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Sammendrag 
Forfattere: Emily Nina Davidson og Tonje Anett Homb 

Tittel: «Nakenbilder - På kødd og alvor. En kvalitativ studie av ungdoms holdninger til og 

forestillinger om deling og mottak av intimt bildemateriale» 

Veileder: Svein Mossige 

Problemstilling: Formålet med studien var å undersøke ungdoms holdninger til og 

forestillinger om deling og mottak av intimt bildemateriale. Vi ønsket å utvide den kvalitative 

kunnskapen om ungdoms tanker rundt fenomenet, hva de tror er grunnen til at ungdom sender 

slike bilder, hva de vet om mulige konsekvenser og hvem de ville ha søkt hjelp hos, dersom 

de kom i vansker etter å ha delt et nakenbilde. 

Metode: Studien bygger på selvstendig innhentet materiale. Vi gjennomførte fire 

fokusgruppeintervju, på tre forskjellige videregående skoler i Oslo-området. To av gruppene 

var kjønnsdelte og to hadde blandet kjønnsfordeling. Til sammen deltok 25 ungdommer 

mellom 16-18 år på intervjuene. Datamaterialet ble transkribert i dataprogrammet 

«Hypertranscribe», og videre analysert ved bruk av tematisk analyse. «NVivo» ble benyttet 

som hjelpemiddel i den tematiske analysen. 

Resultater: Den tematiske analysen resulterte i seks hovedtemaer. Disse var «deskriptive 

beskrivelser», «nakenbilders funksjon», «risikovurdering», «konsekvenser av deling» og 

«kjønnsrollemønster». Dette er tema som gikk igjen i ungdommenes beskrivelser. 

Hovedtemaene består av flere nivåer med undertema, og antallet undertema varierer innenfor 

de ulike hovedtemaene.  

Konklusjon: Funnene fra vår undersøkelse bidrar til en nyansering av hvordan man kan 

forstå fenomenet «deling og mottak av intimt bildemateriale» hos ungdom og informasjon om 

hvordan det fremtrer i deres hverdagsliv. Gjennom å utforske ungdommenes opplevelser av 

fenomenet, har vi fått frem en utvidet forståelse av definisjonen av nakenbilder, nyansert 

informasjon om hvordan fenomenet kan ha en positiv funksjon for ungdom og detaljkunnskap 

om de mange elementene ungdom tar i betraktning når det gjelder beslutningstaking og 

risikovurderinger i forbindelse med deling og mottak av nakenbilder. Studien har bidratt med 

informasjon om et tema som er viktig i et tverrfaglig-, forebyggende- og folkehelseperspektiv, 

da flere faggrupper jobber med ungdom i sammenheng med denne tematikken. 
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Innledning 
Allerede fra det første sosiale blikket er barns kommunikasjon i utvikling. Utviklingen 

strekker seg fra signaler som gråt, vokalisering og smil, til kommunikasjon med felles 

oppmerksomhet, med blikk og peking, samt utviklingen av språk (Tetzchner, 2012d). Barn og 

unges rolle i den digitale verden er i kontinuerlig utvikling, og har de siste årene forandret 

seg. De har gått fra å være tilskuere, til å bli aktive deltakere. Bruken av digital teknologi har i 

økende grad fått en naturlig plass i unges oppvekst, i både lek, læring og kommunikasjon 

(Cooper, Quayle, Jonsson, & Svedin, 2016; Landmark & Stänicke, 2016; Tetzchner, 2012a, 

2012d) 

I Norge har ”alle” tilgang på digital teknologi, og tall fra Medietilsynet (2016) viser at 

81-97% av de mellom 9-16 år har egen smarttelefon. De fleste av disse rapporterer å bruke 

mobiltelefonen til kommunikasjon og sosiale medier, og bildedeling er en del av denne 

kommunikasjonen. Snapchat, en bildedelingsapplikasjon, rapporteres som det mest brukte 

sosiale mediet blant 15-16-åringene i denne undersøkelsen (Medietilsynet, 2016).  

En form for bildedelingskommunikasjon som forekommer i dagens samfunn er deling 

av nakenbilder. I rapporten fra Medietilsynet (2016) fremkommer det at totalt 9% av barn i 

alderen 13-16 år har sendt nakenbilde av seg selv, men prevalensen er størst hos de eldste 

ungdommene. Deling av nakenbilder kan karakteriseres som en risikoatferd, og fenomenets 

negative konsekvenser har fått stor medieoppmerksomhet (Furuly, 2016; Ighanian, 2012). 

Samtidig kan fenomenet forstås som et normalfenomen, og som et element i den seksuelle 

utviklingen hos ungdom i dagens samfunn. Kunnskap om hvordan dagens ungdom forstår og 

reflekterer over egen mediebruk er svært viktig. Barn og unge har sin egen mediebrukskultur, 

og denne kulturen er ønskelig å fange opp. Deling av nakenbilder er en del av denne kulturen, 

og kunnskap om barn og unges egne opplevelser og tanker om fenomenet er viktig for at 

foreldre, helsesystemet, utdanningssystemet og myndigheter skal kunne forstå denne 

mediebruken bedre, og basert på dette kunne gi bedre veiledning og hjelp. 

 Studiens intensjon 
For å undersøke de mulige psykologiske konsekvensene av deling av intimt 

bildemateriale, trenger vi mer kunnskap om atferd, holdninger og forestillinger rundt 

fenomenet.  
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Vi vil med denne studien bidra til økt kunnskap om ungdoms holdninger til og 

forestillinger om deling av intime bilder slik det fremtrer i deres hverdag. Studien har også et 

mål om å øke kunnskapen på feltet, for å kunne bidra til å videreutvikle kompetansen om 

hvilke tiltak som er nyttige for å øke ungdoms mediekompetanse i fremtiden. Slik vil studien 

kunne bidra til å skape en sikrere mediehverdag for barn og unge, ikke bare i et psykologisk, 

men også tverrfaglig perspektiv. De mange rollene unge inntar som mediebrukere utfordrer 

samfunnet, med tanke på om de har god nok kompetanse til å beskytte seg selv. I denne 

studien vil vi fokusere på deling av intime bilder som et «normalfenomen». Vi er interessert i 

å utforske hvordan ungdom selv oppfatter fenomenet og deres meninger rundt det. Det finnes 

lovverk som omhandler deling og mottak av intimt bildemateriale, men studien vil ikke først 

og fremst fokusere på dette.  

 Empiri og teori om ungdoms utvikling 
Ungdomsalderen er perioden der man går fra å være barn til å bli voksen. Den kan 

regnes å starte rundt 10-årsalderen og avsluttes rundt 19-årsalderen, og kan deles inn i tre 

faser; tidlig ungdomsalder fra 10-13 år, midtre ungdomsalder fra 14-16 år og sen 

ungdomsalder er 17-19 år (Sharpe, 2003; WorldHealthOrganisation, 2014). 

Hovedutviklingsmålet i ungdomsperioden er å gå fra å være avhengig av foreldrene 

sine, til å bli autonome, selvstendige voksne (Valkenburg & Peter, 2011). Puberteten blir ofte 

sett på som starten av ungdomstiden, og er en fase med kroppslige og hormonelle endringer, 

videre modning av hjernen, endringer i kognitiv kapasitet og emosjonalitet, og en periode 

preget av nye erfaringer og beslutninger. Disse endringene og nye opplevelsene påvirker 

ungdommens tanker om seg selv, sine relasjoner og verden rundt (Santrock, 2011e).  

1.2.1 Utvikling av identitet og autonomi 

Et av kjerneelementene i ungdomstiden handler om utvikling av identitet og en følelse 

av selv. Dette handler om å bli trygg på seg selv og hva man ønsker å få til i livet (Valkenburg 

& Peter, 2011).  

Selvutviklingen begynner tidlig i livet, men i ungdomsalderen begynner selvet å bli 

mer differensiert (Tetzchner, 2012c). Ungdom begynner å nevne flere trekk ved seg selv, og 

utvikler en større forståelse av at trekkene kan variere avhengig av kontekst. Samtidig kan 

selvforståelsen være ustabil og ungdommen kan ha et forvridd bilde av relasjonen mellom seg 
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og andre. Ungdom har en tendens til å sammenligne seg med andre og være svært opptatt av 

hva andre mener om dem, noe som kan gjøre dem selvbevisste, sensitive for kritikk og redde 

for å ikke bli akseptert av jevnaldrende. Ungdom kan også utvikle en tanke om at de er særlig 

unike og usårlige, noe som er blitt kalt «personlig fabel» (Berk, 2013a). Dette fenomenet kan 

være med å bidra til at ungdom tar del i risikoatferd. Selv om de vet at det er en risiko for 

negative konsekvenser etterpå, anser de sannsynligheten for at nettopp de blir rammet av disse 

som liten (Baumgartner, Valkenburg, & Peter, 2010; Berk, 2013a; Santrock, 2011a).  

Identitetsutviklingen finner sted i ungdomsårene og tidlig voksenalder. Identitet kan 

sies å være som et selvportrett bestående av mange deler. Vi kan blant annet snakke om 

seksuell identitet, religiøs identitet og identitet knyttet til karriere, politikk eller interesser. 

Alle disse formene for identitet kobles sammen for å få en følelse av hvem man er, hva ens 

verdi er og i hvilken retning man ønsker å gå videre. For de fleste ungdommer er utviklingen 

av identitet en prosess av utforskning, der de tester ut det livet byr på og samler informasjon 

om seg selv og sitt miljø. Ungdommen møter et uendelig antall valg de må ta, og begynner 

gradvis å forstå at de må bli ansvarlige for seg selv og sitt liv (Berk, 2013e; Santrock, 2011f).  

Selvstendiggjøring og ønsket om autonomi hos ungdom er nært knyttet til målet om 

identitet. De ønsker å bli mer uavhengige sine foreldre, få mer frihet til å regulere sitt eget liv 

og få mer ansvar. Samtidig begynner utviklingen av kognitive evner å gjøre dem mer i stand 

til dette. Denne frigjøringen fra foreldrene kan skape konflikter i foreldre-barn-relasjonen. 

Eksempler på forhold som kan skape konflikter er uenighet rundt klesvalg, språkbruk og hvor 

mye foreldrene skal bestemme. Konflikter kan også komme av generasjonsforskjeller. Mye av 

det som skjer i ungdommens verden kan være fremmed for foreldre. Et eksempel på dette er 

dagens teknologi som ungdom er svært engasjert i, men som foreldrene ikke er oppvokst med 

på samme måte. Litt konflikt er ofte positivt, da den gir muligheter for å lære å uttrykke og 

tolerere uenighet, men vedvarende, intense konflikter kan være problematisk (Berk, 2013b; 

Landmark & Stänicke, 2016; Santrock, 2011b; Tetzchner, 2012c). 

Foreldrene er fortsatt viktige tilknytningsfigurer som må veilede og støtte ungdommen 

mot selvstendighet, men gradvis i denne perioden blir vennepåvirkningen større, og 

foreldrepåvirkningen mindre. Ungdom blir mer opptatt av meningene og forventningene 

vennene deres har, og disse meningene begynner å konkurrere med foreldrenes (Brown & 

Larson, 2009; Tetzchner, 2012c). Barn inngår i grupper av jevnaldrende, og disse gruppene 

genererer verdier og standarder for atferd. I ungdomsårene blir det vanlig å ha færre 

vennskap, men de vennskapene man har er ofte mer intense og intime enn tidligere 
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vennerelasjoner. Vennerelasjonene befinner seg gjerne i en «klikk», altså en gruppe av 

venner. Deltakelsen i slike grupper kan påvirke tanker og atferd, i både positiv og negativ 

retning. Gode vennskap er gjerne preget av intimitet, gjensidig forståelse og tillit, og er en 

kontekst der man kan få støtte og utløp for psykologisk ubehag (Berk, 2013c; Santrock, 

2011e; Tetzchner, 2012c). For å utvikle slike intime relasjoner må ungdommen lære seg å 

presentere seg selv til andre; selvpresentasjon, og avsløre intime aspekter ved seg selv; 

selvavsløring. Dette er med å vekke nære og støttende vennskap, gjennom normen om 

gjensidighet (Valkenburg & Peter, 2011). Gode vennskapelige relasjoner gir også et grunnlag 

for fremtidige intime relasjoner. Funn tyder på at ungdommer som rapporterer å ha en god og 

støttende relasjon med sine nærmeste venner, også rapporterer å ha støttende og gode 

romantiske forhold (Berk, 2013c; Connolly, Furman, & Konarski, 2000). Utfordringer 

ungdommer kan møte på i sine sosiale relasjoner er gruppepress og konformitet. Dette er 

komplekse prosesser, som opptrer oftere og er vanskeligere å stå imot i denne livsperioden. 

Det har blitt funnet at ungdom tar mer risikofylte avgjørelser når de er sammen med 

jevnaldrende, enn når de er alene. Mulige forklaringer på dette er at jevnaldrende er en viktig 

referansegruppe i denne perioden av livet, at man ønsker å passe inn i gruppen og er redd for å 

bli avvist (Berk, 2013c; Gardner & Steinberg, 2005; Steinberg & Monahan, 2007). 

1.2.2 Nevropsykologisk utvikling 

Det har ved «functional magnetic resonance imaging” (fMRI)- skanning blitt funnet 

strukturelle endringer i særlig corpus callosum og prefrontal cortex, og fortsettelse av pruning 

av nevronale koblinger i ungdomsårene. Disse strukturene i hjernen påvirker 

informasjonsprosessering, resonnering, og selvkontroll. Dette er viktige kognitive prosesser 

som er involvert i beslutningstaking og risikovurderinger (Berk, 2013d; Santrock, 2011e). 

Ungdommens tenkning og atferd blir mer kompleks, fleksibel og adaptiv, og deres kognitive 

evner øker. Disse endringene skjer gradvis gjennom ungdomstiden, og man har sett at 

ungdoms prestasjon på oppgaver som krever selvbeherskelse, planlegging og 

fremtidsperspektiv ikke er like god som voksnes (Santrock, 2011e). Prefrontal cortex og 

relaterte strukturer medierer særlig beslutningstaking og risikovurdering (Blakemore & 

Robbins, 2012). Det er funnet at prefrontal cortex og amygdala er mer sensitive for hormonet 

oxytocin og dopamin i ungdomstiden. Dette kan øke hjernens responsivitet på emosjonelle og 

sosiale stimuli, og kan forklare hvorfor ungdom er svært selvbevisst og opptatt av andres 

meninger (Berk, 2013d; Blakemore & Robbins, 2012; Santrock, 2011e). 
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 Evnen til å ta kompetente avgjørelser blir gradvis bedre i ungdomsårene og ungdom 

takler kognitive oppgaver bedre enn barn (Berk, 2013d; Santrock, 2011c; Steinberg, 2004). 

Ungdom gjør det dårligere enn voksne når de er nødt til å inhibere sterke emosjoner og 

impulser, eller når de står i situasjoner der de opplever stort press fra jevnaldrende. Dette kan 

igjen være en prediktor for risikotaking. Evidensen peker på skjevheten mellom den relative 

sakte og lineære utvikling av impulskontroll og responsinhibisjon som utvikles i 

ungdomsårene, versus den raske utvikling av det dopaminerge belønningssystemet som skjer 

samtidig (Blakemore & Robbins, 2012). Ungdom har en tendens til å oppleve særlige intense 

følelser, så den samme ungdommen som tar gode avgjørelser når rolig, kan ta ukloke 

avgjørelser når emosjonelt aktivert. I tillegg blir ungdom i større grad enn voksne påvirket av 

muligheten for umiddelbar belønning (Berk, 2013a; Santrock, 2011c; Steinberg, 2008). Dette 

gjenspeiles i det faktum at ungdom er overrepresentert i statistikk over ulike typer 

risikoatferd, som blant annet ubeskyttet sex og rusbruk (Baumgartner et al., 2010; Steinberg, 

2008). Over tid når ungdommen får flere ulike erfaringer og mer kunnskap, blir det enklere å 

veie positive og negative sider av en sak og vurdere mulige konsekvenser. Da bedres også 

beslutningstaking (Berk, 2013a; Santrock, 2011c).   

1.2.3 Utvikling av seksualitet 

 De fysiologiske og hormonelle endringene som skjer i puberteten fører til en økning i 

seksualdrift, og ungdom blir opptatt av å utforske og utvikle en følelse av seksualitet. 

Ungdom kan også bli svært opptatt av, og ofte misfornøyde med kroppene sine. Dette kan 

gjøre dem sårbare for andres meninger. Puberteten innebærer at de må bli vant til en forandret 

kropp, vant til å takle seksuelle følelser og lyster, definere og akseptere sin seksuelle 

orientering og lære hvordan være en del av gjensidige og trygge seksuelle relasjoner. Ungdom 

må finne ut av hva de tenker om seksualitet, på samme måte som de må med de andre 

aspektene ved sin identitet (Berk, 2013d; Crockett, Raffaelli, & Moilanen, 2003; Santrock, 

2011e; Valkenburg & Peter, 2011). 

Mens de hormonelle endringene i puberteten øker seksuell interesse, er det i stor grad 

kulturelle forventninger og sosiale kontekst som avgjør når og hvordan dating begynner. 

Rundt 12-14-årsalderen varer romantiske forhold sjeldent over lenger tid, men rundt 16-

årsalderen blir det mer vanlig med forhold som kan vare i flere år (Berger, 2008; Berk, 

2013c). De tidlige romantiske relasjonene involverer ofte ikke noe seksuelt, men selv før 

ungdommen tar del i seksuell atferd, har de utviklet et komplekst sett av ideer om seksualitet 
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og seksuell aktivitet (Crockett et al., 2003). Romantiske partnere gir en kontekst for seksuell 

atferd, og er en prediktor for seksuell aktivitet hos begge kjønn. Det er flere faktorer involvert 

i seksuell aktivitet mellom to personer. Det kan handle om intimitet og kjærlighet, en form for 

selvavsløring, en måte å opprettholde et forhold på, nysgjerrighet og spenning, men også 

press fra jevnaldrende eller partner kan spille inn (Crockett et al., 2003; Santrock, 2011d).  

Mye av forskningen på ungdoms seksualitet har fokusert på usunn seksuell utvikling 

eller seksuell risikoatferd, som for eksempel tidlig seksuell debut eller ubeskyttet samleie. 

Seksuelle uttrykk hos ungdom blir ofte sett på som risikoatferd, selv om ungdom selv ikke 

oppfatter det på samme måte. Ungdom mener at atferden kan rettferdiggjøres som fysisk 

nytelse, en ny opplevelse, et tegn på modenhet, en form for konformitet til jevnaldergruppa, 

en måte å utfordre sine foreldre og samfunnet på eller som en måte å rømme vekk fra stress i 

livet (Sharpe, 2003). Crockett et al., (2003) poengterer viktigheten av å få frem ungdommens 

subjektive opplevelse for å få en helhetlig forståelse av seksuell atferd i denne aldersgruppen. 

 Empiri om ungdom og digital teknologi 
Den raske teknologiske utviklingen vi har sett de siste tiårene har gitt oss en ny 

kommunikasjonsarena, også kalt «computer-mediated communication» (CMC). Ungdom kan 

betegnes som de definerende brukerne av internett, og man ser at de bruker mer tid online og 

bruker det mer som en metode for sosial interaksjon, enn voksne gjør (Green, Wilhelmsen, 

Wilmots, Dodd, & Quinn, 2016; Valkenburg & Peter, 2009). 

Muligheten for å kommunisere over internett ble mer tilgjengelig for allmennheten på 

1990-tallet, og det var fryktet at denne typen kommunikasjon ville gjøre ungdom mer 

frakoblet fra vennene sine, at de formet mer overflatiske relasjoner og at dette igjen ville 

påvirke trivsel i negativ retning (Valkenburg & Peter, 2009, 2011). I de tidlige fasene av 

CMC ble denne effekten funnet, men da benyttet kun et fåtall seg av denne formen for 

kommunikasjon og den foregikk i stor grad mellom personer som ikke kjente hverandre fra 

før. Nå har online kommunikasjon blitt en viktig metode for å opprettholde kontakt med 

venner og føle tilhørighet til sin sosiale gruppe (Green et al., 2016; Valkenburg & Peter, 

2009). Studier fra USA og Europa har vist at mellom 84-88% av ungdom bruker 

direktemeldinger for å kommunisere med venner. De nyere studiene på feltet har vist at 

ungdoms kommunikasjon på internett stimulerer sosial kontakt med venner og øker trivsel, i 

motsetning til å redusere det, som tidligere antatt. Denne effekten knyttes til det faktum at 
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kommunikasjonen i stor grad foregår med allerede eksisterende venner (Valkenburg & Peter, 

2009). En faktor relatert til de positive effektene av online kommunikasjon er selvavsløring. 

Selvavsløring handler om å dele intim og personlig informasjon som typisk er vanskelig å 

snakke om, slik som følelser, bekymringer, hemmeligheter og sårbarheter. Selvavsløring er en 

viktig del av å bygge og opprettholde vennskap, fordi det bidrar til en følelse av nærhet og 

intimitet mellom venner (Berk, 2013c; Green et al., 2016; Tetzchner, 2012a, 2012b). 

Valkenburg & Peter (2011) har sett på hva det er ved online kommunikasjon som appellerer 

til ungdom, og kommet frem til at en mulig forklaring handler om at det gir økt kontroll over 

selvavsløring og selvpresentasjon. Den økte følelsen av kontroll kan skape en trygghet som 

gjør at de føler seg friere i kommunikasjonen på internett, enn ansikt-til-ansikt. De trekker 

frem tre aspekter ved online kommunikasjon, som er med å øke denne følelsen av kontroll: 

(1) anonymitet, (2) asynkronisitet og (3) tilgjengelighet (availability). Disse tre faktorene 

refereres i engelskspråklig litteratur til som «de tre A’ene». På internett finnes det ulike 

former for anonymitet, f.eks. å ikke vite noe om personen man snakker med i et anonymt 

chatterom, eller audiovisuell anonymitet som man har når man sender tekstmeldinger. En 

form for anonymitet er også at man kan velge ut hva man ønsker å fremheve og avsløre for 

den andre. Asynkronisitet handler om at ungdommen kan redigere og reflektere over hva og 

hvordan de ønsker å kommunisere, før de gjør det. Tilgjengelighet handler om at online 

kommunikasjon i dag er svært tilgjengelig for de fleste ungdommer, og er en del av deres 

hverdag. 

Denne overlappingen mellom datateknologi og menneskelig kommunikasjon har 

endret måten ungdom forholder seg til og lærer om hverandre og verden, og legger til rette for 

nye måter å kommunisere på (Cooper et al., 2016; Strassberg, McKinnon, Sustaíta, & Rullo, 

2013; Strassberg, Rullo, & Mackaronis, 2014). Det gir muligheter for å kommunisere både 

gjennom tekst, lyd, bilde og video (Bargh & McKenna, 2004). I den norske «Barn- og 

medierundersøkelsen» fra 2016 har man funnet at barn og unge bruker mye tid på sosiale 

medier. Nesten halvparten av de spurte mellom 9 og 16 år rapporterte å bruke sosiale medier 

daglig, og de mediene de benyttet mest var snapchat (80%), instagram (76%) og facebook 

(56%) (Medietilsynet, 2016). 

1.3.1 Ungdom og nakenbilder 

Internett og mobiltelefoner er blitt en vanlig del av ungdoms liv, og spiller av den 

grunn også en rolle i deres seksuelle kommunikasjon, utforskning og utvikling (Döring, 



8 
 

2014). Den teknologiske utviklingen har gjort det enklere å dele tekst og bilder av seksuell 

art, en handling som i internasjonal forskning ofte betegnes som «sexting» (Burkett, 2015). 

Dette er et fenomen som har fått mye oppmerksomhet de siste årene, både i media og i 

forskningslitteraturen. Det har særlig blitt rettet fokus mot ungdoms involvering i fenomenet, 

på grunn av de juridiske, sosiale og helsemessige konsekvensene det er assosiert med, selv om 

dette ikke kun er et ungdomsfenomen (Döring, 2014; Strassberg et al., 2013; Van Ouytsel, 

Ponnet, Walrave, & d’Haenens, 2017). 

1.3.2 Definisjon av fenomenet 

 Definisjonene av «sexting» har variert i forskningslitteraturen, men en bred definisjon 

er at det involverer å sende seksuelt eksplisitt innhold via tekstmelding, smarttelefon eller 

sosiale nettverkssider/apper, og at atferden kan inkludere bilder eller video av en selv naken 

eller halvnaken, eller av en selv og en seksuell partner, eller inkludere tekst med et seksuelt 

innhold (Burkett, 2015; Gámez-Guadix, Santisteban, & Resett, 2017; Ševčíková, 2016). 

Variasjonen i definisjon og operasjonalisering har omhandlet type innhold, der noen studier 

definerer det kun som sending av bilder, mens andre også inkluderer tekst, hvilket medium 

som er blitt brukt til å sende og motta, f.eks. kun mobiltelefon eller også andre metoder, om 

begrepet kun omhandler å sende eller også å motta. Det har vært store forskjeller i hva 

«seksuelt eksplisitt innhold» har blitt definert som, f.eks. «bryster eller genitalia», «semi-

nakenhet», «seksuelt provokativt innhold». Andre ganger har det vært uklart og opp til 

respondentene å tolke hva som legges i begrepet (Cooper et al., 2016; Gámez-Guadix et al., 

2017; Kosenko, Luurs, & Binder, 2017; Strassberg et al., 2013; Strassberg et al., 2014; 

Walker, Sanci, & Temple-Smith, 2013). Denne inkonsistensen i bruken av begrepet har gjort 

det vanskelig å vite nøyaktig hva det er som er blitt sendt av de som rapporterer å ha «sextet», 

og har gjort det vanskelig å komme til konsensus om blant annet hvor utbredt fenomenet er 

(Burkett, 2015; Cooper et al., 2016; Kosenko et al., 2017). Samtidig som begrepet «sexting» 

er det som hovedsakelig er blitt brukt i media og litteraturen om dette fenomenet, trekker 

Burkett (2015) fram at mange unge ikke bruker dette begrepet selv. I hennes kvalitative 

undersøkelse, og i andre studier, ble fenomenet oftere referert til som blant annet «pictures», 

«naked photos», «naked selfies», «tit pic», «dick pic» og «topless photo» (Burkett, 2015; 

Döring, 2014). Dette, i kombinasjon, med de ulike definisjonene, gjør det vanskelig å vite om 

de ulike studiene faktisk har sett på det samme fenomenet.  
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1.3.3 Prevalens av fenomenet 

 Å estimere prevalensen av fenomenet har vært utfordrende på grunn av de nevnte 

ulikhetene i operasjonalisering, og det har vært stor spredning i de tallene som er funnet.   

 En reviewartikkel skrevet av Cooper et al. (2016) har sammenfattet studier av 

prevalens av «sexting» hos ungdom, og finner at mellom 7-27% av ungdom driver med 

«sexting». Dette er sprikende tall, de antar kommer av inkonsistensen i definisjoner i de ulike 

studiene. En tendens som derimot er tydeligere, er koblingen mellom «sexting» og alder, der 

prevalens øker med økende alder (Cooper et al., 2016; Döring, 2014; Medietilsynet, 2016; 

Mitchell, Finkelhor, Jones, & Wolak, 2012). Denne tendensen er tydelig i en 

spørreundersøkelse om «sexting» gjennomført på spanske ungdommer. Der var prevalensen 

på 3,4% blant 12-åringene og 36,1% blant 17-åringene. Mulige forklaringer for denne 

økningen kan være at det blir vanligere å danne romantiske og seksuelle relasjoner i senere 

ungdomsalder, og at eldre ungdommer bruker sosiale medier mer enn yngre (Gámez-Guadix 

et al., 2017). Strassberg et al. (2014) gjennomførte en spørreundersøkelse der de spurte 

studenter på college om deres erfaring med «sexting» (definert som å ha sendt bilde av 

genitalia eller bryster) på high school. I denne studien rapporterte over 19% av utvalget at de 

hadde sendt nakenbilder av seg selv via mobiltelefon mens de gikk på high school, mens 39% 

rapporterte å ha mottatt et slikt bilde. Disse tallene ligner på tall funnet i andre studier 

(Benotsch, Snipes, Martin, & Bull, 2013; Klettke, Hallford, & Mellor, 2014; Strassberg et al., 

2013; Temple et al., 2012), men skiller seg litt fra andre studier med lavere prevalens 

(Mitchell et al., 2012). I den norske Barn- og medierundersøkelsen (2016) ble tenåringer i 

alderen 13-16 år spurt om de hadde sendt nakenbilde av seg selv i løpet av det siste året. 

Totalt 9% rapporterte å ha gjort dette. Blant 15-16-åringene i undersøkelsen rapporterte 14% 

av guttene og 16% av jentene å ha sendt nakenbilde. Det er samtidig viktig å påpeke at dette 

ikke kun er et ungdomsfenomen, men et fenomen som også eksisterer i voksenbefolkningen. 

Prevalenstallene hos voksne er funnet å ligge mellom 30-54%, så dette er et fenomen som er 

mer vanlig i voksenbefolkningen, enn i ungdomsbefolkningen (Döring, 2014; Gámez-Guadix, 

Almendros, Borrajo, & Calvete, 2015). 

1.3.4 Konsekvenser 

Hovedvekten av forskningen på ungdoms involvering i «sexting» har hatt et risiko- og 

skadeperspektiv. Fokuset for forskning har i stor grad vært prevalens og risiko, der fenomenet 
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blir fremstilt som en risikoatferd (Kosenko et al., 2017). Den mer hverdagslige naturen ved 

fenomenet, årsakene og prosessene rundt og ungdommens opplevelse av fenomenet, har det 

blitt forsket mindre på, selv om noen forskere har fremstilt det som en moderne forlengelse av 

annen seksuell aktivitet og intim kommunikasjon ungdom tar del i (Burkett, 2015; Cooper et 

al., 2016). 

En av de viktigste negative konsekvensene som har fremkommet i litteraturen handler 

om videresending av nakenbilder. Dette betyr at bilder blir delt utenfor den relasjonen de 

opprinnelig var ment å være i. Konsekvensene av denne ukontrollerte spredningen kan blant 

annet være sosial stigmatisering, ryktespredning, mobbing, trusler og forsøk på utpressing. 

Disse konsekvensene er igjen assosiert med negative psykiske konsekvenser som tristhet, 

sinne, angst- og depresjonslidelser, dårlig selvfølelse, følelse av skam og skyld, og det har 

blitt rapportert om tilfeller av suicid som følge av dette (Furuly, 2016). Litteraturen tar også 

opp risikoen for juridiske konsekvenser, blant annet at man kan bli tatt for besittelse og 

distribusjon av barnepornografi, og atferden er blitt koblet til annen type risikoatferd, som for 

eksempel tidlig seksuell debut og alkohol- og rusmisbruk (Ahern & Mechling, 2013; Cooper 

et al., 2016; Döring, 2014; Ševčíková, 2016; Strassberg et al., 2014). Cooper et al. (2016) 

spesifiserer at ikke alle som sender slike bilder kommer til å oppleve negative konsekvenser, 

og at det kan tenkes at noen vil være mer utsatt for negative konsekvenser enn andre. De 

nevner blant annet at det er blitt rapportert om kjønnsforskjeller i konsekvenser, blant annet at 

jenter opplever mer negative konsekvenser enn gutter, men at det fortsatt trengs mer forskning 

på dette. I en studie av Lippmann & Campbell (2014) ble det rapportert at jenter ble sett mer 

ned på for å sende nakenbilder, enn guttene ble. Flere studier har funnet at ungdom er klar 

over de mange mulige negative konsekvensene som kan oppstå etter å ha sendt et seksuelt 

bilde, men at de allikevel gjør det. Derfor er det blitt rettet mer oppmerksomhet mot årsaker 

for at ungdommen gjør dette (Strassberg et al., 2013; Walker et al., 2013). 

1.3.5 Årsaker og motivasjon 

Flere forskere har prøvd å forstå hva som er grunnen til at ungdom sender nakenbilder 

til tross for at de vet om mange av de mulige negative konsekvensene det kan føre med seg. 

Fenomenet kan forstås i en kontekst av ungdoms impulsivitet, spenningssøking og 

underutviklede evne til beslutningstaking og risikovurdering, og sårbarhet for press fra 

jevnaldrende. Ungdom kan ha en tendens til å se på seg selv som usårlige, noe som bidrar til 

at de ser på sannsynligheten for å oppleve de negative konsekvensene selv som liten 
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(Baumgartner et al., 2010; Greene, Krcmar, Walters, Rubin, & Hale, 2000). En annen 

mulighet er å se det i en sammenheng av ungdoms utviklingsoppgave om å utvikle romantiske 

og seksuelle relasjoner, og identitetsutvikling. Karakteristikkene ved CMC, altså anonymitet, 

asynkronisitet og tilgjengelighet, kan også bidra til at mange ungdommer oppfatter dette som 

en mer komfortabel måte å uttrykke seksuelle følelser og ønsker, enn i en ansikt-til-ansikt-

kontekst (Baumgartner et al., 2010; Döring, 2014; Van Ouytsel et al., 2017).  

Til dags dato har det ikke blitt gjennomført mye forskning på ungdoms årsaker til og 

motivasjon for å sende nakenbilder, men Cooper et al. (2016) har i sin review sammenfattet 

tilgjengelig litteratur og har funnet at det er særlig fire former for motivasjon som står frem. 

En av motivasjonsfaktorene handler om «sexting» som en form for flørting og en måte å 

oppnå oppmerksomhet fra en person man er seksuelt eller romantisk interessert i. En annen 

faktor er sending av nakenbilder som en del av en romantisk eller seksuell relasjon. Innenfor 

denne konteksten blir det sett på som en form for intim kommunikasjon og er assosiert med 

gjensidig hengivenhet, tillit, flørting og seksuell opphisselse. Det er innenfor denne relasjonen 

«sexting» er mest vanlig (Van Ouytsel et al., 2017). Det neste motivet som nevnes er som en 

del av ungdoms utforskning. Det å sende intime bilder kan være en måte å utforske sin 

identitet og eksperimentere med sin seksualitet. Dette trenger ikke nødvendigvis skje i en 

seksuell kontekst, men kan også være en del av en humorsjargong mellom venner, ofte av 

samme kjønn. Den fjerde formen handler om press til å sende intime bilder, og mange som 

har sendt intime bilder rapporterer om å ha blitt utsatt for press. Det rapporteres også om at 

jenter i større grad enn gutter opplever press om å sende bilder. Press om å sende bilder kan 

komme fra venner og romantiske partnere, men også mer implisitt gjennom sosiale normer og 

holdninger blant jevnaldrende (Cooper et al., 2016; Lippman & Campbell, 2014). 

 Forskningsspørsmål 
Studien ønsker innblikk i ungdoms egne opplevelser av deling og mottak av intimt 

bildemateriale slik det fremtrer i deres hverdag. Hva er deres tanker rundt dette fenomenet, 

hva tror de er grunnen til at så mange sender slike bilder, hva vet de om mulige konsekvenser 

dette kan få og hvem ville de ha søkt hjelp hos? Problemstilling vår er: «Hva er ungdoms 

holdninger til og forestillinger om deling og mottak av intimt bildemateriale?»  
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2 Metode 

 Innsamling av data 
Datamaterialet analysen bygger på, er selvstendig innhentet materiale gjennomført av 

forfatterne i perioden april-mai 2017 gjennom fokusgruppeintervju med ungdom. Det ble 

gjennomført fire fokusgruppeintervju på tre ulike skoler, derav to kjønnsdelte grupper og to 

grupper med blandet kjønnsfordeling. Tre grupper med seks deltakere, og en gruppe med syv 

deltakere. Til sammen deltok 25 ungdommer på fokusgruppeintervjuene, hvorav 15 jenter og 

10 gutter.  De fire fokusgruppeintervjuene ble gjennomført i skoletiden, med varighet på 

omtrent en time. 

2.1.1 Utvalg 

I kvalitativ forskning generelt tilstrebes ikke representative utvalg, men heller 

informasjonsrikdom, slik at man på best mulig måte kan belyse sin problemstilling. For vår 

studie var det viktig med et strategisk utvalg med vekt på mangfold, for å få en bredde i 

informasjonen (Malterud, 2011). Oslo som hovedstad er blitt beskrevet som en «delt by», 

blant annet grunnet sosiale forskjeller i ulike geografiske områder (Kriznik, 2015). Det var 

forfatternes antagelse at det kunne foreligge ulikheter i ungdommens forestillinger og 

holdninger rundt fenomenet i ulike geografiske områder av byen. Det var derfor ønskelig å ha 

variasjon både i kjønn og geografisk tilhørighet i utvalget. Etnisitet var ikke en faktor som var 

tatt i betraktning ved rekruttering, men utvalget består av ungdom med ulik etnisk bakgrunn, 

med hovedvekt av ungdom med norsk bakgrunn. Inklusjonskriteriene var at ungdommen 

måtte være elev på en videregående skole i Oslo og være mellom 16 og 18 år.  

2.1.2 Rekruttering  

Forfatterne tok selvstendig direkte kontakt med administrasjoner, rektorer, helsesøstre 

og lærere ved videregående skoler i Oslo kommune. Det ble tatt kontakt per epost og telefon. 

Det ble i forkant av dette utformet et informasjonsskriv om forskningsprosjektet med 

samtykkeerklæring (vedlegg 1, 2, 3). Etter at kontakt med de ulike skolene var etablert, ble et 

samarbeid mellom undertegnede og tre ulike skoler avtalt etter skolenes ulike geografiske 

plassering. Skoler plassert i Oslo øst, sentrum og vest ble selektert. Det ble videre opprettet 
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kontakt med lærere som underviste i psykologifag og helsefag. Lærerne videreformidlet noe 

informasjon om prosjektet til elevene sine (vedlegg 2), og vi fikk mulighet til å komme inn i 

klasserommet og plukke ut elever som meldte sin interesse for å være med, og som oppfylte 

inklusjonskriteriene.   

  Etter gruppen var samlet på et grupperom, fikk de mer konkret informasjon om 

studien. Der fikk de mulighet til å stille spørsmål om forskningsprosjektet, og eventuelt trekke 

seg fra studien. Ingen av elevene ønsket å trekke seg, hverken i forkant, underveis i eller etter 

intervjuet. Alle som deltok i studien underskrev samtykkeerklæringen (vedlegg 3). 

2.1.3 Transkribering og anonymisering 

Datamaterialet ble innsamlet ved hjelp av to lydopptagere for best mulig auditiv 

kvalitet. Ungdommen fikk opplysninger om at samtalen ble tatt opp. De auditive filene ble 

videre lagret på en kryptert minnepenn, og lagret i krypterte mapper. Videre ble det auditive 

datamaterialet transkribert ved bruk av dataprogrammet «hypertranscribe», før datamaterialet 

ble lagt over i dataprogrammet «NVivo» for videre analyse. Alle transkripsjoner har tilstrebet 

å gjengi samtalene så ordrett som mulig, etter en ortografisk transkriberingsmetode (Braun & 

Clarke, 2006). Transkripsjonene har blitt sammenlignet med opptakene for å forsikre 

nøyaktighet. Transkripsjonene, og dermed også sitatene i resultatdelen, kan inneholde 

gjentakelser og utsagn som kan mangle tydelig sammenheng. 

 Forskningsdesign 
For å forstå fenomenet deling og mottak av intimt bildemateriale bedre, er det viktig 

med en bred kunnskapsbase basert på ulike typer empiri. De foreliggende kvantitative data 

innsamlet i «Barn- og medierundersøkelsen» fra 2016 gir mye nyttig informasjon om omfang, 

utbredelse og liknende (Medietilsynet, 2016). Flere internasjonale studier etterspør mer 

forskning på feltet (Burkett, 2015; Cooper et al., 2016). Ifølge Kaja Hegg ved Redd Barna, og 

etter forfatterens synspunkt, mangler det kvalitative data basert på ungdoms egne perspektiver 

og erfaringer. Kvalitative metoder er godt egnet for å utvikle forståelse, og dermed var 

kvalitativ metode egnet for dette studiet. Tematisk analyse ble valgt som metode for 

analysering av innsamlet materiale, for å identifisere interessante temaer og mønstre (Braun & 

Clarke, 2006; Malterud, 2003a). 
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2.2.1 Fokusgruppeintervju 

Valget av intervjumetoden fokusgruppeintervju ble tatt basert på typen data vi ønsket å 

innhente og fenomenet vi ønsket å undersøke. Fokusgrupper kan være godt egnet for å 

eksplorere mer sensitive eller tabubelagte temaer, og passer godt for å undersøke erfaringer, 

holdninger og synspunkter (Kvale, 2007c; Malterud, 2003b). Gruppeinteraksjonen 

fremprovoserer spontanitet i uttrykk av hvordan de normative praksiser er nedfelt i den 

kulturen informantene representerer, og kan dermed gi tilgang til sensitiv informasjon (Kvale, 

2007c). Fokusgruppeintervju kan også være spesielt godt egnet som verktøy for å utforske 

tema uten mye tidligere forskning, da det ikke krever empirisk bakgrunnskunnskap om temaet 

før intervjuet (Braun & Clarke, 2013). Da studien har som mål å bidra til økt kunnskap om 

ungdoms holdninger til og forestillinger om deling og mottak av intimt bildemateriale på 

sosiale medier, vil denne typen forskningsdesign være relevant. Målet i et 

fokusgruppeintervju er ikke å oppnå konsensus om et tema, men å få frem de ulike synspunkt 

hos de ulike deltagerne (Kvale, 2007b). Fokusgruppeintervjuene ble gjennomført ved at 

gruppeleder la frem påstander knyttet til fenomenet, og at informantene i stor grad diskuterte 

dette seg imellom, uavhengig av forskerne (Finch & Lewis, 2003). Gruppeleders funksjon var 

blant annet å sørge for at deltakerne kommer til orde og følge med angående 

gruppedynamiske prosesser som kan medvirke til å styre samtalen (Malterud, 2003b). 

Det ble utformet en standard innledningsmal, med informasjon til informantene om 

hvordan fokusgruppeintervjuet ville foregå. Eder og Fingerson (2002) peker på 

maktubalansen som kan oppstå mellom barn og voksen i en intervjusituasjon, og 

nødvendigheten av å poengtere at det ikke finnes noe rett eller galt svar under intervjuet. 

(Eder & Fingerson, 2002) Det ble derfor lagt vekt på å formidle til informantene at vi ønsket 

ulike perspektiver og diskusjoner, og at vi ikke var ute etter et spesielt svar. Vi presiserte også 

at vi ikke ønsket at de skulle sensurere språket sitt, men bruke de ordene de vanligvis bruker.  

2.2.2 Utforming av intervjuspørsmål  

Raske endringer i digitale medier fører til en utfordring når det gjelder å stille 

spørsmål de unge opplever som relevante. I forkant av fokusgruppeintervjuene utformet 

undertegnede en semistrukturert intervjuguide som fungerte som en emneguide. De åpne 

påstandene i intervjuguiden er formulert med bakgrunn i relevante emner som vi antok at ville 

stimulere til diskusjon i fokusgruppene. De ferdigstilte påstandene ble formidlet til 
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Medietilsynets ungdomspanel for tilbakemeldinger fra ungdom. Dette fungerte som en form 

for pilotundersøkelse. Det ble ikke gjort noen endringer på påstandene i etterkant av dette.  

  Vi vurderte det som hensiktsmessig å ha en fast intervjuguide, slik at alle gruppene var 

innom de samme temaene (Kvale, 2007c). Alle gruppene ble presentert for de samme 

påstandene, men hvilke påstander som skapte mest meningsutveksling varierte mellom 

gruppene. Et eksempel på en påstand presentert for alle gruppene var «De som sender bilder 

gjør det for oppmerksomhet». Vi stilte i tillegg oppfølgingsspørsmål spontant dersom noe var 

uklart eller det var ønskelig med utbrodering av et tema. Et eksempel på et 

oppfølgingsspørsmål er «Dere nevnte så vidt i stad ulike grader av nakenbilder. Hva er 

nakenbilder?». For en fullstendig oversikt over intervjuguiden, se vedlegg 4. 

På grunn av variasjonene i begrepsbruken om fenomenet var en av de metodiske 

utfordringene for vår undersøkelse å vurdere hva vi skulle kalle fenomenet under intervjuene, 

og ellers i studien. Vi valgte å bruke begrepene intimt bildemateriale og nakenbilder om 

hverandre, da vi ikke ønsket å begrense undersøkelsen til bilder der avsender er helt naken. Vi 

brukte begrepet «nakenbilder» under intervjuet, ikke uttrykket «intimt bildemateriale» eller 

«sexting». Årsaken til dette er at ordet «nakenbilder» er blitt benyttet i Barn- og 

medierundersøkelsen fra 2016, og det er dette begrepet som i størst grad benyttes i Norge når 

man omtaler fenomenet (Medietilsynet, 2016). Tall fra søk på VG.no viser 77 saker som 

omhandler «sexting», 2200 resultater på «nakenbilde» og 888 på «sende nakenbilde». 

Begrepene «intime bilder» og «intimt bildemateriale» fremkommer også hyppig i media, med 

over 1000 resultater på søk på VG.no. Dette underbygger at det er begrepet «nakenbilder» og 

«intime bilder» som brukes oftest om fenomenet i det norske språket. «Sexting» som 

internasjonalt begrep omfatter også seksuelt innhold i skriftlig form. Ved å ikke bruke dette 

begrepet var vi også sikret å holde fokuset på bildemateriale, og ikke tekst med seksuelt 

innhold.  

Da vi ønsket at vår undersøkelse skulle være eksplorerende i formen, gjorde vi et 

bevisst valg om å ikke gi en klar definisjon av intimt bildemateriale eller nakenbilder i forkant 

av intervjuene. Vi la ingen føringer for hva «nakenbilder» er, men spurte alle gruppene 

hvordan de forsto dette begrepet og hva de tenkte det er. Vi ønsket at de selv skulle få fortelle 

hvordan de definerer fenomenet, for å unngå å bruke definisjoner og ord de selv ikke bruker 

eller kjenner seg igjen i (Burkett, 2015).  

Den eneste avgrensningen vi gjorde var en tydelig presisering i forkant av intervjuene 

om at fenomenet vi ønsket å undersøke dreier seg om bilder som er frivillig tatt og frivillig 
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sendt, til en eller flere mottakere. Vår undersøkelse omfattet ikke intime bilder som er tatt 

uten samtykke, stjålet osv. Dermed vil ikke fokusgruppeintervjuene ha fokus på straffbare 

handlinger spesielt, men er i hovedsak en undersøkelse av hvordan fenomenet opptrer i 

dagliglivet til ungdom generelt. Ungdommen virket å forstå denne avgrensningen godt. 

2.2.3 Tematisk analyse 

Tematisk analyse ble valgt som analyseform for dette datamaterialet. Braun og Clarke 

(2006) beskriver at tematisk analyse er en kvalitativ analyseform som tar sikte på å analysere 

et datasett for å identifisere, analysere og rapportere gjentakende mønstre, tema eller 

meninger. Det argumenteres at en av fordelene med tematisk analyse er fleksibiliteten den 

har. Metoden er løsrevet fra teoretiske tilnærminger, noe som er med på å sikre at viktig 

temaer ikke blir oversett til fordel for teoretisk forhåndsbestemte antagelser. Dette kan være 

en fordel, særlig på områder hvor det det foreligger lite empiri. Metoden kan derfor anses som 

et fleksibelt og nyttig verktøy, som har potensialet til å gi en rik, detaljert og kompleks 

redegjørelse og rapportering av data (Braun & Clarke, 2006). 

  Boyatis (1998) argumenterer i tillegg for at tematisk analyse er en prosess som tillater 

en kvantifisering av kvalitative data, og slik bygger bro mellom de kvalitative og kvantitative 

forskningsparadigmene. Fordi tematisk analyse resulterer i en rekke ulike tema, er det mulig 

ved bruk av dataverktøyet «NVivo», å uttrykke dataene kvantitativt, som igjen gir grunnlag 

for bedre vurderinger av verdien av dataene, og økning av validitet og reliabilitet (Boyatzis, 

1998). I våre analyser vil dette innebære rapportering av frekvensen av referanser i 

datamaterialet.  

 Forskernes forståelsesramme 
I arbeidet med tematisk analyse har forskeren en aktiv rolle ved identifisering av 

koder, temaer og meningsmønstre (Braun & Clarke, 2006). Forskerens forståelsesramme og 

teoretiske ståsted er viktig å gjøre rede for, slik at analyseprosessen blir transparent. 

Carla Willig (2013) peker på at forskeren påvirker og former forskningsprosessen, 

(personlig refleksivitet). Det er viktig å anerkjenne dette fenomenet i kvalitativ forskning, da 

det oppfordrer oss til å reflektere rundt hvordan forskere som personer påvirker 

forskningsprosessen og eventuelle funn (Willig, 2013). Erfaringen og forståelsesrammen av 

fenomenet var ved oppstart av hovedoppgaven vurdert som begrenset.  
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Selv vår kunnskap om fenomenet var begrenset, er det fremdeles rimelig å anta at vi 

kan ha blitt påvirket av mediedekningen rundt fenomenet. Deling og mottak av intimt 

bildemateriale er et tema som er oppe til debatt i ulike medier, ofte i negativ kontekst (Furuly, 

2016; Torjusen, 2014). Dette kan ha en påvirkning på forskningsprosessen.  

Vi ønsket å skape en økt psykologisk forståelse av fenomenet «deling og mottak av 

intimt bildematerialet» via ungdommenes egne opplevelser, og ikke basert på tidligere teori. 

Av den grunn er analysen datadrevet og induktiv, heller enn teoridrevet (Braun & Clarke, 

2006). Dette betyr at vi bevisst gikk inn i analyseprosessen uten dybdekunnskap om 

forskningsfeltet, og analysen ble utført met tanke på å belyse helheten i datasettet heller enn å 

fokusere analysen mot et spesifikt teoretisk paradigme. Fordypning i forskningslitteraturen 

ble lagt til siste fase i analysen, slik at risikoen for å bli påvirket av den tidligere empirien og 

skjevheter i tenkning (bias) ble minimert (Tuckett, 2005). Litteraturgjennomgangen ble 

allikevel brukt til å bygge opp under og diskutere funn senere i skriveprosessen.  

Epistemologisk bygger denne tematiske analysen på et essensialist-/realist-paradigme. 

Dette betyr at til grunn for analysen ligger en antagelse om et enkelt evidensforhold mellom 

mening, erfaring og språk (Braun & Clarke, 2006). Vi har valgt en semantisk tilnærming til 

dataene, i motsetning til en latent tilnærming som leter etter underliggende temaer eller 

betydninger. Dette er ikke en presis dikotomi, men gjenspeiler at vår analyseprosess har lett 

etter temaene innenfor dataenes eksplisitte åpenbare mening (Braun & Clarke, 2006). Dette 

påvirket dermed leseprosessen i de første fasene av analysen.  

 Analyseprosessen 
Analysen ble guidet av Braun og Clarke (2006) sin modell for gjennomføring av 

tematisk analyse. Analysen tok utgangspunkt i seks faser for å etablere kategorier og senere 

temaer i det innsamlede transkriberte datamaterialet. Tematisk analyse er foreslått som en 

trinnvis prosess. Det understrekes allikevel at fortolkningen av data ikke bør være en lineær 

prosess, men heller en prosess der man beveger seg frem og tilbake over tid.  

  Den innledende fasen i tematisk analyse innebar å gjøre seg kjent med datamaterialet, 

med fokus på dybde og bredde i materialet. Denne prosessen kan fasiliteres av 

transkriberingsprosessen (Braun & Clarke, 2006). Begge forfattere har derfor gjennomført 

konsentrert lytting til datamaterialet. Samtalene ble transkribert i sin helhet, som førte til en 

grundig gjennomgang av datamaterialet innledningsvis. Videre ble det transkriberte materialet 
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aktivt gjennomlest gjentatte ganger. Med aktivt menes at man søker etter meninger, mønstre 

og utsagn som går igjen i datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Underveis i denne fasen 

noterte vi ned aspekter vi fant interessante og ideer til koding.   

  Den andre fasen åpnet for dannelsen av koder, som beskriver trekk ved dataene. Det 

gjennomføres enda ingen fortolkende analyse her, men en deskriptiv sortering av mulige 

viktige elementer. Koder kan beskrives som meningsfulle grupper, som skaper en systematisk 

oversikt over dataene (Braun & Clarke, 2006). På dette tidspunktet kodet vi for så mange 

potensielle temaer som mulig. Vi forsøkte å gi lik oppmerksomhet til alle aspektene av 

dataene, for å unngå tap av potensielt relevant informasjon. Under kodingsprosessen arbeidet 

vi hver for oss, for å ha muligheten til å sammenligne med hverandre etter gjennomført 

koding. Kodingen foregikk både på papirutskrifter av transkriberingen, og i dataprogrammet 

«NVivo». I «NVivo» markerte vi mulig relevante utsagn og la disse inn i koder, f.eks. ble alle 

utsagn som sa noe om hvor vanlig det er å sende nakenbilder lagt inn i en kode kalt «vanlig».  

  I den tredje fasen startet arbeidet med å identifisere likheter og mønstre innad i 

datasettet. Vi begynte å gå fra rene beskrivelser av datamaterialet i form av koder, til å 

fortolke og se etter hvordan ulike koder kunne henge sammen og danne temaer. Temaer skal 

fange elementer som er sentrale i datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Under denne 

prosessen arbeidet vi først hver for oss, før vi diskuterte mulige sammenhenger mellom koder 

og hva slags tema disse kunne danne. Vi benyttet oss av visuelle representasjoner (tankekart) i 

«NVivo» som hjelpemiddel for å sortere og få oversikt over kodene, noe som igjen hjalp oss 

finne potensielle temaer. Tematisk analyse er en svært fleksibel metode som ikke gir noe 

fasitsvar på hva et tema er, og vi ble derfor nødt til å vurdere hva som var et tema for oss 

(Braun & Clarke, 2006). Vi begynte med å se på hvor ofte ulike koder var blitt snakket om 

blant ungdommen, noe som kan gi en pekepinn på hvor viktig et tema er. Samtidig påpeker 

Braun og Clarke (2006) at selv om noe nevnes mange ganger, er det ikke nødvendigvis et 

viktig tema. I tillegg til å se på frekvensen av koder, så vi også etter temaer som kunne belyse 

noe viktig i relasjon til forskningsspørsmålene. Vi brukte «NVivo» for å sortere kodene inn i 

større temaer og begynne på en hierarkisk temastruktur. 

  Etter denne fasen hadde vi identifisert et sett kandidattemaer, og vurderingen av disse 

ble videre gjort i fase fire. I denne fasen ble kategoriene gjennomgått grundig for å sikre 

prinsippene om intern homogenitet og ekstern heterogenitet. Det er viktig at data innenfor en 

kategori henger sammen på en meningsfull måte, samtidig som det er tydelige skiller mellom 

kategoriene (Braun & Clarke, 2006; Patton, 1990). Da vi kom til denne fasen var det fortsatt 
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noen koder som enda ikke hadde fått plass i et tema, og det var temaer og koder vi var usikre 

på. I «NVivo» gjennomgikk vi innholdet i hvert tentative tema for å undersøke at 

datautdragene passet sammen og formet et sammenhengende mønster, og for å finne ut hvor 

vi eventuelt skulle plassere «løse» koder eller om noe skulle fjernes. I løpet av dette arbeidet 

ble noen koder og temaer lagt vekk grunnet mangel på data som underbygget dem, noen 

temaer var overlappende i så stor grad at vi valgte å slå dem sammen og noen temaer fikk ny 

hierarkisk struktur og undertemaer. Et eksempel på et tema som fikk en ny hierarkisk struktur 

var det som omhandler «konsekvenser etter deling». Dette var først sortert inn i en komplisert 

struktur med detaljerte nyanseringer som ikke ble underbygget av nok utsagn, og det ble 

tydelig at vi måtte endre strukturen for at den i større grad skulle reflektere det ungdommene 

hadde fortalt. Etter dette gjennomgikk vi igjen hele temastrukturen på nytt. Dette ble gjort for 

å sikre at det tematiske kartet på en presis måte reflekterte meningene i datamaterialet. En 

fallgruve er at kategoriene bare blir en gjentakelse av spørsmålene man har stilt i intervjuene, 

slik at spørsmålene fra datainnsamlingen blir til rapporterte tema i analysen. Da har man ikke 

gjennomført en analyse, da en analyse skal gå forbi det spesifikke innholdet (Braun & Clarke, 

2006). Dette var vi oppmerksomme på underveis i analyseprosessen.  

  Definering og benevning av temaene ble videre gjort i fase fem. I denne fasen ble det 

arbeidet med å identifisere essensen i hva hvert tema handlet om, og avgjøre hva slags 

aspekter av dataene hvert tema fanger opp (Braun & Clarke, 2006). Temanavnene i «NVivo» 

ble også justert og endret flere ganger, for å sikre at de beskrev temaet klart og konsist på en 

måte som gir leseren en tanke om hva temaet handler om. Et eksempel på denne prosessen er 

temaet «kjønnsrollemønster», som gikk igjen innenfor alle de andre temaene. Dette var 

opprinnelig kodet inn under de andre temaene, men ble senere ekstrahert som et eget tema. 

Denne fasen pågikk parallelt med fase tre og fire av analyseprosessen, og vi hoppet en del 

frem og tilbake mellom de tre siste fasene for å raffinere det tematiske kartet og gjøre små 

justeringer (Braun & Clarke, 2006). På dette siste steget i analysen hadde vi identifisert seks 

hovedtemaer, og flere underkategorier på hvert av hovedtemaene. Funn og tolkninger i 

datasettet vil bli redegjort for i resultatdelen.  

I analyseprosessen benyttet vi også elementer fra Consensual qualitative research 

(CQR), utviklet av Hill, Thompson og Williams (1997). En av de sentrale retningslinjene i 

denne analyseformen er at arbeidet med analyseprosessen gjøres i plenum av flere forskere. 

Metoden bygger på en antagelse om at flere perspektiver vil føre til en bedre forståelse av 

dataene, og minimerer samtidig sannsynligheten for at resultatene blir påvirket av forskerens 
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tidligere antakelser eller bias (Hill et al., 2005; Hill, Thompson, & Williams, 1997). Denne 

interaktive fremgangsmåten ble benyttet etter at den initielle kodingen var gjennomført av 

begge forskere. Vi sammenlignet hverandres koding og fant stor grad av enighet, og 

diskuterte eventuelle ulikheter. Et eksempel er der vi så at vi hadde kodet de samme 

utsagnene på liknende måte, men at vi hadde brukt ulike synonymer for liknende konsept, 

f.eks. «autonomi» og «selvbestemmelse». På denne måten fikk vi hele tiden delt perspektiver 

og tolkninger med hverandre. Prosessen om å finne konsensus på tvers av begge forskernes 

analyser er basert på gjensidig respekt, lik involvering av data og delt ansvar for analysen. Da 

vi er to forfattere, har muligheten ligget til rette for jevnlige konsensusmøter. 

2.4.1 Rapportering av resultater 

I resultatdelen har vi valgt å gi en generell beskrivelse av alle hovedtemaene, og 

samtidig trekke frem og gi en grundig gjennomgang av noen av undertemaene. Undertema 

som omtales i resultatkapitlet settes i anførselstegn. Tabeller over hovedtema og første nivå av 

undertema vil presenteres i resultatdelen. «Kilder» refererer til de fire intervjuene og 

«referanser» er frekvenstall for kodet materiale i alle kilder. For fullstendig oversikt over 

hovedtema og alle nivå av undertema, se vedlegg 7. Undertemaene som blir gjennomgått i 

detalj er selektert ved at undertegnede uavhengig av hverandre vektet de ulike undertemaene 

med bakgrunn i hvordan de belyser forskningsspørsmålene, og videre konfererte med 

hverandre. Vi tok også hensyn til frekvensen av kodet materiale i de ulike undertemaene, da 

dette kan reflektere hva ungdommen viet mest oppmerksomhet til under intervjuene. Samtidig 

vil disse valgte undertemaene kunne belyse forskning på feltet, noe som vil diskuteres i 

diskusjonsdelen. Undertemaene som ikke blir gjennomgått i detalj vil bli drøftet kort under 

gjeldende hovedtema. Disse undertemaene inneholder informasjon som er mindre relevant for 

å belyse forskningsspørsmålene våre, eller har lav frekvens av kodet materiale i datasettet.  

 Reliabilitet og validitet 
Reliabilitet og validitet er sentrale begreper innenfor den kvantitative 

forskningstradisjonen, men det har vært omdiskutert om og eventuelt hvordan man kan bruke 

de samme kvalitetskriteriene for å vurdere kvalitativ forskning (Kvale, 2007c; Pope & Mays, 

2008). Kvale (2007) argumenterer for at man kan benytte seg av disse konseptene, også i 

kvalitativ forskning, gjennom å tilpasse dem. 
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Reliabilitet handler om påliteligheten til gjennomføringen av datainnhenting og 

analyse. Dette kan si noe om man kan stole på forskningsfunnene (Braun & Clarke, 2013; 

Drageset & Ellingsen, 2010; Kvale, 2007c, 2007d). En metode vi har brukt for å øke 

påliteligheten til vår prosess er å hele tiden notere ned hva vi har gjort, hvilke valg vi har tatt 

og begrunnelsene for disse valgene. Dette for å gjøre prosessen transparent (Braun & Clarke, 

2006; Drageset & Ellingsen, 2010). Vi har forsøkt å ha et kritiske blikk på vurderingene vi har 

gjort og vært bevisst på ulike perspektiver og tolkninger av materialet (Kvale, 2007c, 2007d; 

Pope & Mays, 2008). 

Elementene fra CQR som ble benyttet kan ses på som en form for triangulering, der vi 

har brukt hverandre for å fange ulike «sannheter» om fenomenet (Bengtsson, 2016; Braun & 

Clarke, 2013; Marvasti, 2004). Dette hjalp oss også sikre intern homogenitet og ekstern 

heterogenitet, altså sikre at hvert tema inneholder et koherent mønster og at det skal være 

tydelige skiller mellom temaene (Braun & Clarke, 2006).  

Validitet omhandler hvorvidt man undersøker det man hadde til intensjon å undersøke 

og at resultatene på en troverdig måte reflekterer fenomenet man studerer (Bengtsson, 2016; 

Kvale, 2007c). For å forsikre oss om at vi faktisk undersøkte det vi ønsket brukte vi mye tid 

på å utforme en intervjuguide vi mente ville kunne få frem diskusjoner som kunne belyse 

problemstillingen vår. For å oppnå god kvalitet på analysen er alle stegene anbefalt i en 

tematisk analyse gjennomgått (Braun & Clarke, 2006). Blant annet har vi gjennomført en 

grundig transkribering, for å forsikre oss om at transkriberingene reflekterte det som ble sagt 

så nøyaktig som mulig, og vi var opptatt av å gjennomarbeide datamaterialet og analysen 

godt, så vi ikke gikk glipp av viktig informasjon (Braun & Clarke, 2013). 

Generaliserbarhet, eller overførbarhet, er et konsept brukt i kvalitativ forskning. Det 

handler om i hvor stor grad resultatene kan overføres til andre grupper mennesker og 

kontekster. Måten man øker overførbarheten i en kvalitativ studie på, er gjennom å beskrive 

studien i detalj, både kontekst, deltakere og omstendigheter, slik at leseren selv kan vurdere 

potensialet for at resultatene kan være tilstede i andre kontekster (Braun & Clarke, 2013) 

Dette er tilstrebet i denne rapporten. 

 Etiske betraktninger 
Deling av intimt bildemateriale kan være et sensitivt tema for ungdom, og dermed var 

etiske vurderinger særdeles viktig i arbeidet med forskningsprosjektet. Vi ønsket å undersøke 
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et fenomen som potensielt kan være belastende, og i tillegg kan ungdom være spesielt sårbare 

for spørsmål om kropp og seksualitet (Berk, 2013d; Santrock, 2011e). Prosjektet er forelagt 

Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) den 28.11.17, og ble ikke 

vurdert å komme inn under helseforskningslovens bestemmelser og ble fritatt for søknad om 

godkjenning (vedlegg 5).  

2.6.1 Informert samtykke 

Ungdommene fikk tildelt et informasjonsskriv (vedlegg 1), som de leste sammen med 

forskerne. De fikk mulighet til å stille eventuelle spørsmål før de signerte 

samtykkeerklæringen (vedlegg 3). Det ble spesifisert at å delta i forskningsprosjektet alltid er 

frivillig, og at vi ikke ville innhente data uten informert samtykke fra deltagerne. Da 

deltagerne er over 16 år behøvde vi ikke å innhente samtykke fra foreldre. 

2.6.2 Taushetsplikt 

Det er viktig at taushetsplikten ivaretas og opplyses om før intervjuer. Dette ble 

adressert i forkant av hvert enkelt fokusgruppeintervju, og sto beskrevet i informasjonsskrivet 

som ungdommen leste i forkant av signering av samtykkeerklæringen. Det ble imidlertid 

opplyst om at dersom informasjon som kan påvirke liv og helse ble adressert, kan det 

foreligge indikasjoner på å oppheve taushetsplikten grunnet opplysningsplikten (Lovdata, 

1999). Dette bidro til å sette trygge rammer for ungdommen i forkant av 

fokusgruppeintervjuene.  

2.6.3 Anonymisering 

Allerede i transkriberingsprosessen ble anonymisering tilstrebet. Deltagernes navn ble 

anonymisert, og erstattet med tilfeldig tildelte navn ved hjelp av en digital navnegenerator. 

Navn på deltagere kan være nyttig for å beholde en «personifiseringen» av deltakerne og 

individualiteten (Kaiser, 2009). Identifiserende faktorer, som f.eks. stedsnavn ungdom nevnte 

å ha vært på utveksling, ble fjernet. Datamaterialet er behandlet konfidensielt, og lydopptak 

og transkripsjoner er bare hørt og lest av forfatterne og veileder. Lydopptak slettes ved 

prosjektets avslutning. 
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2.6.4 Potensiell belastning for deltakere 

I forskningsprosjektets tematikk vil det kunne være aktuelt at man får opplysninger om 

«netthat», at noen innrømmer å ha spredt bilder av andre eller noen kan ha personlige 

erfaringer med at bilder kommer på avveie. Det var viktig at vi som innhentet data tenkte 

igjennom hvordan denne tematikken kunne håndteres i situasjonen. Det kan også tenkes at 

ungdom har opplevd å få psykiske reaksjoner i etterkant av deling/mottak av intimt 

bildemateriale. Dette må også kunne rommes og håndteres godt av oss som mottar 

informasjonen. I samarbeid med Redd Barna og Kors på Halsen fikk ungdommen i etterkant 

av intervjuene utdelt materiale fra Kors på Halsen, slik som brosjyrer og reflekser, som en 

påminner for elevene om hvor de kan søke hjelp eller få mer informasjon. Det ble også utdelt 

et ark med informasjon om ulike kanaler der ungdom kan oppsøke hjelp i forbindelse med 

denne tematikken, og annet (vedlegg 6). Kontaktinformasjonen til forfatterne ble også delt ut, 

i tilfelle noen av ungdommene skulle ønske å ta kontakt med spørsmål i etterkant.  

Det opplevdes som relevant å reflektere over skillet mellom å være i en behandlerrolle 

og en forskerrolle når man leder fokusgruppeintervju. Det kan tenkes at en slik situasjon som 

fokusgruppeintervju kan ligne noe på en gruppeterapisetting. Dette må være klart definert i 

forkant både hos oss som utfører innsamling, og ble diskutert med veileder i forkant av 

intervjuet (Kvale, 2007a). 

2.6.5 Oppfølging i etterkant 

I etterkant av fokusgruppeintervjuene ble det tilbudt undervisning i klassene som har 

deltatt i forskningsprosjektet, basert på hva den aktuelle læreren i klassen ønsket. Dette ble 

gjort som et insentiv for den aktuelle klassen å delta, men bidro også som en mulighet til å 

svare på spørsmål fra elevene dersom de skulle ha spørsmål i etterkant. Aktuelle tema som 

klassene ønsket å snakke om var mobbing og angstproblematikk. Undervisningen ble lagt opp 

som psykoedukasjon, i dialogform med elevene. Ingen av elevene hadde spørsmål knyttet til 

forskningsprosjektet.    
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3 Resultater  
Ungdommens opplevelse av fenomenet «deling og mottak av intimt bildemateriale» 

varierte noe mellom de ulike gruppene, men flere temaer gikk igjen på tvers av de ulike 

gruppene. Undertegnede viser til punkt 2.4.1, Rapportering av resultater, for gjennomgang av 

metode for valg av tema som blir presentert i denne delen. 

Den tematiske analysen resulterte i seks hovedtemaer. Disse var 1) deskriptive 

beskrivelser, 2) nakenbilders funksjon, 3) risikovurdering, 4) konsekvenser av deling, 5) 

voksnes forståelse og hjelpeevne og 6) kjønnsrollemønster. De seks hovedtemaene består av 

flere nivåer med undertema, antallet varierer innenfor de ulike hovedtemaene. Unntaket er 

hovedtema «kjønnsrollemønster». Faktorene som inngår i dette temaet inneholder elementer 

fra alle de fem andre hovedtemaene, og vi valgte derfor å samle dette til et enkeltstående 

tema. En fullstendig oversikt over den hierarkiske inndelingen av tema og undertema, samt 

frekvenser av referanser i datamaterialet, finnes i vedlegg (vedlegg 7).  

Resultatdelen vil inneholde sitater som trekker frem essensen under hvert tema. Dette 

er et bevisst valg da vi ønsker å gi ungdommens stemme en stor plass i undersøkelsen av dette 

fenomenet.  

 Hovedtema 1: Deskriptive beskrivelser  
Hovedtemaet «deskriptive beskrivelser» er et tema som omhandler ungdommens 

generelle beskrivelser av fenomenet «nakenbilder». Ungdom reflekterer rundt om det er 

vanlig å sende slike bilder, hva et nakenbilde er og ikke er, hvilken metode som brukes for å 

sende slike bilder, hva som påvirker om man sender eller ikke og hvem man sender slike 

bilder til.  

Hovedtemaet inneholder fem undertema, hvorav tre er utdypet i resultatdelen. Disse er 

«definisjon av nakenbilder», «vanlig» og «omstendigheter». Undertemaene «metode for 

deling og mottak» og «populærkultur/skjønnhetsidealer» er ikke utdypet i resultatdelen. 

«Metode» inneholder koder som omhandler hvordan ungdom sender intime bilder. 

«Snapchat» er en app som hyppig blir brukt som metode for å sende intime bilder. Dette er 

grunnet funksjonen der bildene «slettes» automatisk etter at de er sett av mottaker. 

Undertemaet «populærkultur/skjønnhetsidealer» omhandler kodet materiale som inneholder 

uttalelser om skjønnhetsidealer blant dagens ungdom. Dette kan eksempelvis være at dagens 
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ungdom opplever rumpe er en spesielt seksualisert kroppsdel, influert av eksempelvis 

kjendiser som Kim Kardashian. 

 

3.1.1 Undertema: Definisjon av nakenbilder 

Benedikte: Jeg føler det kan være alt fra liksom, eh, å være i bar overkopp eller i bh, til å 
være helt naken eller bare gå i en singlet med mye push, eller det kan være alt mulig liksom. 
Men man oppfatter jo selv hva som er innafor og hva som ikke er innafor. For noen kan det jo 
være innafor å sende bh-bilder, men for andre så er det sånn, det gjør man ikke. Så det er jo 
litt sånn forskjellig oppfatning fra person til person.  
 

Det er ikke et entydig enkelt svar på tvers av fokusgruppene om hvordan et intimt 

bilde eller nakenbilde kan defineres for begge kjønn, men det er tydelig at det er visse 

elementer i bildet som avgjør om ungdom tolker det som et nakenbilde. Det snakkes om ulike 

typer nakenbilder, intensjonen som ligger bak bildet og om ulik «grad» av nakenbilde.  

 

Typer nakenbilder: Det er konsensus på tvers av gruppene om at nakenbilder for 

gutter i hovedsak dreier seg om bilder av penis og pung, denne typen bilder av gutter blir i 

intervjuene omtalt som «dickpics», og i noen grad bilder av overkropp og rumpe. For jenter er 

diskusjonen mer sammensatt, men i hovedsak vil et nakenbilde være et bilde av personen i 

undertøy, eller av pupper og rumpe. Jenter sender i alle hovedsak ikke bilder av kjønnsorganet 

sitt dersom de skal sende et nakenbilde. Slike bilder blir beskrevet som ekkelt både fra jentene 

og guttenes perspektiv.  

 

Thomas: Nei, men, jeg tenker at hvis en jente sender rumpebilde, så er i hvert fall det i større 
grad nakenbilde, enn gutten, på en måte. Altså, hvis det er mellom to som er seksuelt tiltrukket 
av hverandre, så går det liksom mer på hva som tilfredsstiller den andre. Ser for meg at du 
ikke ville ha sendt rumpebilde hvis du er gutt for å liksom tenne vedkommende, da.  
 

Graden av nakenbilder: Ungdommen diskuterer i alle intervjuene at det finnes ulik 

grad av nakenbilder. Dette vurderes ut fra hva som vises i bildet, i hovedsak om brystvortene 

og/eller ansiktet synes på bildet. Dersom disse elementene er med i bildet, anses bildet å ha en 

Tabell 1. Deskriptive beskrivelser Kilder Referanser 
Deskriptive beskrivelser 4 215 
Omstendigheter 4 131 
Definisjon av nakenbilder 4 54 
Vanlig 4 47 
Metode 4 43 
Populærkultur/skjønnhetsidealer 4 20 
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høy grad. Jo mer anonymt og tildekket bildet er, jo lavere grad. Når gutter sender nakenbilde 

blir anonymiteten på bildet høy, da de sjeldent tar med ansiktet sitt i bildet. Humoristiske 

elementer kan også påvirke denne vurderingen.  

 

Intensjonen bak å sende: Hovedvekten av responsene som er kodet inn under 

definisjon handler om intensjonen og motivasjonen som ligger bak å sende et bilde. Sitatet 

under eksemplifiserer hvordan ungdom bruker ordet «intensjon» for å forklare forskjellen på 

et seksualisert nakenbilde, og et nakenbilde uten seksuell intensjon. 

 

Hanna: Jeg tror bare, det skjer jo, det kan jo være hvis jeg hadde fått en ny bikini eller noe 
sånt, at jeg kunne sendt det til en venninne. Men da er det ikke med den intensjonen. Om at 
det skal være noe de skal ha det gøy med, på en måte. Eller på en måte ja, vise til andre. 
Eller, ja, det er jo litt mer, da føler jeg ikke at det er samme intensjonen.  

 

Dermed kan to bilder som i utgangspunktet er helt like, bli definert av ungdommen 

som enten et seksualisert nakenbilde, eller ikke, ut fra intensjonen avsenderen hadde da bildet 

ble tatt.  

 

Karoline: Jeg tror det er veldig mange som har sendt bilder som er nesten helt nakne til 
venner, men som man ikke har tenkt på at er nakne på en måte.. De har ikke blitt sendt i en 
sånn seksuell setting, -  

3.1.2 Undertema: Vanlig 

Sitatet over sier også noe om ungdoms holdning til sending av ikke-seksualiserte 

bilder som inneholder grad av nakenhet. Analysene av datamaterialet viser at ungdommene 

mener at det er vanlig å sende nakenbilder, både med og uten seksuelt innhold. Graden av 

normalisering og omfang ser ut til å variere ut ifra hvilket miljø/vennegjeng ungdommen 

befinner seg i og alder. Det var en tendens i intervjuene at ungdommene rapporterte at deling 

av nakenbilder var vanligere da de var yngre (yngre enn 16 år). Bruken av begrepene 

«vanlig», «normalt» og «normalisert» var tilstede i alle fokusgruppeintervjuene. 

 

Nora: Og hvor på en måte normalisert det er i miljøet man er i, hvor på en måte vanlig det er 
at alle de andre gjør det. Eller sånn, jeg føler på en måte at hvis du er i et miljø hvor flere 
gjør det så er det på en måte lettere å slenge seg på, enn hvis man er i et miljø hvor det er helt 
uvanlig, og at man på en måte har tatt avstand fra det. Så tror jeg på en måte det er mindre 
på en måte, vanlig da. Men ja, det er jo litt forskjellig. Også tror jeg også, litt som Lars sa, at 
det har litt med alder å gjøre. At det er på en måte mer vanlig å gjøre når man er litt yngre 
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egentlig. Når man er sånn 14 -15, kanskje 13, 14, 15. I stedet for sånn.. Jeg føler ikke det er 
like normalt på videregående da. Men det er jo kanskje, det er min oppfatning da.  

3.1.3 Undertema: Omstendigheter 

Dette undertemaet inneholder datamateriale som omhandler beskrivelser av 

omstendighetene rundt det at de velger å sende et intimt bilde til en mottaker. Eksempler på 

omstendigheter som influerer valgene rundt sending og mottak av intimt bildemateriale er 

relasjonen mellom sender og mottaker, tilliten de må ha seg imellom for å føle seg trygg, 

alder på avsender og mottaker, hvordan holdningene til fenomenet er innad i vennegjengen og 

følelse av autonomi knyttet til fenomenet. Når det gjelder relasjon mellom sender og mottaker 

er den høyeste frekvensen av datamaterialet kodet inn under kjæresterelasjon og 

vennerelasjon. Å sende bilder i en datingsituasjon nevnes også som en omstendighet, men ser 

ikke ut å være like vanlig som mellom kjærester og mellom venner. Ungdom rapporterer at 

det ikke er utbredt å sende et bilde til flere personer samtidig. 

Essensen i samtalene dreier seg om tilliten mellom sender og mottaker. Det er viktig 

for ungdom at tillit er tilstede mellom avsender og mottaker, slik som i en kjæresterelasjon.  

 

Camilla: Ja, for når man er i et forhold så har man også mye mer..  
Vilde: Tillit 
Camilla: Trust, ja tillit til den der personen. Så du vet at han ikke kommer til å ta screenshot 
da, hvis han vil det liksom-  
Karoline: Men hvis han gjør det det da, så er det bare mellom dere 
 

Rikke: Jeg tenker hvis man hadde sendt til kjæresten sin da, så tror jeg også det er litt sånn at 
hvis han mottar det da, så er det litt sånn «Okay, hun stoler på meg». Så det er jo en positiv 
ting 
Ingrid: Positiv konsekvens 
Karoline: Tillitsærklæring nesten  
 

Daniel: Det er jo vel en naturlig overgang i et forhold, å dele bilde. Og på sånn sett og vis så 
er det jo veldig positivt.  
 

Gruppene rapporterer at det sjeldent ligger en forventning om at man må sende intime 

bilder med kjæresten sin. Dette er noe som skjer naturlig uten press, og hvis det oppstår press 

bør ikke det tolereres.  

Ufrivillig mottak av nakenbilder er også et punkt som blir tematisert blant jentene. 

Dette handler om å motta nakenbilder, uten å ha spurt om det. De rapporterer at det er 
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ubehagelig å motta «dickpics» uten å ha bedt om det eller er forberedt på det. 

Ungdommene forklarer også at de opplever alder på avsender og mottaker som en 

omstendighet som påvirker fenomenet. De forteller at de tror yngre ungdommer er mindre 

kritiske til hvem de sender slike bilder til, og enklere gir etter for press. De rapporterer høyere 

frekvens av sending på ungdomsskolen, også til andre enn kjæresten sin. Dette diskuteres 

under hovedtemaet risikovurdering.  

 Hovedtema 2: Nakenbilders funksjon 
 Hovedtemaet «nakenbilders funksjon» handler om årsakene til at ungdom velger å 

sende nakenbilder, og hvilken funksjon denne kommunikasjonsformen kan ha for dem. Basert 

på analysene av intervjuene har vi identifisert seks undertema som viser årsakene de forteller 

om. Undertemaene som er diskutert er «vennskapelig tilknytning» og «trygghet». 

Undertemaene som ikke blir diskutert i detalj er «bekreftelsesbehov», «press», «romantisk 

tilknytning», og «seksuelle årsaker». «Bekreftelsesbehov» inneholder koder der ungdom 

diskuterer om man sender intime bilder for å få positiv oppmerksomhet og annerkjennelse fra 

andre. I hovedsak sier ungdom at man sender nakenbilder for å oppnå oppmerksomhet fra den 

ene man sender til. Dersom man legger et bilde ut på et mer offentlig medium, slik som 

instagram, opplever ungdom at man ønsker å vise seg frem til flere og dermed har et større 

oppmerksomhetsbehov. «Press» omhandler hvorvidt ungdom opplever seg presset til å sende 

nakenbilder. Ungdom i vår undersøkelse forteller at de opplever lite press om å sende bilder. 

De forteller samtidig at det finnes noen unntak. Et eksempel er når ungdom sender bilder for å 

«oppnå noe» i sosiale settinger. Dette kan dreie seg om yngre jenter som ønsker innpass i en 

russebuss. Et annet unntak er der ungdom sender et intimt bilde grunnet frykt for å bli avvist 

dersom man ikke sender til en som spør. «Romantisk tilknytning» handler om hvordan det å 

sende intime bilder kan føre til en sterkere romantisk tilknytning. Dette er sitater om 

forelskelse, å glede den andre, og at å sende intime bilder er et naturlig steg i et forhold. 

«Seksuelle årsaker» omhandler seksuelle årsaker til og funksjoner av å sende nakenbilder. 

Noen av de seksuelle årsakene til å sende et bilde er fordi man ønsker å få et i retur, eller at 

det kan være en «inngangsport til noe mer». Ungdommene forteller at det å sende eller motta 

et intimt bilde kan være spennende, seksuelt opphissende, og være en form for seksuell 

utforskning.  
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3.2.1 Undertema: Vennskapelig tilknytning 

«Vennskapelig tilknytning» omhandler hvilken funksjon det å sende nakenbilder kan 

ha innad i vennegjengen. Denne varianten av nakenbildesending fremkom i nesten alle 

intervjuene, og var særlig diskutert i guttegruppen som et utbredt fenomen. De fortalte at når 

gutter sender seg imellom handler det ofte om å sende «dickpics» uten forvarsel, «på kødd».  

 

Gard: Jeg har i hvert fall aldri sendt dickpic til en jente liksom, jeg har aldri opplevd en 
kultur på at det er noe som skjer, liksom, men jeg har sendt dickpics til gutter, men da er det 
liksom, det er ikke noe seksuelt over det i det hele tatt. Det er jo bare kødd, det er jo som å 
dra en skikkelig drøy vits.  
 

Sitatet underbygger poenget om at dette fenomenet ikke nødvendigvis bare har en 

seksuell funksjon, men kan være en form for humoristisk kommunikasjon. Ungdom, 

hovedsakelig gutter, bruker begreper som «gøy», «kødd» og «sjokkfaktor» når de forteller om 

hvorfor de sender nakenbilder til andre guttevenner. De rapporterer også at dette kan føre til at 

man får økt tillit eller økt tilknytning i en vennerelasjon, på samme måte som i en 

kjæresterelasjon.  

3.2.2 Undertema: Trygghet  

Ungdom rapporterer om følelse av trygghet i seksuell utforskning når de sender bilder, 

i motsetning til det å vise seg naken i virkeligheten. En av faktorene ved å sende et bilde som 

de opplever gir økt trygghet, er avstand til mottaker.  

 

Karoline: Men du er jo på en måte litt beskyttet da, samtidig, når du sender det der bilde. Du 
slipper-  
Ingrid: Ja, du slipper å se reaksjonen.  
Karoline: Du slipper å se reak- eller hvis du får reaksjonene, så er det sånn. Hvis det er en 
dårlig reaksjon, så er det så-  
Vilde: Men det får du-  

Tabell 2. Nakenbilders funksjon Kilder Referanser 
Nakenbilders funksjon 4 94 
Bekreftelsesbehov 4  25 
Vennskapelig tilknytning 3  24 
Seksuelle årsaker 3  18 
Press 4 16 
Trygghet 3 12 
Romantisk tilknytning 4 11 
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Karoline: Men hvis du får det da, altså la oss si- altså alle har jo sånn- selv om du som oftest 
får en positiv reaksjon så er alle redde for å få en negativ reaksjon 
Rikke: Ja 
Camilla: [Ja]  
Karoline: Og da er det sånn liksom hvis du får det på nettet så er sånn okay, jeg fikk en dårlig 
reaksjon. Men han er ikke her. Eller hun er ikke her. 
Vilde: Ja, og du slipper å-  
Karoline: Slipper å forholde meg til det. Det kan godt være dårlig følelse, men jeg slipper å 
forholde meg til det der og da. I stedet for at du sitter der- ja, du er i det.  
Camilla: Ja, og han står og ler av deg og-  
 

Trygghetsaspektet, som i hovedsak dreier seg om avstand mellom sender og mottaker, 

er tilstede på tvers av alle fokusgruppeintervjuene. Også i guttegruppen blir avstand diskutert 

som en økt trygghetsfaktor i seksuell utforskning.  

 

Thomas: Og det blir litt vanskelig å se på liksom hensiktene bare å sende et nakenbilde, men 
hensikten bak å dele nakenbilder. Det er i all hovedsak spenning. Det blir på en måte, hva 
skal jeg si, det nærmeste du kommer sex, uten at du har sex. Liksom, begge kan sitte i sitt hus i 
trygge omgivelser - 
Gard: [Og deler på messenger liksom?]  
Thomas: Og utforske.  
 

Ungdommene diskuterer også bildedeling som et steg i forkant av seksuell aktivitet 

som kan gi rom for å retusjere virkeligheten. Dette gir en høyere grad av anonymisering, som 

igjen kan gi følelse av økt trygghet og selvtillit.   

 

Guro: Men jeg tror også det handler litt om det at når man ikke har sett den personen naken 
så er det lettere, fordi da kan du gjøre deg litt finere enn du kanskje er i virkeligheten da. Og 
da vet ikke de om det er sant eller ikke.  
Camilla: Man også litt mer selvtillit kanskje, av det-  
Ingrid: Ja, det kan også hende. 
Vilde: Siden, du kan kanskje velge litt mer hvilke deler du er fornøyd med. Og også skjule ting 
du ikke er så-  
Ingrid: Hvis du har små pupper, og stor rumpe. Og fornøyd med rumpa di, og ikke puppene, 
så kan du velge å sende et bilde av puppene dine- nei rumpa di.. 

 Hovedtema 3: Risikovurdering 
Dette temaet handler om de avveiningene ungdommene forteller om at de gjør i 

forbindelse med deling og mottak av intime bilder. Det inneholder undertemaene «hva som 

påvirker oppfattet risiko», «alder og risikovurdering» og «ansvarsfordeling».   
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3.3.1 Undertema: «Hva som påvirker oppfattet risiko» 

Gjennomgående i alle intervjuene er at ungdommene veier de mulige positive og 

negative konsekvensene opp mot hverandre, og gjør en vurdering av hvor risikofylt denne 

atferden vil kunne være, gitt ulike omstendigheter. Ungdom vil gjøre justeringer og 

vurderinger for å minimere sjansene for at bildet spres (f.eks. hvem de sender til og mediet de 

bruker), og videre eventuelt graden av konsekvensene dersom bildet spres (f.eks. 

anonymisering i bildet). I tillegg rapporterer ungdom at faktoren «trygghet» spiller en rolle i 

risikovurderinger. Essensen i dette undertemaet er at risikovurdering er gjennomgripende når 

ungdom sender intime bilder, og at de i stor grad er klar over konsekvensene som kan 

forekomme i etterkant av sending. I stedet for å la være å sende intime bilder, ser det ut til at 

de forsøker å minimere risikoen forbundet med handlingen ved å gjøre en risikoanalyse i 

forkant av sending.  

 

Bendik: Det spørs jo hvem man sender det til også da.  
Benedikte: Av og til så sender man det til folk som man tror man kan stole på.  
Lars: Ikke sant, det er jo sånn det skjer, da. At du sender det til en du faktisk tror du kan stole 
på. Så blir det spredt, sendt videre.  
Nora: Man har jo sett flere tilfeller hvor det har skjedd da. Så da må man jo på en måte, eller 
da syns jeg egentlig at man burde regne med at det kan spres. Men at man, altså, man tar den 
risikoen da, hvis man ønsker det. Egentlig. Men-  
 

Ungdom forteller at de justerer «graden» av nakenhet i bildet, og eventuelt legger til 

humoristiske elementer, for å minimere risikoen for konsekvenser.  

 

Benedikte: Jeg føler ikke at det er så stor risiko at sånn halvveis nakenbilder blir spredt. Jeg 
føler at for å bli spredt så må de være litt sånn.. 
Nora: Ekstra..  
Bendik: Være litt sånn sjokkfaktor.  
Benedikte: Ja, litt sånn, da er det virkelig nakenbilde. Ja, de må være litt sånn. Hvis ikke så er 
det litt sånn.. Det har jo blitt litt normalisert, det kan man jo si.  
 

Tabell 3. Risikovurdering Kilder Referanser 
Risikovurdering 4 58 

Hva som påvirker oppfattet risiko 4 46 
Ansvarsfordeling 4 15 
Alder og risikovurdering 3 4 
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3.3.2 Undertema: Alder og risikovurdering 

På tvers av gruppene forteller ungdom at alder har en påvirkning på hvordan de 

reflekterer rundt risikoen forbundet med fenomenet. De rapporterer at de tror det ble sendt 

flere bilder, og med mindre risikovurdering i forkant av sending, da de var yngre.  

 

Camilla: Fordi vi begynner å bli litt eldre nå, i forhold til første klasse VGS. Det skjer veldig 
mye på de årene der. Og jeg tror førsteklasse VGS-gutter og -jenter byr mye mer på seg selv 
på den måten, enn vi gjør nå. 
Karoline: Jeg tror de setter grenser etterhvert kanskje. 
Gruppe: [Mhm] [[Ja]] 
Karoline: Også ser vi jo konsekvenser nå, i - hvis sånn foran deg, og ikke bare at du har hørt 
om det. Du ser jo hva som skjer med folk.  

3.3.3 Undertema: Ansvarsfordeling 

Ungdommene gjør også en vurdering av skyldspørsmål når bilder blir spredt. Når det 

gjelder ansvarsfordeling, dersom et bilde skulle bli spredt, er det konsensus i gruppene om at 

avsender er klar over risikoen av at nakenbilder kan bli spredt, men at det ikke er greit at det 

spres til flere mottakere enn det avsenderen hadde intendert. Dersom det allikevel skulle skje, 

er det en holdning i noen av gruppene at avsender har delvis ansvar for eventuelle 

konsekvenser.  

 

Daniel: Jo, men de fleste ville jo vel kanskje ikke mobbet den personen, men de ville ledd av 
at hun hadde puttet seg i den sitasjonen. 
Guro: Jeg tror de hadde sett negativt på henne, nesten sånn der, «å, hun gjorde at hun kom i 
den situasjonen selv, og det er ikke synd på henne» og sånn.  

 Hovedtema 4: Konsekvenser av deling 
Dette temaet inneholder de typene konsekvenser, både positive og negative, som 

ungdommene aktualiserer i intervjuene. Hovedtemaet består av tre undertemaer; «interne 

konsekvenser», «eksterne konsekvenser» og «moderatorer for konsekvenser». Førstnevnte er 

de effektene som oppstår når bilder holder seg mellom sender og mottaker(e) av bildet f.eks. 

mellom et kjærestepar. «Eksterne konsekvenser» er de effektene som oppstår når bildet spres 

utenfor de/den bildene var ment for, slik som når et bilde spres til en hel skoleklasse eller 

lignende. På tvers av disse temaene finner vi også «moderatorer for konsekvenser». Disse 

omhandler hva som kan påvirke om det oppstår negative eller positive konsekvenser i 
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etterkant av sending. En av de mest sentrale moderatorene er kulturell og religiøs bakgrunn.  
 
 

3.4.1 Undertema: Interne konsekvenser 

Temaet «interne konsekvenser» består igjen av undertemaene «psykiske» og 

«relasjonelle konsekvenser». «Relasjonelle interne konsekvenser» omhandler hvordan det å 

sende et bilde til en kjæreste eller venn påvirker relasjonen deres, hovedsakelig i form av økt 

nærhet og trygget, eller en styrket vennerelasjon. En av de positive «psykiske konsekvensene» 

ungdommene nevner er økt selvtillit grunnet positive tilbakemeldinger fra mottaker. Negative 

«psykiske konsekvenser» i denne sammenhengen omhandler blant annet frykt for at bildet 

skal bli spredt, selv om det ikke har blitt det. De rapporterer at det kan oppstå former for 

katastrofetanker, og anger, umiddelbart etter sending. Ellers kan det oppstå negative tanker 

om egen kropp dersom man ikke får ønsket positiv reaksjon fra mottaker etter sending.  

 

Guro: Jeg tror, første reaksjonen er sikkert «ser jeg bra nok ut?» 
Camilla: Jeg tror liksom det er første reaksjonen, og så vil kanskje min andre reaksjon vært 
«Tenk om dette her kommer ut, og mine foreldre får vite om dette her» Da vet jeg ikke hva jeg 
hadde gjort. Da hadde jeg begravd meg selv langt nedi jorda.  
Karoline: Åh, så kleint.  

3.4.2 Undertema: Eksterne konsekvenser 

«Eksterne konsekvenser» er den underkategorien med høyest frekvens av referanser i 

hele analysen. Den høye frekvensen i dette undertemaet kan tyde på at ungdom i stor grad er 

klar over, og opptatt av, konsekvensene knyttet til fenomenet. Dette støtter opp under 

rapporteringen under hovedtemaet «risikovurdering». Eksterne konsekvenser oppstår når et 

bilde spres videre uten avsenders kontroll, og kan igjen deles inn i «psykiske», «relasjonelle» 

og «andre konsekvenser». Det siste undertemaet er «konsekvenser for den som deler videre», 

altså de som er deltagende i spredningen av bildet.  

Ungdom nevner alvorlige psykiske konsekvenser dersom et bilde blir spredt, med 

selvmord som verste konsekvens. I flere av gruppene ble det nevnt at de hadde hørt om 

historier der ungdom hadde tatt sitt eget liv etter spredning av et nakenbilde. Moderatorer for 

Tabell 4. Konsekvenser av deling Kilder Referanser 
Konsekvenser av deling 4 206 
Eksterne konsekvenser 4 152 
Interne konsekvenser 4 56 
Moderatorer for konsekvenser 4 26 
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hvor alvorlig spredning oppleves er graden av anonymitet knyttet til bildet, og hvem som ser 

bildet. Det verst tenkelige er at bildet spres på skolen/lokalsamfunnet, og ses av ungdom i 

samme aldersgruppe som avsender. Dersom bildet spres til et annet land eller langt unna vil 

ikke konsekvensene oppleves som like dramatiske. Ungdom nevner også frykten for at bilde 

kan søkes opp av fremtidige arbeidsgivere eller foreldre.  

 

Lars: Jeg tror også det vil ta på veldig mentalt hvis det blir spredt videre. Jeg har hørt masse 
historier i VG og sånt om folk som har tatt livet sitt for bilder som har blitt spredt, eller 
videoer for så vidt. Så det med mentale tror jeg også er veldig vesentlig. 
Benedikte: Det tror jeg man kan håndtere veldig forskjellig, ut fra hva slags selvbilde man 
har. 
Lars: Ja 
Benedikte: Ut fra selvtillit. For det er sånn for noen kan det virkelig ta knekken på deg. Mens 
for andre er det litt sånn, ja det er ikke så viktig hvis man.. Så det er jo forskjeller på folk.  
Hanna: Umm, ja det er sant. 

3.4.3 Undertema: Moderatorer for konsekvenser 

En av moderatorene for konsekvenser er ungdommens religiøse eller kulturelle 

bakgrunn. Gruppen med høyest andel ungdom med ikke-vestlig bakgrunn forteller om frykt 

for alvorlige konsekvenser innad i familien dersom det blir oppdaget at en jente har sendt et 

nakenbilde. Det dreier seg om begrepene «ære» og «oppdragelse». Ungdommen forklarer at 

en konsekvens er at foreldrene selv kan ta selvmord dersom det blir oppdaget at et barn har 

sendt et nakenbilde, og de rapporterer også en frykt for å bli kastet ut av familien eller ut av 

landet.  

 

Yasmine: Blir man ikke steinet til døden?  
Sofia: Oh my Gad.  
Yasmine: Man blir det.  
Intervjuer T: Men her i Norge?  
Sofia: Nei, ikke her i Norge, tror jeg.  
Yasmine: Men selv om man bor her, de flytter deg tilbak-  
Sara: De flytter deg til hjemlandet.  
Amina: Også..  
Yasmine: Også skjer det masse rare ting.  
Linh: Der er det lovlig, men her er det ikke.  
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 Hovedtema 5: Voksnes forståelse og hjelpeevne 
Temaet «voksnes forståelse og hjelpeevne» omhandler ungdoms opplevelse av 

voksnes forståelse av fenomenet. De diskuterer også om, og eventuelt hvordan, voksne kan 

hjelpe dersom det oppstår behov for det. Undertemaene identifisert i analysen er «voksnes 

forståelse», «hvem kan hjelpe» og «type hjelp». Undertemaet «type hjelp» blir ikke detaljert 

gjort rede for her, men det er konsensus på tvers av gruppene om at det er lite voksne kan 

gjøre for å hindre videre spredning dersom et bilde allerede er spredt. «Type hjelp» de anser 

som nyttig er å snakke om de negative psykiske konsekvensene i etterkant av eventuell 

spredning, og eventuelt hjelp til å «roe ned» situasjonen på skolen. Her poengterer 

ungdommen at dette hovedsakelig gjelder hjelp fra andre enn foreldre.  
 

Tabell 5. Voksnes forståelse og hjelpeevne Kilder Referanser 

Voksnes forståelse og hjelpeevne 4 44 
Hvem kan hjelpe? 4 29 
Type hjelp 4  23 
Voksnes forståelse 4 10 

 

3.5.1 Undertema: Voksnes forståelse 

Ungdommene forklarer at det er et generasjonsskille mellom dem og deres foreldre, 

som dreier seg både om forståelse for teknologi og for kommunikasjonsformen. Noen trekker 

frem at foreldrene må involveres om det går veldig galt, men de fleste ønsker ikke at 

foreldrene skal vite at de har sendt nakenbilder. De nevner blant annet frykt for at foreldrene 

skal bli skuffet, ubehagelig stemning, og at det vil være vanskelig å «forklare alt for dem». 

Essensen er at ungdommen opplever et stort gap mellom foreldres forståelse av fenomenet, og 

hvordan ungdom opplever at fenomenet utspiller seg i deres hverdag. Dersom de ønsker hjelp 

med eventuelle negative konsekvenser, føler de at de må forklare hele fenomenet først, f.eks. 

«hva snapchat er». Et annet element er at ungdommen tror foreldrene ikke vil forstå at det 

ikke nødvendigvis handler om noe seksuelt, men kan være kommunikasjon mellom venner. 

Disse tingene oppleves som en hindring for å kunne snakke med foreldre om fenomenet. 

 

Vilde: Men hvis du først, altså, jeg føler foreldre kanskje ser litt mer alvor i.. Sånn for oss, 
selvfølgelig er det ille at et sånt bilde blir delt, men for oss er det mye mer normalt blant oss 
da. Og det er jo ikke noen grunn til at det skal være så mye mer normalt blant oss da. Det er 
jo ikke noe sånn at vi er mer seksuelle enn hva foreldrene våre var før oss eller noe. Det er jo 
bare det at-  
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Nora: Ja, det er derfor jeg tror at de ikke skjønner det. Og da tror jeg det er veldig vanskelig 
å sette seg ned og, for da må du plutselig ikke bare få støtte, men du må liksom forklare hva 
som er greia. Og da må du liksom, ja jeg vet ikke. Jeg tror du kanskje ikke får helt den samme 
responsen da, som du kanskje vil ha. Som du kunne fått hos politiet eller helsesøster. En som 
har på en måte litt erfaring med det da.  

3.5.2 Undertema: Hvem kan hjelpe?  

Selv om ungdommene er usikre på om foreldrene vil forstå, trekker de frem andre 

grupper med voksne de mener de kunne gått til for hjelp. Dette er i hovedsak profesjonelle 

faginstanser som politiet og rettsvesenet, eller voksne på skolen (lærere, rådgivere, 

miljøarbeidere og helsesøstre). De nevner også helsevesenet, f.eks. psykolog på BUP.  

 

Benjamin: Men hva er det alle disse menneskene kan gjøre, egentlig. Sånn konkret?  
Gard: Det er jo egentlig ikke noe man kan gjøre på en måte. Det er jo bare å si at det skjer 
liksom, jeg har vært igjennom det samme. Og så bare snakker man om det. Også jo mer man 
på en måte snakker om det med folk, og jo mer man på en måte merker at folk har gjort det 
før og liksom. Jo mer sånn, jo mindre klok blir man på en måte. Og da er det sånn, da 
begynner man å tenke litt mer på sånn «åja, det verste som kan skje er bare det og det». I 
stedet for at det er sånn bottomless pit liksom.  
Gruppen: [mhm] 

 Hovedtema 6: Kjønnsrollemønster 
Hovedtemaet «kjønnsrollemønster» handler om de kjønnsforskjellene ungdommene 

trekker frem under intervjuene.  Kjønnsforskjeller er et aspekt som ble kodet inn under alle de 

andre hovedtemaene, men fordi det var et gjennomgående tema hos alle gruppene og et aspekt 

det ble lagt mye vekt på av ungdommene, har vi vurdert at det bør være et eget hovedtema. 

Dette hovedtemaet er ikke delt inn i undertema.  

Ungdommene forteller at det er kjønnsforskjeller når det gjelder hva et nakenbilde er, 

hvordan delingen foregår, hvilke årsaker man har for å sende, grad av risiko og type og 

alvorlighetsgrad av konsekvenser. Særlig relevant finner vi forskjellene i dynamikken mellom 

kjønnene når det gjelder å be om og sende bilder, og konsekvenser. 

 
Daniel: Har dere fått ufrivillig nakenbilder?  
Ingrid: Kanskje ikke nå mer.  
Camilla: Det var sånn før, kanskje sånn i første klasse. Altså ikke første klasse, men første 
klasse videregående.  

Tabell 6. Kjønnsrollemønster Kilder Referanser 
Kjønnsrollemønster 4 62 
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Intervjuer E: Så jenter blir bedt om å sende, kanskje, mens gutter sender uoppfordret? 
Jentene i gruppen: Ja!  
Ingrid: [Ja, det er patetisk] 

 

Ungdommene beskriver en tendens der gutter er initiativtakere til å be om nakenbilder, 

men også sender nakenbilder uoppfordret. Dette nevnes i flere grupper, og flere jenter 

forteller om å ha mottatt «dickpics» uten å ha bedt om det. Også guttene i utvalget sier at det 

er vanligere for gutter å be om nakenbilder, enn for jenter.  

Samtidig snakker de om at risikoen er større for at et nakenbilde av en jente blir 

spredt, og at noe av årsaken til dette er at nakenbilder av gutter er mer normalisert og ikke like 

sjokkerende. Det beskrives også i alle gruppene at konsekvensene av eventuell spredning av 

et nakenbilde er mye større for jenter, enn for gutter. 

 
Daniel: Så klart er det jo en flau ting, om et bilde av min tiss hadde blitt sendt ut til alle på 
hele skolen. Men jeg tror på ingen måte jeg hadde blitt mobbet om det.  
Rikke: Nei. 
Intervjuer T: Men tror dere det hadde vært forskjell da, altså da en jente, hadde hun blitt 
mobbet for det? 
Vilde: Ja. 
Rikke: Ja, hun kunne- eller 
Rikke: Andre jenter hadde sett ned på henne, tror jeg.  
Camilla: Jentene hadde kalt henne hore 

 

De trekker frem at det er vanligere at jenter blir sett på som «løse» eller «horete», enn gutter. 

Dette er også en holdning jenter kan ha overfor andre jenter, slik som Nora trekker frem i 

dette utdraget. Det fremkommer også at jenter bidrar til spredning av nakenbilder. 

 
Nora: Jeg føler egentlig også at det er litt forskjell på kjønn der. At jenter kan ofte bli sett på 
som litt mer sånn-  
Benedikte: Løse? 
Nora: Løse ja, og litt mer sånn «slutty» enn gutter kan. Jeg føler på en måte ikke de får 
akkurat den reaksjonen, eller så mye reaksjon rundt det. At det er mer sånn, jaja. Eller ja. 
Mens hvis en jente gjør det, og det blir spredt, så blir det jo mer sånn «oi, se hva hun gjorde». 
Og jenter har også litt tendens til å gå liksom mot hverandre og. At på en måte jenter også 
kan spre videre bilder av andre jenter, for å liksom sånn, ja jeg vet ikke jeg.  
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4 Diskusjonsdel  
Studiens intensjon var å utvide den kvalitative og deskriptive kunnskapen vi har om 

fenomenet “deling og mottak av intimt bildemateriale” hos ungdom. Vi ønsket spesielt å 

undersøke hvilke holdninger og forestillinger ungdommen selv har til fenomenet, for å øke 

den psykologiske kunnskapen rundt fenomenet. Vi ønsket at studien vår ville bidra til et større 

kunnskapsgrunnlag og en bredere forståelse av fenomenet slik det arter seg og oppleves av 

ungdommen i deres hverdagsliv. Dette for å ha mulighet til å forstå ungdommen bedre, møte 

dem “der de er”, og eventuelt bidra til å bedre hjelpen til ungdom som strever etter å ha 

opplevd uønskede konsekvenser etter deling av et bilde. Det samme gjelder dersom man 

eventuelt ønsker å iverksette tiltak for å forebygge at ungdom sender intime bilder av seg selv, 

eller begrense omfanget av de eventuelle konsekvensene som kan oppstå i etterkant av 

sending.  

Dette kapittelet vil ta for seg en diskusjon av hovedfunnene i vår studie, og knytte det 

opp mot kunnskap som allerede foreligger. 

 Ungdoms definisjon av nakenbilder 
I den teoretiske gjennomgangen av definisjonen av fenomenet problematiseres 

inkonsistensen i operasjonaliseringen av begrepet «sexting» eller «nudes» i forskningen som 

foreligger om fenomenet. Ungdommene i vår undersøkelse har en bred definisjon av hva som 

ligger innenfor begrepet «nakenbilde», noe som samsvarer med variasjonene i definisjonene 

som fremkommer i empirien (Cooper et al., 2016; Klettke et al., 2014; Strassberg et al., 2013; 

Strassberg et al., 2014; Walker et al., 2013). Å gi en presis gjengivelse av ungdoms definisjon 

av hva som må være til stede i et «nakenbilde» vil være vanskelig, også fordi det er 

variasjoner mellom de ulike gruppene og mellom kjønnene i vårt utvalg. Eksempelvis viser 

vår studie at kulturell og religiøs bakgrunn vil kunne påvirke hvordan ungdom tenker om 

nakenbilder, også definisjonsspørsmålet.   

Ungdommen trekker frem at det finnes ulike typer nakenbilder, ulik «grad» av 

nakenbilde og en underliggende «intensjon» som er med på å definere hva som er et 

nakenbilde. Ungdommens definisjon strekker seg altså forbi selve det objektive innholdet i 

bildet, men dreier seg også om forhold som ligger bak sending av intime bilder, slik som 

relasjonen mellom sender og mottaker og intensjonen med bildet.  
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Et paradoks med ungdoms vektlegging av intensjon er at de allikevel definerer bilder 

uten seksuell intensjon som et nakenbilde, bare en «annen type» nakenbilde. Eksempelet her 

er når gutter sender «dickpics» til kompiser «på kødd», i motsetning til hvis de hadde sendt et 

bilde med seksuell intensjon «på alvor».  

Det kan diskuteres at det vil være hensiktsmessig at begrepet «nakenbilder» utvides og 

redefineres, eksempelvis når helsepersonell og andre instanser diskuterer tematikken med 

ungdom.  Intimt bildemateriale kan omtales som ulike «typer nakenbilder», og ikke bare 

«nakenbilder» i generell forstand. Dette er et aspekt som også er relevant når man snakker om 

konsekvenser ved en eventuell ukontrollert spredning av bildemateriale, da ungdom opplever 

at ulike «typer» nakenbilder vil kunne føre til ulike typer konsekvenser. 

Det kan være vanskelig å vite hvor det vanlige bildet ender, og det intime bildet 

begynner, i definisjonen av intimt bildemateriale. Ungdoms definisjon av nakenbilder viser 

seg å strekke seg forbi det seksuelle, og kan også inneholde eksempelvis humoristiske 

elementer. Dette blir videre diskutert under punktet «implikasjoner».  

 Ungdoms holdninger til nakenbilders funksjon 
Ungdommene selv peker på flere årsaker til at de velger å sende nakenbilder, og 

hvilken funksjon denne kommunikasjonsformen kan ha. Funnene i vår studie samsvarer, blant 

annet, med de fire motivasjonsfaktorene identifisert av Cooper et al. (2016) i sin review. Her 

beskrives nakenbilders funksjon som en form for flørting, som en del av en romantisk eller 

seksuell relasjon, som en del av seksuell utforskning, eller at de sendes grunnet press fra 

andre. 

En av funksjonene ungdom trekker frem er vennskapelig tilknytning. I tråd med 

forskningen presentert i teoridelen, vil det være flere faktorer ved kommunikasjonsformen 

som kan være med på å forklare hvordan deling og mottak av intimt bildemateriale kan styrke 

en vennskapelig tilknytning (Burkett, 2015; Valkenburg & Peter, 2009, 2011; Van Ouytsel et 

al., 2017). Ungdom beskriver at spesielt gutter i samme vennegjeng kan sende penisbilder til 

hverandre, som en form for humoristisk kommunikasjon. Dette kan være med å markere at 

man er en del av en «klikk», og gi en følelse av gruppetilhørighet og styrket vennskap.  

Ungdommens uttalelser om at deling av intime bilder har en funksjon som styrker 

vennskapelig tilknytning, samsvarer også med forskningen knyttet til selvavsløring. 

Forskningen viser til at det å dele intim og personlig informasjon bygger og opprettholder en 
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følelse av nærhet og intimitet mellom venner (Berk, 2013c; Green et al., 2016; Tetzchner, 

2012b). Det å dele et intimt bilde av seg selv, selv med en humoristisk intensjon til en venn, 

kan ses på som svært selvavslørende. Guttene i undersøkelsen trekker frem at å dele slike 

bilder fører til et sterkere bånd, og en følelse av tillit mellom venner.  

På den andre siden kan gruppepress og konformitet være en forklaring på at deling av 

nakenbilder kan ha økt omfang innad i en vennegjeng (Gardner & Steinberg, 2005). Steinberg 

og Monahan (2007) forklarer at venner er en viktig referansegruppe for ungdom, og genererer 

verdier og standarder for atferd. Ungdom er opptatt av meninger og forventninger venner har, 

og avgjørelsen om å sende et nakenbilde kan også tenkes å bli påvirket av venners atferd. Det 

opplevde presset behøver ikke nødvendigvis være uttalt eksplisitt, men kan påvirkes av en 

opplevelse eller oppfatning av forventinger og atferd i vennegjengen.  

I lys av ungdommens svar om normaliseringen av fenomenet, virker ungdoms 

holdning generelt å være at deling av nakenbilder er «vanlig». Media maler også et bilde av at 

fenomenet er utbredt (Røyneberg & Olsvik, 2017), noe som kan påvirke ungdoms holdninger 

om «normalisering». Dette kan videre tenkes å vanskeliggjøre en eventuell avgjørelse hos 

ungdommen om å ikke ta del i delingskulturen, da noe som oppleves som «vanlig» kanskje 

ikke oppleves som «farlig». Dermed kan tilhørighet og vennskapelig tilknytning være en 

funksjon av deling og mottak av nakenbilder, men samtidig kan press være en utløsende årsak 

til at man sender.  

Studien viser også at bildedeling foregår utenfor vennegjenger. Ungdom beskriver at 

de kan sitte alene i sitt eget hus, og samtidig delta i flørting i en romantisk eller seksuell 

relasjon. Disse typen nakenbilder fremstår som mer «alvorlige», uten vekt på humoristiske 

komponenter. I denne sammenhengen trekker ungdom frem at kommunikasjonsformen har 

aspekter som øker trygghetsfølelsen i selvavsløringssituasjonen. Dermed kan trygghet ses på 

som en funksjon nakenbilder kan få.  

Aspektene anonymitet, asynkronisitet og tilgjengelighet, som beskrives av Valkenburg 

& Peter (2011), trekkes frem av ungdommen som forhold som gir en følelse av trygghet i 

deling av intime bilder. Ungdommen diskuterer at de justerer og retusjerer bildene slik at de 

får en grad av anonymisering i bildet. Dette kan være å ikke ta med ansiktet, legge på «filter» 

i bildet, eller velge bare en kroppsdel de vil ha fokus på i bildet. Asynkronisitet blir trukket 

frem av ungdommen som et trygghetsaspekt, da de beskriver at de ved å sende bildet slipper å 

se reaksjonen til mottakeren av det intime bildet. Noen av ungdommene opplever det som 

tryggere å vise seg naken på et bilde enn i virkeligheten, fordi de slipper å få de eventuelle 
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negative reaksjonene ansikt-til-ansikt. Det kan tenkes at ungdom dermed forsøker å skåne seg 

selv fra ubehagelige opplevelser knyttet til usikkerhet til egen kropp og seksualitet. 

Asynkronisitet gir også partene i bildedelingen en form for økt spillerom til å tenke igjennom 

sitt svar, og regulere sine emosjonelle reaksjoner. Tilgjengelighetsaspektet blir trukket frem 

hos ungdommen som en positiv måte å utforske seksualitet, på en trygg måte. Eksempelvis 

det at man kan sitte i sitt eget hus i trygge omgivelser, men allikevel være tilgjengelig. 

Det kan se ut til at ungdom ønsker muligheten for retusjering og iscenesettelse i sine 

nakenbilder, ikke bare for anonymisering, men også fordi det kan gi økt selvtillit i den 

seksuelle utforskningen. Ungdom vil ofte føle usikkerhet rundt og være misfornøyde med sin 

egen kropp grunnet de fysiologiske forandringene som skjer i takt med hormonelle 

forandringer (Berk, 2013a; Crockett et al., 2003; Santrock, 2011e). Denne usikkerheten knyttet 

til eget utseende, sammen med sårbarheten for andres meninger (Berk, 2013d), kan være en 

medvirkende årsak til at ungdom tiltrekkes av muligheten å sende nakenbilder når de skal 

eksponere kroppen sin. Det ser ut til at de søker en stor grad av trygghet i seksuell 

utforskning, som nakenbilder kan gi en opplevelse av å innfri. I lys av våre funn ser det ut til 

at bildedeling kan få en funksjon som en forsiktig tilnærming i den seksuelle utforskningen. 

I noe av forskningslitteraturen ligger det en antagelse om at ungdom som deler bilder 

er opptatt av oppmerksomhet og eksponering (Salter, 2016). Når ungdom selv trekker frem 

oppmerksomhet som en funksjon, handler dette om positiv oppmerksomhet fra den ene 

personen man sender til, for å styrke tilknytningsbånd. Det ser dermed ikke ut til at ungdom 

forstår atferden som et eksplisitt uttrykk for et eksponeringsbehov, selv om det i enkelte 

tilfeller kan forekomme.  

Det kan fremstå som et paradoks at ungdom virker å ha dårlig selvtillit knyttet til egen 

kropp, og et behov for trygghet i seksuell utforskning, men samtidig velger å eksponere seg 

selv ved å sende nakenbilder. Det kan diskuteres at det ikke nødvendigvis må være en 

motsetning mellom det å dårlig selvtillit og samtidig ha et eksponeringsbehov. Man kan 

eksempelvis stille seg spørsmålet om ungdom har så dårlig selvtillit knyttet til egen kropp og 

seksualitet at de søker bekreftelse ved å sende nakenbilder. Dermed eksponerer de seg selv, 

samtidig som årsaken kan være dårlig selvtillit i utgangspunktet.  

Ungdom stiller seg i hovedsak positive til de funksjonene deling av nakenbilder kan 

ha. Det kan tenkes at ungdommens positive holdninger til funksjonene spesielt gjelder for de 

yngste ungdommene, da forskningen viser at de yngre ungdommene har lavere selvtillit 

knyttet til egen kropp (Santrock, 2011e), og dermed kan de ha større behov for opplevd 
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trygghetsfølelse. Det kan diskuteres at funnene knyttet til funksjon viser at bildedeling 

dermed kan oppleves som et trygt skritt i den seksuelle utforskningen, også før ungdom har 

debutert seksuelt. I tråd med empirien rundt utvikling av seksualitet, beskrives det at de tidlige 

romantiske relasjonene ofte ikke involverer noe seksuelt, men bidrar til utvikling av 

komplekse ideer om seksualitet og seksuell aktivitet (Berk, 2013d; Crockett et al., 2003; 

Santrock, 2011e). Det kan virke som et paradoks, men det kan se ut som om deling og mottak 

av nakenbilder blant ungdom kan være et uttrykk for et behov for å beskytte seg selv i en 

situasjon som kan være preget av usikkerhet og sårbarhet i ungdomstiden. Dette kan ha 

implikasjoner for hvordan man formidler informasjon om konsekvenser, og kan indikere at et 

økt fokus knyttet opp mot selvbilde og sårbarhet i psykoedukasjon kan være nyttig.  

 Ungdoms risikovurderinger 
 Noe av forskningslitteraturen rapporterer at ungdom synes å være klar over at det kan 

oppstå negative konsekvenser av deling av nakenbilder (Strassberg et al., 2013; Temple et al., 

2012; Walker et al., 2013). Ungdom beskriver en komplisert prosess i forkant av å sende et 

nakenbilde, og flere av ungdommen i vår studie virker å gjøre en risikovurdering. Det ser ut 

til at de vekter de ulike faktorene de opplever vil kunne påvirke graden av konsekvenser, for 

så å analysere situasjonen, og konkludere med graden av risiko de er i ferd med å ta. 

Eksempelvis forklarer en av jentene at det er mindre sjanse for at et «halvveis nakenbilde» 

blir spredt, enn et bilde med «sjokkfaktor». Det at ungdom i vår undersøkelse ser ut til å vekte 

risikofaktorer, kan tolkes som at de dermed er klar over konsekvensene som kan oppstå, og 

prøver å minimere disse. Dette er heller ikke overraskende, gitt medias dekning når det 

gjelder negative konsekvenser som kan oppstå for avsenderen, dersom nakenbildet spres 

(Furuly, 2016; Ighanian, 2012; Jørgensen, 2016). Media har også trukket frem råd for å unngå 

at nakenbilder skal bli spredt, og det kan dermed tenkes at medias fremstilling også bidrar til 

ungdoms opplevelse av at de kan gjøre deling av nakenbilder mindre risikofylt (Jente16, 

2017). 

De ulike faktorene som påvirker ungdoms opplevde risiko knyttet til deling av 

nakenbilder, er mangfoldige og kompliserte, og spenner seg fra valg av medium for sending, 

relasjonelle vurderinger mellom avsender og mottaker, intrapersonlige psykologiske forhold 

som grad av selvtillit hos avsender, til bildekomposisjonen i bildet. Ungdom vekter 

risikofaktorene ulikt, og det fremkommer store variasjoner på tvers av kjønn når det gjelder 
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hvilke elementer i bildet som blir vurdert som spesielt risikofylt. Ungdom vurderer at de 

potensielle konsekvensene av spredning er verre for jenter enn gutter, slik det også 

rapporteres av Cooper et al. (2016). Dermed opplever noen av jentene at de må ta flere 

forholdsregler i forkant av sending, mens guttene kan gjøre handlingen uten en like 

omfattende risikovurdering. Kulturelle faktorer spiller også en rolle for risikovurdering, noe 

som kommer tydelig frem i gruppen i utvalget med høy andel jenter med utenlandsk 

bakgrunn. Konsekvensene jentene trekker frem dersom et bilde blir spredt, er langt mer 

alvorlige enn i utvalgene av ungdom med etnisk norsk bakgrunn. Eksempelvis forteller 

jentene om frykt for å bli kastet ut av landet av foreldrene sine. Allikevel fremgår det av 

undersøkelsen at nakenbilder er et vanlig fenomen, også blant ungdom med en annen kulturell 

bakgrunn. Det er verdt å merke seg at den opplevde alvorlighetsgraden av konsekvensene 

ikke ser ut til å være en faktor som totalt avskrekker ungdom fra å sende nakenbilder.  

Ungdoms egen vurdering av intrapersonlige forhold, slik som opplevd selvtillit hos 

seg selv, ser ut til å påvirke deres vurdering av risiko i bildedelingssituasjonen. Noen av de 

mulige konsekvensene de rapporterer at kan oppstå i etterkant av spredning av et bilde, er 

faktorer som vil kunne påvirke dem negativt psykisk. De bruker begreper som deprimert, 

skamfull, «bottomless pit», og trekker frem selvmord som ytterste konsekvens. Noen ungdom 

gjør en vurdering av at om man er «psykisk sterk nok», så vil ikke de psykologiske 

konsekvensene ramme dem så hardt. Vi ser altså tendenser til at noen ungdom vurderer seg 

selv som usårlige, noe som også er beskrevet i empiri (Baumgartner et al., 2010; Berk, 

2013a). 

Under intervjuene fremgår det sterke føringer blant noen av ungdommene om at 

avsender har et eget ansvar for å ikke havne i en vanskelig situasjon i etterkant av sending. 

Både blant jenter og gutter kan vi finne moralsk fordømmende holdning overfor andre 

ungdom som sender nakenbilder dersom et bilde spres. Dette fremkommer eksempelvis i 

utsagn der ungdommene forteller at jenter lett kalles for «hore», «løs» eller «slutty». Dette 

kan tolkes som et uttrykk for en holdning om at man må tåle konsekvensene, dersom man 

ikke har gjort en god nok risikovurdering. Dermed klandres ungdommen som har sendt 

nakenbildet som har kommet på avveie. På den andre siden var ungdom opptatt av å formidle 

at dette er en risiko alle er klar over, og at de negative konsekvensene kan skje hvem som 

helst. Det paradoksale er at ungdom også er opptatt av at det ikke er greit å spre bilder videre, 

og henviser her til lovverket. Dette kommer tydelig når ungdommene forteller om hvordan de 

«videresender et bilde». De forklarer at de bevisst bare viser bildet på sin egen skjerm, og 
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dermed ikke har brutt loven om at man ikke kan videresende uten avsenders samtykke. 

Skyldfordelingen virker altså å ligge hos avsender for å ha tatt avgjørelsen om å sende, 

samtidig som det ligger en dobbelthet i ansvarsfordelingen dersom bildet spres videre.   

Risikovurdering og beslutningstaking er vist å bli særlig påvirket av emosjonell 

aktivering, spesielt hos ungdom (Blakemore & Robbins, 2012; Steinberg, 2004). 

Ungdommene beskriver blant annet at å sende nakenbilder kan være både spennende og 

seksuelt opphissende. Det kan antas at å sende et nakenbilde kan involvere emosjonell 

aktivering, og dermed kan risikovurderingen også bli svekket. Ungdom er også i større grad 

påvirket av muligheten for umiddelbar belønning enn voksne (Berk, 2013a; Santrock, 2011c; 

Steinberg, 2008). Det kan antas at å sende et bilde vil gi muligheter for aktivering av 

belønningssystemet, eksempelvis dersom man får en positiv tilbakemelding fra mottaker etter 

å ha sendt et bilde. Dette vil videre kunne påvirke ungdoms beslutningstaking. Noen av 

ungdommene forklarer at de opplevde at de var mer ukritiske til sending av nakenbilder 

tidligere i ungdomsårene. At prefrontale strukturer, som styrer impulskontroll og inhibisjon, 

er i gradvis utvikling i ungdomsårene (Blakemore & Robbins, 2012), kan være en forklaring 

på dette.  

Studien viser imidlertid at noen av ungdommene ser ut til å oppleve at de er i stand til 

å ta en god avgjørelse knyttet til handlingen, og at de konkluderer med at de kan sende et 

nakenbilde uten å sitte igjen med en opplevelse av å ha tatt en stor risiko. Dermed kan det 

reises spørsmål omkring hvorvidt ungdom i tilstrekkelig grad forstår risikofaktorene godt nok, 

eller om de vekter de positive funksjonene fenomenet kan ha høyere enn de potensielle 

negative konsekvensene. Når man tar i betraktning at noen av ungdommene opplever seg selv 

som usårlig, kan det tenkes at de negative konsekvensene fremstår som mindre sannsynlige og 

mindre risikofylt. Dette er et paradoks gitt ungdoms uttrykk for behovet for trygghet i den 

seksuelle utforskningen, og usikkerheten knyttet til potensielle negative tilbakemeldinger om 

utseendet sitt. 

 Ungdoms opplevelse av foreldres forståelse 
Ungdom beskriver et «generasjonskrater», der foreldrene ikke forstår fenomenet 

nakenbilder slik det fremtrer i ungdoms hverdag. På tvers av fokusgruppene fortalte ungdom 

at de ikke følte foreldrene ville forstå dem dersom de fortalte om problematiske konsekvenser 

i etterkant av sending av nakenbilder. Det var allikevel et ønske fra noen ungdom om å kunne 
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snakke mer med foreldre om temaet, spesielt dersom de opplever negative konsekvenser. 

Noen av ungdommene mente at å fortelle foreldrene ville kunne forsterke eventuelle 

problemer de måtte oppleve, fordi de kunne «gjøre problemene større». Under resultatdelen 

om konsekvenser, trekker ungdom frem negative konsekvenser dersom foreldrene får vite at 

man har delt et bilde. Ungdommen opplever frykt for at foreldrene skal bli skuffet, sinte og 

sanksjonere dem fordi de «burde visst bedre». 

Det kan være flere mulige årsaker til ungdoms opplevelse av foreldrenes manglende 

forståelse for fenomenet, som igjen bidrar til å skape avstand. Ungdoms frykt for at foreldrene 

ikke vil forstå ser ut til å grunne spesielt i deres opplevelse av at foreldre har manglende 

forståelse for fenomenets mange funksjoner i ungdommens hverdag. Ungdom trekker frem at 

foreldrene seksualiserer fenomenet, og at det derfor blir spesielt vanskelig å snakke om. 

Empirien viser at omfanget av deling av nakenbilder er stort også blant voksne, men det kan 

tenkes at fenomenet har en tydeligere seksuell funksjon i den voksne befolkningen. Det er 

mulig at de vennskapelige og mer humoristiske funksjonene ved deling av nakenbilder blant 

ungdom, ikke er funksjoner som fremkommer i den mer «voksne» måten å sende nakenbilder 

på (Gámez-Guadix et al., 2015). Mange av foreldrene til dagens ungdom har ikke hatt tilgang 

til digitale kommunikasjonsformer på sammen måte som dagens ungdom har, og den raske 

utviklingen av teknologi påvirker ungdoms kommunikasjonsformer (Green et al., 2016; 

Valkenburg & Peter, 2009). 

Selv om ungdom trekker frem ikke-seksuelle funksjoner av å sende nakenbilder, er det 

også relatert til noe seksuelt. Utviklingen av identitet og seksualitet er beskrevet som 

utviklingsoppgaver i empirien (Berk, 2013d, 2013e; Tetzchner, 2012c). Disse 

utviklingsoppgavene er nært knyttet til utforskingsprosesser, og deling av nakenbilder kan ses 

på som en utforskningsprosess. Mange unge opplever at spørsmål om seksualitet og 

utforsking er «ikke-tema» i samtaler med foreldrene sine, og ungdom selv forteller at det 

derfor er ubehagelig å snakke om nakenbilder. Behovet for selvstendiggjøring og autonomi 

kan være en faktor som bidrar til økt avstand mellom foreldre og ungdom (Brown & Larson, 

2009; Tetzchner, 2012c). Det kan tenkes at ungdom underliggende egentlig ikke ønsker at 

foreldre skal forstå fenomenet eller tre inn på denne arenaen, og baserer sine valg om å sende 

nakenbilder på egne verdier og ønsker som ledd i sin egen selvstendiggjøringsprosess. 

 Det kan oppleves som en motsetning at ungdom gir uttrykk for at de egentlig ikke 

ønsker å snakke om seksuelle tema med foreldrene sine, men samtidig ønsker å kunne snakke 

om de negative konsekvensene som kan oppstå. Dette ubehaget kan muligens reduseres 
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dersom det blir tydeligere for ungdom at foreldre forstår at nakenbilder kan sendes også uten 

en seksuell funksjon, slik at den opplevde avstanden muligens kan reduseres. Selv om empiri 

viser at løsrivelse fra foreldrene og ønsket om autonomi i ungdomsårene er en naturlig 

prosess, vil foreldrene fremdeles ha en viktig rolle som tilknytningsfigurer, veiledere og 

støttepersoner i denne perioden (Brown & Larson, 2009; Tetzchner, 2012d). 

Ungdommen vektlegger i hovedsak de positive og «normale» funksjonene knyttet til 

nakenbilder, og rapporterer samtidig at foreldre i hovedsak vektlegger moral, ansvar hos 

avsender, risiko og negative konsekvenser. En forklaring på foreldes opplevelse av negative 

konsekvenser kan være tilgang til informasjon om nakenbilder via medias dekning av 

fenomenet. Stikkordene her er fokuset på ekstremt negative konsekvenser, slik som suicid 

(Furuly, 2016). Ungdom nevner også ekstreme konsekvenser, men har en mer nyansert 

holdning grunnet opplevelsen av de positive funksjonene som fenomenet kan føre med seg. 

Det er problematisk at ungdoms opplever at de ikke kan snakke med foreldre om deling og 

mottak av nakenbilder, gitt de alvorlige konsekvensene som kan oppstå. Dette gjelder både 

for ungdom i alderen 16-18 år, som vises i denne studien, men vil også kunne generaliseres til 

de yngre ungdommene.  

 Implikasjoner 
Studiens bidrag kan være viktig både for å nyansere samfunnsdebatten omkring 

fenomenet, men kan også ha implikasjoner for blant annet psykologer og annet helsepersonell 

i møte med ungdom i terapi/veiledning, for lærere og andre som ønsker drive forebyggende 

og helsefremmende arbeid, og for foreldre i møte med ungdommen i hverdagen. Studien 

bidrar i hovedsak til økt kunnskap om deling av intimt bildemateriale som et normalfenomen, 

men kunnskapen er også viktig og nyttig å inneha som et bakteppe i eksempelvis terapeutiske 

møter med ungdom som opplever de negative konsekvensene som kan oppstå.  

4.5.1 Operasjonalisering av begrepet nakenbilder 

Studien avdekker at ungdom sender bilder uten en seksuell intensjon, men allikevel 

med et intimt innhold. Bilder sendes både innad i vennegjenger, og på tvers av 

kjønn. Forskningen på feltet har rapportert varierende prevalenstall når det gjelder hvor 

mange ungdom som sender nakenbilder (Cooper et al., 2016; Döring, 2014; Gámez-Guadix et 

al., 2017; Klettke et al., 2014). At ungdom forstår spørsmålene ulikt kan være en forklaring på 
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dette. Fenomenet kan være både underrapportert og overrapportert, alt ettersom hva ungdom 

legger i ordet «nakenbilde» i undersøkelsene som er gjort, og hvordan studiene 

operasjonaliserer begrepet. Et annet spørsmål er hvor ofte bilder blir delt videre uten 

avsenders samtykke. I lys av medias fremstilling om de negative konsekvensene, kan det 

fremstå som om de negative konsekvensene er svært utbredt (Furuly, 2016). En nyansering av 

denne fremstillingen av fenomenet kan være å ta i betraktning at det stort sett vil gå bra, at 

dette er et normalfenomen, og at studien vår viser at ungdom tillegger mange positive 

funksjoner til kommunikasjonsformen. 

I lys av vår studie vil det kunne være nyttig å gjennomgå hvordan ordet «nakenbilde» 

defineres, spesielt med tanke på utforming av spørsmål i kvantitative undersøkelser som har 

som mål å undersøke prevalens. Ungdoms egne definisjoner viser en stor bredde i hva 

begrepet «nakenbilde» kan omfatte. Spesielt bruken av begrepene «intensjon» og «grad av 

nakenhet» vil kunne være nyttig å vurdere å inkorporere dersom man skal utarbeide nye 

spørsmålsformuleringer i fremtidige undersøkelser. Eksempelvis kunne man spurt om 

ungdom har sendt bilder med en seksuell intensjon, med eller uten en grad av nakenhet, i 

stedet for å spørre om de har sendt et nakenbilde. Man kunne også spurt om de har sendt et 

nakenbilde med en humoristisk intensjon. Slik kunne man undersøkt fenomenet deling av 

nakenbilder på en mer nyansert måte.  

4.5.2 Foreldres forståelse av fenomenet 

At ungdom opplever at foreldre har manglende forståelse for fenomenets funksjon, bør 

også få betydning for hva foreldre kommuniserer rundt temaet i hjemmet. Det kan tenkes at 

foreldre gir råd til ungdom som innebærer at de aldri må dele nakenbilder, gitt konsekvensene 

handlingen kan ha. Slike råd kan ha en bivirkning, der ungdom opplever en økt distanse 

mellom seg selv og foreldrene. Dette kan igjen ha en innvirkning på hvorvidt ungdom 

oppsøker hjelp dersom de opplever negative konsekvenser, og hvem de føler de kan snakke 

med. Det kan tenkes at å gi ungdom et rom til å fortelle om sine egne holdninger og 

forestillinger om fenomenet, vil kunne gjøre det enklere for ungdom å oppsøke foreldre for 

veiledning og støtte. Dette kan eksempelvis fasiliteres ved åpne, generaliserende spørsmål og 

samtaler om fenomenet. Å vektlegge alvorlige konsekvenser innad i hjemmet ser heller ikke 

ut til å fungere som en forebyggende faktor, gitt eksemplene fra ikke-etnisk utvalg der 

ungdommen allikevel velger å sende nakenbilder til tross for trusselen fra familien om 

alvorlige konsekvenser. Studien viser at ungdom opplever at de selv er klar over de negative 
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konsekvensene som kan oppstå, men at noen allikevel vurderer det som «verdt risikoen» å 

sende et nakenbilde av seg selv. En mulig implikasjon vil kunne være å gjøre en justering i 

hva man formidler til ungdom rundt temaet. Et eksempel kan være å skifte fokus fra negative 

konsekvenser, til de ulike fallgruver mennesker gjør når det gjelder risikovurderinger og 

sannsynlighetsberegning (Steinberg, 2004). Dette er generelle ferdigheter som vil hjelpe 

ungdom i vurderingssituasjoner og problemløsning, og strekker seg utover fenomenet 

nakenbilder.  

4.5.3 Viktigheten av å spørre ungdom 

Det at ungdom har klare forståelser av både årsaks- og funksjonssammenhenger må tas 

på alvor slik at vi bedre kan kommunisere med ungdom omkring fenomenet. Dette gir 

grunnlag for å hevde at å heve ungdommens stemme i denne debatten vil være viktig for å få 

en bredere forståelse av hvordan fenomenet arter seg i ungdoms hverdag, både i fremtidens 

mediadebatter og i videre forskning. 

 Begrensninger 

4.6.1 Intervjuformen 

Fokusgrupper har den egenskapen at de kan stimulere til åpen diskusjon rundt et 

sensitivt tema, men dette er avhengig av dynamikken i gruppene (Kvale, 2007b). 

Gruppesamtaler kan virke stoppende på noen utsagn, fordi man ønsker å passe inn i gruppen, 

noen kan ta over og dominere samtalen, eller deltakere kan overdrive eller underdrive for å 

gjøre inntrykk på andre deltakere (Wibeck, 2010). I vår studie ble gruppene satt sammen av 

klassekamerater som tilsynelatende kjente hverandre godt, og som også var sammen sosialt på 

fritiden. Ved et par anledninger mistenker vi at informantene holdt litt tilbake, særlig hva 

gjaldt språkbruk, men generelt opplevde vi informantene som åpne og lite hemmet i 

gruppesituasjonen. 

Vi som forskere kan også risikere å påvirke gruppedynamikken. Man vet at sosial 

ønskelighet er en faktor som kan påvirke intervjuobjekter, særlig fordi det er en maktubalanse 

mellom de som intervjuer og de som blir intervjuet (Brinkmann & Kvale, 2005; Marvasti, 

2004). For å unngå dette poengterte vi at vi ønsket at de skulle bruke sitt eget språk og at det 

ikke var noe rett eller galt svar, men det kan allikevel hende at de ble påvirket av oss.  
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4.6.2 Rekruttering 

En vanlig utfordring i forskning er at rekrutteringen kan bli preget av selv-

seleksjonsbias (Staff, 2015). Det var frivillig å delta i undersøkelsen og ungdommene fikk 

presentert kort temaet for undersøkelsen. De som meldte seg kan ha vært spesielt interessert i 

emnet, og derfor skille seg fra de som ikke meldte seg.  

4.6.3 Utvalg og generaliserbarhet 

I studien har vi basert oss på et relativt lite utvalg, og et slikt utvalg er ikke 

generaliserbart i tradisjonell forstand (Morrow, 2005). I kvalitativ forskning er ofte 

overførbarhet et bedre begrep å bruke, da det i større grad gir inntrykk av at det finnes grenser 

for generaliseringen (Malterud, 2011). Da vi valgte hvor vi skulle rekruttere fra, og hvem som 

skulle delta, var vi opptatt av variasjon i både kjønn og geografisk tilhørighet i Oslo. Dette var 

for å få bredde i informasjonen. Mangfoldet av meninger sier noe om at fenomenet er 

komplekst, og denne kompleksiteten kan man tenke også vil være overførbar til andre 

ungdommers opplevelse. For å kunne generalisere til en større populasjon, kreves mer 

forskning på et større utvalg. 

 Konklusjon 
Funnene i vår undersøkelse bidrar til en nyansering av hvordan man forstår fenomenet 

og hvordan det fremtrer i ungdoms hverdagsliv. I tillegg til å øke den psykologiske 

kunnskapen rundt fenomenet, er studien et bidrag inn samfunnsdebatten omkring et fenomen 

som har fått stor plass i de norske mediene. Normaliseringsperspektivet kan ses på som en del 

av psykologers samfunnsmandat, og er et viktig perspektiv å ha med seg inn i studier om 

fenomenet. I tillegg har studien bidratt med informasjon om et tema som er viktig i et 

tverrfaglig-, forebyggende- og folkehelseperspektiv, da flere faggrupper jobber med ungdom i 

sammenheng med denne tematikken.   

Studien har bidratt til en utvidet forståelse av definisjonen av nakenbilder, bekrefter 

mye av forskningen som omhandler ungdoms underliggende motivasjon bak deling og mottak 

av intimt bildemateriale, og gir nyansert informasjon om hvordan fenomenet kan ha en positiv 

funksjon for ungdom. Studien har særlig bidratt til økt detaljkunnskap rundt de mange 

elementene ungdom tar i betraktning når det gjelder beslutningstaking og risikovurderinger i 
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forkant av sending av nakenbilder. Studien har vist at ungdom gjør ulike justeringer for å 

minimere konsekvensene en eventuell spredning av nakenbildet kan få, og at de selv har en 

opplevelse av kontroll og trygghet i situasjonen. Det hersker imidlertid ingen tvil om at for de 

ungdommene som opplever de negative konsekvensene som kan oppstå, så vil dette potensielt 

være alvorlig. En total «friskmelding» av fenomenet deling og mottak av intimt 

bildemateriale vil derfor være problematisk. Det er allikevel ingen motsetning mellom å være 

klar over de negative konsekvensene, og samtidig utforske ungdommens opplevelse og 

forståelse av de positive funksjonene knyttet til deling og mottak av intimt bildemateriale. På 

denne måten vil man kunne forstå ungdom bedre både på individnivå og gruppenivå, og 

kunne bedre veiledningen og støtten på veien mot selvstendighet.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Informasjonsskriv til ungdom 
 

Til ungdom mellom 16-18 år 
 
Universitetet i Oslo - Psykologisk institutt, i samarbeid med Redd Barna, ønsker å 
invitere til deltakelse i forskningsprosjekt som omhandler ungdom og intimt 
bildemateriale 
 
Prosjektmedarbeidere: Svein Mossige, Emily Nina Davidson og Tonje Anett Homb 
 
         Oslo, 24. februar, 2017 
 
Bakgrunn og hensikt 
Dette er en invitasjon til deg mellom 16-18 år om å delta i en studie om ungdoms tanker og 
holdninger til deling og mottak av intimt bildemateriale.  
Vi ønsker å undersøke ungdoms tanker rundt dette fenomenet, hva de tror er grunnen til at 
noen sender  og deler slike bilder, hva de vet om mulige konsekvenser av dette og hvordan de 
tror ungdoms psykiske helse kan påvirkes av slik deling.  
 
Hva innebærer studien? 
Å delta i undersøkelsen innebærer å delta på et fokusgruppeintervju. Dette er et intervju der 5-
6 ungdommer sammen diskuterer påstander og spørsmål. Intervjuet vil ta omtrent 60-90 
minutter å gjennomføre. Det vil bli gjort opptak av intervjuet. Du trenger ikke dele personlig 
informasjon om deg selv.  
 
Mulige fordeler og ulemper  
Du som deltar i studien vil bidra med nyttig kunnskap som er viktig for økt forståelse av 
hvordan ungdom har det og hva de opplever i sin hverdag.  
 
Å delta i studien innebærer ingen kjente belastninger. Dersom du underveis eller i etterkant av 
denne undersøkelsen ønsker å snakke med noen kan du når som helst kontakte de som leder 
intervjuet. Det vil også gis informasjon om hvor man kan henvende seg ved behov.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Alle opplysningene om deg vil bli behandlet konfidensielt, uten navn og fødselsnummer eller 
andre direkte gjenkjennbare opplysninger. Informasjonen som fremkommer ved 
fokusgruppeintervjuet vil bli anonymisert, og bare behandlet av ansvarlige for denne 
undersøkelsen. Informasjonen vil bli brukt som data i avsluttende hovedoppgave.  
 
Deltakelse 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke 
deg fra prosjektet.  



II 
 

Hvis du har spørsmål til prosjektet, kan du ta kontakt med de som er ansvarlige for å 
gjennomføre fokusgruppeintervjuet, Tonje Anett Homb og Emily Nina Davidson. 
 
Hvordan blir jeg med?  
Dersom du kunne tenke deg å delta i prosjektet kan du:  
 

• Kontakte Emily Nina Davidson eller Tonje Anett Homb på epost. Skriv alderen din, 
hvilken klasse og hvilken skole du går på.  

• Ta kontakt med læren som gir deg denne informasjonen, og fortell at du vil bli med.  
 
Gjennomføring av fokusgruppeintervjuene vil skje i mars 2017. Videre avtaler om hvor og 
når vil gjøres etter påmelding.  
 
Med vennlig hilsen, 
 
Prosjektansvarlig 
Svein Mossige 
Professor 
Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt 
Mail: sveinmos@psykologi.uio.no 
 
Emily Nina Davidson 
Profesjonsstudiet i psykologi 
Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt 
Mail: emily.davidson@online.no 
 
Tonje Anett Homb 
Profesjonsstudiet i psykologi 
Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt 
Mail: tonjeaho@student.sv.uio.no 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv til voksne  
 
Universitetet i Oslo - Psykologisk institutt, i samarbeid med Redd Barna, ønsker å 
invitere ungdom mellom 16 - 18 år til deltakelse i forskningsprosjekt som omhandler 
ungdom og intimt bildemateriale 
 
Bakgrunn og hensikt 
Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo gjennomfører i samarbeid med Redd Barna en 
undersøkelse av ungdoms holdninger til og forestillinger om deling og mottak av intimt 
bildemateriale.   
 
Vi ønsker å undersøke ungdoms tanker rundt dette fenomenet, hva de tror er grunnen til at 
noen sender og deler slike bilder, hva de vet om mulige konsekvenser av dette og hvordan de 
tror ungdoms psykiske helse kan påvirkes av slik deling.  
 
Hva innebærer studien? 
Informasjonen fra ungdommen vil innhentes gjennom fokusgruppeintervjuer. Dette er 
intervjuer der 5-6 ungdommer sammen diskuterer påstander og spørsmål. Et slikt intervju vil 
ta ca. 60-90 minutter. Det vil gjøres opptak av intervjuet. Hver ungdom trenger kun å delta på 
ett fokusgruppeintervju.  
 
Mulige fordeler og ulemper 
Medietilsynet har nylig gjennomført undersøkelser som viser at deling og mottak av intimt 
bildematerialet er et fenomen som er tilstede i ungdomspopulasjonen. Ungdommen som deltar 
i denne studien vil kunne bidra med nyttig kunnskap som kan gi økt forståelse av et fenomen 
vi enda ikke vet så mye om. Gjennom å diskutere påstander vil ungdommene gi oss et bilde 
av hvordan dette fenomenet fremstår for dem i deres hverdag.  
 
Å delta i studien innebærer ingen kjente belastninger. Dersom noen av ungdommene 
underveis eller i etterkant av denne undersøkelsen ønsker å snakke med noen, kan de når som 
helst ta kontakt med de som leder intervjuet. Det vil også gis informasjon om hvordan 
ungdommen kan henvende seg ved behov.  
 
Hva skjer med informasjonen fra ungdommene? 
Informasjonen som fremkommer ved fokusgruppeintervjuet vil bli anonymisert, og bare 
behandlet av ansvarlige for denne undersøkelsen. Informasjonen vil bli brukt som data i en 
avsluttende hovedoppgave. 
 
Deltakelse 
Det er frivillig å delta i prosjektet og at deltakeren kan når som helst og uten å oppgi noen 
grunn kan trekke seg fra prosjektet uten at dette får noen konsekvenser. 
 
Ved eventuelle ønsker om å trekke seg, eller spørsmål til prosjektet, kan man henvende seg til 
de som er ansvarlige for å gjennomføre fokusgruppeintervjuet, Tonje Anett Homb og Emily 
Nina Davidson. Om du har noen spørsmål om prosjektet er det bare å ta kontakt på 
tonjeaho@student.sv.uio.no eller emily.davidson@online.no.  
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Dersom du kjenner ungdom som ønsker å delta i prosjektet kan du kontakte Emily Nina 
Davidson eller Tonje Anett Homb på epost. Skriv gjerne alder på ungdommen, hvilken klasse 
og hvilken skole de går på. Gjennomføring av fokusgruppeintervjuene vil skje i mars 2017. 
Videre avtaler om hvor og når vil gjøres fortløpende etter påmelding.  

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Prosjektansvarlig 
Svein Mossige 
Professor 
Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt 
Mail: sveinmos@psykologi.uio.no 
 
Emily Nina Davidson 
Profesjonsstudiet i psykologi 
Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt 
Mail: emily.davidson@online.no 
 
Tonje Anett Homb 
Profesjonsstudiet i psykologi 
Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt 
Mail: tonjeaho@student.sv.uio.no	
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Vedlegg 3: Forespørsel om deltakelse i 
forskningsprosjektet 

 
 

“Ungdoms holdninger til og forestillinger om deling og mottak av intimt 
bildemateriale.” 

   
      
Bakgrunn og hensikt 
Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo gjennomfører i samarbeid med Redd Barna en 
undersøkelse av ungdoms holdninger til og forestillinger om deling og mottak av intimt 
bildemateriale. 
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i dette forskningsprosjektet. Vi ønsker å undersøke 
ungdoms tanker rundt dette fenomenet, hva de tror er grunnen til at noen sender og deler slike 
bilder, hva de vet om mulige konsekvenser av dette og hvordan de tror ungdoms psykiske 
helse kan påvirkes av slik deling.  
        
Hva innebærer studien? 
Å delta i undersøkelsen innebærer å delta på et fokusgruppeintervju. Dette er et intervju der 5-
6 ungdommer sammen diskuterer påstander og spørsmål. Intervjuet vil ta omtrent 60-90 
minutter å gjennomføre. Det vil bli gjort opptak av intervjuet. Du trenger ikke dele personlig 
informasjon om deg selv.  
         
Mulige fordeler og ulemper 
Medietilsynet har nylig gjennomført undersøkelser som viser at deling og mottak av intimt 
bildemateriale er et fenomen som er tilstede blant ungdom. Du som deltar i studien vil bidra 
med nyttig kunnskap som er viktig for økt forståelse av hvordan ungdom har det og hva de 
opplever i sin hverdag. 
 
Å delta i studien innebærer ingen kjente belastninger. Dersom du underveis eller i etterkant av 
denne undersøkelsen ønsker å snakke med noen kan du når som helst kontakte de som leder 
intervjuet. Det vil også gis informasjon om hvor man kan henvende seg ved behov.  
          
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Alle opplysningene om deg vil bli behandlet konfidensielt, uten navn og fødselsnummer eller 
andre direkte gjenkjennbare opplysninger. Informasjonen som fremkommer ved 
fokusgruppeintervjuet vil bli anonymisert, og bare behandlet av ansvarlige for denne 
undersøkelsen. Informasjonen vil bli brukt som data i avsluttende hovedoppgave. Det vil ikke 
være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. Informasjonen vil 
slettes etter oppgaven er innlevert, innen utgangen av oktober.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt 
samtykke til å delta i studien. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen 
på siste side. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke. Dersom 
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du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte Tonje Anett 
Homb (tonjeaho@student.sv.uio.no) og Emily Nina Davidson (emily.davidson@online.no) 
  
 
 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg er villig til å delta i studien 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Alder, klasse, skole) 
 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert, rolle i studien, dato) 
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Vedlegg 4: Intervjuguide 
Hovedpåstander: 

1. Det er vanlig blant ungdom å sende nakenbilder.  

2. De som sender bilder gjør det for oppmerksomhet.  

3. Kjæresten har rett på et bilde når man har vært sammen en stund.  

a. Det er vanskelig å si nei til å sende et bilde, særlig til kjæresten. 

4. Når man sender et nakenbilde, må man regne med at det blir delt videre. 

5. Det er ubehagelig å tenke på at bilder man sender kan legges ut på nettet og ses av 

fremmede 

6. Voksne kan hjelpe dersom man får problemer etter å ha sendt et nakenbilde.  
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Vedlegg 5: Svar på framleggingsvurdering 
From: post@helseforskning.etikkom.no [mailto:post@helseforskning.etikkom.no]  

Sent: Thursday, December 08, 2016 11:53 AM 

To: Svein Mossige 

Subject: Sv: REK sør-øst 2016/2126 Generell henvendelse fra Svein Mossige 

 

Vår ref.nr.: 2016/2126 A 

Vi viser til framleggingsvurdering mottatt på e-post den 28.11.2016 angående prosjektet «En 

kvalitativ undersøkelse av ungdoms holdninger til og forestillinger om deling om mottak av 

intimt bildemateriale». Fremleggingsvurderingen er vurdert av komiteens leder. 

Formålet med prosjektet, slik det fremkommer av fremleggingsvurderingen, er å undersøke 

hva ungdom tror er årsaken til at det deles intimt bildemateriale, hva de anser som 

konsekvensene av slik deling og mottak av slikt materiale samt hvordan de opplever at 

ungdoms psykiske helse og utvikling kan påvirkes av slik deling. Det vil ikke bli innsamlet 

helseopplysninger i prosjektet. 

 

Etter REKs vurdering faller prosjektet, slik det er beskrevet, utenfor virkeområdet til 

helseforskningsloven.  Helseforskningsloven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning, i 

loven definert som forskning på mennesker, humant biologisk materiale og 

helseopplysninger, som har som formål å frambringe ny kunnskap om helse og sykdom, jf. 

helseforskningsloven §§ 2 og 4a. Formålet er avgjørende, ikke om forskningen utføres av 

helsepersonell eller på pasienter/sårbare grupper eller benytter helseopplysninger. 

Prosjekter som faller utenfor helseforskningslovens virkeområde kan gjennomføres uten 

godkjenning av REK. Det er institusjonens ansvar på å sørge for at prosjektet gjennomføres 

på en forsvarlig måte med hensyn til for eksempel regler for taushetsplikt og personvern. 

 

Vi gjør oppmerksom på at vurderingen og konklusjonen er å anse som veiledende jf. 

forvaltningsloven § 11.  

Dersom dere likevel ønsker å søke REK vil søknaden bli behandlet i komitémøte, og det vil 

bli fattet et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 

 

Med vennlig hilsen 

Anette Solli Karlsen 
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Komitesekretær      

post@helseforskning.etikkom.no      

T: 22845522      

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK sør-øst-Norge (REK sør-

øst) http://helseforskning.etikkom.no 
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Vedlegg 6: Hvor kan jeg få hjelp eller få mer informasjon 
om temaet? 

 
Kors på halsen 
korspahalsen.no 
Telefon: 800 333 21 (mandag-fredag 14-22) 
Chat (mandag-fredag 14-22) 
Mail (innlogging) 
Forum (innlogging) 
 
Her kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på det du  
har å si og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis.  
 
Sex og samfunn 
sexogsamfunn.no 
Telefon: 22 99 39 00 (mandag-torsdag kl. 09-11 og 1230-1430, og fredag kl. 09-11) 
Chat (mandag-torsdag kl. 17-2115) 
Drop-in (mandag-torsdag kl. 15-19) 
 
Slettmeg.no 
slettmeg.no  
Informasjon og veiledning 
Telefon: 911 29 392 (mandag-torsdag 11-16) 
Mail: hjelp@slettmeg.no 
Kontaktskjema (på nettsiden) 
 
Ellers kan du ta kontakt med helsestasjon for ungdom eller helsesøster på skolen din.  
 
Med vennlig hilsen,  
 
Emily Nina Davidson 
Profesjonsstudiet i psykologi  
Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt 
Mail: emily.davidson@online.no 
 
Tonje Anett Homb 
Profesjonsstudiet i psykologi 
Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt 
Mail: tonjeaho@student.sv.uio.no 
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Vedlegg 7: Tabeller  

Hovedtema 1 
Deskriptive beskrivelser 

Kilder 
4 

Referanser 
215 

Omstendigheter 4 131 
Relasjon sender og mottaker 4 97 

Kjæresterelasjon 4 45 
Vennerelasjon 3 26 
Datingrelasjon 3 17 
En vs. flere personer 4 9 
Fremmede 1 1 

Alder 4 23 
Autonomi 4 21 

Bestemme selv 4 12 
Forventninger og press 4 10 
Ufrivillig mottak 3 6 

Tillit 4 20 
Miljø 2 5 

Definisjon av nakenbilder 4 54 
Vanlig 4 47 
Metode 4 43 

Sosiale medier 4 42 
Snapchat 4 22 
Instagram 3 11 
Tinder 4 7 
Messenger 3 6 
Facebook 2 5 
Hot or not 1 3 
KiK 1 2 
MMS 1 2 

Analoge bilder 1 2 
Populærkultur/skjønnhetsidealer 4 20 
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Hovedtema 2 
Konsekvenser av deling 

Kilder 
4 

Referanser 
206 

Eksterne konsekvenser 4 152 
Bildet spres 4 62 
Relasjonelle konsekvenser 4 68 

Foreldre og familie 4 36 
Skuffelse 4 13 
Ubehagelig situasjon 3 12 
Tape ære 1 6 
Straff 1 5 
Mulighet for støtte 1 3 
Selvmord 1 2 
Sinne 1 1 
Bryr seg lite 1 1 

Jevnaldrende 4 32 
Negativt inntrykk 4 14 
Rykte 4 13 
Mobbing og negative kommentarer 2 12 
Sympati 1 1 

Negative konsekvenser for arbeidsliv 1 3 
Psykiske konsekvenser 4 21 

Skam 3 9 
Frykt for konsekvenser 2 5 
Ubehaglig følelse 2 4 
Selvmord 3 4 
Ydmykelse 1 3 
Depresjon 1 1 

Vise eller videresende 3 17 
Konsekvenser for den som deler videre 4 16 

Juridiske konsekvenser 4 8 
Aksept og økt kredibilitet 2 7 
Økt selvtillit 1 2 
Oppfattet som skryt 1 1 

Andre konsekvenser 3 12 
Bildet forsvinner ikke 3 9 
Bildet tas ut av kontekst 2 3 
Normalisering av kropp 1 1 

Interne konsekvenser 4 56 
Relasjonelle konsekvenser 4 34 

Økt nærhet 3 10 
Bli likt 2 7 
Avvisning 3 6 
Positiv respons 2 5 
Negativ reaksjon 1 2 
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Få tilbake 2 2 
Psykiske konsekvenser 4 25 

Frykt for spredning 4 12 
Økt selvtillit 2 4 
Frykt for reaksjonen 1 3 
Glede/moro 2 3 
Føles sårbart 3 3 
Dårlig selvtillit 1 2 
Anger og skam 1 1 
Flauhet 1 1 

Moderatorer for konsekvenser 4 26 
Gjenkjennelse 3 10 
Kulturforskjeller 3 8 
Personlige faktorer 3 6 
Type kropp 1 3 
Rykte 2 3 
Type bilde 2 2 
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Hovedtema 3 
Nakenbilders funksjon 

Kilder 
4 

Referanser 
94 

Bekreftelsesbehov 4 25 
Oppmerksomhetsbehov 4 18 
Anerkjennelse 2 5 
Bli likt 2 3 
Like kroppen sin 1 2 

Vennskapelig tilknytning 3 24 
Humor 3 24 
Sjokkfaktor 2 5 

Seksuelle årsaker 3 18 
Få bilde tilbake 2 6 
Seksuell opphisselse 2 4 
Spenning 2 4 
Bryte isen 2 3 
Inngangsport til noe mer 1 3 
Seksuell utforskning 1 2 

Press 4 16 
Vanskelig å si nei 4 12 
Frykt for avvisning 2 3 
Få innpass 1 2 

Trygghet 3 12 
Mulighet for redigering/selektering 2 7 
Avstand til mottaker 3 4 
Trygg på mottaker 1 3 

Romantisk tilknytning 4 11 
Steg i et forhold 2 5 
Humor i et forhold 1 4 
Forelskelse 2 3 
Glede den andre 1 1 

 
 
 
Hovedtema 4 
Risikovurdering 

Kilder 
4 

Referanser 
58 

Hva som påvirker oppfattet risiko 4 46 
Ansvarsfordeling 4 15 
Alder og risikovurdering 3 5 
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Hovedtema 5 
Voksnes forståelse og hjelpeevne 

Kilder 
4 

Referanser 
44 

Hvem kan hjelpe? 4 29 
Foreldre 4 18 
Skolevesen 4 12 

Helsesøster 3 5 
Rådgiver 2 3 
Lærer 1 2 
Miljøarbeider 2 2 

Rettsvesen 3 7 
Politi 3 6 
Rettssak 1 1 

Helsevesen 3 3 
Psykolog 2 2 
BUP 1 1 
Chat 1 1 

Annen familie 2 2 
Type hjelp 4 23 

Lite hjelp å få 4 13 
Støtte 3 9 
Roe ned situasjonen 2 6 

Voksnes forståelse 4 10 
Generasjonsskiller 4 10 

 

 

Hovedtema 6 
Kjønnsrollemønster 

Kilder 
4 

Referanser 
62 


