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Hvem er jeg? 

2 



Oversikt  

• Nettets historie og endringer i bruk og 
former for selvpresentasjon 

 

• Sannhet, løgn og identitet på nettet. 
Selfies som identitetsprosjektet  i sosiale 
medier 

  

• Har det blitt vanskeligere? Identitet og 
synlighet som utfordring i sosiale medier 
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15 år siden og i dag - livene våre digitaliseres  

 



En digital kultur 
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Jeg klarer ikke å ta i ark, så bøker er 
ikke helt for meg (…) jeg har faktisk 

skrekk for papir. 

Kilde. Natt & Dag 10/2012 – intervju med rosablogger Sophie Elise 
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Vi er alle del av et stort sosialt eksperiment, særlig Norge og Norden 
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18 mnd. gjennomsnittsalder for å begynne med Internett 

Kilde: E.Staksrud (2012) http://www.klikk.no/foreldre/article751289.ece 
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Internett og sosiale medier i endring 
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Internett og sosiale medier i endring  

 

(nye) venner 

Info/under- 

holdning 

Unge Brukere 

Tekstbasert 

Hensikt 

 

Teknologi 

Anonym Normer 

Yngre og  

eldre 

Eget navn/ 

synlighet  

læring/skole/ 

jobb/familie 

politikk 

3D/mobil/ 

rike medier 

flere applikasj. 

Eksempler 

Kilde: Brandtzæg og Heim, 2008/oppdatert 



Sosiale relasjoner på nett  

Høy fysisk nærhet  

11 
Lav fysisk nærhet  

Nære offline venner, sterke bånd 

(facebook)  

 

 

 

Bekjente offline venner, svake bånd 

(facebook) 

 

 

 

Online venner som blir offline (twitter) 

 

 

Kun online venner, enkle å komme i 

kontakt med og enkle å bryte 

(spillverden, chat), 

Fra 2006 (og FB) 
har vi gått fra 

sosialisering med 
ukjente til å 
omgås de vi 

kjenner fra før på 
nett  

Vitak/Granovetter  



Anonymitet  og avaterer  

Internettets tidlige fase (1995) 

Online identiteter korresponderte ikke med offline. Vanlig at brukere 

utforsket ulike identiteter  (avatarer) i anonyme omgivelser. Særlig 

mennesker med lav selvtillit i ansikt til ansikt-situasjoner opplevde mer 

trygghet og kontroll til å eksperimentere med flere identiteter online 

  

                "RL is just one more window, and it's usually not my best one." 
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Løgn og eksperimentering  

” He spends his time constructing a life 

that is more expansive than the one he 

lives in physical reality” (s. 192).  
 

 

" You are what you pretend to be...you 

are what you play." (s. 193). 
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(Før) identitet i anonyme omgivelser   

(..)jeg har slitt med flere sosiale problemer oppgjennom 

årene som fra barn til ungdom. Havnet mellom barken og 

veen i systemet. Har lese og skrivevansker (….) 

 

Så kom jeg over spillet World of Warcraft, det ga meg en 

mulighet til og bygg opp en karakter i en annen verden, 

skap ett rykte, vær noe, bidra i felleskap, til å oppnå noe. 

Det ga meg rom og tid til å få bygd opp selvtillit, fokuset 

mitt gikk nå mot spille istedenfor att jeg brukte dag og natt 

på å fore egoet mitt med vrangforestillinger og 

tvangstanker. Nå blir jeg trøtt igjen i løpet av natten og 

sover godt ut å lever ett mere normalt liv. går ikke rundt 

med daglig psykisk slit lenger. 
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Nå!  

"Enten er du synlig eller så deltar du ikke!"  

 

 

 

 Robert Kozinet 
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      Både privatsfæren og samfunnsdeltagelsen  

                       flyttes over i sosiale medier 
 

- Skillene mellom det digitale og fysiske viskes ut 

-  Skillene mellom det private og det offentlige viskes ut  



Nettverksindividualisme 

Nettverksindividualismen, handler om at det er personen 

som er i fokus, løsrevet fra kontekst gjennom teknologi, og 

dermed mindre avhengig av bosted, familien, jobben, eller 

organisasjonen. Dette frigjør derfor individet fra 

predefinerte grupper 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 (Kilde Barry Wellmann) 

 



 

 

 

Teknologirelasjon –  

teknologien viktigere enn menneskene 

 

"Our social preferences are evolving to include, and in 

many cases even prefer, technology over people" 
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2011 
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16-19 åringer bruker (8,5 timer i hver dag),  

61,5 timer per uke på nye medier 

 (Ipos, MMI, 2013) 
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Eldrefloka 



Cirka 3 millioner har nå profil på Facebook, og over 

halvparten er innom der hver eneste dag!  
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Kilde: Ipsos, MMI 

mai 2013 

Kilde: Kampanje, 2011 
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3.2 milliarder  "likes" og  kommentarer   

hver eneste dag på Facebook 
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http://socialfresh.com/facebook-ad-infographic/?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it 



Menn vs kvinner 
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Utfordringen er at disse nye 

kommunikasjonskanalene er svært forskjellig 

fra vanlig fysisk interaksjon  



Den første gruppeteknologien 

"mange til mange kommunikasjon" 

Clay Shirky: Ted Talk, How social Media makes history  
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71 957 unike besøkende var innom Voe sin blogg  

(over det dobbelte av dagsavisen.no) 
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Generelle kjennetegn ved ny kommunikasjon 

1. Vedvarenhet/Lagring: Til forskjell fra vanlig 
kommunikasjon mellom andre i offentligheten, 
vedvarer kommunikasjon på nettet for all 
fremtid  

 

2. Søkbarhet: Digitale identiteter er finnbare 
gjennom ”søk”. Dette er per i dag umulig i den 
fysiske verden 

 

3. Reproduserbarhet: I virkeligheten kan man 
bli feiltolket, men på nettet kan man på 
kopiere, manipulere, klippe og lime, og det er 
vanskelig å skille ”originalen” fra ”kopien”.  

 

4. Usynlighet: Usynlige tilskuere - I virkeligheten 
har man i stor grad oversikt over hvem som 
ser og hører på en. På nettet har vi ingen 
kontroll med hvem og når noen studerer våre 
utrykk 

»   

(kilde danah boyd, 2007)  

 

 



Facebook 

 1300 sider digitale spor 

Max Schrems (25 år), student i Salzburg spurte Facebook om å få alle 

personlige data lagret om han. Mottok en pdf-fil med 1300 sider 
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90%  
av verdens data er produsert de to siste årene 

30 
Kilde: IBM og Datatilsynet (2012) 

 



Social presence theory  

Sannhet, løgn og identitet på sosiale medier  

 

 

Gordon Allport  “What changes in an individual’s normal solitary 

performance occur when other people are present?” (Hogg 

and Abrams,p. 118). 

 

 

 

 

I sosiale medier og på blogger er vi omgitt av et stort publikum, er vi 

oss selv, roter sosiale medier med hodene våre eller tilbyr teknologien 

oss bare nye måter å konstruere oss selv på, snakker vi om en økende 

narsissisme?  
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Hva er selfies, hvordan og hvorfor brukes det? Påvirker bruken av 

selfies identitetsdannelsen, løgn og sannhet? 

 



Mer synlighet skaper et behov for kontroll 

Selfies handler om noe langt mer enn et 

fotografi knyttet til selpromotering og 

selvforherligelse, det handler om å skape 

kontroll rundt fortellingen om seg selv  

33 



Samtidig skaper en utflytende nettverksindividualisme 

ett økende behov for å definere seg og å markere 

avstand til andre 
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Selfies som samfunnsengasjement 
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Autentisitetsbegjæret, "prøver for hardt" 
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#bakfasaden 

Den upolerte (men redigerte) sannheten 
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Identitet og synlighet som utfordring  

 
(rate- og overvåkningssamfunnet) 
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"Life may not be much of  a gamble, but 
interaction is.” 

 
-Erving Goffman 
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Identitetskonstruksjon, popularitet og 

synlighet virker sammen i sosiale medier  
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Likes-press på Facebook 
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Rating 
samfunnet 



Arkitekturen i sosiale medier har gjort det private og offentlig 

rom for vanskelig og skille 
 

Hvem deler jeg egentlig hva med? 
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"Jeg deler altså er jeg"  

 
(Sherry Turkle, 2012) 
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Jeg føler ikke jeg kan gjøre noen ting (på 

Facebook) uten at alle ser det, og det har vært 

noen kjipe bilder som har vært tagga som jeg ikke 

vil at kanskje mamma skal se, (..) dattera si full på 

fest liksom. Det føler jeg er litt ute av kontroll, og 

det synes jeg er litt skremmende egentlig   

 
(Jente 23 år, intervju 2009)  

(Brandtzæg, Lüders, Skjetne, 2010) 
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Vi er sårbare  

Noen kan stjele og sverte identiteten din  



Mot en mer diskret og 

privatkommunikasjonsform 

 

 

"Jeg er 17 og merker at vår generasjon 

skriver veldig lite (på Facebook), faktisk 

poster vi ingen nyhetsoppdateringer"  
 

 

(Jente, 17 år, undersøkelse delTA, september 2013) 
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Det er en klar trend mot apps som støtter private og lukkede meldinger. 

 

. 
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De unge gjemmer seg for de voksne 
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Uhemmet identitetslek flyttet over på 

SnapChat 

 

52 



Konklusjon – livene og relasjonene endres i en 

digitalisert verden…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, det er blitt vanskeligere med identitetsdannelse i dag fordi vi må drive 
identitetskonstruksjon på så mange, skiftende og sosialt kompliserte arenaer, 
arenaer hvor vi er sårbare. Unge forsøker nå å begrense antall koblinger og 

nettverk, noe "flukten" fra Facebook illustrerer. Fremtidsperspektivet går i retning av 
et mer utflytende skille mellom online og offline identitet.  
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• Kontakt:  

 

– Epost pbb@sintef.no 

– Twitter @PetterBB  
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