjonen påvirkes ikke av frivillig eller ufrivillig ansiktsmimikk, 

kroppsspråk, kroppsholdning, toneleie og/eller gester. Samtidig er formidlingen preget av en 

annen type varighet enn i ansikt-til-ansikt kommunikasjon. Bilder man publiserer på 

Instagram kan slettes, men det er problematisk å forvisse seg om at ingen har lagret bildet. 

Om man ikke sletter bildene kan publikum se på bilder publisert tilbake i tid. I ansikt-til-

ansikt kommunikasjon kan man bare stole på ens hukommelse.  

 

Digitale fortellinger om selvet vil gjerne oppleves å være autentiske da de bygger på 

personlige erfaringer. Til tross for dette påpeker Kaare og Lundby (2008, 106) at autensiteten 

er antatt og ikke en selvfølge. Man konstruerer selvrepresentasjonen til å passe inn i ulike 

sosiale kontekster samtidig som man er bevisst på at man har et publikum. I konstruksjonen 

av selvrepresentasjonen gjennom bildedeling vil man ta i betraktning hvilken sosial kontekst 

man kommuniserer i samt hvilket publikum man formidler til. Til sist må publikummet 

vurdere hvorvidt representasjonen er autentisk eller ei. 

 

2.3 Teknologiske og kulturelle filter 

I forbindelse med bildenes rolle i sosiale medier blir det interessant å se nærmere på hvordan 

man bruker filter i kommunikasjonen. Jill Walker Rettberg (2014) beskriver hvordan man 

bruker både teknologiske og kulturelle filter i bildedeling. Teknologiske filter er filter som 

Instagram, mobilen eller apper lar en legge på bildene sine for å bearbeide uttrykket. Et 

teknologisk filter kan ha egenskaper som endrer fargene på bildet (svart/hvitt, sterkere farger, 

svakere farger) i tillegg til at de kan viske ut ujevnheter. Videre åpner det for muligheten til å 

ta mer profesjonelle bilder.  

 

Kulturelle filter er abstrakte og handler gjerne om bildene man ikke velger å dele. På 

Instagram deler man bilder fra ulike sider av livet samtidig som man unngår å dele andre. 
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Rettberg introduserer to årsaker til at man filtrerer bort enkelte sider av livet vårt (2014, 24). 

Den første årsaken går ut på at man ikke ønsker å dele det negative. Eksempelvis vil dette si 

at dersom man har en dårlig dag eller har opplevd noe trist, vil man ikke kjenne et behov for å 

dele disse hendelsene. Den andre årsaken handler om konvensjonene som finnes på 

Instagram. Ved å konsumere bilder som deles av andre brukere lærer man hvilke bilder man 

skal dele og hvilke bilder man ikke skal dele. På bakgrunn av dette vil man kunne trekke 

konklusjonen at man ikke skal dele negative bilder. 

 

2.4 Sosiale medier og Instagram 

Det som kjennetegner sosiale medier er for det første at man som bruker kan både produsere 

og konsumere innhold. Man er gjerne en aktiv bruker som publiserer innhold som andre ser, 

samtidig som man selv ser på innhold fra andre brukere. For det andre er det lagt opp til 

mange-til-mange kommunikasjon (Hannemyr, Liestøl, Lüders og Rasmussen 2015, 100). 

Man har mulighet til å nå et stort publikum med innholdet man deler på sosiale medier. På 

samme måte har man mulighet til å konsumere innhold publisert av flere ulike brukere. Som 

bruker av sosiale medier har man gjerne registrert seg på Instagram, Facebook, Twitter eller 

Snapchat. Disse er eksempler på sosiale nettverkstjenester, som er en undersjanger av sosiale 

medier.  

 

Aalen foreslår fire behov som sosiale medier dekker: 1) informasjon, 2) underholdning og 

tidsfordriv, 3) fellesskap og sosial interaksjon, og 4) personlig identitet (2015, 35). Instagram 

er en bildedelingtjeneste hvor man får informasjon av og om andre brukere, man blir 

underholdt med bilder fra andre brukere, man kommuniserer med andre brukere gjennom 

bildene man deler, og man skaper selv en personlig bruker via bildedeling. Instagram kan sies 

å være et sted mellom profilfokusert og innholdsfokusert (Aalen 2015, 34). På den ene siden 

er relasjonene viktige på Instagram. Man skaper seg en profil hvor man følger mennesker man 

ønsker å se bilder fra (ofte venner, bekjente og kjendiser) samtidig som man blir følgt av 

mennesker som blir en del av vårt publikum (ofte venner og bekjente). På den andre siden er 

innholdet en avgjørende faktor for en bildedelingstjeneste. Man produserer og konsumerer 

innhold. Samtidig er det nettopp relasjonene som gjør at innholdet får en mening. Om man 
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deler bilder fra hverdagen er det gjerne for venner og bekjente man gjør det og som er det 

tiltenkte publikum. 

 

2.5 Personlig fotografering 

Visuell kommunikasjon gjennom bildedeling åpner for en annen type formidling. Man 

kommuniserer med publikum gjennom bildene man deler og teksten får gjerne en underordnet 

rolle. Kameraets fremskritt i kvalitet og tilgjengelighet, i forbindelse med smarttelefoner, gjør 

at man tar mer hverdagslige bilder og ikke bare ved spesielle anledninger (Van House 2011, 

127). Van House (2011, 130-131) kategoriserer personlig fotografering i fire ulike formål. 

Den første omhandler minner og hvordan man med bilder har mulighet til å gjenoppleve 

begivenheter. På Instagram arkiveres bildene på Internett og man omtaler de gjerne som 

medierte minner. Alle bildene man deler lagres på profilen og man kan når som helst se på 

alle bildene man har delt.  

 

Den andre kategorien viser at man gjennom bildedeling kan bygge og opprettholde relasjoner. 

Å dele bilder oppleves gjerne som mer autentisk enn tekst. Man kan dele bilder om seg selv 

og dermed utvide ens nettverk. I tillegg kan man dele bilder med nåværende relasjoner for å 

opprettholde kontakten med dem uten å måtte møte dem. Med bildedeling får man vist frem 

seg selv og hva man gjør uten å møte andre individer ansikt-til-ansikt. Faktorer som er viktige 

i relasjonsbygging er hvem man deler bilder med, hvem som responderer på bildene og 

hvilken historie man forteller.  

 

Personlig fotografering knyttes også til selvpresentasjon og hvordan man bruker bilder for å 

uttrykke seg selv. At man har mulighet til å dele bilder av seg selv gjør at man har mulighet til 

å representere seg selv. Det kan oppleves som lettere å representere seg selv gjennom bilder 

enn tekst fordi det kan være vanskelig å forklare med ord hvem man mener man er.  

 

Den fjerde og siste kategorien tar for seg ekspressivitet. Med dette siktes det til enkelheten 

rundt å ta og publisere estetiske og humoristiske bilder. Som tidligere nevnt har 

mobiltelefonen gjort det enklere å ta bilder oftere og smarttelefonen gjør det enklere å 

publisere bilder på sosiale medier. Man ser annerledes på verdenen rundt når man har tilgang 
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til et kamera fordi man ser for seg potensielle motiver, og fordi man ønsker å ta estetiske 

vellykkede bilder.  

 

Martin Engebretsen (2013) skriver at digitale bildepraksiser har ført til en estetisering av 

digitale samtaler (171). Med estetisering menes “...en utvidelse av det perseptive registeret, en 

utvidelse av det diskursive fortolkningsrommet og en forsterkning av den emosjonelle 

dimensjonen ved diskursen.” (ibid.). At det perseptive registeret utvides forklares med at når 

interaksjoner inneholder bilder blir flere sanser aktivert enn ved bare tekst. En utvidelse av det 

diskursive fortolkningsrommet viser til hvordan det visuelle gjør samtaler mer åpne og 

spørrende. Et bilde må fortolkes og vil ikke være av samme eksplisitte karakter som tekst. 

Individer som ser bildene må selv skape en mening. Til sist åpner visuell samtaler for en 

emosjonell berøring og skaper en illusjon av en virkelighet. Når man ser bilder som 

presenterer et motiv fra virkeligheten vil man gjerne få en emosjonell reaksjon. Om man deler 

et bilde av seg selv vil det vekke en reaksjon hos de som ser bildet fordi det er 

virkelighetsnært. 
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3 Metode 

Oppgavens formål er å undersøke sosiale mekanismer i ungdommers delekultur. Dette 

kapittelet introduserer hvilken metodisk fremgangsmåte som er benyttet for å på best mulig 

vis besvare oppgavens forskningsspørsmål. Begrunnelse for valget av metode vil bli 

gjennomgått samt praktiseringen av rekruttering av informanter. Det vil i korthet bli 

gjennomgått selve intervjuprosessen for så å vurdere dens reliabilitet, validitet og 

generaliserbarhet. Videre vil de etiske refleksjonene samt refleksjoner over valgene som er 

tatt belyse oppgavens begrensninger. 

 

3.1 Valg av metode 

Når man bruker kvalitative metoder er en viktig målsetting å skape seg en forståelse av 

sosiale fenomener (Thagaard 2013, 11). Sosiale fenomener er menneskeskapte og det er 

mennesker som er forklaringen på hvorfor noe oppstår. Det blir nødvendig å få tilgang til 

individers motivasjon bak enkelte handlinger og en kvalitativ tilnærming er derfor fordelaktig. 

Thagaard (2013) forklarer at kvalitative metoder er særlig egnet i forskning av temaer som er 

lite forsket på fra før, fordi kravene om åpenhet og fleksibilitet er større (12). Det ble tidligere 

nevnt at Instagram er relativt lite forsket på, særlig i forbindelse med ungdommers delekultur. 

Når det finnes lite forskning om et tema er man avhengig av individers opplevelser, 

synspunkter og selvforståelse.  

 

Thagaard (2013) identifiserer systematikk og innlevelse som to viktige begreper ved 

kvalitativ forskning (15). Systematikk refererer til viktigheten av at forsker tar grundige 

vurderinger knyttet til avgjørelser om fremgangsmåter. Som forsker må man reflektere over 

valgene som tas for å skape en forståelse av de sosiale fenomenene. Videre i dette kapittelet 

vil det bli vist hvordan det har blitt reflektert over avgjørelser som har blitt tatt. Innlevelse er 

viktig for å oppnå forståelse, og handler om at forsker må sette seg inn i situasjonen ved å 

være åpen og mottakelig for inntrykk. Temaet som det er valgt å forske på ble valgt på 

bakgrunn av en personlig interesse. Ved å velge et tema man interesserer seg for sikrer man 

innlevelse og at man kan oppnå forståelse.  
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Det ble konkludert med at individuelle dybdeintervjuer ville være det optimale i denne 

oppgaven. Dette fordi det ble prioritert personlige erfaringer fremfor varierte synspunkter. 

Kvalitative tilnærminger legger vekt på forståelse fremfor forklaring (Tjora 2012, 18). Man 

ønsker å forstå verden fra intervjuobjektets ståsted. I undersøkingen av sosiale fenomener vil 

man studere ungdommers meninger, holdninger og erfaringer. 

 

3.1.1 Kvalitative dybdeintervjuer 

I kvalitative intervjuer vil man prøve å forstå verden fra intervjuobjektets ståsted for så å 

forstå deres erfaringer (Brinkmann og Kvale 2015, 3). Videre vil denne typen intervjuer 

kunne føre til lange og redgjørende svar hvor man innhenter en betydelig mengde informasjon 

om temaet man forsker på. Svarene man får vil gi informasjon om hvordan informantene 

opplever og forstår seg selv og sine omgivelser (Thagaard 2013, 58). Erfaringene, tankene og 

følelsene vil reflektere informantens kulturelle og sosiale omgivelser (ibid., 95). 

Informasjonen man innhenter i kvalitative intervjuer vil beskrive en situasjon slik den 

oppleves for informanten. Når man er interessert i delekulturen til informantene vil 

informasjonen som blir gitt ta utgangspunkt i personlige opplevelser av deres 

Instagramaktivitet.  

 

Brinkmann og Kvale (2015) skriver at kvalitative intervjuer fremmer en asymmetrisk relasjon 

fordi forskeren kontrollerer intervjuet ved å ta initiativ, bestemme tema, stille spørsmål og 

holde intervjuet gående (37-38). En intervjusituasjon vil ikke være en hverdagslig samtale 

mellom to jevnstilte individer fordi forskeren innehar vitenskapelig kompetanse som enkelte 

informanter, som for eksempel de fleste ungdommer, ikke har. Samtidig er det informantene 

som har kontroll over hvilken informasjon om seg selv som blir gitt til forskeren. En 

asymmetrisk relasjon mellom forsker og informant kan by på utfordringer. På den ene siden 

kan informanten reagere på maktforholdet ved å tilbakeholde informasjon, og på den andre 

siden kan informanten reagere ved å si det han eller hun tror forskeren vil høre (ibid.). I 

forbindelse med utfordringer knyttet til en asymmetrisk relasjon blir det viktig for forskeren å 

skape et tillitsforhold mellom forsker og informant. Det kan skapes tillit ved å formidle 

positivt tilbakemeldinger på det som fortelles (Thagaard 2013, 96).  
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Det ble utformet en intervjuguide med fem hovedtema hvor hvert tema hadde et visst antall 

underspørmål. En intervjuguide er tilnærmet lik et manus, og skal opprettholde strukturen i 

intervjuet (Brinkmann og Kvale 2015, 156). I dette tilfellet ble en detaljrik intervjuguide 

vektlagt, men intervjuet lot seg styre av informantene og deres svar. Intervjuene var av en 

semistrukturert karakter, som kjennetegnes av at man følger informantenes fortelling samtidig 

som man sørger for at viktige temaer blir diskutert (Thagaard 2013, 97). Ulempen med en 

intervjuguide som er preget av mye struktur er at man kan misforstå eller unngå å fange opp 

fenomener som er viktige for respondenten i tillegg til at kontekstens betydning forsvinner 

(Ryen 2002, 97). Det ble fokusert på å lytte til hva informantene sa fremfor å følge en bestemt 

rekkefølge for å unngå å gå glipp av viktig informasjon. Samtidig ble en viss struktur vektlagt 

for å kunne sammenligne resultatene. Ryen (2002) skriver at en studie som bare tar for seg én 

skole krever mindre struktur enn en studie som tar for seg flere skoler (98). Når man 

gjennomfører intervjuer ved flere skoler er man interessert i å sammenligne resultatene og 

man er avhengig av et mer strukturert intervju.  

 

Når man intervjuer barn eller ungdom fremkommer det enkelte utfordringer man må ta 

hensyn til. Det blir vesentlig å være oppmerksom på ledende spørsmål da man som ung gjerne 

lett lar seg påvirke av intervjueren (Brinkmann og Kvale 2015, 170). Spørsmålene man stiller 

må tilpasses alderen til intervjuobjektene både i forbindelse med ledende spørsmål samt lange 

og komplekse spørsmål. Intervjuene i denne oppgaven ble gjennomført med ungdom som var 

16 år og det blir derfor utfordrende å fastsette om de skal bli sett på som voksne eller barn. På 

bakgrunn av dette ble det lagt vekt på å unngå ledende spørsmål samt å prioritere klare og 

forståelige formuleringer. 

 

3.2 Utvalgsstrategi 

Forskningsspørsmålet legger visse føringer for utvalget. For det første tilsier 

forskningsspørsmålet at informantene er ungdommer og for det andre blir det hensiktsmessig 

at de har en bruker på Instagram. Dermed blir utvalget i denne oppgaven strategisk, da det er 

en forutsetning at informantene innehar disse egenskapene (Thagaard 2002, 60). Ytterlige 

kriterier ble ikke lagt og utover dette er utvalget basert på tilgjengelighet. Ved et 
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tilgjengelighetsutvalg vil man rette en formell henvendelse i en setting med potensielle 

deltakere (ibid., 61). Det er viktig å henvende seg til en person som kan presentere prosjektet 

til de potensielle deltakerene. I denne oppgaven ble det konkludert med at det, på bakgrunn av 

tid og ressurser, var hensiktsmessig å oppnå kontakt med deltakere via skoler. Fordi 

kontaktlærerne ble bedt om å velge ut deltakere til undersøkelsen ble det mulig for forsker å 

distansere seg fra utvelgelsesprosessen.  

 

Utfordringen med å gå via skoler ligger gjerne i å komme i kontakt med de rette personene. 

Første gang kontakt ble opprettet med skolene var gjennom telefon for å få vite hvem 

henvendelsen skulle bli sendt til. Når det ble klart hvem som skulle motta henvendelsen ble 

det sendt ut en mail. Det viste seg å bli problematisk å få tilgang til skoler da flere skoler i 

Oslo regelrett avslo alle forespørsler på grunn av mangel på kapasitet. Som et resultat ble det 

sendt forespørsler til skoler i Rogaland hvorav to skoler responderte positivt. Videre foregikk 

kommunikasjonen med enkelte kontaktlærere og i mailutveksling ble det avtalt at 

kontaktlærer skulle velge ut frivillige informanter basert på kriteriet om at de måtte ha en 

bruker på Instagram. Ellers ble det nevnt at antall gutter og jenter helst skulle være så likt som 

mulig. Kontaktlærerne foreslo et møte med elevene for å avtale tidspunkt for intervjuene. 

 

En utfordring knyttet til tilgjengelighetsutvalg går ut på at: “...de som er villige til å delta i 

undersøkelsen, kan føle at de - i større grad enn det som er vanlig - mestrer sin livssituasjon, 

og at de derfor ikke har noe imot innsyn fra forskeren.” (Thagaard 2013, 63). Man kan 

risikere å gå glipp av en gruppe individer som dekker andre sider av fenomenet som 

undersøkes. Siden kontaktlærere fikk beskjed om å velge deltakere basert på håndsopprekking 

må man ta i betraktning at utvalget kan være skjevfordelt. Det er viktig å ta hensyn til en 

potensiell skjevhet i utvalget i forbindelse med oppgavens konklusjoner. 

 

3.2.1 Rekruttering av informanter 

Antall informanter i typiske intervjuundersøkelser ligger ofte på rundt 15 +/- 10 (Brinkmann 

og Kvale 2015, 140). Tallet vil variere utfra nødvendighet samt kapasitet, men det er viktig at 

det er tilstrekkelig for å kunne svare på forskningsspørsmålet. Etter å ha kommet kontakt med 

to kontaktlærere ved samme skole ble det avtalt møtetidspunkt mellom forsker og elever som 
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ønsket å bli intervjuet. I møtet med elevene ble det avtalt tidspunkt for intervjuene og i dette 

stadiet falt et par elever fra da de enten var bortreist eller fordi de ikke hadde tid. Da de 

resterende elevene var intervjuet ble det klart at antallet var for lite og det ble derfor opprettet 

kontakt med en annen skole. Kontakten ble i dette tilfellet opprettet med en faglærer i 

mediefag som var interessert i oppgaven. Etter å ha presentert oppgaven for elevene, ble de 

som ønsket å delta intervjuet i de påfølgende dagene. Dette resulterte i 15 informanter hvorav 

ti av disse var jenter og fem var gutter. Fordelingen mellom jenter og gutter ble ikke jevnt da 

det viste seg å være vanskeligere å rekruttere gutter enn jenter. 

 

3.2.2 Gjennomføring av intervjuene 

I e-posten som ble sendt til skolene ble oppgaven kort presentert samt formålet den har. 

Videre ble det forklart hvorfor det var ønskelig å komme i kontakt med dem. Det ble også 

opplyst om at prosjektet var meldt til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). En 

prosjektskisse ble lagt ved for å gi ytterlige informasjon om oppgaven dersom det skulle være 

av interesse. I møtet med elever og lærere ble alle parter enige om at det var best om 

intervjuene foregikk mens elevene var på skolen, og intervjuene fikk dermed foregå i et 

adskilt og lukket rom. Å møte elevene på skolen kan gi dem en følelse av å være på 

hjemmebane og dermed bli tryggere på intervjusituasjonen. I tillegg vil det gjerne oppleves 

som tryggere at rommet er lukket for andres innsyn. Før intervjuene startet ble elevene 

informert om at intervjuene ble tatt opp samt at de ville bli anonymisert. Videre ble de bedt 

om å skrive under på samtykkeskjema. Til slutt ble oppgaven presentert for dem atter en 

gang.  

 

Det ble bestemt å ta opp intervjuene for å sikre en mer presis gjengivelse og for at minst 

mulig informasjon skulle gå tapt i transkripsjonen. På den måten er det mulig å lytte til 

lydopptaket flere ganger og sørge for at all informasjon blir inkludert og dermed øke 

forskningens kvalitet. Alle ble tydelig informert om opptak, og ingen ytret misnøye rundt det. 

En fordel med lydopptak er muligheten til å fokusere på det som blir sagt under intervjuet da 

man slipper å notere underveis. Med dette var det mulig å lytte til innholdet i det som ble sagt 

og dermed stille oppfølgingsspørsmål dersom det var nødvendig.  
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At et forskningsprosjekt er konsistent og troverdig avhenger av hvorvidt resultatet kan 

reproduseres av en annen forsker (Brinkmann og Kvale 2015, 281). For å forsterke reliabilitet 

har denne oppgaven fokusert på transparens og tydelige forklaringer. Ved å ta opp intervjuene 

sikres en mer nøyaktig transkripsjon samtidig som det utelukker gjetting i flere tilfeller. I 

tillegg ble ikke spørsmål som kunne blitt oppfattet som lendende transkribert eller inkludert. 

Siden det ble utformet en strukturert intervjuguide skulle det være mulig å få mange av de 

samme svarene i et eventuelt forsøk på gjentakelse. Sjansen for at delekulturen blant 

ungdommer endres drastisk er heller liten, men man må ta hensyn til at teknologiske 

endringer kan påvirke noe. Likevel vurderes reliabiliteten som god.  

 

I forbindelse med en semesteroppgave ble det gjennomført en pilottest. Pilottesting av 

intervjuguiden anbefales for å forvisse seg om at spørsmålene er forståelige og om de er åpne 

nok (Gentikow 2005, 81). En intervjuguide med lignende spørsmål ble utformet og utprøvd 

på fem videregående elever. Pilottestingen tjente sitt formål ved å gi erfaringer om 

intervjusituasjonen samt hvilke spørsmål som fungerer. Det ble for eksempel avdekket et par 

spørsmål som spurte om det samme bare med ulike formuleringer. Videre ga den en 

indikasjon om varigheten til et intervju, som var behjelpelig i forbindelse med å informere 

skoler.  

 

Man vurderer validiteten når man kontrollerer om metoden undersøker det den skal undersøke 

(Brinkmann og Kvale 2015, 282). I utformingen av intervjuguiden ble det kontrollert at 

spørsmålene kunne bidra til å svare på forskningsspørsmålet. Dersom spørsmål ble ansett som 

overflødige eller ikke tjente oppgavens formål ble de forkastet. På den måten ble det forvisset 

om at intervjuguiden på best mulig vis assisterte i å undersøke det den skulle undersøke. I 

tillegg ble relevant teori og tidligere forskning gjennomgått i forkant av utformingen. 

Intervjuguiden er dermed bygget på lignende studier. 

 

3.2.3 Behandling av materialet 

Etter endt intervjuer ble det forsøkt å transkribere rasket mulig. Hensikten til en transkripsjon 

er å skape en oversikt, som blant annet gjør det lettere å se mønstre og motsigelser 

(Brinkmann og Kvale 2015, 206). I transkripsjonen ble det vektlagt å skrive ned all 
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informasjon som kunne bli sett på som nyttig. Sitater ble nedskrevet så korrekte som mulig, 

foruten om et par omskrivninger for å sikre anonymisering. Enkelte svar ble gjengitt i 

stikkord dersom all informasjon i sitatet ikke ble sett på som nødvendig. Transkripsjonene ble 

videre lest gjennom et par ganger før det ble delt opp i temaer. Temaene ble videre skrevet om 

til avsnitt hvor relevant informasjon ble inkludert. 

 

Analysearbeidet bærer preg av en ad hoc-tilnærming. En ad hoc-tilnærming kjennetegnes av 

at det tas i bruk ulike metoder for å generere mening (Brinkmann og Kvale 2015, 267). Ingen 

systematisk metode ble brukt for å analysere intervjuene, og fortolkningene hvilte derfor i 

større grad på det teoretiske rammeverket. Det ble fokusert på betydningen eller meningen av 

det som ble sagt i intervjuene. I flere av sitatene som ble gjengitt var det ønskelig å fortolke 

det som ble sagt for å finne betydningen bak utsagnet. I den forbindelse ble informantenes 

egen forståelse diskutert og det ble så foreslått nye perspektiver. I tillegg til sitater hvis formål 

var å finne en betydning, ble det også inkludert sitater eller referater hvor informanten beskrev 

sine erfaringer, følelser og handlinger. Annet innhold som ble sett på som interessant var når 

informantene selv fortolket betydningen av deres erfaringer.  

 

Det ble i enkelte tilfeller foretatt kvantifiseringer for å kunne indikere informantenes 

holdninger til ulike temaer. Å kvantifisere enkelte holdninger gjorde det også mulig å peke på 

mønstre eller grupperinger som var av interesse. Andre aspekter som ble sett på som 

interessante å avdekke var blant annet motsigelser, motsetninger og likheter. Det ble også 

prioritert å undersøke hvordan de ulike aspektene påvirket hverandre. På grunn av det brede 

og generelle interessefeltet ble det klart hvorfor en ad hoc-tilnærming var hensiktsmessig for 

denne oppgaven. 

 

3.3 Generaliserbarhet 

I spørsmålet om generaliserbarhet handler det ikke nødvendigvis om hvorvidt resultatene er 

overførbare til alle andre situasjoner eller for alle andre mennesker. I noen tilfeller vil man 

heller se om resultatene fra spesifikke intervjuer kan overføres til andre relevante situasjoner 

(Brinkmann og Kvale 2015, 296). Statistisk sett inneholder oppgaven for få informanter til å 

kunne generaliseres, men funnene i denne oppgaven vil mest sannsynlig kunne gi en 
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indikasjon om ungdoms delekultur ved andre videregående skoler. At intervjuene er 

gjennomført ved to ulike skoler styrker overførbarheten, samtidig som at de er gjennomført i 

samme by gjerne svekker den. Antallet informanter som er gutter er forholdsvis lite og det vil 

derfor være mer problematisk å skulle overføre resultatene til andre gutter, enn med jentene.  

 

En annen utfordring rundt å skulle generere konklusjoner om ungdommers delekultur bunner i 

verktøyet som er brukt. Det ble nevnt at teknologien er i konstant utvikling og man må derfor 

ta utgangspunkt i at også Instagram vil kunne endres over tid. I tråd med dette vil også 

ungdommers erfaringer bli påvirket av både teknologisk utvikling samt personlig utvikling. 

På bakgrunn av dette blir det nødvendig å ta forbehold om at resultatene vil kunne endres over 

tid. Til tross for dette ønsker oppgaven å gi en innsikt i hva som ligger til grunn for 

delekulturen blant ungdommer, og ikke generalisere funnene til å skulle gjelde for alle 

ungdommer eller over lengre tid. 

 

3.4 Etiske refleksjoner 

Dette forskningsprosjektet er meldt til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste og har fått 

tillatelse til innsamling av datamaterialet (se vedlegg). Før hvert intervju startet ble det delt ut 

et samtykkeskjema som informantene ble bedt om å skrive under på etter de hadde lest 

gjennom det. Informantene ble informert om at intervjuene ble tatt opp, men at opptakene 

ville bli behandlet konfidensielt. I tillegg ble det understreket at det når som helst under 

intervjuene er mulig å trekke seg uten å måtte forklare hvorfor. Videre ble det fortalt at 

informasjonen vil anonymiseres. Norsk senter for forskningsdata (2016) definerer anonyme 

opplysninger som:  

 

Opplysninger som ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner i et datamateriale, verken 

direkte gjennom navn eller personnummer, indirekte gjennom bakgrunnsvariabler, eller 

gjennom navneliste/koplingsnøkkel eller krypteringsformel og kode. Å anonymisere et 

datamateriale innebærer vanligvis å slette/makulere navnelister, og ev. kategorisere eller slette 

indirekte personidentifiserbare opplysninger. Dersom det er tatt lyd- eller bildeopptak i 

forbindelse med prosjektet må disse også slettes/makuleres eller sladdes dersom datamaterialet 

skal være anonymt. Når et datamateriale er anonymt er det ikke mulig for noen, verken 

utenforstående eller prosjektleder selv, å knytte enkeltpersoner til opplysningene. 
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Merk at for at et datamateriale skal være anonymt må også rådata og de datasett som man har 

brukt i prosjektet anonymiseres. Et datamateriale er ikke anonymt dersom bare det som 

publiseres i rapporten, artikkelen, masteroppgaven eller lignende er anonymisert. 

 

I stedet for å bruke informantenes navn i oppgavens analyse har de blitt kategorisert numerisk 

med en j (jente) eller g (gutt) foran for å indikere kjønn. I sitater hvor navn eller andre 

gjenkjennelige indikatorer ble brukt, ble sitatene omskrevet eller anonymisert. De sitatene 

som ble sagt på dialekt ble omskrevet til bokmål for å unngå at for eksempel spesielle uttrykk 

skal føre til gjenkjennelse av informanten. Ut over dette ble sitatene gjengitt så presist som 

mulig for å sikre dataenes pålitelighet. En utfordring med nøyaktige sitater kan knyttes til 

hvorvidt informantene kan gjenkjenne hverandre. Siden flere av informantene går på samme 

skole vil de representere samme nettverk og anonymisering blir problematisk (Thagaard 2013, 

227). Informantene ble informert om at det var ønskelig å bruke sitater i oppgaven og at 

intervjuene ble tatt opp blant annet med hensikt om å gjengi sitater nøyaktig.  

 

Opptakene ble tatt opp på mobiltelefon og ble senere overført til bærbar PC som er privat og 

passordbeskyttet. De ble slettet fra mobiltelefonen etter overføringen. Intervjuene ble 

transkribert på samme PC. Selv om det er en privat PC som er passordbeskyttet kan man aldri 

forsikre seg i absolutt forstand om at ingen andre har tilgang. Likevel vurderes det som svært 

liten sannsynlighet for at andre skal ha hatt tilgang til datamaterialet. Opptakene vil bli slettet 

når prosjektet er avsluttet.  

 

3.5 Refleksjoner over de metodiske valgene 

Den kvalitative forskningsprosessen er en fleksibel prosess som vil si at det er mulig å arbeide 

parallelt med de ulike delene (Thagaard 2013, 31). Problemstillingen kan utvikles og endres 

underveis i løpet av arbeidet med oppgaven. Innsamling av data og analyse er to deler av 

forskningsprosessen som bør foregå parallelt (ibid.). Når det arbeides parallelt med 

datainnsamling og analyse er det mulig å tilpasse innsamlingen av data ut fra konklusjoner 

tidlig i analysen. Selv om transkribering og referat av intervjuene ble gjennomført fortløpende 

ble arbeidet med analysen startet litt for sent. Analysearbeidet ble startet før intervjuene på 
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den andre skolen, men etter intervjuene på den første. Sett i ettertid skulle analysen ha blitt 

påbegynt tidligere for å kunne tilpasset datainnsamlingen ytterligere.  

 

Pilottesten som ble gjennomført på forhånd bestod utelukkende av informanter som var jenter. 

Det viste seg å være utfordrende å intervjue gutter da det var vanskelig å få lange og 

informerende svar. I forsøk på å få svar endte det i enkelte tilfeller at spørsmålene ble ledende 

og derfor måtte strykes. Lite erfaring med å intervjue gutter resulterte i et par korte intervju 

uten naturlig flyt. Sett i ettertid skulle pilottesten blitt gjennomført på begge kjønn for å 

tilegne seg bredere erfaring. I den forbindelse skulle to intervjuguider blitt vurdert. 

Intervjuene med gutter ga erfaringer om hvordan gutter og jenter i enkelte tilfeller reagerer 

ulikt på åpne spørsmål. Mens flere jenter benyttet seg av muligheten til å gi lange 

forklaringer, ble enkelte av guttene usikre og trengte hjelp til å formulere seg.  

 

Kvalitative intervjuer som metode kritiseres for å være preget av subjektivitet og ikke 

objektivitet (Brinkmann og Kvale 2015, 196). Som forsker vil man tre inn i en 

intervjusituasjon med forutfattede meninger. Det er vanskelig å legge fra seg personlige 

verdier og meninger, og disse vil derfor prege forskerrollen. Dette vil påvirke hva man 

fokuserer på under et intervju samt hva man finner interessant. Som forsker er det viktig å 

være bevisst sin rolle og dermed være kritisk både i intervjusituasjoner og i behandlingen av 

datamaterialet. I forkant av intervjuene med videregående elever ble det viktig å unngå 

antakelser basert på kjennskap til skoler eller aldersgruppen. Likevel ble det hjelpsomt å 

benytte seg av kjennskap til aldersgruppen i forbindelse med utforming av intervjuguide. Å 

være nær i alder med informantene opplevdes som en fordel i utformingen i tillegg til at 

intervjuene fikk en uformell og personlig tone. 
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4 Kjennetegn ved delekulturen på 

Instagram 

For å svare på den første underproblemstillingen har oppgaven sett nærmere på ulike 

karakteristikker i ungdommers kommunikasjon på Instagram. Kapittelet er delt inn i ulike 

kategorier hvis hensikt er å belyse hva som deles og hva som ikke deles, samt begrunnelser 

for valgene som tas. 

 

4.1 Kriterier for deling 

Når ungdommene blir spurt om hva slags bilder de vanligvis deler er de fleste nødt til å gå 

gjennom Instagramprofilen sin. Noen ramser opp hvem eller hva som er med på ulike bilder, 

mens andre svarer like etter at de har sett på profilen. Selv om det ramses opp flere ulike 

motiver er det noen kategorier som går igjen. Blant informantene deles det ofte bilder med seg 

selv og venner, på ferie eller når de gjør noe som de omtaler som spesielt. Ofte vil kategoriene 

overlappe hverandre. Ungdommene blir spurt om å vise bilder de har delt og da er det flere 

som tar frem bilder av seg selv sammen med venner når de gjør noe utenom det vanlige. Det 

varierer hva ungdommene kategoriserer som “utenom det vanlige” eller som “noe spesielt”. 

For enkelte vil det bety at de er på håndballkamp eller på fotballtrening, mens for andre betyr 

det at de er på ferie eller har møtt en kjent person.   

 

At ungdommene ofte deler bilder med venner og/eller seg selv stemmer overens med funnene 

i Hu, Manikonda og Kambhampatis studie, “What We Instagram: A First Analysis of 

Instagram Photo Content and User Types”, hvor henholdsvis 24.2% og 22.4% av bildene gikk 

under kategoriene “Friends” og “Selfies” (2013, sidetall ikke oppgitt). Alle informantene 

beskriver at det, nærmest uavhengig av hva som deles, er viktig at bildene de deler er “fine”. 

Det varierer i noen grad hvilke kriterier som knyttes til et “fint” bilde, men i hovedsak vil det 

bety at bildene er tatt i rett lys, at man er fornøyd med hvordan man ser ut, at man er fornøyd 

med hvordan alle medlemmene i et bilde ser ut, at det er tatt fra rett vinkel og/eller at motivet 

er av noe de selv liker.  
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J9: Akkurat på Instagram så skal flertallet være av deg selv har jeg forstått. For det er ikke så 

mange som har lyst til å se bare bilder av hva du spiser, for det er faktisk litt kjedelig av og til. 

Men alt som er fint, hvis du er ute og det er helt nydelig ute og du tar et bilde så kan du legge 

det ut. Eller hvis du bare tok et bilde helt uten videre som var skikkelig fint så kan du legge 

det ut på Instagram. Men det kan jo også bare være at jeg bare tar et bilde og tenker det var ok. 

Så det er masse forskjellig. Alt fra mat til en plass jeg har vært eller bare et fint bilde, av 

hunden, med sjøen... 

 

Basert på sosiale konvensjoner på Instagram har J9 trukket en slutning om at bildene på 

Instagram skal være av deg selv. Videre har hun antakelser om hva som regnes som kjedelig. 

J9 nevner kriterier for hva hun assosierer med et “fint” bilde. Til slutt blir det også nevnt at 

hun kan dele bilder som hun kategoriserer som “ok”. I sitatet over introduseres det et vidt 

spekter for hva J9 er komfortabel med å dele. Det viser at det ikke alltid er nødvendig for alle 

ungdommene å gjøre noe som man definerer som spesielt for å kunne dele et bilde. Samtidig 

kan man si at sitatet over oppsummerer generelle kjennetegn i informantenes kommunikasjon 

på Instagram. Det deles oftest bilder av seg selv, helst med venner, eller bilder som 

kategoriseres som “fine”. Videre er det akseptert å dele andre type bilder, men dette skjer i 

mindre grad.  

 

Å dele bilder på ferie er noe de fleste informantene har gjort. Da er det gjerne bilder på 

stranda, med bassenget eller i solnedgangen. For å beskrive denne typen bilder blir igjen ordet 

“fint” tatt i bruk. Man kan gjerne si at bildene skiller seg ut fra de man ellers ville lagt ut. På 

ferie er det flere som deler bilder bare av seg selv. Man kan tenke seg at det er akseptert å dele 

bilder av seg selv alene på ferie fordi man befinner seg i en slags unntakstilstand. Dersom 

man reiser med familie kjenner man kanskje ikke behovet for å dele bilder med andre 

personer, samtidig som man føler man har en legitim årsak til å dele bilder. Man opplever 

gjerne noe nytt og gjør noe man vanligvis ikke pleier, og ønsket om å dele bilder med venner 

hjemme inntreffer derfor. Man kan tenke at bilder på ferie går inn under kategorien som 

handler om å gjøre noe spesielt. Man ønsker å vise venner og bekjente hjemme hvor bra man 

har det, samtidig som man gjerne ønsker å sjekke om de tenker på en. Respons i form av likes 

blir ofte sett på som en bekreftelse på at noen tenker på deg, som oppgaven kommer tilbake til 

senere.  
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Van House (2011) forklarer at bilder oppleves som mer “ekte” enn tekst (131). Det 

foretrekkes å kommunisere med bilder fordi de gir en rikere innsikt til en hendelse som ikke 

tekst gjør. Det kan være vanskelig å kommunisere til andre at man er på ferie, hvordan man 

har det og hvordan det ser ut ved å bruke tekst. Ved å bruke bilder som 

kommunikasjonsmiddel har man mulighet til å la bildet snakke for seg selv. Bildet kan ha 

egenskaper som oppsummerer hvor man er og hvordan det ser ut eller hvordan man selv ser 

ut. I tillegg kan bildet uttrykke følelser som man ønsker at andre skal oppfatte. Dersom man 

deler et bilde av seg selv som uttrykker at man er fornøyd med å være på ferie kan man anta at 

andre vil skape seg dette inntrykket av å se på bildet. Når man er på ferie er man gjerne fysisk 

isolert fra venner og bekjente, men man har mulighet til å kommunisere med dem på sosiale 

medier. Å skulle beskrive følelser kan oppleves som mer autentisk i et bildet enn i en tekst.  

 

Det beskrives som kjedelig og lite interessant å dele bilder av hverdagen sin. Flere av 

ungdommene mener man må gjøre noe spesielt for å kunne dele et bilde. Dersom man ofte 

deler bilder av hverdagen sin er det noen som frykter at følgerene skal bli uinteresserte og 

kommentere det bak ryggen deres. Man føler med andre ord at man må ha noe å fortelle. Hva 

ungdommene definerer som “å gjøre noe spesielt” varierer til en viss grad. De fleste nevner 

bursdager, fester og vennekvelder, mens noen få inkluderer også familiesammenkomster, kino 

og å gå tur. Det kan tenkes at man delvis avgjør selv hva man definerer som utenom det 

vanlige. Andres tanker eller reaksjoner blir viktige og man styrer hva man deler ut fra hvilke 

reaksjoner man ønsker, eller ikke ønsker. I tillegg blir kontoen en slags kalender hvor man 

samler minner fra ulike arrangementer, sammenkomster eller lignende. Den skal vise hva man 

gjør, hvem man er venner med og at man har det bra.  

 

J4: Det er for at jeg selv skal kunne se tilbake på minner å tenke “det var kjekt, det må gjøres 

på ny”. Det er vel for å ha noe å se tilbake på og å ha noe å dele med andre slik at de kan se at 

jeg og har det kjekt. 

 

Instagramkontoen blir en arena hvor man samler minner man har lyst til å huske, såkalte 

medierte minner (Prøitz 2007, 83). Samtidig blir det også en arena hvor man kan vise 

omverdenen at man har det bra. Flere av ungdommene forklarer at de ønsker å vise venner og 

bekjente at de har det morsomt og at de finner på ting. Behovet for å vise andre hvordan man 

har det kan man gjerne si blir forsterket gjennom sosiale medier. Det kan oppleves som lettere 
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å kommunisere det man er fornøyd med gjennom bilder enn ved ansikt-til-ansikt 

kommunikasjon. Om man har gjort noe man definerer som minneverdig kan det føles 

unaturlig å fortelle det til andre ved å sende en tekstmelding. Det kan også være vanskelig å 

formulere seg dersom man frykter at man skal bli oppfattet som skrytende. Ved å dele et bilde 

på Instagram kan man vise andre hva man har gjort uten å måtte ordlegge seg. I tillegg har 

man mulighet til å nå et bredt publikum. Dersom man skulle ha sendt en tekstmelding ville 

man sannsynligvis ikke sendt den til alle som følger ens Instagramprofil.  

 

J8: “Vi hadde planlagt å ta det bilde. Vi planla å ta et bilde til å legge på Instagram, så valgte 

vi ut det da. Vi skulle på håndballkamp så spurte jeg hun om vi skulle ta noen bilder først”. J8 

ble spurt om å vise frem et bilde hun hadde delt og hun valgte et bilde av seg selv og en 

venninne før en håndballkamp. At det ble valgt et bildet med en venninne kan forklares med 

at det føles tryggere å vise et bilde sammen med noen andre enn av seg selv alene. Man kan 

tenke seg at antakelser om inntrykket forsker kan skape seg er en avgjørende faktor når et 

bilde velges ut. Av sitatet over kommer det også frem at der er viktig at bildene på Instagram 

er gjennomtenkt. Dette nevner flere av ungdommene som essensielt og flere av dem bruker 

mye tid på å produsere det rette bildet. Kontoen skal bestå av bilder av betydning, samtidig 

som de passer sammen. Som vi ser i sitatet over hender det at man planlegger å ta bilder ved 

ulike anledninger. Når man ser en mulighet til å ta et bilde som passer inn på kontoen vil man 

kanskje avtale dette på forhånd. På den måten er man sikret at man har noen å ta bilde med 

samtidig som man kan velge ut hvem denne personen er. I tillegg kan man ta bilder uten for 

mange tilskuere, noe som kan oppleves som ubehagelig.  

 

J9: Det er jo ganske mye som kan være inspo, men at det er et system og at du klarer å gjengi 

deg selv på en måte som… Du må ikke se bra ut, du kan være inspo med å bare legge ut masse 

rare bilder bare det har litt sammenheng. Det er jo mange som har ganske rare brukere, men 

alt er svart-hvitt, og det er sånn rar stil på det, så det er litt personlig hva som er inspo. Men for 

meg så har inspo vært å bare dele masse tull, men at det samtidig henger sammen. Jeg følger 

en slags stil. Altså, hvis du er sånn guttejente som jeg var før så går det greit at du har på deg 

guttete klær på bildene og henger litt, at det ikke er sånn super foto orientert, det er ikke 

perfekt stilt inn og posert og sånn. Men da er du liksom sånn på alle bildene. Hvis du er litt 

sånn halvveis tatt bilde og så har du mange sånn du står og poserer noe inn i granskauen så 

blir det litt sånn at du prøver litt hardt på noen, og ikke bryr deg på noen, og da kan man se litt 

rar ut tenker jeg. 
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Flere av jentene forklarer at de ønsker å være “inspo” på Instagram. Ordet “inspo” er en 

forkortelse for inspirerende som blir hyppig tatt i bruk på Instagram. Ved å være til 

inspirasjon for andre med bildene man deler påvirker og oppmuntrer man andre til å blant 

annet spise en viss type mat, kle seg på en viss måte eller ta en viss type bilder. Videre er det 

viktig at kontoen din er helhetlig og at bildene man legger ut har en sammenheng med det 

man tidligere har lagt ut. Det finnes med andre ord en type mal over hvordan man skal legge 

ut bilder på Instagram som enkelte velger å følge. Ved å følge denne malen kan man tenke seg 

at kontoen vil ha et gjennomført uttrykk, noe som går igjen i hvordan ungdommene ønsker at 

bildene skal se “fine” ut. Samtidig blir det aktuelt å avklare hva som kan defineres som “fint”. 

Når bildene blir beskrevet som “fine” er det basert på en personling estetikk og der er derfor 

en subjektiv og intersubjektiv tolkning. Man kan gjerne si at ungdommer er utrustet med en 

estetisk kompetanse innenfor denne typen bildedeling og dermed har grunnlag for å 

kategorisere bilder som “fine”, også på vegne av andre. Det vil si at når en av jentene velger å 

bruke ordet “fint” for å beskrive bilder, vil det sannsynligvis være en konsensus hva ordet 

innebærer, blant jenter på samme alder.  

 

Nye smarttelefoner er gjerne utrustet med kamera på nesten lik linje med speilreflekskamera 

eller lignende. Et resultat av dette er at bildene blir klare og skarpe, samtidig som de får 

tydelige farger. Dette vil igjen føre til at eiere av smarttelefoner vil lettere kunne generere 

bilder de er fornøyd med. Man kan tenke seg at mobilkameraets funksjoner og kvalitet er 

avgjørende for ønsket om å ta såkalte “fine” bilder. Man kan videre tenke seg at sammen med 

muligheten til å ta bilder omtrent som en profesjonell fotograf, kommer også ønske om å ville 

dele gjennomtenkte bilder. At man har mulighet til å ta klare bilder uten å måtte inneha særlig 

mye kunnskap om kameraets funksjoner eller ulike linser, samtidig som man med få trykk 

kan redigere bildet på telefonen, kan ha vært en avgjørende faktor for bildedelingstjenesters 

popularitet.  

 

At ungdommene ønsker å ta bilder som de kategoriserer som “fine” kan ses i sammenheng 

med bildefunksjonen ekspressivitet (Van House 2011, 131). Ekspressivitet handler om at man 

ønsker å ta estetisk vellykkede bilder og at man ser på verden med nye øyne når man har et 

kamera tilgjengelig. Det blir tydelig at det estetiske uttrykket er viktig for ungdommene og at 

de er opptatt av å ta bilder som de er fornøyd med. Enkelte beskriver hverdagslige motiver 

som “inspo” eller “fine”, noe som forteller oss at tilgang til et kamera og redigeringsverktøy 
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er avgjørende for ungdommenes motivasjon bak bildedeling. En av jentene forklarer at hun 

ofte tar bilder når hun er ute å går på tur og at hun da leter etter potensielle motiver. Om hun 

ikke hadde hatt et kamera tilgjengelig kan man tenke seg at naturen rundt ikke ville blitt viet 

den samme oppmerksomhet.  

 

Informantene deler bilder på Instagram blant annet for å lagre minner og for å dele med andre 

det de gjør. De har et behov for å dokumentere ulike hendelser i livet. I Sheldon og Bryants 

studie fra 2015 ble “dokumentasjon” identifisert som et av motivene for Instagrambruk (94). 

Dokumentasjon skilte seg ut da ingen tidligere studier av andre sosiale nettverkstjenester 

identifiserte samme faktor for motivasjon (Sheldon og Bryant 2015, 93). At ungdommene i 

intervjuene nevner et ønske om å lagre bilder og å dele hva de gjør med andre, understreker at 

Instagram dekker et behov for å dokumentere hendelser. Det kan tenkes at andre sosiale 

nettverkstjenester ikke har dekket dette behovet, men at Instagrams primærfokus på 

bildedeling tilrettelegger særlig for dokumentasjon.  

 

4.2 Kulturell filtrering 

Noe som går igjen i ungdommenes delekultur er at bilder om interesser og hobbyer blir 

utelatt. Det anses som uinteressant eller kjedelig å dele bilder av for eksempel trening eller 

fotball. En av jentene forteller at hun har drevet aktivt med slalåm, men deler sjelden bilder 

fra slalåmbakken. Om hun derimot deler bilder i slike sammenhenger er det gjerne et bilde av 

seg selv og en venninne med utstyr på, i bilen på vei bort til slalåmbakken. Motivasjonen i 

denne sammenhengen er ikke først og fremst å vise frem sitt eget utseende, men heller hva 

man gjør og hvem man gjør det med. Om man gjør noe man liker, er ikke formålet med bildet 

å vise hva man gjør, men at man gjør noe med noen. For eksempel blir ikke det viktigste 

formålet med bildet å fortelle andre at man liker slalåm, men at man er del av et sosialt 

fellesskap. Samtidig kan man også gjerne tenke at interesser blir nedprioritert for å ikke bli 

uinteressant.  

 

J9: Det trenger ikke være sånn stupstygge bilder, for da legger jeg det ut på Snapchat i stedet, 

for jeg bygger jo opp en konto. Og det er jo greit når man blar nedover at det ser litt fint ut. 

Men det viktigste er at det ikke er for posert. Det er ganske viktig for meg at jeg ikke står med 
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speilet med fire liter sminke på for det gjengir ikke meg selv i det hele tatt. Og jeg synes det er 

så fælt når folk har en sånn konto så ser man dem i virkeligheten så skjønner man ikke helt 

hvem som er hvem. Så det er ganske viktig at jeg gjengir med selv og ikke er overposert. 

 

En type bilder som ble diskutert var bilder hvor man gjør seg stygg eller tullebilder. Dette er 

gjerne bilder hvor man gjør seg til og lager en grimase, og ender dermed opp i bilder som blir 

sett på som mindre flatterende. Denne typen bilder kunne et flertall av informantene delt, men 

da helst på en lukket konto med færre følgere. De færreste var komfortable med å dele den 

typen bilder på deres hovedkonto hvor de hadde flere hundre følgere. En av jentene sa at hun 

kunne delt et stygt bilde av seg selv eller et tullebilde, men at hun hadde slettet det etter en 

dag eller to. Hun forklarer dette med at hun ikke ønsket å ha den typen bilder liggende på 

kontoen, men at det var greit å ha det ute et par dager. Dersom hun legger ut et morsomt bilde 

hvor hun gjør seg til er det for å være morsom eller for å vise at hun ikke tar seg selv så 

høytidelig. Samtidig slettes det etter en kort stund da hun ikke vil at bildet skal bli værende på 

kontoen. At bildet blir lagt ut for en dag eller to forteller oss at det er en del av en 

inntrykkshåndtering ovenfor andre brukere. Hun ønsker å vise frem en side av seg selv som 

hun vanligvis ikke gjør. Det viser at representasjonen av selvet ikke alltid oppfattes som 

tilstrekkelig av brukeren. Man ønsker gjerne å vise andre sider av selvet, men basert på 

normene som finnes på Instagram så blir disse sidene nedprioritert. 

 

At et tullebilde blir slettet etter et par dager forteller oss hvor viktig helhetsuttrykket til en 

profil er. Tullebilder blir gjerne sett på som useriøse og stemmer derfor ikke overens med 

inntrykket man ønsker at andre skal skape seg av profilen. Tullebilder er ofte preget av å være 

spontane, samtidig som man ikke viser seg fra sin beste side, og denne type bilder strider med 

ungdommenes ønske om at Instagrambildene skal være gjennomtenkte og se ut på en bestemt 

måte. Man kan tenke seg at ungdommene har et bevisst forhold til hvordan de ønsker å 

representere seg selv på Instagram og at bilder som ikke passer inn under hvordan de ønsker å 

bli oppfattet blir utelatt.  

 

Man ser som sagt at ungdommene er bevisst på hvordan de fremstår på Instagram. Kontoen 

som helhet er en presentasjon hvor man forteller andre om seg selv, og da ønsker man gjerne 

ikke å inkludere for eksempel tullebilder i denne presentasjonen. Man vil ikke at 

førsteinntrykket folk sitter igjen med skal være påvirket av bilder hvor man gjør seg til og 
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ikke viser seg selv fra sin beste side. Til tross for dette må man være oppmerksom på at man 

ikke skaper et galt inntrykk av seg selv. Ved å ta i bruk ulike redigeringsverktøy har man 

mulighet til å endre bildene til den grad at det ikke lenger ligner på seg selv. Det beskrives av 

informantene som viktig å unngå dette da man gjerne blir oppfattet som falsk eller 

misvisende. Man må finne en balanse mellom å vise seg fra sin beste side, men ikke i den 

grad at man kan bli oppfattet som misvisende.  

 

Nettverket til ungdommer på Instagram består oftest av ungdommer på omtrent samme alder. 

På bakgrunn av dette har få problemer med å dele bilder når de er på fest, og de selv eller 

andre drikker alkohol. Bildene blir gjerne lagt ut med tanke på at venner og bekjente skal se 

bildene. Noen nevner at foreldrene følger dem på Instagram, men at foreldrene enten er lite 

aktive og bruker sjelden Instagram, eller at foreldrene er klar over at det er alkohol på festene 

de går på. Å ta bilder når man er på fest blir beskrevet som normalt og godt egnet. En av 

jentene forklarer at det er godt egnet fordi de har pyntet seg og bildene blir mer idealiserte. 

Videre er gjerne en stor gjeng med venner samlet på samme sted, noe som er forenlig med 

inntrykkshåndtering fordi man har mulighet til å ta bilder med en stor gruppe venner. Selv om 

få har problemer med å dele bilder med alkohol, er det flere som nevner at de ikke vil bli tatt 

bilde av mens de selv har et glass eller en flaske i hånda. Dersom alkohol er med på bildet, er 

det fordi noen andre holder det eller fordi det står på bordet og vises så vidt på bildet. En av 

guttene forklarer at han ikke ville delt et bilde hvor han var tydelig påvirket av alkohol selv 

om han kunne delt et bilde av seg selv på fest. Samtidig er det enkelte av ungdommene som er 

oppmerksomme på at bildene ikke skal vise tegn til alkohol. Dette forklares med at de er 

bekymret for at den type bilder skal være et hinder i fremtiden.  

 

Informantene har en felles forståelse av at enkelte bilder kan få konsekvenser i ulike 

sammenhenger. Bilder blir filtrert bort i fare for at selvet man fremstiller ikke skal bli 

oppfattes som autentisk. Andre bilder blir filtrert bort om de ikke samsvarer med hvordan 

man ønsker å bli oppfattet av andre. Bilder med alkohol blir filtrert bort i fare for å gå 

negative konsekvenser i forbindelse med jobbsøking. Den felles forståelsen blant 

ungdommene viser hvordan mønstre i delekulturen påvirkes og hvorfor enkelte bilder filtreres 

bort.  
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G5: De vil at folk skal vise interesse for de. De vil at folk skal like dem og folk vil ha 

oppmerksomhet. Da kan du velge hva som kommer ut, og det er ikke sånn som før at du kun 

hører om folk via andre folk. 

 

Instagramkontoen gir et inntrykk av personen bak kontoen. Det som skiller sosiale medier er 

at man selv i stor grad har mulighet til å styre hvilket inntrykk man gir andre. Om man hører 

et navn har man mulighet til å søke dem opp på sosiale medier for så å skape seg et inntrykk 

av hvem de er. På den måten har man som bruker av Instagram mulighet til å velge selv 

hvilket inntrykk man ønsker å gi andre. Samtidig kan man ikke garantere at de personene man 

ønsker skal besøke kontoen vår gjør det. Videre hjelper det lite om man har lukket profil. Men 

man får informasjon om antall følgere, antall bilder delt samt et profilbilde til en bruker selv 

om kontoen er lukket. Antall følgere, antall bilder delt og profilbilde er informasjon som kan 

være med på å skape et inntrykk av personen bak kontoen.  

 

4.3 Personvernsutfordringer 

J4: “Jeg har lukket konto. Jeg tenker at privatlivet er litt viktig, så hvis noen vil finne ut noe 

om meg så kan de ikke bare søke meg opp på internett og tolke meg ut fra det liksom”. 

Flertallet av ungdommene har valgt å ha lukket konto. De fleste som har to kontoer, har stilt 

inn at begge skal være lukket, men en av guttene har sin primærkonto åpen mens den andre er 

lukket. Grunnen til at de har valgt å ha lukket konto handler om å ha kontroll over hvem som 

ser bildene. De opplever å ha en oversikt over hvem som ser bildene de deler når de har lukket 

konto. Samtidig opplyser de fleste at de ikke kjenner eller vet hvem alle som følger dem er. 

Når man har et par hundre følgere er sannsynligheten gjerne liten for at man kjenner alle. 

Samtidig gir det en opplevelse av å ha kontroll at man må godkjenne hvem som skal følge 

oss. På den måten ser man hvem som ønsker å se bildene våre og må selv godkjenne. Til tross 

for dette medgir de fleste at de godkjenner omtrent hvem som helst.  

 

J4: Flesteparten vil jeg si jeg kjenner. Jeg vil ikke ha for mange folk jeg ikke kjenner, så da er 

jeg litt skeptisk med folk jeg godtar og sånn. Så da har det blitt til at jeg har godtatt de som jeg 

har. 
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Selv om flertallet ikke føler de kjenner alle som følger dem, er det en av jentene som tenker 

hun kjenner store deler av følgerne sine. Ved å ha lukket konto må man godta alle som får se 

bildene og man risikerer ikke at brukere som ikke har blir godkjent kan gå inn på profilen å se 

bildene. Dette gjør at man får en viss kontroll over bildene og risikoen for at bildene blir 

misbrukt reduseres. Jenta i sitatet over har nesten 400 følgere. At jenta føler at hun kjenner 

nesten 400 følgere på Instagram, hvor hun sannsynligvis ikke har møtt flere av dem, kan være 

vanskelig å forstå. Man kan tenke seg at jenta i sitatet over gjenkjenner flere av sine følgere, 

selv om hun ikke nødvendigvis omgås alle, og føler at hun kjenner de fleste så lenge hun vet 

hvem de er.  

 

Ungdommene er redde for at bildene skal bli misbrukt dersom de har åpen konto. Ved at 

bildene kan bli misbrukt menes at bildene lagres og brukes i andre og misvisende 

sammenhenger. Når ungdommene godtar hvem som får følge kontoen deres tenker de at de 

stoler på at de som følger dem ikke vil misbruke bildene deres. De som har åpen konto tenker 

at de ikke legger ut bilder som kan bli misbrukt. Deres oppfatning er at de type bildene som 

de deler er bilder som alle deler, og at deres bilder derfor ikke er spesielt utsatt.  

 

Man ser at de er bevisste på konsekvensene rundt bildedeling på nett, samtidig som det 

varierer i hvor stor grad de ønsker kontroll. Mens noen mener det holder å tenke gjennom 

hvilke bilder du deler, ønsker andre å måtte godkjenne hvem som skal se bildene. Ved å 

godkjenne har man altså kontroll over hvem som kan se profilen din. Man ser at det er viktig 

for noen at ikke hvem som helst kan gå inn på Instagramkontoen å skape seg et inntrykk av 

hvem eieren av profilen er. At enkelte ønsker å ha kontroll over hvem som ser bildene som 

deles kan handle om at de ønsker å ha oversikt over hvem som skaper seg et inntrykk av 

selvet som presenteres. Når man møter personer ansikt til ansikt vil man da gjerne vite om de 

har et inntrykk av oss fra før eller ikke.  

 

Flere av ungdommene forklarer at det å ha en lukket konto med færre følgere har blitt 

viktigere enn det var tidligere. I EU Kids Online blir det rapportert at barn som er 13-16 år vil 

med større sannsynlighet velge å ha lukket profil enn barn som er 9-12 år (Livingstone, 

Ólafsson og Staksrud 2011, 7). Videre blir det også rapportert at over tre fjerdedeler av 

undersøkelsens 15-16 åringer vet hvordan de endrer personvernsinnstillingene (ibid.). At den 

eldre aldersgruppen velger å ha lukket profil i større grad enn den yngre aldersgruppen kan 
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forklares med at den eldre gruppen innehar ferdighetene som kreves for å endre 

personvernsinnstillingene. Det kan også forklares med at den eldre gruppen har prioritert å 

tilegne seg de nødvendige ferdighetene. Årsaken til at eldre ungdommer synes å være mer 

bevisst personvern kan bunne i en ny forståelse av personvern og konsekvenser knyttet til 

bildedeling.  

 

Personvern er noe alle ungdommene i intervjuene har gjort seg opp tanker om. Det forklares 

at iveren etter å få mange likes har minket samtidig som ønsket om å verne om sitt privatliv 

har økt. Man kan gjerne tenke seg at ungdommene i intervjuene har blitt mer bevisst på 

konsekvensene rundt bildedeling. I tillegg kan ungdommene være klar over at bilder som 

deles på Instagram ikke lenger bare tilhører dem. Et bilde som er lagret på mobilen blir gjerne 

regnet som ens eiendel, mens et bilde som deles på Instagram regnes som offentlig når det 

ikke lenger bare er tilgjengelig for eieren av mobilen. Selv om Instagram ikke eier 

rettighetene til bilder som publiseres på tjenesten, har de rett til å bruke innholdet og 

informasjonen som deles (Instagram 2016c). 

 

4.4 Kvantifiserbar sosial status 

J9: Jeg tror verden har blitt veldig basert på medier. På videregående, i uka, jeg har jo nesten 

aldri tid til å være sammen med folk. Mandag, tirsdag, onsdag så er det skole, lekser, trening, 

sove. Og da bruker jeg å kompensere med å sitte på Snapchat og skype med venner og da med 

en gang blir mange av vennskapene festet til den telefonen. Og så kommer Instagram inn i 

bildet og når du da i tillegg ikke har noen venner i helgene så blir det likesgreiene ganske 

viktig. For det er på en måte der du har vennene dine til slutt. Så jeg tror grunnen til at det har 

blitt så stort er på grunn av det skolen og samfunnet forventer av oss, for vi skal være så flinke 

og snille og sitte hjemme å gjøre lekser, så vi har ikke tid til å være med folk lenger. Og da blir 

det telefonbasert. Det var Facebook først så ble folk litt festet, så gikk de over til Instagram. 

Hver gang det kommer en nyhet så skjer det samme. Likes ble viktig på Facebook og det har 

festet seg til alt, til og med Jodel, der er det ingen som der hvem du er eller hvem som liker, 

men til og med der tenker folk “Jeg fikk 40 likes!”. Så selv om folk ikke vet hvem det er, så er 

det stort av folk liker noe. Det har med kvantitet, ikke kvalitet å gjøre. 
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De fleste informantene forklarer at likes og kommentarer betyr lite for dem. Kommentarer 

oppleves som hyggelig å få, men ikke viktig. Som oftest er det nære venner som 

kommenterer. Kommentarer har med andre ord lite å si for bildene som deles. Likes blir også 

beskrevet som lite viktig for ungdommene, og de fleste mener de ikke bryr seg om antallet 

likes de får på bildene sine. Samtidig viser det seg at ungdommene som oftest får fra 60-100 

likes. Når ungdommene blir spurt om hva de beskriver som et dårlig antall likes har alle et 

bevisst forhold til hvor mange likes som er dårlig, godt nok og bra. Under 30 likes beskrives 

oftest som dårlig, men de fleste vil ha over 11 likes. Dersom man får over 11 likes vil antall 

likes vises under bilde som tallsymbol, istedet for ti ulike brukernavn. Fra 30 til 80 likes blir 

oppfattet som godt nok, mens et bra antall likes som oftest overgår 100.  

 

Det kan se ut til at det presise antallet blir mindre viktig når antallet likes overstiger en viss 

grense. Når 60-100 likes er et vanlig antall opplever man gjerne ikke at likes har noen særlig 

stor betydning. Informantene som vanligvis får et høyt antall likes på bildene sine blir spurt 

om de hadde reagert dersom de hadde fått under ti likes på et bilde, og det viser seg at likes da 

får en større betydning. En av jentene sier at hun hadde lurt på hva som var galt med bildet 

dersom få trykket like. En annen jente forklarer at hun ville ha slettet et bilde dersom det bare 

genererte ti likes. Dersom ungdommene hadde fått færre likes ser man at responsen vil 

oppleves som viktigere. Det er viktig å få et høyt antall likes, men ikke høyest mulig.  

 

J6: Da hadde jeg tenkt at folk ikke liker bildet mitt eller at folk liker ikke meg. For det har 

skjedd mange ganger at jeg har vært uvenn med noen, så vet jeg at de pleier å kommentere 

alle bildene mine, men så plutselig kommenterer de ikke bildet mitt, så tenker jeg at her er noe 

galt. Hadde jeg fått tre likes på et bilde så hadde jeg blitt litt skuffet og lei meg, og kanskje jeg 

hadde slettet det bilde. 

 

En av jentene forklarer at det oppleves som flaut å motta få eller ingen likes på bilder. Hun 

tenker på hvordan det vil se ut for andre, da likes ofte er en bekreftelse på at man ser bra ut, at 

bildet blir oppfattet av andre slik man ønsker, eller at man er venner. Her ser man hvordan 

antall likes kan bli knyttet til sosial status. Videre forklarer hun at to personer som liker 

hverandres bilder bekrefter vennskapet mellom dem. Flere av ungdommene forklarer at som 

oftest trykker de like på et bilde på grunn av personen som legger ut bilde, og ikke på grunn 

av selve bildet. Man liker et bilde for å få en like tilbake og for å bekrefte at man er venner. 

Samtidig opplever de fleste at når folk liker deres egne bilder, liker de selve bildet eller 
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personen(e) på bildet. Det oppleves som en bekreftelse på at bildet er vellykket eller at man 

selv ser bra ut på bildet. Dette viser at man gjerne er mer opptatt av egne bilder, og overdriver 

andres entusiasme for egne bilder. Sitatet under viser at respons fra gutter og jenter gjerne har 

ulik betydning. 

 

J8: (...) men så tenker jeg sånn at hvertfall gutter er veldig sånn at de liker det hvis det er fint, 

men ikke hvis ikke. Men jentevennene dine vet du jo at de kommenterer jo uansett for de er jo 

vennene dine. 

 

Flertallet har et bevisst forhold til hvilke bilder som genererer likes, men forklarer at de legger 

ut det de har lyst til å dele. De type bilder ungdommene får flest likes på er bilder av seg selv, 

og da særlig hele seg. Dette henger gjerne sammen med at profilen er en personlig 

fremstilling av en person, og følgerene består av venner og bekjente til eieren av kontoen. 

Man har gjerne en relasjon til personen som deler bildene, men ikke nødvendigvis andre 

personer som blir delt bilde av. Samtidig deles det ofte bilder av seg selv. Vi ser at 

ungdommene gjerne opplever å ikke bevisst dele noe som generer likes, fordi det faller 

naturlig. Kontoen er ofte en personlig fremstilling bestående av bilder av oss selv, som igjen 

generer mest likes. Man ser også at fokuset gjerne ligger på det ytre, altså kropp og utseende, 

på Instagram. En av jentene forteller at hun fikk 65 likes på en selfie av seg selv, mens hun 

fikk 29 likes på et bilde hvor hun ga uttrykk for at hun ikke hadde det bra og aktivt søkte 

oppmerksomhet.  

 

4.5 Redigering i sosiale sammenhenger 

Alle informantene påstår at de bruker liten tid på redigering, men hva de definerer som liten 

tid varierer i stor grad. Enkelte velger bare filter før de legger ut et bilde, mens andre tilpasser 

lysstyrke, kontraster, highlighter og skygge i tillegg. De som bruker flere redigeringsverktøy 

sammenligner gjerne sin egen bruk med folk de kjenner som bruker mer tid enn seg selv på 

redigering, og dermed føler de selv at de bruker lite tid og energi på å redigere bildene. En av 

jentene opplever at hun bruker lite tid på redigering, noe som presiseres flere ganger, samtidig 

som hun ramser opp flere redigeringsverktøy som hun tar i bruk på omtrent hvert bilde. Man 

får gjerne inntrykk av at det for enkelte oppleves som negativt å være opptatt av redigering. Et 

par av ungdommene som bare bruker filter på bildene sine presiserer at de ikke redigerer 
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lysstyrke eller lignende og ser på det som negativt at andre gjør det. Andre bruker gjerne 

ekstra tid på redigering dersom de kjeder seg og har tid til overs. Av enkelte blir det ikke sett 

på som positivt å være flink til å redigere bilder. Det kan henge sammen med at redigering 

ofte blir assosiert med å fikse på utseende, som å gjøre seg selv tynnere eller redigere bort 

deler man er misfornøyd med. Til tross for dette er det delte meninger når det kommer til å ta 

i bruk flere redigeringsverktøy. En av guttene kan bruke lysstyrke for at han selv skal se 

brunere ut eller for å få noe som han beskriver som kule kontraster, mens en av jentene ikke 

synes noe om å redigere tennene hvitere eller huden brunere.  

 

J6: Ja, det er det jeg synes er kjekt med Instagram, at du kan mikse og matche bilder, og 

redigere de på ulike måter. Bare to hakk på eksponering kan påvirke hele Instagrammen din. 

Så det bruker jeg veldig lang tid på. 

 

G2: Jeg tar av og til på filter bare for morsomt. 

 

Hver enkelt som er intervjuet bruker altså redigering i en eller annen form på 

Instagrambildene, men av delvis ulike grunner. Noen redigerer på utseende ved å gjøre huden 

brunere, mens andre redigerer bildets uttrykk ved å endre fargetoner. For mange av 

intervjuobjektene, særlig jentene, handler redigering om å få bilder som passer sammen, og at 

kontoen gir et gjennomført helhetsuttrykk. Bildene skal helst passe sammen og det gjør man 

med å redigere alle bildene med samme fargetoner eller bruke samme filter. Man redigerer 

altså bildene for å skape et uttrykk som man selv velger. Dette uttrykket vil man gjerne skal 

skinne igjennom på kontoen for å skape en helhet i fremstillingen av oss sev.  

 

J6: Før jeg tar bilde så går jeg inn på Instagrambrukeren min og ser hva mønster som er brukt 

fra før og så tenker jeg “passer dette inn? er det vits å ta bilde av det?”, ofte ender jeg med å ta 

bilde av det uansett da. Men så går jeg inn på sånn redigeringsprogram, så redigerer jeg 

hovedsakelig eksponering og lysstyrke, altså gjør det mørkt. I det siste har jeg hatt ganske 

mørke bilder så jeg prøver å holde det nedtont. Så legger jeg ut bilde, screenshoter profilen 

min, så sletter jeg det med en gang. Og hvis jeg har forskjellige bilder som jeg skal legge ut så 

legger jeg de ut, screenshoter og så sletter de. Så ser jeg om de passer sammen, så jeg blar på 

bildegalleriet da. Og så kommer jeg frem til hvilket bilde som passer best og så legger jeg det 

ut igjen. 
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Sitatet over beskriver en bildedelingsprosess som tre av jentene går gjennom før de deler et 

bilde. Prosessens omfang forteller oss hvor viktig det er for dem å ha et tydelig og 

gjennomgående uttrykk på sin konto. Det handler ikke så mye om innholdet i bildet i denne 

prosessen, men om bildets uttrykk. Tiden og tankene som legges i bildedeling kan fortelle oss 

at å dele bilder på Instagram blir som en hobby for enkelte. I tillegg ser man at interessen og 

motivasjonen for redigering varierer. Dette kan ha en sammenheng med kulturen i ulike 

gjenger. Enkelte forteller at i deres gjeng er det ingen som redigerer bildene noe særlig og at 

det blir sett på som negativt at andre gjør det. Man kan redigere bildene, men man skal ikke 

like det. Andre forklarer at i deres gjeng er det normalt å redigere og at de deler tips med 

hverandre. Valg angående bilderedigering avhenger av hvem man omgås med eller av hvem 

man påvirkes av.  

 

Man er bevisst i presentasjonen av seg selv med å se på kontoen som et helt bilde. Man 

ønsker at brukere som besøker kontoen skal få et inntrykk av oss. Inntrykket de sitter igjen 

med vil man helst kontrollere så godt man kan. Dette gjør man blant annet med å redigere 

bildene, slik at man viser det man selv mener er den beste versjonen. Redigering kan være 

med på å skape et forvridd bilde av personer. For eksempel kan jenta som bare legger ut 

mørke og dystre bilder på sin konto bli oppfattet som deprimert eller stille, mens hun i ansikt-

til-ansikt interaksjoner gjerne blir oppfattet som sprudlende og positiv. Samtidig trenger ikke 

det ene eller det andre representere virkeligheten. At man fremstår ulikt på digitale medier og 

i ansikt-til-ansikt kommunikasjon trenger ikke være motstridende eller misvisende, men heller 

supplerende (boyd 2014, 5). Man får gjerne mulighet til å vise frem flere sider av seg selv.  

 

Videre kan redigering også føre til at man får et usunt forhold til kropp og utseende. Om man 

stadig redigerer seg selv tynnere eller brunere, eller om man stadig ser andre gjør det, forteller 

man seg selv eller andre at det er noe som bør endres. Man uttrykker at man ikke er fornøyd 

med bildets opprinnelige fremstilling av oss selv. På bilder har man mulighet til å endre på 

utseende, men problemene oppstår gjerne når gapet mellom hvordan man ser ut på bilder på 

Instagram og hvordan andre mener man ser ut blir for stort. Samtidig er ungdommene i 

intervjuene bevisst på å fremstå som autentiske når de redigerer bilder. Det er viktig at de ikke 

oppleves som misvisende, samtidig som noen ikke ønsker at folk skal bli skuffet når de møtes 

ansikt til ansikt. Ungdommene er med det klar over konsekvensene for mye redigering 

medbringer. 
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4.6 Kontektskollaps og teknologiske fortrinn 

Flertallet av informantene har eller har hatt mer enn én konto på Instagram. Den ene kontoen 

har da gjerne et par hundre følgere og består av bilder som er gjennomtenkte og som man selv 

synes ser bra ut. Følgerene på denne kontoen er oftest venner, bekjente, foreldre, venner av 

venner, eller andre. Dette er gjerne ungdommenes primærkonto, og er den de automatisk tar 

utgangspunkt i når de svarer på spørsmål. Den andre kontoen har som regel betraktelig færre 

følgere enn deres primærkonto. De fleste har rundt ti til 20 følgere på denne, mens noen har 

opp i mot 85 følgere. De som følger denne kontoen blir beskrevet som de nærmeste vennene. 

Det største skillet mellom kontoene, forutenom antall følgere, er typen bilder som deles. 

Ungdommene forklarer at bildene på deres andre konto er preget av spontanitet og lite eller 

ingen redigering. Bildene er gjerne uklare og tatt i bevegelse. I tillegg er det flere som stort 

sett deler bilder som er ment som morsomme. Videre forteller ungdommene at terskelen for å 

legge ut stygge/vågale/useriøse bilder er lavere.  

 

J10: Her redigerer vi ikke bildene noe særlig og trenger ikke pynte oss på disse bildene for å 

kunne legge de ut, for de som får se bildene bryr vi oss ikke så mye om hva mener, for vi 

tenker at de er så gode venner at dersom vi legger ut et stygt bilde av oss selv så kommer de 

ikke til å ikke vil være venn med oss av den grunn. Og så legger vi ut et helt tilfeldig bilde av 

en sjøku som jeg ikke akkurat ville delt på min egen bruker da. For da er det teksten som vi 

legger til bilde som har noe å si, da er det ikke bildet som står i fokus. Da er det noe 

selvironisk, under bildet av sjøkuen står det “et av mine undervannsselfier fra i fjor sommer”, 

det er jo bare for å være morsom, men jeg vil ikke få frem så mye humor på min normale 

bruker, der deler jeg bilder av venner og opplevelser og sånn. 

 

Ungdommene forklarer at det oppleves som tryggere å dele bilder på en konto med færre 

følgere. Om man har rundt ti følgere bestående av ens nærmeste venner vil man trolig føle 

man har større kontroll over hvem som ser bildene, noe flere av informantene nevner. Videre 

er man gjerne tryggere på sine nærmeste venner og tenker derfor ikke over at bildene kan bli 

misbrukt. Når man har få og nære venner som følgere vil man gjerne ha et mer avslappet 

forhold til bildedeling. Man får gjerne dekket sider man ikke tenker man kan dele på en større 

konto. Det blir interessant å prøve å forstå hvorfor det for enkelte er unaturlig å fremstå som 
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morsom på en konto med mange følgere, mens det gjerne er målet på en mindre. Man kan 

gjerne tenke at på en konto hvor man legger ned mye tid og planlegging så ønsker man å 

fremstå som seriøs. I tillegg kan man tenke at det kan være vanskelig å kommunisere humor 

og morsomme bilder. Dette kan være intern humor som man deler med sine nærmeste venner, 

og som man derfor tenker at andre kan misforstå. I tillegg kan man forstå det slik at man ikke 

behøver å tenke gjennom bilder man deler på en konto med få følgere. Dette fordi man er 

såpass nære med de som følger den kontoen at man ikke er bekymret for å bli misforstått. 

 

At det blir sett på som utfordrende å dele morsomme bilder på en konto med mange følgere 

kan forklares med at følgerene består av mange ulike grupper. I ansikt-til-ansikt 

kommunikasjon vil man gjerne kommunisere med gruppene adskilt og kan tilpasse hva man 

sier og gjør ut fra hvilken gruppe det er. På Instagram blir man gjerne nødt til å kommunisere 

med alle gruppene samtidig, noe som resulterer i kontekstkollaps (Hannemyr, Liestøl, Lüders 

og Rasmussen 2015, 105). Det blir utfordrende å sørge for at kommunikasjonen er tilpasset 

alle gruppene som er samlet på Instagram. Måten man kommuniserer med venner vil 

sannsynligvis være annerledes enn måten man kommuniserer med bekjente.  

 

J7: På den første så var det så mange folk som ikke kjente meg som følgte meg og da ville jeg 

ikke legge ut alle bildene der. Så ville jeg og ha en konto der mamma ikke følger meg, hvis 

jeg skulle delt noen bilder jeg ikke ville hun skulle ha sett. 

 

Når man har mellom 2-300 følgere vil man gjerne tenke mer over bildene man deler. Det kan 

bli aktuelt å unngå noen bilder i fare for å bli misforstått. Om man i tillegg har foreldre blant 

følgerene vil man gjerne bli ekstra oppmerksom på hva man deler. Når man opplever å skulle 

kommunisere til flere publikumsgrupper i samme rom, såkalt kontekstkollaps, vil man gjerne 

benytte seg av de teknologiske fortrinnene Instagram innehar. Enkelte vil dermed opprette en 

konto hvor man kan dele bilder ukritisk og uten å være bekymret for hva folk vil tenke. En av 

ungdommene forteller at det på den andre kontoen kreves mindre planlegging av bilder, hun 

kjenner ikke behovet for redigering og at respons i form av likes og kommentarer blir 

uvesentlig. Da skulle man gjerne tro at denne typen konto var å foretrekke, men det viser seg 

at bruken heller minker. Til tross for at flertallet av ungdommene har mer enn én konto, er det 

i hovedsak kontoen med flest følgere som blir brukt mest. Denne kontoen ofrer de tid og 

planlegging, og den ser ut til å være langt mer viktig. Dette kan forklares med at Instagrams 
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hovedfunksjon er å være et verktøy i representasjonen av oss selv. På en konto med ti følgere 

er det ikke vits å planlegge eller bruke tid, for følgerene kjenner allerede personen de følger 

godt. På en konto med godt over 100 følgere vil det være personer som får skaper seg et 

inntrykk av den de følger gjennom bildene som deles.  

 

Et par av jentene deler den andre kontoen med en venninne. Da er det slik at begge 

administrerer kontoen og har mulighet til å dele bilder. Da blir bildene delt med følgere som 

består av venninnegjengen. På den måten fungerer kontoen som en lukket gruppe hvor to 

venninner kan dele interne bilder med sine andre venninner. Bildene som deles her vil gjerne 

derfor ikke ha noen innvirkning på inntrykket man gir, i og med at medlemmene i en 

venninnegjeng trolig tilbringer mye tid med hverandre.  

 

Som tidligere nevnt avtar bruken av en sekundærkonto blant informantene. En av jentene 

synes hun har vokst fra en såkalt tullekonto, og ser på det som barnslig. En annen jente 

forklarer at Snapchat har tatt over denne funksjonen, da bildene der ikke lagres. Man kan 

gjerne si at Instagrams funksjon for ungdommene i intervjuene tydeliggjøres. Med at 

Snapchat overtar som arena for tullebilder, og andre typer bilder som ikke ønskes å dele på 

Instagram, blir Instagram et verktøy man bruker i selvrepresentasjonen. Bilder som deles på 

Snapchat blir beskrevet i samme trekk som bildene på deres andre konto. De bærer med andre 

ord preg av spontanitet, lite planlegging og lite eller ingen redigering.  

 

J8: “Ja, den var privat så det var nesten ingen som fikk følge den. Det var bare sånn 70 stykk 

for jeg godtok bare de aller nærmeste”. Det ble tidligere nevnt at antall følgere på den andre 

kontoen til ungdommene varierer fra omtrent ti stykker til under 100. Uavhengig om 

ungdommene har ti eller 85 følgere blir følgerene på denne kontoen beskrevet som de aller 

nærmeste vennene. I flere tilfeller beskrives disse følgerene som “de nærmeste av de 

nærmeste”. Dette viser at ungdommene har et ulikt forhold til hvor mange venner som 

inkluderes i deres innerste sirkel. Man vil da gjerne tro at de som har mange følgere på sin 

primærkonto også har flere følgere på den andre kontoen, og at det derfor oppleves som et lite 

antall følgere i forhold til den andre kontoen deres. Det viser seg at dette ikke nødvendigvis 

stemmer da for eksempel en av jentene med over 1000 følgere bare har ti følgere på den andre 

kontoen. Til tross for dette kan man forstå det slik at for enkelte ungdommer oppleves 70 

følgere som et lite antall i forhold til det antallet de har på sin største konto. Videre vil man 
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gjerne tro at “de nærmeste” i enkelte tilfeller inneholde personer man snakker med og gjerne 

omgås med, i tillegg til gode venner. Ungdommene i intervjuene har en ulik oppfatning av 

rammene som oppleves som trygge å dele hva som helst innenfor. I tillegg kan man tenke at 

for enkelte er følelsen av kontroll en illusjon. At man kjenner på en følelse av å ha kontroll 

over bildene fordi man har færre følgere, betyr ikke nødvendigvis at man egentlig kjenner alle 

som får se bildene. Om man har mange følgere på én konto, vil man gjerne kategorisere 70 

følgere som de nærmeste av den grunn at man vet hvem alle er. 

 

4.7 Perfeksjonering 

Hvilken gjeng man er i og hvem man omgås med vil ha en stor betydning for hvilke bilder 

som deles. En av jentene forteller at hun ser andre deler morsomme bilder eller stygge bilder 

av seg selv, og får positiv respons, men at hun selv ikke tør. Hun forklarer at disse personene 

gjerne blir oppfattet som morsomme utenfor sosiale medier, og det blir dermed godtatt av 

publikum. Samtidig som Instagram er en arena hvor man kan uttPå Instagram har man 

mulighet til å presentere den beste og idealiserte versjonen av oss selv, og det er nettopp dette 

som ser ut til å være hovedkjernen i bildedelingen på Instagram i følge flere av 

intervjuobjektene. Tullebilder og bilder hvor man gjør seg til er i hovedsak reservert til en 

konto med færre følgere, eller Snapchat. På Instagram skal bildene være “fine” og 

gjennomtenkte, og man skal helst ha noe å fortelle med bildene. Flertallet av ungdommene 

forklarer at de la ut bilder oftere før, men at de for tiden legger ut bilder med et par ukers 

mellomrom. Et økende gap mellom bildene som deles kan forklares med at det kreves mer av 

bildene som legges ut.  

 

Et bilde skal gjerne ha en sammenheng med resten av bildene på kontoen, samtidig som man 

ikke skal dele bilder bare for å dele. Man skal helst ha gjort noe spennende eller utenom det 

vanlige for å kunne dele, og man venter gjerne med å dele et bilde til man har noe å fortelle. 

Dette fører til en undereksponering av hverdager. Det kan se ut til at bilder fra hverdagen er 

uinteressante på Instagram. Man skaper et inntrykk ved å dele bilder av hendelser i livet, 

enten små eller store. Inntrykket som skapes kan være misledende og ensidig om det bare 

deles bilder fra hendelser man synes er spesielle eller morsomme. Samtidig kan man si at 
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ungdommene er bevisst på dette da flertallet er klar over at ved å utelate enkelte deler 

presenterer man ikke et fullverdig bilde av selvet.  

 

J10: Kontoen viser kanskje ikke meg som person fullt og helt, det vil jeg si den andre 

privatbrukeren gjør. Her legger jeg ikke ut så mye humor og sånn selv og jeg liker å være 

humoristisk. Her skal alt perfeksjoneres før det legges ut. Selv om livet mitt ser ganske ryddig 

her så er det igrunnen ganske rotete. Den dekker en del interesser, men ikke personligheten 

min. 

 

En konsekvens av å ville dele en idealisert versjon av seg selv er at ulike deler av livet blir 

filtrert bort. Man får ikke frem alle sidene av seg selv og får dermed ikke presentert et 

fullstendig bilde. 14 av de 15 intervjuobjektene sier at Instagramkontoen deres ikke gir et 

fullstendig eller realistisk bilde av hvem de er. Flere mener at store deler av livene deres 

prioriteres bort. En del av ungdommene sier de deler noen av interessene sine på Instagram, 

men at dette ikke er en prioritet. Instagramprofilen er en representasjon av selvet, hvor man 

bevisst har valgt ulike deler man ønsker å formidle. På samme måte har man valg bort ulike 

deler man ikke ønsker å dele. At man filtrerer bort enkelte deler resulterer i en ufullstendig 

representasjon, noe som bekreftes av alle ungdommene utenom én. Samtidig føler enkelte av 

informantene at deres profil gir et inntrykk som delvis stemmer overens med hvordan de vil 

beskrive seg selv.  

 

J8: På Instagram ser det ut som jeg har et helt perfekt liv og som jeg har sykt mange venner. 

Jeg har ganske mange følgere og da ser det ganske bra ut, og jeg legger jo ikke ut dumme ting 

som skjer. Så det ser jo alltid bra ut. At jeg har mange steder å gå ut og masse å gjøre. Men det 

viser jo ikke at jeg har mange lekser og flere treninger i uken, og at jeg blir sliten. Jeg føler 

Instagram er en perfekt fremstilling av brukeren. 

 

Man kan gjerne si at det å dele den beste versjonen av seg selv er et sosialt fenomen. Det har 

blitt en trend å vise folk rundt hvor lykkelig man er gjennom idealiserte bilder. Denne trenden 

er menneskeskapt og kommer til uttrykk på Instagram. Når man blir eksponert for bilder som 

bærer preg av å være idealiserte blir man gjerne påvirket til å dele lignende bilder selv. Det 

kan være vanskelig å dele bilder som skiller seg ut fra bildene man ser at andre deler. Når 

man selv velger å dele idealiserte bilder er man med på å påvirke andre. Man kan gjerne se på 

det som en sirkel som er vanskelig å bryte ut fra. På individnivå ser man at venner, særlig for 
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ungdommer, er en avgjørende faktor i delekulturen. rykke seg og forsterke inntrykket, ser 

man også at det kan være utfordrende for enkelte å bryte ut av mønstre. Man kan føle seg nødt 

til å sørge for at inntrykket man gir på Instagram har en sammenheng med inntrykket man gir 

ellers. Samtidig forteller en annen jente at hun på Instagram får uttrykket seg på en måte som 

ikke er like enkelt i ansikt-til-ansikt kommunikasjon. På Instagram føler hun at hun får vist en 

mer reflektert og tenkende side av seg selv. Hun deler sitater hun liker og sørger for at 

kommentaren under bildet har en mening for henne. I dette eksempelet ser man at for enkelte 

er Instagram en mulighet til å vise sider man har vanskelig for å vise under ansikt-til-ansikt 

kommunikasjon. Det som oppleves som et hinder for noen, kan være en mulighet for andre.  

 

J6: Ja, faktisk så synes jeg det. Jeg vet ikke om det er mange andre som har sagt det, men jeg 

synes det fordi jeg legger ut alt jeg har holdt på med på daglig basis. Hvis du går inn på 

profilen min så får du vite hva jeg driver på med, hva jeg er interessert i. Jeg vil tro at en 

person som ikke kjenner meg som går inn her får inntrykk av at jeg er en veldig spontan og 

sporty person, reflektert… Jeg legger jo ut det jeg tenker og føler, eller bilder som er basert på 

det, sånn som med den motivasjonsvideoen! Da kan jo folk tenke at jeg søker motivasjon, og 

så har jeg noen triste bilder og på en måte. Så jeg vil si jeg får frem ganske mange forskjellige 

sider. Både det jeg gjør til daglig og innvending, personlige følelser og tanker. 

 

Til tross for at resten av informantene ikke tenker at kontoen deres representerer hvem de er, 

er det en av jentene som føler hun får dekket alle sidene av seg selv. Muligheten for å 

presentere sitt digitale speilbilde finnes og man ser hvordan en av jentene benytter seg av den. 

Selv om flere velger å utelate deler i bildet de konstruerer på Instagram, betyr ikke dette at det 

er usant eller falskt. For enkelte vil det være naturlig å presentere bare deler av seg selv på 

sosiale medier. Man kan gjerne kalle det en konstruert virkelighet der inntrykket andre skaper 

av oss avhenger av hvilke deler man velger å presentere. Dette inntrykket kan gi en helhetlig 

eller delvis fremstilling, samtidig som det også kan bli mistolket. En av utfordringene med å 

presentere seg selv på sosiale medier er at man bare til en viss grad kan styre hvordan man 

blir forstått eller oppfattet. Når man ikke alltid har mulighet til å rette opp eller forsterke 

inntrykk i ansikt-til-ansikt kommunikasjon kan man risikere at enkelte sitter igjen med et 

annet inntrykk av deg enn det du ønsket å gi. Dette forklarer gjerne hvorfor flere av 

ungdommene er oppmerksomme på konsekvensene knyttet til bildedeling, og hvorfor flere 

unngår å bli for private. Man ser at ungdommene stort sett deler de samme type bildene og 
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dette fører til at risikoen for å bli oppfattet på en uønsket måte minsker. Ved å dele bilder som 

de fleste andre deler er man ikke spesielt utsatt.  

 

Mead (1934) deler selvet i the I (jeget) og the me (meget) (173). Meget er vårt sosiale selv og 

hvordan vi tror samfunnet ser oss, og jeget er en personlig respons på samfunnets 

forventninger (Mead 1934, 174). Over har det blitt nevnt at ungdommene er opptatt av 

hvordan andre oppfatter dem gjennom bildene de deler på Instagram, og man kan si at 

valgene de tar vedrørende deres Instagramaktivitet påvirkes av samfunnet på Instagram. 

Samtidig vil valgene som tas være personlige. Når man antar at det er forventet at man skal 

dele idealiserte bilder vil antakelsene ha blitt formet i sosiale situasjoner. Om man velger å 

dele idealiserte bilder vil valget være en respons på samfunnets forventninger. Tidligere har 

det blitt nevnt at en av jentene valgte å dele bilder som hun mente resulterte i en mer 

fullstendig representasjon av selvet. At hun valgte å ikke dele idealiserte bilder er en annen 

respons på samfunnets forventninger. Jenta forklarte at hun var bevisst på hva som var 

forventet å dele, men at hun valgte å dele andre bilder. Selvet som representeres skapes 

gjennom samfunnets forventninger og hvordan man responderer til forventningene. 

 

4.8 Skillet mellom å være i offentligheten og å være 

offentlig 

J10: Kjipe dager vil man helst holde for seg selv, det blir litt for privat å dele. Og folk vil ikke 

se negative bilder fra andre. Hvis jeg hadde følgt en som la ut mange bilder hvor hun gråt og 

klaget på alt som var negativt så hadde jeg mest sannsynlig ikke ville følgt hun, men jeg har jo 

dager hvor jeg er nedfor jeg og. Men jeg føler ikke et behov for å dele det, det liker jeg å holde 

for meg selv. 

 

Instagramkontoen blir i flere tilfeller beskrevet som en personlig fremstilling av deg selv. 

Som oppgaven var inne på tidligere deler ungdommene i hovedsak bilder fra positive 

opplevelser eller gode minner. Enkelte deler også bilder som sier noe om hvilke interesser de 

har eller hvilke venner de omgås med. Et fåtall velger å legge ut bilder med 

familiemedlemmer og fra hverdagen. Ungdommene setter med andre ord ulike skiller for hva 

som egner seg på deres konto. Mens enkelte unngår å dele “drøye” bilder av seg selv, er det 
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andre som unngår å presentere familie på kontoen sin. Man kan gjerne si at ungdommene har 

noe ulik oppfatning av hva som bør inkluderes for å gi en passende fremstilling av seg selv. 

At noen utelater bilder av familie kan ha to ulike forklaringer. For noen er Instagram i 

hovedsak et sted hvor man kommuniserer med venner og jevnaldrene, og familie passer 

dermed ikke inn. For andre kan det føles for privat å dele bilder av familiemedlemmer.  

 

Ungdommene setter ulike grenser på hva som føles for privat å dele på Instagram. Allikevel 

er det en side av livet som bare én av ungdommene velger å presentere. Når ungdommene blir 

spurt om hvilke sider de unngår å dele på Instagram er alle utenom én klare på at de ikke ville 

delt negative bilder eller bilder hvor de blir oppfattet som sutrete. Negative bilder vil i denne 

sammenheng være bilder hvor man forteller om noe trist eller hvor man søker sympati fra 

følgere. Videre blir ungdommene spurt om de har tenkt over hvorfor de ikke deler negative 

bilder forklarer de at det føles for privat. I sitatet over forklarer en av jentene at hun ikke 

ønsker å følge personer som deler den typen bilder, noe som flere av de andre ungdommene 

også nevner.  

 

J10: Det er sånn det har blitt, alt skal være så perfekt på sosiale medier, men egentlig er det 

ikke sånn livet er, det er ikke en dans på roser. Man føler et ubehag og at det er litt for 

personlig. Jeg føler på en måte at jeg bryter noen sitt privatliv, selv om de legger det ut selv, så 

føler jeg ikke at jeg har noe med det å gjøre. 

 

At det blir beskrevet som ubehagelig når andre deler negative bilder forteller oss at den typen 

bilder bryter med det man vanligvis ser på Instagram. Man får et innblikk i andres hverdag 

som man gjerne ikke ønsker og man føler dermed et slags overtramp. Når noen av 

ungdommene ble spurt om de ville beskrevet Instagram som en type dagbok var det ingen 

som var enige i den beskrivelsen. Sett i sammenheng med sitatet over ser man gjerne hvorfor. 

Instagram handler ikke om å fremstille hverdagen sin så riktig som mulig, men heller så 

idealisert som mulig.  

 

Det blir interessant å se nærmere på at man gjerne kjenner et ubehag når andre deler negative 

bilder. På Instagram deles det ofte bilder som presenterer en idealisert hverdag. Når dette blir 

det vanlige, vil bilder som bryter gjerne skille seg ekstra ut og dermed oppfattes som 

ubehagelig. Når man blir eksponert for den type bilder kan det også hende det får oss til å føle 

noe og dette kan oppleves som ubehagelig. Selv om det kan se ut som det stort sett 
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presenteres bilder som fremstiller en perfekt hverdag, er det en av jentene som er opptatt av at 

det ikke er tilfellet med henne.  

 

J6: Jeg er veldig nøye på at livet mitt ikke skal se perfekt ut, for ingen liv er perfekte. Så jeg 

har lyst til å ta bilder av både det som er dumt og stygt, og det som er fint. Så hvis jeg har en 

dårlig dag så tar jeg like gjerne en selfie når jeg ikke er fin. (...) jeg vil ikke fremstå som 

perfekt gjennom min Instagram. Det er ingen personer som er perfekte, men jeg vil ikke 

fremstå som en heller. 

 

Over ser man et eksempel på en jente som er opptatt av å gi en fullverdig fremstilling av seg 

selv. Jente 6 forklarer videre at hun ikke ønsker å bidra med å påføre andre jenter et press om 

å måtte presentere seg selv som perfekt for omverdenen. Ved å dele bilder av ulike sider av 

livet eksponerer hun seg selv i større grad enn de andre informantene gjør. Det kan oppleves 

som skummelt å åpne seg på sosiale medier, noe som kan forklare hvorfor så mange unngår 

det.  

 

At enkelte ikke ønsker å være private på Instagram handler ikke bare om å unngå å dele 

negative bilder, det handler også om å verne om seg selv. Til tross for at det ikke var et stort 

tema i intervjuene er det flere som nevner at de er oppmerksomme på hva de deler med 

hensyn til personvern. Flere er blant annet redde for at enkelte typer bilder, som bikinibilder 

eller vågale bilder, skal bli misbrukt. Enkelte er også bekymret for at de bildene, og bilder 

med alkohol, skal bli et problem i fremtiden og muligens være et hinder når de skal søke jobb. 

En av jentene forklarer at moren hennes stadig forteller henne om risikoene ved å dele bilder 

på sosiale medier. Man kan dermed forstå det slik at ungdommene er blitt gjort kjent med 

utfordringene som følger med å dele bilder.  

 

J9: Det er ikke det at det måtte ha vært så fint av meg, at jeg må se så veldig bra ut, men hvis 

det er en sånn bruker der du bare tar bilder av masse ting og det handler egentlig bare om å se 

bra ut på bildet og ikke ser meg selv i det, så er det ikke personlig. Da spiller det absolutt 

ingen rolle. Men med en gang jeg begynner å være der, og vennene mine gjengis og det er 

bilde av hvilken fotballklubb jeg spiller på, da blir det litt mer sånn… Og så er det jo litt farlig, 

alle sammen må ikke vite at jeg spiller på (et idrettslag), og at jeg bor i det huset, bare for å 

beskytte med selv litt. 
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I sitatet over ser man at jenta er bevisst på utfordringene knyttet til bildedeling. Man kan 

gjerne si hun er bevisst bildets synlighet og dets potensielle publikum (boyd 2014, 11). 

Bildets synlighet og det potensielle publikummet viser igjen  at opplevelsen av kontroll kan 

være en illusjon og at man må ta hensyn til et potensielt større publikum enn man først regner 

med. Her blir det aktuelt å trekke inn viktigheten i å kunne skille mellom ens tiltenkte og ens 

faktiske publikum. Ungdommene viser at de er klar over at publikummet kan være større enn 

antatt når de diskuterer muligheten til å lagre bilder. 

 

4.9 Ulikheter i delekulturer 

J9: Det er en annen kultur. Alt for mange av mine venner legger ut bare bilder fra når de er på 

fest. Det er det som er kult her. Oppe i (navnet på en by) finner du ikke et eneste bilde der det 

er alkohol på. Av alle folkene jeg kjenner, og det er en ganske liten by, så finnes det ikke 

sånne bilder. Så det er ganske forskjellig hva man legger ut. Det jeg legger ut synes folk her er 

litt teit, men det er typisk folk der oppe. Så jeg er litt blanda. Hvis man bare ser på det jeg 

legger ut kan man kanskje tenke at kanskje jeg er litt lame eller noe sånn, men det er jo bare 

ulikt. 

 

Oppgaven har sett nærmere på delekulturen til informantene og i den forbindelse ble det klart 

at det finnes ulikheter. Forskjellene varierer fra gjeng til gjeng, fra skole til skole og fra by til 

by. Hvilken gjeng man er i har noe å si for delekulturen til ungdommene i den forstand at de 

påvirkes av hverandre. I noen gjenger er det vanlig å være opptatt av likes, mens i andre blir 

det sett ned på om man bryr seg om respons. Blant en gruppe ungdommer er det godtatt å 

bruke mye tid på redigering for å forbedre bildene mest mulig, mens i andre grupper skal man 

helst kun velge filter. I intervjuene kommer det også frem at i noen gjenger legger man gjerne 

ut bilder fra fest, mens i andre gjenger er dette uaktuelt. Man kan da tenke seg at ulike gjenger 

lager egne normer og regler for hva som skal deles og hva som bør unngås. Videre kan man 

også tenke seg at det en gjeng unngår å dele blir sett på som negativt at andre gjør. En av 

jentene forklarer at hun ikke ønsket å dele et bikinibilde av seg selv, men følte seg presset til å 

gjøre det da resten av venninnegjengen hennes hadde delt et. Det digitale selvet kan dermed 

bli påvirket av venners innspill og påvirkning.  
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Akkurat som hvilken gjeng man er i har en innvirkning på bildedelingen til ungdommene, vil 

også hvilken by man bor i ha noe å si. Jenta i sitatet over forklarer at hun opplever store 

forskjeller mellom de to byene hun har bodd i. Som vi ser i sitatet blir bilder som regnes som 

normalt å dele i en by, sett på som uvanlig å dele i en annen. Dette forteller oss at 

ungdommene delvis styres av ulike normer og regler som finnes byen de bor, som er 

karakteristiske for nærmiljøet. Videre ser man at ungdommer lærer seg å lese de ulike kodene 

som finnes fra by til by på sosiale medier. Jenta viser at hun har forstått de ulike kodene som 

finnes i to ulike byer. Hun forklarer hvordan hun opplever en kontekstkollaps når hun er nødt 

til å kommunisere med venner fra ulike byer som følger ulike normer. I dette tilfellet blir 

utfordringen løst ved å dele bilder tilpasset begge publikumsgruppene. Det vil si at hun i 

enkelte tilfeller deler bilder som er tilpasset en bys normer, mens hun andre ganger deler 

bilder tilpasset den andres.  

 

Man kan tenke seg at det samme prinsippet som blir beskrevet over også gjelder for ulike 

skoler. Denne oppgaven er basert på intervjuer fra to ulike skoler. Basert på svar som ble gitt i 

intervjuene kan man forsøke å forklare ulikheter med at ungdommene forholder seg til normer 

som er karakteristisk for skolen de går på. Betydningen likes har for informantene ved de 

ulike skolene utmerker seg særlig. På en av skolene bar uttalelser angående likes preg av at 

det hadde liten betydning. Skillet mellom et tidligere og nåværende selv ble særlig tydelig 

blant ungdommene på denne skolen. Man kan tenke seg at dette beskriver en av normene ved 

denne skolen. Flere av informantene som gikk på denne skolen forklarte at likes var av større 

betydning for yngre elever ved den samme skolen. Man får inntrykket av at man er umoden 

dersom likes har en betydning. På den andre skolen var informantene også tydelige på å skille 

mellom betydningen likes hadde for et tidligere og et nåværende selv, men samtidig forklarte 

de fleste at likes fortsatt var av betydning. Det ble ikke referert til yngre elever i like stor grad 

og man får inntrykket av at det ikke er like viktig å presisere at man ikke bryr seg om likes.  

 

I likhet med likes finnes det tegn til ulikheter rundt tanker om redigering. På samme skole 

hvor informantene tydelig presiserte at likes hadde en liten betydning, kom det også frem at 

redigering i hovedsak blir sett på som noe negativt. Man kan gjerne tenke seg at det blant 

ungdommer på denne skolen er viktig å ikke være opptatt av redigering i for stor grad. 

Informantene på den andre skolen ga inntrykk om å være mer åpne om redigering og i hvor 
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stor grad det ble tatt i bruk. Ulikhetene knyttet til tanker om redigering kan henge sammen 

med hvilke normer ungdommene følger ved de ulike skolene. Man kan forstå det slik at på 

den ene skolen gjelder det å ikke være særlig opptatt av redigering og man får inntrykk av at 

det er ubehagelig å beskrive sine redigeringsvaner. På den andre skolen får man inntrykk av at 

det er lettere å snakke om redigering. Samtidig kan det være at det for enkelte er lettere å 

snakke om redigering og likes til en forsker enn det er for andre. Det kan være vanskelig å 

beskrive sine vaner fordi man ikke ønsker å bli misforstått.  
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5 Relasjoners innvirkning på 

delekulturen 

Den andre underproblemstillingen omhandler relasjonenes innvirkning på ungdommenes 

Instagramaktivitet. Dette kapittelet vil handle om kommunikasjon som er direkte eller 

indirekte påvirket av relasjoner ungdommene har. Videre vil det bli forsøkt å vise hvordan 

positive og negative reaksjoner spiller inn på bildene som deles av informantene. 

 

5.1 Sosial aksept 

Ungdommene blir i intervjuene spurt om å forklare hvorfor de tror likes har en stor betydning 

for andre, og alle svarer at andre søker en form for sosial aksept. Noen ønsker bekreftelse på 

utseende, mens andre ønsker bekreftelse på popularitet. Å få mange likes på et bilde forteller 

oss gjerne at bildet er godkjent, man ser bra ut på bildet, og man er godt likt blant venner og 

bekjente. Disse ulike faktorene er gjerne viktig å få en bekreftelse på, særlig når man er ung. 

På Instagram får man mulighet til å presentere seg selv og samtidig få respons på 

presentasjonen. Andre brukere kan velge å like eller ikke like bildene som deles, og det 

forteller oss noe om vår presentasjon. At likes knyttes til sosial aksept kan være en belastning 

dersom man ikke når målene man setter, men dette virker ikke være et problem blant 

ungdommene som ble intervjuet. 

 

Flere forklarer at likes hadde en betraktelig større betydning når de var yngre og nye på 

Instagram. Da var det om å gjøre å få flest mulig likes og ha flest mulig følgere. I tråd med 

dette var profilen åpen slik at flere kunne gi respons. Det kan se ut til at ungdommene i 

intervjuene har et mer avslappet forhold til bildedeling og respons enn tidligere. Flertallet 

opplever at de deler det de føler for, og ikke lar seg påvirke av hva som generer likes. 

Samtidig, som diskutert i forrige kapittel, ser man at respons fra andre gjerne har en større 

betydning enn ungdommene i intervjuene erkjenner. At ungdommene forklarer betydningen 

likes har for andre med et ønske om å bli akseptert, tilsier at de forbinder respons med sosial 

aksept. Man kan tenke at ungdommene knytter sosial aksept til mengden respons for seg selv 

også, selv om de ikke tenker at likes har særlig betydning for dem. Om man tenker at sosial 
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aksept og respons er direkte knyttet til hverandre vil man også kunne tenke at (potensiell) 

respons fra andre vil ha en innvirkning på bildene som deles. 

 

J8: Altså, du ønsker jo å fremstå som en person som har mye og gjøre, har det kjekt og har 

mange venner. Folk sier ofte sånn “Å, du må ikke legge ut bilde med hun igjen, du må legge 

ut bilde med en annen”, siden du har så mange bilder med samme person liksom. Du bør 

variere hvem du legger ut bilde med for å vise at du har mange venner. 

 

Det beskrives som viktig for flere av ungdommene at andre ser at man har det bra og at man 

har mange venner. Man kan gjerne tenke seg at de ikke ønsker å stikke seg ut på en negativ 

måte. Man ønsker gjerne ikke å være den som andre snakker om. Igjen ser man hvor stor 

betydning jevnaldrenes meninger og tanker er. I tillegg ser man hvor mye planlegging og 

tanker som legges ned i å få fremstilt en perfekt bruker. I sitatet over beskriver en av jentene 

hvor viktig det er å få frem at man har mange venner, og hvordan man skal få det frem. Det 

har blitt nevnt at venner er en viktig del av ungdommers liv og i den forbindelse blir det 

gjerne sett på som viktig å vise at man har mange venner i et forsøk på å bli akseptert. Om 

man klarer å vise at man har en stor gruppe med venner tenker man gjerne at det blir sett på 

som positivt av publikum. 

 

Det blir interessant å forstå hvilke normer som setter rammer for hva som blir sosialt 

akseptert. I sitatet over forklarer J8 at hun gjerne får beskjed fra andre angående en spesifikk 

norm. Man kan tenke seg at andre brukere har stor innflytelse når man avgjør hva som er 

akseptabelt, noe som støttes i følgende sitat: “By looking at others’ profiles, teens get a sense 

of what types of presentations are socially appropriate; others’ profiles provide critical cues 

about what to present on their own profile” (boyd 2007, 10). Normene man følger i 

representasjonen av selvet vil man lære av å se til andres profiler. Man kan tenke seg at om 

man ser flere profiler som deler en type bilder som genererer positiv respons, vil man 

konkludere med at den type bilder er sosialt akseptert å dele. Motsatt vil man mest sannsynlig 

konkludere med at bilder som blir utelatt eller som genererer negativ respons ikke er sosialt 

akseptert. At man ser til andres profiler kan forklare hvorfor noen type bilder blir delt mest. 

Om man ser andre profiler ofte deler bilder av venner og selfies, vil det føles trygt å dele 

samme type bilder da man regner disse som sosialt akseptert. I likhet med at man påvirkes av 

hva andre deler vil andre påvirkes av det man selv velger å dele. Når man representerer seg 

selv vil man reprodusere normer som andre vil se til og lære av (Van House 2011, 131). 
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5.2 Behov for tilhørighet 

J2: Jeg legger ikke så ofte ut bilder, men det var vel bare fordi jeg skulle ha et bilde å legge ut 

slik at jeg ikke detter helt ut av samfunnet på Instagram, ja sosialt sett. Så jeg legger ikke så 

ofte ut bilder, men av og til, så det var vel mest for at jeg skulle ha noe å legge ut. 

 

Flere av ungdommene beskriver Instagram som en hobby og forklarer at de liker selve 

bildedelingsprosessen, som går ut på å ta et bilde, redigere det og til slutt dele det. Videre 

beskrives også et ønske om å vise venner og bekjente at man har et interessant liv. Allikevel 

er det noen av informantene som bruker Instagram av andre årsaker. I sitatet over beskriver en 

av jentene at hun deler bilder på Instagram fordi hun føler hun må. Videre forklarer hun at 

hun helst ville ha sluppet å delt bilder, og at det hun liker best med Instagram er å se på andres 

bilder. Samme person opplever stress og ubehageligheter med å dele bilder. Hun er opptatt av 

andre folks meninger samtidig som hun er kritisk til sitt eget utseende. Før hun legger ut et 

bilde blir det sendt rundt til venninnegjengen hvor alle må gi en bekreftelse på at det kan deles 

og samtidig skrive forslag til tekst under bilder.  

 

Selv om ingen andre beskriver samme følelser rundt Instagram som eksempelet over, er det et 

par andre ungdommer som er enige i at det de verdsetter høyest med Instagram er å se på 

andres bilder. En av guttene forteller for eksempel at han kun bruker Instagram til å se på 

andres bilder. I sitatet under forklarer G5 årsaken til at han er på Instagram, til tross for at han 

ikke deler bilder: “Når du ikke ser folk så ofte så er det en måte å se hva folk holder på med. 

Det er en slags nyhetsartikkel bare at du ser ting fra folk du kjenner”. At Instagram 

sammenlignes med en nyhetsartikkel kan relateres til et behov for å tilegne seg kunnskap om 

andre. “Surveillance/Knowledge about others” ble i Sheldon og Bryants studie regnet som det 

sterkeste motivet for Instagrambruk (2015, 93). Når venner og bekjente befinner seg på 

Instagram vil man gjerne føle seg nødt til å opprette en bruker for å få informasjonsbehovet 

dekket. Det har tidligere blitt nevnt hvilke bilder ungdommene ofte deler og ut fra dette kan 

man tenke seg at deres følgere har mulighet til å tilegne seg kunnskap om deres relasjoner og 

viktige hendelser i livene deres. At dette regnes som det sterkeste motivet for Instagrambruk 

forteller at det er viktig for mennesker å vite hva andre gjør.  
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Å være aktiv på Instagram for å tilegne seg informasjon om andre kan relateres til å 

opprettholde relasjoner. Å bygge og opprettholde relasjoner gjør man ved å informere andre 

og å bli informert (Van House 2011, 131). Om man ønsker å bygge nye relasjoner til andre 

brukere må man gjerne dele bilder som har en informasjonsverdi. Om man ønsker å 

opprettholde relasjoner man allerede har vil man gjerne ønske å tilegne seg informasjon om 

dem. På den måten kan man holde seg selv oppdatert på hva de gjør og hvem de omgås. 

Samtidig vil det være utfordrende å opprettholde relasjoner uten å dele bilder fordi man ikke 

tilbyr andre informasjon om seg selv. Hvis man ikke tilbyr informasjon om seg selv kan man 

risikere at relasjoner står i fare. J2 beskriver i sitatet øverst i kapittelet at en av hennes 

motivasjoner for å dele bilder er for være en del av et sosialt fellesskap. Man kan tenke seg at 

hun deler bilder for å opprettholde relasjoner ved å tilby informasjon om seg selv.  

 

En som er lite delaktig på sosiale nettverkstjenester, men som bruker de til å finne 

informasjon om venner, bekjente, familie og andre betegnes som lurkere eller kikkere 

(Brandtzæg 2012, 86). G5, i sitatet over, vil kunne defineres som en kikker fordi han bruker 

Instagram til å innhente informasjon om sine venner. Fordelen med å bruke Instagram til å 

overvåke andres aktivitet er at man lærer seg hvilke normer som er gjeldene. Å lære seg 

normer for bildepublisering vil ikke være aktuelt dersom man unngår helt å dele bilder, men 

for de andre informantene som benyttet seg av muligheten til å innhente informasjon vil det 

være nyttig. Som tidligere diskutert vil man lære hva som er sosialt akseptert å dele i 

selvrepresentasjonen av andres delepraksis.  

 

At noen synes det er morsommere å se på andres bilder enn å legge ut selv forteller oss at 

enkelte gjerne opplever bildedeling som ubehagelig eller stressende. Dette kan komme av at 

det blir en belastning å føle at en må dele bilder av et interessant liv. Man føler gjerne at man 

ikke mestrer å ta like bra eller interessante bilder som alle andre, at man ikke får til 

bilderedigering, eller at man ikke kommer på tekster å skrive under bildet. Man føler med 

andre ord at man ikke lever opp til forventningene man selv tenker man må leve opp til. At 

det kan oppleves som stressende og ubehagelig å dele bilder på Instagram eksemplifiserer 

boyds (2014) påstand om at begrepet “digital natives” er misvisende da ikke alle har de 

samme forutsetningene eller den samme teknologiske forståelsen (176). I tillegg kan alle 

bildene man publiserer på Instagram påvirke inntrykket andre får av oss og bevissthet om 

dette kan føre til at enkelte opplever det som stressende å skape en profil (Turkle 2011, 182). 
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Å vite at hvert bilde man deler kan være en viktig del av selvet som skapes, kan være en 

belastning for enkelte.  

 

Det er på sosiale medier mye av den daglige kommunikasjonen foregår og dette forklarer 

hvorfor enkelte tenker at de må være på Instagram for å være aktuell. Sosiale medier gjør det 

mulig for ungdommer å være en del av en større offentlig verden uten å måtte forlate rommet 

sitt (boyd 2014, 201). En bieffekt er ekskludering. En av jentene forteller at hun ventet lenge 

med å skaffe seg en bruker, da hun ikke var særlig opptatt av å ta bilder, men at hun etter en 

stund følte seg nødt til å bli medlem. Videre forteller hun at hun følte seg utenfor i flere 

diskusjoner på skolen da de ofte omhandlet bilder som ble delt på Instagram eller lignende. 

Tidligere var det gjerne slik at det man snakket om på skolen var innhold man hadde sett på 

TV dagen før. På grunn av dagens strømmetjenester har dette gjerne falt bort litt. Til gjengjeld 

blir innhold man får fra Instagram og andre sosiale medier det man snakker om på skolen. Om 

man ikke befinner seg på disse arenaene vil man som et resultat ikke kunne delta i visse 

samtaler. At man prøver å unngå å bli ekskludert forklarer gjerne hvorfor flere som vegret seg 

for å bli medlem av ulike sosiale nettverkstjenester føler seg nødt etter hvert. Man ønsker å 

føle en tilhørighet til andre ungdommer og løsningen blir for enkelte å opprette en bruker på 

Instagram. 

 

J6: Det er jo et tegn på status. Og tegn på at du hører til eller betyr noe. Jeg vil tro at hvis det 

er en som er veldig usikker på seg selv eller har kanskje ikke så bra selvtillitt… Jeg kan jo ta 

meg som eksempel da. Før så var dette veldig viktig for meg og jeg var helt obsessed med det, 

for jeg var en som ikke tilhørte så godt klassemiljøet og hadde ikke så veldig mange venner, 

og da betydde likes veldig mye for meg. Da pleide jeg å gå inn på sånn likesside å få likes av 

ukjente. Da åpnet jeg profilen min og så plutselig hadde jeg 200 likes. Og da følte jeg meg bra 

og ble glad at folk likte bildet mitt. Men etter hvert som jeg har fått bedre venner og den 

følelsen av å tilhøre noe begynner likes og kommentarer å ikke bety så veldig mye. Jeg tror 

likes betyr mye for en person hvis han kanskje ikke er helt sikker på seg selv og har lyst til å 

vise at han er noe, at han hører til. Men så kan det og være at en som er en del av en gjeng, og 

har høy status, og er en av de kule, at de og føler de må ha mange likes for å opprettholde den 

statusen de har. Plutselig er du der med en venninne som sier “Jeg så du bare fikk 30 likes på 

det bilde, du pleier på 150, hva skjer?”, da tenker jo folk at den personen kanskje ikke betyr så 

mye. 
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Jenta i sitatet over forklarer hvorfor respons oppleves som viktig for andre, og hvorfor hun 

selv har opplevd det som viktig. Følelsen som blir beskrevet over er det også andre 

intervjuobjekter som nevner. Når ungdommene blir spurt om hvorfor de tror likes og 

kommentarer er viktig for andre forklares det med at de ikke føler en tilhørighet og dermed 

søker dette på Instagram. Av de andre som forklarer det samme som i sitatet over, beskrives 

det å få likes av folk man ikke kjenner som en falsk bekreftelse og som falske vennskap. Det 

som oppleves som en følelse av tilhørighet for noen oppleves med andre ord som kunstig for 

andre. Det blir tydelig hvor viktig det er for mange å føle at de hører til i et sosialt fellesskap. 

Enkelte søker tilhørighet ved å opprette en bruker for å delta i kommunikasjon på Instagram, 

mens andre søker tilhørighet i form av respons fra ukjente brukere på Instagram. Man ser at 

andre brukere, enten det er venner eller ukjente, har en betydning for kommunikasjonen på 

Instagram. 

 

Selvtillit er nært knyttet til behovet for tilhørighet og i sitatet over ser man hvordan selvtillit 

relateres til tilhørighet (Nadkarni og Hofmann 2011, 245). Ved å være en del av det offentlige 

rommet på Instagram og ved å få respons fra andre brukere føler man tilhørighet. Man ønsker 

å være en del av rommet hvor kommunikasjonen foregår samtidig som man ønsker å få 

bekreftelse på ens egen formidling. Jenta forklarer at hun søkte tilhørighet på Instagram og for 

å vise andre at hun hørte til et fellesskap følte hun seg nødt til å sørge for at hun fikk respons 

på bildene sine. Man ser hvor viktig det er å føle at en hører til for å ha god selvtillit. Om man 

ikke får ønsket respons på bildene sine blir man gjerne usikker og ens selvtillit blir påvirket. 

Man kan tenke at selvtilliten øker i takt med følelsen av tilhørighet. På samme måte vil en 

følelse av ekskludering eller mangelen på bekreftelse føre til dårligere selvtillit.  

 

Det nevnes et press om å opprettholde et høyt antall likes for enkelte personer. Status er et ord 

som blir brukt av flere til å beskrive formålet med mange likes. I likhet med ungdommer som 

gjerne ikke har et stort nettverk, kan man se et ønske om trygghet for personer som føler de 

må ha mange likes. I sitatet nedenfor beskriver en av guttene hvordan det å være trygg på sine 

relasjoner spiller en rolle for betydningen av likes. I tillegg nevnes en konkurranse blant 

ungdommer som ikke føler en like sterk tilhørighet. Det blir gjerne viktig for enkelte å overgå 

andre og være mer vellykket i kommunikasjonen på Instagram. Konkurransen som beskrives i 

sitatet under forklares med en utrygghet samtidig som de ønsker å sikre sin plass i det sosiale 

hierarkiet. Det blir klart i hvor stor grad tilhørighet påvirker aktiviteten på Instagram. 
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G2: Det er en guttegjeng på 10-12 stykker på skolen som har et helt annet forhold til 

Instagram enn min gjeng har. De er ikke like nære og derfor blir det mye større konkurranse 

mellom dem. Alle er single og må derfor konkurrere om å ha den største kontoen med flest 

mulig følgere og flest mulig likes for alle vil være populære blant hverandre og blant damene, 

mens hos oss så kjenner vi hverandre så godt at vi trenger ikke være store på Instagram for å 

være en del av gjengen.  

 

Man kan bruke Instagram til å promotere seg selv. Behovet for selvpromotering identifiseres 

av Sheldon og Bryant som “Coolness/Popularity” i den forstand at man ønsker å bli oppfattet 

som populær (2015, 94). Hvor populær man er kan kvantifiseres etter hvor mange likes man 

får på bildene og hvor mange følgere man har. Ønsket om å være populær kan knyttes til 

tilhørighet ved at respons fra andre fører til økt selvtillit. Sitatet over eksemplifiserer hvordan 

enkelte knytter popularitet til antall likes og antall følgere. Man blir direkte påvirket av ens 

nettverk på sosiale medier på grunn av responsen som gis eller ikke gis, og antall følgere en 

får eller ikke får. Når et av motivene for Instagrambruk er popularitet vil selvtilliten være 

avhengig av andre brukere. Hvorvidt man føler tilhørighet og er trygg på ens nettverk vil 

spille en særskilt rolle for aktiviteten på Instagram til brukere som søker popularitet.  

 

Enkelte av informantene forklarer at mangelen på tilhørighet har påvirket deres 

Instagramaktivitet. Samtidig ser man at også andre av informantene, som tenker at de er 

trygge på sine relasjoner, blir påvirket av tilhørigheten som Instagram tilbyr. Personlig 

fotografering kjennetegnes av at bildene tas av ikke-profesjonelle og at de tas for dem selv og 

for venner (Van House 2011, 125). Som tidligere nevnt deles det bilder for å opprettholde 

relasjoner. Man kan tenke seg at det deles bilder for å opprettholde følelsen av tilhørighet 

uavhengig om man er trygg på sine relasjoner eller ikke. Der blir klart at tilhørighet er med på 

å forme normene som styrer ungdommenes delekultur. For enkelte vil mangelen på tilhørighet 

føre til at bilder deles med et formål om å generere stor respons. For andre vil tilstedeværelsen 

av tilhørighet føre til at respons får en mindre betydning. 
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5.3 Vurdering av reaksjoner 

J2: Jeg føler ikke det interesserer så mange andre, om jeg legger ut bilde av meg selv på Elixia 

liksom (...). Jeg synes det er kleint å pose på et bilde på treningssenteret, da føler jeg liksom 

folk tenker at «Ok, nå søker hun oppmerksomhet, nå er hun på trening og søker 

oppmerksomhet». Jeg tenker sykt mye på hva andre folk tenker om bildet, men hvis det bare 

er et nøytralt bilde der det ikke skjer så mye rundt, bare et nøytralt bilde der du smiler, tenker 

jeg at da er det ikke så mye å si om det bildet der, hva skal du si: «Å hun står å poser foran et 

kamera, som alle andre gjør», men står du å poser foran speilet på treningssenteret på Elixia 

føler jeg folk kommer til å si at «hun gjør det bare for å leke at hun er sykt treningsnarkoman 

og fit...» ja det er hvertfall mange flere kommentarer å kommentere på der bak ryggen din, enn 

det er på et nøytralt bilde der du bare smiler som et helt annet normalt menneske. 

 

Sitatet over ble sagt av en jente da hun ble spurt om hvorfor hun ikke ønsket å dele bilder av 

trening og mat. Man ser at andre folks meninger er en avgjørende faktor for hvilke typer 

bilder som blir delt eller ikke. Flere av ungdommene utelater å dele bilder som kan bli 

oppfattet som skrytende. Charles Cooleys (1902) teori om “the looking-glass self” tar for seg 

hvordan man ser seg selv gjennom andres øyne og forestiller seg hvilke slutninger andre 

trekker basert på vår væremåte. I eksempelet over beskriver en av jentene en generell tanke 

som har en innvirkning på hennes kommunikasjon på Instagram. Som en reaksjon på 

usikkerhet og nervøsitet rundt andres oppfatninger vil man med dette filtrere bort de delene 

man frykter skal påvirke andres inntrykk av oss negativt. Til tross for dette blir det forklart fra 

en av jentene at man kan legge ut bilder av for eksempel trening dersom man har en 

treningskonto, der hovedfokuset er nettopp trening, men at det ikke passer inn på en vanlig 

konto. Det er med andre ord akseptert å dele hobbyer og interesser om man er gjennomført og 

dersom kontoen kategoriseres som en autentisk treningskonto. 

 

J10: Et drøyt bilde av meg selv eller noen jeg kjenner. Jeg ville ikke lagt ut bikinibilde av meg 

selv for det er jeg ikke komfortabel med og det kan jo bli misbrukt. Ikke at jeg tror noen av 

vennene mine ville gjort det, men hvis jeg blir uvenn med noen så kan de jo finne på ting 

mens de er sinte, det har jo skjedd før med andre. Så ville jeg heller ikke lagt ut bilde av noen 

hvor de på bildet ikke synes det var greit at jeg la det ut. Jeg må alltid få godkjennelse av 

vennene mine, hvis ikke føler jeg meg ikke komfortabel med å legge ut bildet. 
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Andre bilder som får et klart nei fra de fleste ungdommene er det de selv identifiserer som 

“drøye bilder”. Jenta i sitatet over ble spurt om hvilke bilder hun ikke ville delt på sin bruker. 

“Drøye bilder” er gjerne lettkledde bilder, bilder med utringning, bilder av rumpa eller bilder i 

bikini. Flere påpeker at de er redde for at bildene kan bli misbrukt, mens andre tenker på 

hvordan de som legger ut den type bilder blir oppfattet. Man ser at ungdommene er bevisst på 

farene rundt å dele bilder av seg selv på nett. Selv om de fleste følte de hadde god kontroll 

over hvem som så bildene deres, er de opptatt av å ikke dele bilder som de er redde for kan bli 

misbrukt. Videre ser man at samtidig som man tar hensyn til venner og deres ønsker, er man 

også vaktsom og tar i betraktning eventuelle konsekvenser om man skulle bli uvenn med 

noen. 

 

I intervjuene kommer det tydelig frem at andres meninger og oppfatninger spiller en størst 

rolle når enkelte velger å ikke dele vågale bilder. De tenker over hvordan venner og bekjente 

har reagert når de har sett denne type bilder fra andre, og konkluderer med at de vil reagere på 

samme måte om de selv legger ut. Det man deler, eller i dette tilfellet ikke deler, blir påvirket 

av hvilke reaksjoner man kan få av andre. George Herbert Meads (1934) begrep “generalized 

other” refererer til samfunnets forventninger til selvet. Begrepet handler om at man som 

individ antar hvilke forventninger samfunnet knytter til ulike roller i et organisert samfunn 

eller sosial gruppe (Mead 1934, 154). For å forstå hvilke forventninger som er knyttet til en 

rolle må man se seg selv fra den generaliserte andres perspektiv. Man skaper selvet ut fra 

hvilke forventninger man antar den generaliserte andre har. Bildene man deler på Instagram 

inngår i representasjonen av selvet. Når ungdommene vurderer hvilke bilder som skal inngå i 

selvrepresentasjonen kan man tenke at de ser seg selv fra den generaliserte andres perspektiv. 

Normer, holdninger og forventninger som ungdommene knytter til sin rolle på Instagram 

baseres på antakelser. I sitatet over av J2 blir det tydelig at hun baserer reaksjoner hun tror et 

bilde kan få på holdninger hun antar samfunnet på Instagram har.  

 

Mange av valgene som påvirker delekulturen til ungdommene baserer seg på normer, 

holdninger og forventninger andre brukere har. Med utgangspunkt i Meads begrep om 

generaliserte andre vil normene, holdningene og forventningene være antakelser. J10 forklarer 

i sitatet over at hun må få godkjennelse fra andre som er med på et bilde før hun deler det. 

Man kan tenke seg at handlingen hvor hun spør om godkjennelse baserer seg på forventninger 

hun antar den generaliserte andre har til hennes rolle. J10 har gjerne lært seg, gjennom 
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kommunikasjon på andre sosiale medier, at det forventes at man får godkjennelse før man 

deler et bilde. Valget J10 tar når hun velger å ta hensyn til forventningen hun knytter til sin 

rolle er med på å skape hennes selv. At hun spør om godkjennelse før hun deler et bildet kan 

påvirke hvilke bilder som blir delt, og det kan påvirke hvilket inntrykk andre får av henne. 

Det kan påvirke hvilket inntrykk publikummet får, som får se eller ikke får det gitte bildet, 

eller det kan påvirke hvilket inntrykk de hun spør om godkjennelse får.  

 

Selv om flere sier at bilder i bikini eller med bar overkropp er utelukket, er det noen få som 

kunne delt slike bilder i en naturlig setting. Det vil si at de ikke kunne delt et bilde av seg selv 

i bikini dersom de sto hjemme på badet, men de kunne delt det dersom de befant seg på 

stranda. Det er, i følge ungdommene, visse retningslinjer man må ta hensyn til. En av jentene 

forklarer at man ikke må posere på stranda, og det er best om man gjør noe, som å surfe. Man 

må kunne forsvare å dele et lettkledd bilde. Det må bli tatt i en setting hvor det er naturlig at 

man er lettkledd, samtidig som at det at man er lettkledd ikke skal være hovedfokuset. Man 

kan gjerne si at det finnes ulike normer man må ta hensyn til om man skal dele visse typer 

bilder. 

 

Det er flere av ungdommene som vegrer seg for å legge ut bilder av bare seg selv i fare for å 

bli oppfattet som selvsentrert. Om profilen består utelukkende av bilder av seg selv er man 

gjerne redd for å bli oppfattet som narsissistisk. Å ha med venner på bilder kan være tryggere 

i den forstand at man deler oppmerksomheten med noen andre. Det oppfattes gjerne som 

lettere å forsvare bilder av seg selv med venner enn bilder av seg selv alene. Dersom man for 

eksempel deler en selfie med en venn tenker man gjerne at sannsynligheten for å fremstå som 

selvopptatt er mindre. I tillegg ser det ut til å være viktig å vise følgerene at man har venner 

som man gjør ting med. Venner har i dette tilfellet flere funksjoner når de deles bilder med. 

På den ene siden sørger de for at man ikke gir inntrykket av å være selvopptatt, og på den 

andre siden gjør de det mulig å dele et sosialt selv som har flere venner. 

 

Man kan føle seg eksponert når man deler bilder av seg selv på sosiale medier. Som ung er 

man kanskje særlig opptatt av tilbakemeldinger og kommentarer på utseende. Ved å dele 

bilder av seg selv med venner drar man oppmerksomheten litt bort fra seg selv og det kan 

dermed føles tryggere med å dele bilder. På den måten kan man se på relasjonene og 

nettverket man har på Instagram som en form for sosial støtte (Hannemyr, Liestøl, Lüders og 
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Rasmussen 2015, 108). Samtidig er venner sentrale i ungdommers liv og det blir dermed 

naturlig å dele bilder av og med de personene man tilbringer mest tid med. Ens nettverk på 

sosiale medier består gjerne av personer på samme alder og det vil derfor være aktuelt å dele 

bilder som treffer dette nettverket. Bilder av seg selv eller av venner vil derfor gjerne føles 

mer naturlig å dele enn bilder av for eksempel familie. 

 

Det blir ofte nevnt av ungdommene at det er viktig at folk ser at de har det bra og at de gjør 

mye forskjellig. Det er fasaden som blir viktig å opprettholde, samtidig som det kan se ut til at 

selve handlingen eller aktiviteten er mindre viktig. Å fremstå som lykkelig for andre blir 

dermed et mål i seg selv. Man kan da spørre seg selv om tingene man gjør stammer fra et 

ønske om å gjøre dette, eller fra et ønske om å vise andre at man gjør det. Sannsynligvis vil de 

to variere og overlappe hverandre, men man kan gjerne si at det er en klar tendens til at andres 

oppfatning av oss får en mer sentral rolle. Man blir påminnet om behovet for bekreftelse og 

anerkjennelse. I et forsøk på å få dekket dette behovet deler man da bilder man tror vil føre til 

stor respons. Tidligere i oppgaven så man et eksempel på at negative bilder gjerne får 

betydelig mindre respons enn positive bilder eller bilder av seg selv. Man vil gjerne unngå 

denne type bilder da de ikke gir den bekreftelsen man søker. 

 

Flere av ungdommene forklarer at de tar hensyn til eventuelle andre personer som er på deres 

bilder. Flere av jentene forklarer uoppfordret at de alltid spør om tillatelse før de deler bilder 

av andre personer. Det vil si at om de deler et gruppebilde tar de seg tid til å sende bildet til 

alle medlemmene på bildet for så å vente på godkjennelse fra alle. En av jentene forklarer at 

dette i flere tilfeller resulterer i at hun ikke legger ut et bilde fordi én eller flere ikke 

godkjenner bildet. En annen jente sier at hun selv som regel gir andre tillatelse til å dele bilder 

av henne hun ikke er helt fornøyd med, men at andre som oftest er vanskeligere. Man kan si at 

det finnes en uskreven regel om å ikke legge ut et bilde før man har fått tillatelse fra alle på 

bildet. Man ser at ungdommer gjerne har en annen oppfatning av hvilke bilder de selv ser bra 

ut på enn hva venner har. Samtidig kan det bety at de ikke stoler på at venner er kritiske nok 

til andre enn seg selv. 

 

Det er mange ulike faktorer som spiller inn på ungdommenes selvrepresentasjon på 

Instagram. For det første er flere av dem opptatt av andres meninger, og tar hensyn til dette 

når de deler bilder. Ungdommene er bekymret for at de skal bli oppfattet som skrytende eller 
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selvgode dersom de legger ut bilder av for eksempel trening eller selfies. Det blir sett på som 

å være selvopptatt å dele selfies. Et fåtall av ungdommene har derimot ikke problemer med å 

dele selfies, men gjør det bare en gang innimellom. Å dele selfies med venner i bildet er 

vanligere, og noe de færreste har noe i mot. Da deler man oppmerksomheten med noen andre, 

og er ikke like redd for å bli oppfattet som selvopptatt. 

 

Det oppleves som viktig å fremstå ekte og som seg selv på Instagram. Flere påpeker at det 

som deles på Instagram må stemme overens med hvordan man blir oppfattet utenfor sosiale 

medier. Folk som kjenner deg skal ikke kunne endre inntrykk av deg ut fra bilder som deles 

på Instagram. Nesten alle ungdommene forteller at det er den beste versjonen av seg selv som 

blir presentert på Instagram. Videre forklarer de at ikke alle sidene av seg selv blir presentert. 

Man utelater enkelte deler man ikke ønsker skal være en del av bildet man skaper av seg selv. 

De delene man er fornøyd med blir da gjerne fremhevet. På den måten konstruerer man et 

bilde som presenteres til publikum. Denne presentasjonen må da, ifølge ungdommene, ikke ha 

store avvik fra hvordan man fremstår i ansikt-til-ansikt komunikasjon. Man ser at man deler 

bilder som skaper et selv som man tror vil bli godtatt av andre. Flertallet av ungdommene 

deler bilder som skaper et idealisert selv, men som allikevel oppfattes som autentisk. Om man 

ikke følte seg nødt til å bli oppfattet som autentisk ville man gjerne delt bilder som 

representerte et enda mer idealisert selv. På grunn av potensielle reaksjoner velger 

ungdommene å dele bilder som de tror andre vil oppfatte som autentiske. Man ser igjen at 

relasjonene på Instagram har en direkte innvirkning på informantenes aktivitet. 

 

J2: Jeg er veldig opptatt av andre folks reaksjoner bak ryggen min. Liksom, likes kan være det 

samme og kommentarer kan være det samme, men hva andre virkelig tenker om det bildet... 

Og jeg tror det er derfor jeg ikke legger ut så mye selv, for hvis noen andre legger ut et bilde 

med meg på så er det hennes bilde og hennes profil, og det er hennes bilde de snakker om og 

ikke mitt. Men hvis det er jeg som legger ut et bilde er det jo mitt bilde, min profil og meg de 

snakker om. 

 

I sitatet over forklarer jenta at hun bryr seg lite om den fysiske responsen hun får på et bilde 

hun deler, men mer om det som ikke direkte kommuniseres til henne. Det kan være vanskelig 

å vite hvordan publikum reagerer på et bilde. For enkelte er antall likes eller kommentarer en 

tydelig indikator på andres meninger om bildet. For andre har den fysiske responsen liten 

betydning. Man kan tenke seg at likes og kommentarer har liten betydning fordi det ikke 
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oppleves som genuint. Man opplever da gjerne likes som en automatisk respons som sier lite 

om publikums tanker om et bilde. At likes og kommentarer oppleves som en indikator på 

bildets popularitet, men ikke for andre, kan bunne i ulike erfaringer. Man har gjerne opplevd 

at man selv eller venner har trykket liker på eller kommentert et bilde, for så å kommunisere 

motstridende tanker skjult for bildets eier. Slike opplevelser vil trolig gjøre at man har mindre 

tiltro til publikums fysiske respons på Instagram. Jenta i sitatet over løser denne 

problematikken med å ikke dele bilder hvor hun er usikker på responsen. Følgelig resulterer 

dette i at det deles færre bilder på hennes konto. Samtidig forklares det at bildene kan deles av 

en annen bruker fordi skjulte reaksjoner vil rettes mot den som publiserer bildet. Man er redd 

for å frembringe reaksjoner som truer selvet man har konstruert. Om bildet blir delt på en 

annen bruker er det deres selv som står i fare for å bli kritisert fordi bildet deles som en del av 

deres representasjon. 

 

Intervjuobjektene forteller at etterhvert som de ble eldre fikk likes en mindre betydning 

samtidig som personvern ble viktigere. Dette forklarer hvorfor nesten alle ungdommene har 

valgt å ha lukket kontoer. I de fleste tilfeller har ungdommene med mer enn én konto valgt å 

lukke begge eller alle kontoene sine. På den måten føler ungdommene at de har større kontroll 

over bildene sine. Ikke bare kontrollerer de hvem som får se bildene, men de kontrollerer at 

brukere de ikke vet om mest sannsynlig ikke får se bildene. Å oppleve kontroll gjør at flere av 

ungdommene deler mer personlige bilder enn de gjorde tidligere. Videre forklarer 

ungdommene med mer enn én konto at det føles enda tryggere å dele bilder jo færre følgere 

man har. På den kontoen man bare lar sine nærmeste venner følge føler flere av ungdommene 

seg trygge nok til å dele bilder de ikke vil andre skal se. Altså vil antall følgere ofte spille en 

rolle for hva som deles på en konto. 

 

Det har blitt vist hvordan antall følgere kan spille en rolle for delepraksisen til ungdommene i 

intervjuene. Antall følgere vil ha en innvirkning på delingen når ungdommene velger å ha 

flere kontoer. Samtidig har det også blitt vist at bruken av flere kontoer avtar blant 

informantene. Det vil si at antall følgere blir i den forbindelse mindre relevant fordi bildene 

man ikke ønsker å dele på Instagram deles på andre sosiale nettverkstjenester. Allikevel ser 

man at om man har et stort antall følgere vil man være oppmerksom på hva man deler og man 

kan gjerne si at antall følgere vil bety noe for ungdommenes delepraksis. Ungdommene i 

intervjuene hadde ulike antall følgere hvor enkelte hadde rundt 100 følgere, mens andre hadde 
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opptil 1000 følgere. Selv om antallet følgere varierte blant ungdommene er det vanskelig å 

peke på signifikante sammenhenger mellom antall følgere og type bilder som ble publisert. En 

sammenheng som kan trekkes frem er at jo flere følgere ungdommene hadde desto færre 

interne bilder ble publisert. “Social steganography” er skjulte meldinger eller innside vitser 

som publiseres digitalt (boyd 2014, 66). Enkelte av ungdommene forklarer at de til tider 

publiserer bilder som inneholder referanser som deres venner vil forstå, men som er 

meningsløse for andre. Referansene ble ofte beskrevet som interne vitser mellom en gruppe 

venner. Likhetstrekket for ungdommene som publiserer bilder som inneholder skjulte 

meldinger er at de har under 200 følgere. Informantene som hadde over 500 følgere nevnte 

ikke at de kommuniserte med skjulte meldinger. Man kan tenke seg at en større konto blir mer 

offentlig og at det derfor unngås å kommunisere skjult med en spesiell gruppe.  

 

J2: ...jeg begynte å bry meg fint lite om likes, før var det jo alt som betydde noe, i åttende og 

niende klasse så var jo likes alt. Du skulle ha likes på profilbildet, du skulle ha likes på 

Instagram, overalt... Etter som årene gikk ble det jo mindre og mindre viktig for meg og så 

begynte jeg å blokke mer og mer, og til slutt hadde jeg en lukket Facebookprofil og en lukket 

Instagramprofil (...).. Jeg tenkte og på framtiden, sånn at jeg ville ikke det skulle komme 

nakne bilder av meg der jeg, ikke er helt naken, men der jeg ikke har så mye klær på meg, når 

jeg skal videre i livet med jobb og alt det som kommer etterpå. Så vil ikke jeg at ett bilde på 

sosiale medier skal kunne ødelegge alt liksom, fordi jeg la det ut med åpen profil og plutselig 

så var det noe feil med det bildet, at det var noe som viste eller… 

 

Flere av ungdommene beskriver en endring i deres Instagrambruk. Sitatet over er fra en av 

jentene som beskriver at spesielt likes var viktig for henne da hun var yngre. Dette går igjen 

hos de fleste informantene. Det viser seg at likes potensielt kunne hatt en betydning dersom 

de ikke fikk så mange likes som de får, men samtidig streber de ikke etter å få stor respons. At 

likes betyr mindre forklarer også hvorfor flere av ungdommene har gått fra å ha åpen til profil 

til å få lukket. Når profilen er åpen kan hvem som helst like bildet, og man kan benytte seg av 

ulike hashtagger for å få flere likes. Ungdommene mener de ikke er like avhengig av 

bekreftelse som tidligere. 

 

Det kommer frem at ungdommene er opptatt av å skille mellom et tidligere selv og et 

nåværende selv, noe som belyses av sitatet over. Det tidligere selvet blir gjerne fremstilt som 

umodent og mindre selvstendig. Det nåværende selvet blir fremstilt som mer modent og rustet 
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til å håndtere ulike problemer som diskuteres i intervjuene. Skillet kan bli satt i forsøk på å 

forklare hvorfor noe har forandret seg. Om man føler ens atferd har endret seg blir det kanskje 

naturlig å forklare det med at man selv har forandret seg. Man kan også tenke at ungdommene 

rettferdiggjør deres atferd med å sette et skillet mellom før og nå. I et forsøk på å håndtere 

inntrykket overfor forsker forklarer ungdommene at uønsket atferd skyldes et tidligere og mer 

umodent selv. 

 

I sitatet over ser man at bevisstheten rundt konsekvenser for fremtiden har økt. Et par av 

jentene nevner jobb når det reflekteres over grunner til å ikke dele for eksempel lettkledde 

bilder. Det blir dermed viktig å ha dette i bakhodet når man representerer seg selv på 

Instagram. Når de blir spurt om hvordan de ønsker å fremstå, svarer alle at de ønsker å 

fremstå som voksne i en eller annen form. Noen svarer at de ønsker å bli oppfattet som 

normale, ordentlige eller skikkelige. De har med andre ord et bevisst forhold til hvordan de 

fremstår, og denne bevisstheten preges av tanker om potensielle konsekvenser. At 

ungdommene forklarer at de har et bevisst forhold til fremtiden og konsekvenser bilder kan ha 

for den, viser igjen at de ønsker å fremstille sitt nåværende selv som mer modent. Flere av 

ungdommene forklarer at de ønsker å fremstå som modne og voksne på Instagram, og man får 

gjerne inntrykket av at det er viktig å fremstå på samme måte i intervjuet. At de ønsker at 

forsker skal skape seg det samme inntrykket som de prøver å kommunisere på Instagram kan 

forklares med viktigheten av å oppfattes som autentisk. Det ble tidligere diskutert at 

ungdommene i intervjuene ser på det som viktig at selvet man presenterer på Instagram er 

tilnærmet lik det selvet man presenterer i andre sammenhenger. Man kan tenke seg at 

ungdommene ønsker å fremstå som autentiske for forsker slik at deres kommunikasjon på 

Instagram blir mer troverdig. 

 

I eksempelet under vises det at i enkelte tilfeller velger man  å ikke dele en type bilder av 

hensyn til andre. Sitatet eksemplifiserer hvordan det tas hensyn til andres følelser. Man kan 

tenke seg at man er bevisst på konsekvensene bildene man deler kan få for andre på grunn av 

egne erfaringer. Man har gjerne opplevd å bli usikker på egen representasjon av å se andres 

bilder fordi man tenker man ikke håndterer representasjonen med samme vellykkethet. Om 

man har reagert negativt på bilder som andre har delt vil man gjerne være forsiktig med å dele 

bilder som kan skape lignende reaksjoner hos andre. At man er opptatt av å ikke støte andre 
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brukere på Instagram viser at man kjenner på et ansvar ovenfor andre, og man kan tenke seg 

at det er dette jenta i sitatet under kjenner. 

 

J6: Jeg tror ikke jeg hadde hatt lyst til å legge ut et bilde av meg i bikini eller lettkledd, fordi 

jeg syns ikke noe om folk som gjør det. Det kan bidra til å trykke andre ned, selv om de er 

fornøyde med seg selv så bør de kanskje tenke over andre og når de legger ut. 

 

Hvem man er skapes også av hvem som er rundt oss og hvor man er, og nye medium endrer 

hvem som deler sosial informasjon med hvem (Meyrowitz 1985, 55). På Instagram vil 

identiteten påvirkes av følgerene og det faktum at man kommuniserer på Instagram. Siden ens 

relasjoner er av stor betydning for aktiviteten på Instagram blir det interessant å se nærmere 

på Goffmans lagbegrep. Når en gruppe individer samarbeider i fremførelsen av en opptreden 

utgjør de et lag (Goffman 1959). Meyrowitz (1985) forklarer at individene i den samme 

gruppen ofte deler de samme rollene eller fremmer den samme opptredenen (55). Gruppen har 

et felles mål som de jobber mot. Et mål kan være å gi hverandre en følelse av tilhørighet. Det 

har tidligere blitt nevnt at ungdommene i intervjuene forklarer at respons på et bilde regnes 

som en bekreftelse. Det ble også nevnt at responsen ofte er en uskreven avtale mellom to eller 

flere individer hvor man liker et bilde for så å få en liker tilbake. Handlinger knyttet til 

respons kan ses på som et lagarbeid hvor to eller flere brukere gir hverandre respons og 

dermed også en følelse av tilhørighet. I tillegg kan man tenke seg at man bidrar til å fremme 

sosial status da det ofte knyttes til antall likes. Når man gir hverandre likes er man med på å 

øke det totale antallet likes et bilde har, og som et resultat øker man hverandres sosiale status. 

Man ser at brukere jobber sammen for å fremme et felles mål. Andre brukere er med på å 

håndtere inntrykket medlemmer utenfor gruppen skaper seg.  

 

5.4 Kontekstkollaps 

Privatlivet ser ut til å være noe flere av ungdommene ønsker å verne om. Har man bare nære 

venner som følgere publiserer man bilder med et annet utgangspunkt enn om man har 

bekjente og ukjente i tillegg. Med bare venner som følgere ser man at bildedelingen endres fra 

å være planlagt og gjennomtenkt, til å bli spontan og ikke redigert. Med en åpen konto hvor 

hvem som helst kan se bildene, vil bildedelingen gjerne være nøye gjennomtenkt. Man 

representerer gjerne seg selv annerledes for venner, enn man ville gjort for ukjente. Om 
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kontoen er åpen eller lukket kan med andre ord være med å påvirke hvilke bilder som deles. 

Samtidig har alle ungdommene minst en konto som består av et flere ulike relasjoner, og ikke 

bare venner. Dette fører i flere tilfeller til at det i hovedsak deles glansbilder på informantenes 

brukere. 

 

Et forslag til en forklaring på hvorfor man deler glansbilder bunner i utfordringer rundt 

kontekstkollaps. Det har tidligere blitt nevnt at informantenes nettverk på Instagram har et 

stort omfang. Når man kommuniserer med både venner, bekjente, ukjente og foreldre blir det 

vanskelig å sørge for at det man formidlingen er tilpasset hver enkelt av gruppene. Som et 

resultat vil man utelukke formidling som ikke er passet for alle gruppene. Videre vil dette 

ende i bilder som minner om glansbilder da dette gjerne er en type bilder som egner seg å dele 

for er bredt publikum. 

 

På Instagram får man presentert det som en av jentene beskriver som utsiden av livet. Man 

slipper ikke følgerene innpå seg, men holder en viss avstand ved å kun dele bilder av valgte 

deler. Delene som blir valgt ut kan man gjerne si gjenspeiler fokuset til samfunnet. En 

konsekvens av å kun bli eksponert for den typen bilder er at det kan bli vanskeligere å tørre å 

dele noe annet. For å tørre å dele andre typer bilder må man gjerne lære seg å ikke bry seg om 

andres meninger, noe som kan være utfordrende for ungdommer. Samtidig forteller en av 

jentene at hun har noen få venner som dekker omtrent alle deler av livet på Instagram, og at 

dette er personer som ikke bryr seg om hva andre tenker om dem. I tillegg er det to av jentene 

i intervjuene som forklarer at de bevisst ikke deler bilder av seg selv i bikini for de ikke 

ønsker å bidra til et kroppspress. Dette forteller oss at ungdommer som tenker bevisst rundt 

dette kan føle et samfunnsansvar. 

 

G5: Det ligger vel i naturen til de fleste. Det er høyeste status. Den som er best, den overlever. 

De trenger bekreftelse på at de er høyt oppe i hierarkiet. Så da legger de ut for å få respons. 

Det ligger nok mest i hvordan tankene til folk er satt sammen, at vi skal være så bra som 

mulig. Og derfor unngår folk å legge ut de negative sidene av seg selv og viser seg bare fra sin 

beste side. Det er få som vil si hva som er feil med meg selv, de vil jo bare gi ut et bilde som 

er positivt av seg selv. 

 

Familiemedlemmer er noe flere av ungdommene nedprioriterer å dele bilder med. Et fåtall av 

informantene deler bilder med familiemedlemmer, men det er ikke noe som deles ofte. For 
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noen føles det unaturlig å dele bilder av familie på en konto som i hovedsak er ment for 

jevnaldrende. Nettverket på Instagram består som kjent oftest av venner og bekjente på 

samme alder. En av jentene beskriver det som lite interessant for følgerene å se bilder av 

familien. At det oppleves som unaturlig å dele bilder av familiemedlemmer forteller oss at 

den type bilder gjerne ikke passer inn i kommunikasjonen på Instagram. Når man 

kommuniserer med et bredt publikum blir det vanskelig for enkelte å få bilder av familie til å 

passe inn. Det blir av ungdommene beskrevet som lite interessant for publikum å se bilder av 

familien. Om man har et bredt publikum som blant annet består av bekjente jevnaldrende kan 

man forstå det slik at det ikke føles naturlig å dele bilder av familiemedlemmer til brukere 

man ikke kjenner. Familiemedlemmer blir ikke inkludert i selvrepresentasjonen til flere av 

informantene, som viser at man konstruerer et selv tilpasset for en tiltenkt publikumsgruppe. 

 

5.5 Endring i tradisjonelle roller 

Over har det blitt diskutert hvordan informantene håndterer kontekstkollaps og det blir tydelig 

at de tradisjonelle rollene som beskrives i forbindelse med ansikt-til-ansikt kommunikasjon 

har endret seg. Goffman (1959) har blitt kritisert for å ignorere endringene i roller og sosiale 

orden som følge av elektroniske medier (Meyrowitz 1985, 4). Goffman beskrev interaksjoner 

som separate situasjoner hvor man tilpasset rollen etter publikummet. Utfordringer knyttet til 

kontekstkollaps hindrer tilpassing av kommunikasjonen til alle medlemmene i publikummet 

på sosiale medier.  

 

Det argumenteres for at de klare skillene mellom ulike roller som Goffman introduserte 

viskes ut som følge av elektroniske medier (Meyrowitz 1985, 311). I den forbindelse 

introduserer Meyrowitz en midtregion hvor elementer fra de tradisjonelle rollene kombineres 

med nye handlingsmønstre som har egne forventninger og følelser knyttet til seg. 

Midtregionen blir en kombinasjon av kommunikasjon “backstage” og “frontstage”. Det har 

tidligere blitt vist at det er viktig for enkelt av ungdommene å opprettholde en fasade hvor 

man representerer et selv som minner om et glansbilde. Kommunikasjon som presenterer et 

glansbilde kan gjerne ses på som “frontstage”. Det har også blitt vist at enkelte deler 

personlige tanker og følelser, noe som minner om kommunikasjon “backstage”. At 

kommunikasjonen veksler mellom å være “frontstage” og “backstage” viser hvordan de 
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tradisjonelle rollene har endret seg samt hvordan ungdommene kommuniserer i en 

midtregion. Informasjon som man i ansikt-til-ansikt kommunikasjon ville delt “backstage” 

med ens nærmeste venner vil i digital kommunikasjon bli presentert for et bredere publikum.  

 

På Instagram ønsker ungdommene å opprettholde relasjoner samtidig som de søker sosial 

aksept. På den ene siden er det viktig for ungdommene å dele informasjon om seg selv i et 

forsøk på å pleie relasjoner. For å opprettholde relasjoner blir det nødvendig å dele 

informasjon som fører til at andre brukere også ønsker å opprettholde den aktuelle relasjonen. 

Man kan tenke seg at informasjon som deles for å opprettholde relasjoner kan relateres til 

“backstage” kommunikasjon. På den andre siden er det viktig for ungdommene at bildene 

deres aksepteres av nettverket i form av for eksempel respons. Man vil gjerne unngå å dele 

bilder man er usikre på om vil generere ønsket respons og ender opp med å utelukke bilder 

man kategoriserer som private. Bilder som deles med formål om å bli sosialt akseptert kan 

minne om kommunikasjon “frontstage”. Det blir tydelig hvordan ungdommene i intervjuene 

navigerer kommunikasjonen i en midtregion som viser tendenser til både “frontstage” og 

“backstage” kommunikasjon.  

 

I ansikt-til-ansikt kommunikasjon vil rollene tydeliggjøres og rollen man har på skolen vil 

skille seg fra rollen man har hjemme eller blant ens næreste venner. Det blir aktuelt å gjenta at 

på sosiale medier vil skillene mellom de ulike rollene bli mer diffuse. Når man ikke har 

mulighet til å tilpasse kommunikasjonen ender man gjerne opp med å dele bilder som preges 

av å være generelle fordi de passer til et bredt publikum. Det blir vanskelig å definere hvilken 

rolle man har når man kommuniserer på Instagram. Allikevel kan man forsøke å forklare 

hvem man kommuniserer som ved å se til hvem ungdommene kommuniserte med. Det kom 

frem at for de fleste informantene bestod målgruppen av venner, bekjente og venner av 

venner. Det vil si at de rettet kommunikasjonen mot denne gruppen, selv om de var klar over 

et potensielt større publikum. Man kan tenke seg at ungdommene vil påta seg en rolle som 

representerer et selv som de mener er tilpasset venner, bekjente og venner av venner. I ansikt-

til-ansikt kommunikasjon vil man gjerne påta seg tre ulike roller hvor en er for venner, en for 

bekjente og en for venner av venner. På sosiale medier samles de tre rollene samtidig som 

andre faktorer også vil ha en innvirkning, som for eksempel tanker om fremtiden.  
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Medias påvirkning av sosiale interaksjoner fører til at enkelte tenker at de har sluttet å påta 

seg en rolle i kommunikasjonssituasjoner og at de heller oppfører seg mer naturlig 

(Meyrowitz 1985, 320). Det kan ha med at man har blitt mer bevisst andres rollespill, som for 

eksempel politikere. Samtidig argumenteres det for at elektronisk media ikke har ført til at 

rollespill har avtatt, men at rammene for en rolle har endret: “Social behavior continues to be 

based on projecting certain impressions and concealing others, behaving one way here, and 

another there. What has changed are the dividing lines between here and there; what is 

different is the number of distinct social settings.” (ibid.). Man håndterer fortsatt inntrykket 

man ønsker å gi andre, men hva som blir skjult og hva som blir presentert har endret seg.  

 

Meyrowitz (1985) forklarer hvordan man tenker at man oppfører seg mer naturlig fordi sider 

som man vil skjule i ansikt-til-ansikt kommunikasjon blir presentert i elektronisk 

kommunikasjon (320). Nesten alle informantene delte bilder av seg selv og venner, og som 

tok for seg ulike hendelser i livene deres. Informasjonen som ble gitt via bildene deres er 

informasjon som gjerne ikke ville bli delt i ansikt-til-ansikt kommunikasjon. Det kan bli 

vanskeligere å skjule “backstage” informasjon fordi en stor del av den hverdagslige 

kommunikasjonen foregår på en offentlig plattform med et potensielt stort publikum. Sett i 

sammenheng med informantenes behov for å bli oppfattet som autentiske blir det klart 

hvorfor “backstage” informasjon blir presentert på Instagram. Det oppleves som negativt 

dersom andre oppdager at man skjuler informasjon som ikke stemmer overens med selvet 

man representerer, og fordi sosiale medier gjør det vanskeligere å holde informasjon skjult 

regnes det gjerne som tryggere å dele informasjon som man gjerne ikke ville delt i ansikt-til-

ansikt kommunikasjon.  
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6 Oppsummering 

Oppgaven har tatt utgangspunkt i en hovedproblemstilling samt to underproblemstillinger. 

Hovedproblemstillingen har tatt sikte på å kunne si noe om de sosiale mekanismene som en 

forklaring bak ungdommers delekultur på Instagram. Den første underproblemstillingens 

formål har vært å belyse kjennetegn i ungdommers kommunikasjon på Instagram. I tillegg har 

det vært ønskelig å se nærmere på hvordan ungdommene begrunner kommunikasjonen på 

Instagram for å få en bredere forståelse av valgene som blir tatt. Den andre 

underproblemstillingen ble inkludert for å undersøke relasjoner til andre brukere og deres 

innvirkning på Instagramaktiviteten. Kapittelet har blitt delt opp med et utgangspunkt i funn 

diskutert i analysen.  

 

6.1.1 Kjennetegn ved delekulturen på Instagram 

I et forsøk på å svare på problemstillingen er man nødt til å svare på de to 

underproblemstillingen. Den første underproblemstillingen var interessert i kjennetegnene til 

kommunikasjonen på Instagram og begrunnelser for valgene som ble tatt. Det kom frem at av 

informantene ble det oftest delt bilder av venner og seg selv. Det kom også frem at det var 

viktig for ungdommene at bildene hadde en sammenheng og var med på å skape et helhetlig 

uttrykk. Et bilde var med andre ord nødt til å oppfylle enkelte krav for å bli delt. I tillegg til å 

skulle bidra til en sammenheng og et helhetlig uttrykk var det for ungdommene positivt at 

bildene bestod av en samling av minner.  

 

Det som særlig kjennetegnet bildene var at de var hverdagslige, men ikke representerte 

hverdagen. Kommunikasjonen kan anses for hverdagslig fordi ingen av ungdommene hadde 

en tydelig kategorisert profil, som en treningsprofil, moteprofil, matprofil og så videre. 

Profilene bestod ofte av bilder av venner og seg selv, for eksempel på håndballkamp, på vei til 

slalåmbakken eller på fest. Samtidig var det nesten ingen av informantene som delte bilder av 

hverdagen, for eksempel hva de hadde til middag, når de lå på sofaen eller av lekser. Ut fra 

hva ungdommene beskrev som viktig med bildene de delte ble det konkludert med at det ble 

ansett som viktig å være interessant og at bilder ble delt med et utgangspunkt om å bli 

oppfattet som interessant. For å dele bilder på Instagram skal man ha noe interessant å 

fortelle. På Instagram skal man fortelle sin personlige historie gjennom bildene man deler. 
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Publikummet på Instagram består av en sammensatt gruppe følgere. I et forsøk på å løse 

problematikken rundt kontekstkollaps var det flere av ungdommene som opprettet flere 

brukere på Instagram. Den andre brukeren var da gjerne reservert for nære venner og 

inneholdt med dette bilder som var av en annen karakter enn på deres primærkonto. Med dette 

løste de utfordringer knyttet til filtrering av bilder, da bilder som ikke var passende for deres 

primærkonto istedet kunne deles på den andre. Allikevel avtok bruken av en konto nummer 

to. Dette forklares med at flere av ungdommene hadde tatt i bruk bildedelingstjenesten 

Snapchat, samtidig som Instagram for flere mistet sin hensikt dersom det ikke var nødvendig 

å bruke tid og planlegging på bildene.  

 

Det blir viktig å understreke hvorvidt det er av betydning at kommunikasjonen er visuell. Det 

ble nevnt at når plattformen for hvor kommunikasjonen finner sted endres, vil publikummet 

endres. Videre vil kommunikasjonen endre seg når publikummet endres. Ungdommene har 

brukere på andre sosiale nettverkstjenester, men kommunikasjonen på Instagram vil skille seg 

fra kommunikasjonen på for eksempel Facebook eller Snapchat fordi man har et annet 

publikum og fordi man kommuniserer på en annen plattform med andre teknologiske rammer. 

At det er bilder som brukes for å formidle et budskap er av betydning fordi bilder oppleves 

som mer autentisk enn tekst. Det var viktig for ungdommene å bli oppfattet som autentiske og 

det kan komme av opplevelsen av autentisitet som bilder gir. I tillegg kom det frem at det kan 

være enklere å kommunisere enkelte budskap ved hjelp av bilder fremfor tekst.  

 

6.1.2 Relasjoners innvirkning på delekulturen 

I analysen ble det særlig fremtredende hvor avgjørende publikummet var for 

kommunikasjonen. Flere av ungdommene nevnte at de hadde et forskjelligartet publikum som 

de måtte forholde seg til. I dette publikummet inngikk både venner, bekjente, ukjente og 

familie. Å skulle kommunisere til alle gruppene samtidig viste seg å by på utfordringer for 

enkelte. Med dette kan man forklare sammenhengen bak valg som ble tatt av ungdommene.  

 

For det første ble det filtrert bort en del bilder som de ikke ønsket å dele. Det ble klart at 

årsaken ofte var den blandede gruppen av følgere de hadde på Instagram. Bilder som ble 

vurdert som risikable å dele, av ulike årsaker, ble nedprioritert på bakgrunn av det varierte 
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publikummet. Venner som følgere hadde relativt lite å si for hvilke bilder som ikke ble delt av 

ungdommene, mens foreldre og bekjente eller ukjente hadde en større innvirkning. Enkelte 

forklarte at foreldre hadde liten betydning for hva som ble delt, men de fleste beskrev foreldre 

som en avgjørende faktor i nedprioriteringen av bilder. I tillegg ble bekjente eller ukjente 

nevnt og i denne sammenheng ble det forklart med ønske om å gi et positivt førsteinntrykk. 

Ved å dele ukritisk var de usikre på inntrykket andre ville skape seg av dem ved å besøke 

kontoen deres. Inntrykkshåndtering var særlig fremtredende i forbindelse med 

kontekstkollaps. Å skulle styre hvilket inntrykk et sammensatt publikum får viste seg å være 

avgjørende for hvilke bilder som ble delt og ikke delt.  

 

Det ble nevnt et forslag til forklaring på hvorfor ungdommer velger å prioritere glansbilder, 

eller bilder som viser dem fra deres beste sider. Når man kommuniserer med ulike grupper 

innenfor samme rammer er det vanskelig å skulle tilpasse kommunikasjonen til hver enkelt 

gruppe. En løsning på dette er å generalisere bildedelingen ved å dele bilder som passer for 

hele publikummet. Som et resultat ender det med at flere velger å dele bilder som ikke vekker 

særskilt oppmerksomhet foruten om positiv. Likevel er det nevneverdig at det blant 

ungdommene fantes eksempler hvor enkelte valgte å trosse denne trenden.  

 

I forsøk på å finne en forklaring til valg man tar basert på selvrepresentasjonen vår kan man 

også se til utfordringer knyttet til kontekstkollaps. Da alle valg man tar rundt bildedeling kan 

knyttes til selvrepresentasjon blir det aktuelt å prøve å forstå hvorfor man tar de valgene man 

tar. Det var kun en av ungdommene som følte at hennes konto ga en fullverdig fremstilling av 

henne selv. Til tross for dette kom det frem at resten også var bevisst sin selvrepresentasjon. I 

forbindelse med selvrepresentasjon kom det tydelig frem at det var viktig å bli oppfattet som 

autentisk. Fokuset rundt dette bunnet i tanker om publikummet og da særlig de som potensielt 

kunne skape seg et førsteinntrykk. Igjen ble det tydelig hvordan et variert publikum påvirker 

delekulturen.  

 

De fleste ungdommene medgikk at de var oppmerksomme på andres tanker og reaksjoner når 

det gjaldt bildedeling. Det var da særlig venner og bekjente som stakk seg ut som en gruppe 

med stor innvirkning. I forbindelse med å filtrere bort bilder ble det tydelig at dette ofte ble 

gjort på bakgrunn av potensielle reaksjoner. Det ble nevnt at “drøye” bilder, skrytende bilder 

og useriøse bilder ofte ble nedprioritert basert på antakelser om andres reaksjoner. I tillegg 
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kom det frem at denne tankegangen også påvirket bildene som ble prioritert. Det ble forklart 

en tankeprosess hvor man vurderte hvilke bilder som ville generere positive reaksjoner. 

Eksempelvis ble det delt bilder av seg selv da dette ble antatt å skulle bli oppfattet som 

positivt av andre. I tillegg ble det nevnt hvordan man tok andres meninger i betraktning når 

man avgjorde hvem som skulle delta på bildene.  

 

I representasjonen av selvet ble det også tydelig at andres potensielle reaksjoner spilte en 

avgjørende rolle. Å være oppmerksom på hva andre tenker ble en kontinuerlig faktor gjennom 

hele bildedelingsprosessen. Ekskluderingen av familiemedlemmer i representasjonen ble 

forklart med at det gjerne oppleves som kjedelig for publikummet.  I tillegg ble det nevnt 

konsekvenser bildedeling kan ha for fremtiden. Det ble med andre ord tatt i betraktning hva 

andre kan komme til å mene om bildene frem i tid. Det ble også diskutert at normene, 

holdningene og forventningene som ungdommene knyttet til sin rolle på Instagram var basert 

på antakelser de hadde tilegnet seg i lignende kommunikasjonssituasjoner. I den forbindelse 

ble det vist hvordan antakelsene var forklaringen bak mange av valgene som ble tatt 

vedrørende bildedeling.  

 

Venner er en tydelig fellesnevner i valgene som blir tatt relatert til bildedeling. I tillegg blir 

det tydelig hvilken avgjørende faktor venner er knyttet til deltakelse på Instagram. Flere av 

ungdommene forklarte at deres deltakelte på Instagram var direkte knyttet til venner som 

hadde opprettet brukere. Bildedelingstjenesten blir dermed en arena som åpner for å bygge 

nye relasjoner, men også å pleie de relasjonene man allerede har.   

 

At man kjenner et behov for å pleie eksisterende relasjoner bunner i en frykt for å bli 

ekskludert. Enkelte av ungdommene nevnte at deres deltakelse ikke nødvendigvis var av eget 

ønske, men at den bunnet i et behov for å være en del av det sosiale fellesskapet på Instagram. 

Enkelte ungdommer som, i forhold til deres nettverk, var sene med å opprette en bruker 

forklarte hvordan de følte seg ekskludert fra flere samtaler på grunn av manglende deltakelse 

på Instagram. Det ble tydelig hvor viktig følelsen av tilhørighet var for ungdommene. 

Følelsen av tilhørighet ble knyttet til respons i form av likes. Informantene beskrev det som 

viktigere med respons dersom en ikke hadde en gruppe eller gjeng man var en del av. 

Respons ble videre forklart som en bekreftelse.  
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Det kom frem at bekreftelse hadde to ulike funksjoner. For de som følte en tilhørighet til en 

vennegjeng ble det ansett som viktig å bekrefte vennskapet dem imellom. På den måten ga de 

hverandre en trygghet og en bekreftelse på at de hørte til et sosialt fellesskap. For de som ikke 

følte en tilhørighet til en vennegjeng ble det ansett som viktig å få en bekreftelse fra nye 

relasjoner man bygget på Instagram. Uavhengig om man mener man har relasjoner man er 

trygge på ser man at det er viktig for ungdommer på Instagram å føle en tilhørighet samt å få 

den bekreftet fra andre brukere. Bekreftelsen skjer gjennom å gi respons på hverandres bilder 

eller ved å dele bilder med hverandre.  

 

Det ble også nevnt Instagrams evne til å gi en følelse av sosial aksept. Flere av ungdommene 

forklarte et behov for aksept fra jevnaldrende, både på vegne av seg selv og andre. Det ble 

forklart hvordan enkelte som ikke følte en tilhørighet blant venner på skolen, søkte etter dette 

på Instagram. Dette påvirket bildene som ble delt med at det ble delt bilder hvis formål var å 

generere respons. Responsen ble regnet som en form for tilhørighet og sosial aksept. I denne 

forbindelse ble det nevnt at respons kan knyttes til sosial status, mens det for enkelte ikke ble 

sett på som sosial aksept da den ikke var autentisk.  

 

Den andre underproblemstillingens formål var å svare på hvilken rolle relasjonene spilte for 

Instagramaktiviteten. Det ble tydelig at relasjonene hadde en avgjørende rolle for hva som ble 

delt eller ikke delt. Andre brukere på Instagram kan ses på som en kilde til sosial aksept og 

tilhørighet. Instagrams funksjon som muliggjør respons i form av likes og kommentarer kan 

bli sett på som hovedårsaken til at sosial aksept og tilhørighet har fått en viktig rolle på denne 

nettverkstjenesten. Likes er en funksjon som gjør det mulig for ungdommene å kvantifisere og 

rangere sosial aksept og tilhørighet.  

 

6.2 Oppgaven i en større sammenheng 

Oppgaven tar utgangspunkt i menneskers behov for å uttrykke seg, og da særlig visuelt. Selv 

om plattformene for kommunikasjonen er i kontinuerlig endring kan det tenkes at dette 

behovet forblir. Kommunikasjonen vil gjerne flytte seg til andre sosiale nettverkstjenester, 

men visuell formidling vil med stor sannsynlighet kunne beskrives med de samme sosiale 

mekanismene. Når behovet for å uttrykke seg ligger til grunn for kommunikasjonen på sosiale 
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nettverkstjenester, vil funnene i denne oppgaven være gjeldende for lignende 

kommunikasjonssituasjoner. Siden oppgaven har tatt utgangspunkt i visuell formidling på 

Instagram vil enkelte funn være karakteristiske for denne bildedelingstjenesten, men det blir 

likevel aktuelt å diskutere funn som kan være overførbare til andre situasjoner.  

 

Å kommunisere med et publikum hvor ulike kontekster overskrider hverandre vil være aktuelt 

på andre arenaer enn Instagram. Man kan gjerne tenke seg at måten ungdommene i denne 

oppgaven kommuniserer på i en slik sammenheng vil være beskrivende for lignende 

situasjoner. Eksempelvis vil man kunne trekke paralleller til andre sosiale nettverktjenester 

fordi kontekstkollaps gjerne er karakteristisk for kommunikasjon på sosiale medier. Når man 

har et usynlig publikum, og ikke har mulighet til å forsikre seg om hvem som får se innholdet 

man deler, vil kommunikasjonen bære preg av dette.  

 

At man tar i betraktning andres potensielle reaksjoner kan med stor sannsynlighet relateres til 

andre situasjoner. Man kan se likhetstrekk i kommunikasjon med mennesker man ikke 

kjenner særlig, både over sosiale medier og ansikt-til-ansikt. I ansikt-til-ansikt 

kommunikasjon vil andres syn på oss basert på vår formidling styre hva som blir 

kommunisert og hva som ikke blir. Det vil variere fra person til person i hvor stor grad 

kommunikasjonen styres av andres reaksjoner. I oppgaven har det blitt vist at antakelsene 

man har knyttet til andres tanker om oss vil ha ulik innvirkning på ungdommer. Reaksjoner, 

eller respons, i form av for eksempel likes og kommentarer er særegent for sosiale medier og 

vil ikke kunne overføres til ansikt-til-ansikt kommunikasjon. Responsen man får på sosiale 

medier vil være synlig for andre og vil vare så lenge innholdet er publisert. Synlighet og 

varighet vil være med på å påvirke tankene man har knyttet til respons på innholdet man deler 

på sosiale medier. Hvordan ungdommene forholder seg til respons, og derfor andres 

potensielle reaksjoner, vil kunne overføres til andre sosiale nettverkstjenester hvor responsen 

er av betydning.  

 

Man kan gjerne si at et ønske om å bli akseptert er gjeldene for omtrent alle mennesker, 

uavhengig alder. Likevel vil alder kunne være en avgjørende faktor i valgene man tar 

vedrørende kommunikasjonen. Det kan tenkes at ungdommer i andre 

kommunikasjonssituasjoner tar de samme overveielser som ble presentert i denne oppgaven. 
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Samtidig blir det igjen aktuelt å skille mellom synligheten og varigheten som er særegent for 

respons på enkelte sosiale nettverkstjenester. I og med at respons kan knyttes til sosial aksept 

blir det langt tydeligere å vurdere hvorvidt noen er sosialt akseptert på sosiale medier. Det kan 

derfor tenkes at sosial aksept vil være av større betydning på sosiale nettverkstjenester som 

Instagram.  

 

Til slutt blir det aktuelt å nevne hvordan funn knyttet til selvrepresentasjon kan overføres til 

andre situasjoner. Goffmans teorier belyser viktigheten presentasjon av selvet har hatt, og 

denne oppgaven er en av mange som belyser viktigheten det fortsatt har. Oppgaven har vist 

hvordan selvrepresentasjon på Instagram skiller seg ut, men det finnes likevel trekk som er 

overførbare. At man skjuler enkelte sider og fremhever andre er et fenomen som kan 

overføres til de fleste kommunikasjonssituasjoner. Hvilke sider man skjuler og fremhever vil 

variere ut fra publikummet, men felles for sosiale nettverkstjenester er at man har et usynlig 

publikum som vil ha en innvirkning i valgene som tas. 

 

6.3 Videre forskning 

Det er ønskelig at oppgaven skal være til inspirasjon for videre forskning innenfor emnet. 

Oppgaven har noen begrensninger som kan være interessante å utforske. For det første har 

oppgaven fokusert på en snever aldersgruppe og den består utelukkende av ungdommer som 

er 16 år. Flere av ungdommene nevnte en utvikling i deres Instagramaktivitet og det vekker et 

interessant spørsmål. Er det mulig å forske på utviklingen til individers Instagramaktivitet og 

hva som eventuelt påvirker den? I den forbindelse ville det vært interessant å se forskjellene 

og likhetene mellom ulike aldersgrupper.  

 

Oppgaven var så vidt borti kulturforskjeller og hvordan ulike byer har ulike normer som de 

følger. Forskjeller i ulike kulturer kan være et interessant utgangspunkt for videre studier. I 

den forbindelse kan det være interessant å studere hvilke normer knyttet til Instagrambruk 

ulike byer følger. Siden informantene i denne oppgaven bodde i samme by var det ikke mulig 

å gå ytterlige inn på forskjellene mellom byer.  

 

Formålet med oppgaven har vært å studere bildedeling i forbindelse med de sosiale og 
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kulturelle praksiser. Et interessant perspektiv vil være å benytte seg av en metodologisk 

todeling og inkludere en hermeneutisk tilnærming rettet mot innholdet i bildene. På den måten 

vil det være mulig å studere ungdommers bildedelingspraksiser på den ene siden og selvet 

innholdet de deler på den andre. Det kan være interessant å undersøke og sammenligne 

ungdommenes egne erfaringer og holdninger vedrørende bildedeling, og innholdet i seg selv. 
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Vedlegg 1 

 

Intervjuguide                     

                     

Mitt navn er Ingeborg Mong Andreassen og jeg tar en master i Medievitenskap ved 

Universitetet i Oslo. I min masteroppgave skal jeg forske på og skrive om unges bruk av 

Instagram. Jeg ønsker å se nærmere på hvordan unge representerer seg selv på nett gjennom 

bildene de deler. Det som blir sagt under intervjuene behandles konfidensielt og opptakene 

slettes når oppgaven er ferdig. Du vil bli anonymisert i oppgaven og du kan når som helst 

trekke deg fra intervjuet. 

                     

1. Introduksjon  

a. Kan du gå inn på profilen din på Instagram og starte med å vise meg et bilde 

du har delt? (Gjentas med ca. fem bilder)  

i. Hvem eller hva er på bildet? 

ii. Når ble bildet tatt?  

iii. I hvilken sammenheng ble bildet tatt?  

iv. Hvor mange likerklikk fikk du på bildet?  

v. Husker du hva som motiverte deg til å legge ut dette bildet?  

b. Kan du gå inn på oversikten over bildene du har likt og vise meg et bilde du 

har likt? (Gjentas med ca. fem bilder)  

 . Hvem eller hva er på bildet?  

i. Når ble bildet tatt?  

ii. Husker du hva som motiverte deg til å like dette bildet?  

 

2. Følgere på Instagram  

a. Hvor mange følgere har du på Instagram?  

i. Tenker du at du kjenner de fleste som følger deg på Instagram?  

ii. Hva tenker du om antall følgere dere har?  

1. Skulle du helst hatt flere/færre?  

iii. På hvilken måte påvirker følgerne det du deler av bilder?  
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1. Prioriterer du å dele de type bilder som du har fått stor respons 

på tidligere?  

 

3. Offentlig vs. privat 

a. Har du mer enn en konto på Instagram?  

i. Hvorfor?  

b. Har du en åpen (offentlig) og en lukket (privat)?  

 . Hvorfor?  

i. Hvis bare en konto: Har du en åpen eller en lukket profil? Hvorfor?  

c. Hva kan deles på en konto som ikke kan deles på en annen?  

 . Hvis bare en konto: Hva kan deles på en åpen konto som ikke kan deles på en lukket?  

d. Før du deler et bilde, tenker du over at foreldre/lærere eller andre personer kanskje 

skal se det som deles?  

e. Hva ville du ikke lagt ut et bilde av?  

 . Ville du lagt ut et bilde av deg selv på fest eller med alkohol, et bilde hvor du “gjør 

deg stygg”...  

i. Hvorfor ikke?  

 

4. Instagram 

a. Hva slags type bilder legger du ut? (Morsomme, alvorlige, treningsbilder, motebilder, 

bilder av/med dyr, andre hobbyer?)  

b. Hva gjør at du får lyst til å legge ut et bilde?  

i. I hvilke sammenhenger deler du vanligvis bilder? (På skolen, hjemme, hos venner, 

med venner)  

c. Hva er det viktigste med bildene du deler?  

 . Hvem som er med på bilde?  

i. At du selv ser bra ut?  

ii. At det er morsomt?  

d. Kan du fortelle meg om prosessen du går gjennom når du deler et bilde?  

 . Hva gjør at du får lyst til å legge ut et bilde?  

1. Tar du et bra bilde?  

2. Gjør du noe morsomt som du vil dokumentere?  

3. Er det noe med deg selv du vil vise?  
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i. Hvilket bilde velger du?  

ii. Redigerer du bildet?  

1. Beskjærer? Bruker filter?  

e. Hva tenker du om likes å kommentarer? Er det viktig?  

 . Hvorfor tror du folk vil ha mange likes på bildene sine?  

i. Hvor mange likes er dårlig, godt nok og bra?  

f. Har du tenkt over hvordan du ønsker å fremstå på Instagram?  

 . Ønsker du å fremstå som morsom, moteriktig, voksen, smart?  

g. Tenker du at Instagramkontoen(e) deres representerer hvem du er? 

 . Stemmer det overens med hvordan du selv ville ha beskrevet deg?  

 

5. Avslutning 

a. Tenker du at det er noen spesielle normer/regler som gjelder på Instagram?  

i. Kan man dele hva som helst?  

ii. Kan man dele bilder av hvem som helst?  

iii. Kan man dele så ofte man vil?  

b. Hvorfor deler du bilder på Instagram?  

c. Er det noe du synes er negativt med Instagram?  

d. Er det til slutt noe mer du vil tilføye?  
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Vedlegg 2 

 

Informasjonsskriv til elever 

Jeg skriver en masteroppgave ved Universitetet i Oslo, og ønsker i den forbindelse å intervjue 

deg. Alle som ønsker å delta vil bli bedt om å svare på en spørreundersøkelse, mens noen av 

dere også vil bli bedt om å delta i et dybdeintervju der jeg intervjuer en og en.  

 

I min oppgave skriver jeg om unges bruk av bildedelingstjenesten Instagram. Jeg ønsker å se 

nærmere på hvordan ungdommer kommuniserer gjennom å dele bilder på sosiale medier. 

Videre er jeg også interessert i hva denne bildedelingen kan si om deres selvrepresentasjon. 

Spørsmålene jeg vil stille vil derfor i hovedsak omhandle bruken av Instagram.  

 

Det er frivillig å delta på undersøkelsen og intervjuene, og du har mulighet til å trekke deg når 

som helst underveis. Om du skulle ønske å trekke deg vil du ikke måtte begrunne dette. 

Dersom det er mulig ønsker jeg å gjennomføre spørreundersøkelsen og intervjuene i 

skoletiden. Spørreundersøkelsen er relativt kort og vil ta omlag 10 minutter. Intervjuene vil 

vare noe lenger og jeg regner med å få intervjuet 1-2 elever iløpet av en skoletime.  

 

Opplysningene behandles konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne bli gjenkjent i den 

ferdige oppgaven. Når oppgaven er ferdig, 31.09.2015, vil opplysningene anonymiseres og 

opptakene slettes. Dersom dere har noen spørsmål kan jeg nås på telefon: 98104879, eller e-

post: ingeborgandreassen@hotmail.com . Dere kan også kontakte min veileder, professor 

Espen Ytreberg ved Universitetet i Oslo, på e-post: espen.ytreberg@media.uio.no . 

 

Med vennlig hilsen 

Ingeborg Mong Andreassen  

mailto:ingeborgandreassen@hotmail.com
mailto:espen.ytreberg@media.uio.no


91 

 

Vedlegg 3 

 

                                                    20.10.15 

 

Informasjonsskriv til skole 

 

Jeg skriver en masteroppgave ved Universitetet i Oslo, og ønsker i den forbindelse å søke om 

tillatelse til å gjennomføre en spørreundersøkelse samt dybdeintervjuer ved deres skole. I mitt 

utvalg ønsker jeg omlag 60 elever til å svare på spørreundersøkelsen, hvorav 10-15 av disse 

også deltar i dybdeintervjuer, fortrinnsvis 6-7 jenter og 6-7 gutter. Oppgaven min baseres på 

svarene som oppgis i både spørreundersøkelsen og intervjuene.  

 

I min oppgave skriver jeg om unges bruk av bildedelingstjenesten Instagram. Jeg ønsker å se 

nærmere på hvordan ungdommer kommuniserer gjennom å dele bilder på sosiale medier. 

Videre er jeg også interessert i hva denne bildedelingen kan si om deres selvrepresentasjon. 

Spørsmålene jeg vil stille vil derfor i hovedsak omhandle bruken av Instagram.  

 

Det er frivillig å delta på undersøkelsen og intervjuene, og elevene har mulighet til å trekke 

seg når som helst underveis. Om noen ønsker å trekke seg vil de ikke måtte begrunne dette. 

Dersom det er mulig ønsker jeg å gjennomføre spørreundersøkelsen og intervjuene i 

skoletiden. Spørreundersøkelsen er relativt kort og det bør beregnes omlag 10 minutter til den. 

Jeg ønsker å intervjue en og en elev i et adskilt rom. Dersom det er mulig at jeg kommer 

tilbake flere dager, skulle jeg helst ha satt av en skoletime til hvert intervju (tilsammen 

omtrent to skoledager). Jeg vil ta opp intervjuene samt notere underveis.  

 

Opplysningene behandles konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne bli gjenkjent i den 

ferdige oppgaven. Når oppgaven er ferdig, 31.05.2016, vil opplysningene anonymiseres og 

opptakene slettes. Dersom dere har noen spørsmål kan jeg nås på telefon: 98104879, eller e-
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post: ingeborgandreassen@hotmail.com . Dere kan også kontakte min veileder, professor 

Espen Ytreberg ved Universitetet i Oslo, på e-post: espen.ytreberg@media.uio.no . 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste (NSD).  

 

Med vennlig hilsen 

Ingeborg Mong Andreassen  

mailto:ingeborgandreassen@hotmail.com
mailto:espen.ytreberg@media.uio.no
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Vedlegg 4 

 

Samtykke fra informant 

Din deltakelse i studien er basert på frivillig og informert samtykke. Informasjonen vil bli 

brukt i en masteroppgave, tilknyttet Intstitutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet 

i Oslo. Oppgaven omhandler unges bruk av Instagram. Du vil bli anonymisert i oppgaven og 

informasjonen som samles inn vil bli slettes ved prosjektets slutt 31.08.15. Dersom du ønsker 

mer informasjon om oppgaven, utover det som er oppgitt i informasjonsskrivet og i den 

muntlige informasjonen, har du mulighet til å be om dette.  

 

Jeg,......................................................................................................................................... 

(Informantens navn med blokkbokstaver) 

bekrefter at jeg har mottatt skriftlig informasjon om prosjektet, har hatt mulighet til å få den 

informasjonen jeg har behov for, og er villig til å delta i prosjektet.  

 

Jeg gir herved min tillatelse til at det innsamlede materialet kan brukes i masteroppgaven om 

unges bruk av Instagram.  

 

 

 

    Dato                    Signatur 
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Vedlegg 5 

 

 


