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Sammendrag
Bakgrunn og formål
Utgangspunktet for masteroppgaven er personlig interesse for tema. Økt kroppsmisnøye blant
unge jenter og sterke kulturelle føringer for «idealkroppen» er viktige begrunnelser for
bakgrunn og formål. Det er 7 år siden jeg selv sluttet på videregående og hvordan en
presenterer seg selv utad ser ut til å ha en mye større betydning for unge jenter nå, enn da jeg
selv var på samme alder. Ideen til masteroppgaven fikk jeg i en forelesning med Finn
Skårderud høsten 2013. Han sa: «internett er livsfarlig, spesielt for de som har det vanskelig
på ulike måter». Han snakket videre om ulike sosiale medier og trakk spesielt frem blogg og
ulike bloggere som et negativt påvirkningsmoment. Jeg var kjent med fenomenet blogg fra
før. Jeg fikk imidlertid etter denne forelesningen nye briller å se gjennom når jeg studerte
disse bloggene på nytt. Jeg utforsket kommentarfeltene på ulike innlegg og ble overveldet
over fokuset på kropp og utseende. Oppgavens overordnede formål er å forsøke å få en
oversikt over hvilken påvirkningskraft bloggere sitter på i forhold til selvoppfatning hos unge
jenter. Media er en stor del av både barn og unges hverdag og informasjon er tilgjengelig på
en helt annen måte enn for bare noen få år siden. Gjennom blogg får unge jenter tilgang på, i
mange tilfeller, svært detaljerte beskrivelser av operasjoner, slanking, tanker om depresjon,
trenings- og kostholdregimer osv. Blogg ser ut til å forankre en sterkere og sterkere posisjon i
samfunnet. Dette avspeiles i hvordan bloggere stadige blir omtalte i landet største medier og
hvordan reklamebransjen satser stort på blogger for markedsføring av sine produkter.

Problemstilling og forskerspørsmål
Min problemstilling lyder som følger:
Er lesing av blogg med på å utvikle en negativ påvirkning på unge jentes oppfatning av seg
selv i forhold til kropp og utseende?

Jeg har arbeidet frem fem forskerspørsmål for bedre kunne belyse og underbygge
problemstillingen. Disse er;


Hvem leser blogg og i hvilken grad er bloggverden til stedet i livet deres?



Er det sammenheng mellom lesing av blogg og negativ påvirkning av utseende og
kropp?

V



Endrer unge jenter oppfatning av seg selv som en følge av blogglesing? På hvilken
måte blir de påvirket?



Fører lesing av blogg til endring i unge jenters forhold til kroppsmodifisering?



Er de som mener de har et godt selvbilde og kroppsbilde mindre utsatt for påvirkning?

Metode og analyse
Det er benyttet kvanititaiv metode med bruk av spørreskjema i denne masteroppgaven.
Utvalget består av 147 informanter i alderen 13-23 år. Datamaterialet er hentet inn fra en
ungdomsskole, en videregående skole og gjennom en internettundersøkelse.
Forskningsdesignet som er benyttet er kausalt design. Datamaterialet er analysert, bearbeidet
og systematisert ved hjelp av dataprogrammet Statistical Package for Social Sience (SPSS).
Resultatene er fremstilt i tabeller og figurer.

Resultater
Det ser ut til å være en tendens at for mange av unge jenter er bloggverden tilstede i livet
deres i betydelig grad. Det er 43 % av informantene som er enig i at de blir negativt påvirket
av blogg og 87 % opplever at det kommer kropps- og utseendepress fra blogger. 45 % av
informantene oppgir at de sammenlikner seg med bloggerne. Unge jenter sammenlikner seg
med redigerte utklipp fra andres liv gjennom en blogg. Sammenhengen mellom lesing av
blogg og negativ påvirkning ved kropp og utseende er svært komplekst. Noen blir påvirket,
andre blir ikke – det kommer an på totaliteten. Min undersøkelse avdekker relativt betydelige
tall som indikerer at blogg medfører at mange unge jenter forsøker å endre kroppen sin ved
slanking, dietter/kosthold og trening som en følge av blogglesing. Det er rundt halvparten av
informante som syntes det er viktig å være «veldig sunn» og trene mye som en følge av
blogglesing. 33 % av har prøvd ulike typer dietter eller kosthold funnet på blogger, 40 % av
har slanket seg og 17 % sier de ønsker seg kosmetisk kirurgi som en følge av blogglesing.
Engelsrud (2006) knytter subjektes agering mot kroppen direkte opp mot den glamorøse
markedsføringen rettet mot endring av kroppen og hvordan kroppen blir brukt i
identifikasjonsprosessen. Å ha et godt selvbilde og positivt kroppsbilde ser ut til å være en
beskyttende faktor for negativ påvirkning fra blogg.
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1 Innledning
Store fysiske, psykologiske og sosiale endringer preger ungdomstiden for alle gutter og
jenter. Disse endringene henter sin mening i de historiske, kulturelle og sosiale rammene
rundt ungdommen og også de forventningene som er knyttet til ungdomstiden, både fra
omgivelsene og de unge selv (Kvalem & Wichstrøm, 2007). I denne oppgaven vil jeg se på
hvordan unge jenter håndterer møte med nye medier. Line Orvedal, psykiatrisk sykepleier og
faglig leder i rådgivning og spiseforstyrrelser sier i en artikkel i VG (2. juli 2013) at kriteriene
for hva som er en «godkjent» kropp stadig blir snevrere. Før var det viktig med en slank og
tynn kropp, nå er det trening og stramme kropper som er viktig og «riktig». Her er det mange
som faller utenfor. Ingela Lundin Kvalem har også uttalt seg i samme artikkel. Hun sier at det
er et stort press på å skulle være «perfekt». Mange unge jenter opplever at de skal være både
flinke og pene. Dette presset forsterkes av ulike typer media. Jentene ser bilder av perfekte
kropper, langt fra hvordan de selv ser ut.
Den tidsepoken ungdommene vokser opp i, samt samfunnet, vil påvirke deres utvikling,
relasjoner, tilpasning og problemer. Finn Skårderud (2010) sier at mennesker skaper nye
medier, og disse påvirker igjen hvordan mennesker skaper seg selv. Han mener med dette at
vi former oss selv gjennom hvordan vi uttrykker oss og blir igjen formet av de svarene og
tilbakemeldingene vi får.

Kvalem og Wichstrøm (2007) mener at en viktig samfunnsendring ungdommer nå må
forholde seg til er medieutviklingen. Bruken av spesielt internett gir nye muligheter og
utfordringer for blant annet ungdom. Internett gjør det lettere å finne likesinnede, snakke om
problemer, prøve ut identiteter, finne informasjon og ungdom får flere valgmuligheter. I
likhet med Kvalem og Wichstrøm (2007) mener Skårderud (2010) at det positive ved
internett er åpenbart. Mennesker over hele verden kan møtes og bli venner ved kun noen få
tastetrykk. En trer ut i et stort fellesskap. Her kan ungdom fortelle fritt om personlige
problemer med rus, spiseproblematikk eller selvskading. For mange kan det å skjule seg bak
skjermen få en til å åpne seg. Skjermen blir et sted ungdom kan gjemme seg bak. Her kan
ungdom oppleve at de blir tatt godt i mot med alle sine ulike sider. De sender ut ulike bilder
på seg selv og kan få tilbake støttende og positive svar. Ansiktet, blikket og kroppen blir stilt
i skyggen og en blir modigere og mer ukritiske på nett.
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Kvalem og Wichstrøm (2007) trekker frem at internett også innebærer negative
påvirkningsmuligheter, eksempelvis økt kroppsfokus. De skriver at fler valgmuligheter kan
forvirre og gjøre idealene om å være vellykket, unik og suksessfull enda strengere og mer
uoppnåelig. I en artikkel i Dagbladet (15. november 2010) forteller tidligere blogger Linnéa
Myhre hvordan unge jenter spurte henne om hjelp til å få en spiseforstyrrelse.
Idrettsprofessor Jorunn Sundgot – Borgen sier i samme artikkel at mange lesere ønsker å
spise slik som bloggerne. Kostholdsrådene kommer imidlertid fra ufaglærte. Sundgot Borgen er sikker på at det kommer en boom av ungdom med et negativt kroppsbilde og
forstyrret spiseatferd på grunn av bloggerne.

Skårderud (2010) påpeker også baksiden ved nye medier. Han beskriver internett som en
«verdensomspennende smittekilde». Videre sier han at nettet opphever skillet mellom pasient
og behandler. Her setter brukeren av internett seg i førersetet og det meste skjer utenfor de
profesjonelles kontroll. Her spres det mye som er usunt for andre brukere av internett, blant
annet slanketips og selvskadingstips. Skårderud (2010) avslutter artikkelen sin med:
«Internett åpner nye rom i oss, mellom oss og rundt oss. Men jeg ble et øyeblikk bekymret».
Det ble jeg også.

1.1 Bakgrunn og formål
Utgangspunktet for masteroppgaven er personlig interesse for temaet. Økt kroppsmisnøye
blant unge jenter og sterke kulturelle føringer for «idealkroppen» er viktige begrunnelser for
bakgrunn og formål for masteroppgaven. Det er 7 år siden jeg selv sluttet på videregående.
Hvordan en presenterer seg selv utad ser ut til å ha en mye større betydning for unge jenter nå
enn da jeg selv var på samme alder. Ideen til masteroppgaven fikk jeg i en forelesning med
Finn Skårderud høsten 2013. Han sa: «internett er livsfarlig, spesielt for de som har det
vanskelig på ulike måter». Han snakket videre om ulike sosiale medier og trakk spesielt frem
blogg og ulike bloggere som et negativt påvirkningsmoment. Jeg var kjent med fenomenet
blogg fra før. Jeg fikk imidlertid etter denne forelesningen nye briller å se gjennom når jeg
studerte på disse bloggene på nytt. Jeg utforsket kommentarfeltene på ulike innlegg og ble
overveldet over fokuset på kropp og utseende.

Oppgavens overordnede formål er å forsøke å få en oversikt over hvilken påvirkningskraft
bloggere sitter på i forhold til selvoppfatning hos unge jenter. Media er en stor del av både
3

barn og unges hverdag og informasjon er tilgjengelig på en helt annen måte en for bare noen
få år siden. Gjennom blogg får unge jenter tilgang på, i mange tilfeller, svært detaljerte
beskrivelser av operasjoner, slanking, tanker om depresjon, trenings- og kostholdregimer osv.
Jeg mener dette er bekymringsverdig. Blogg ser ut til å forankre en sterkere og sterkere
posisjon i samfunnet. Dette avspeiles i hvordan bloggere stadige blir omtalte i landet største
medier og hvordan reklamebransjen satser stort på blogger for markedsføring av sine
produkter. Med utgangspunkt i dette har jeg laget problemstilling og forskerspørsmål.

1.2 Problemstilling og forskerspørsmål
Min problemstilling lyder som følger:

Er lesing av blogg med på å utvikle en negativ påvirkning på unge jentes oppfattning av seg
selv i forhold til kropp og utseende?

Jeg har arbeidet frem fem forskerspørsmål for bedre kunne belyse og underbygge
problemstillingen. Disse er;


Hvem leser blogg og i hvilken grad er bloggverden til stedet i livet deres?



Er det sammenheng mellom lesing av blogg og negativ påvirkning av utseende og
kropp?



Endrer unge jenter oppfatning av seg selv som en følge av blogglesing? På hvilken
måte blir de påvirket?



Fører lesing av blogg til endring i unge jenters forhold til kroppsmodifisering?



Er de som mener de har et godt selvbilde og kroppsbilde mindre utsatt for påvirkning
i negativ form

1.3 Tidligere forskning på tema
Media er et utbredt forskerfelt. Sammenhengen mellom media og atferd er forsket mye på,
særlig voldelig atferd (f.eks Geen, 1991). Forskning på bloggers påvirkning på sine lesere har
ikke lykkes meg å finne. Det er imidlertid mye forskning som går på ulike medias påvirkning
på selvoppfatning og kroppsbilde. I forhold til årsaker for negativt selvbilde og kroppsbilde
er kulturelle faktorer og media trukket frem som mulige påvirkningsfaktorer. Medias
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påvirkningskraft er vist både i korrelasjonelle og eksperimentelle studier hvor jenter som
eksponeres for tynne mediebilder uttrykker umiddelbart dårligere kroppsbilde (Wertheim &
Paxton, 2011).

1.4 Oppgavens innhold og struktur
Kapittel 1 består i hovedsak av innledning, problemstilling med forskerspørsmål, samt
bakgrunn og formål for studiet.
Kapittel 2 tar for seg relevante begreper og teori. Kapittelet inneholder teorigrunnlaget for
gjennomføring av studiet. Her gjøres det rede for blogg som fenomen, faktorer omkring
påvirkning, sosialiseringsteori, selvoppfatning, kroppsfenemenologi, kroppsmodifikajon og
noen aspekter ved bloggere som referansegruppe med sammenlikningsteori og
maktperspektiv.
I kapittel 3 presenterer jeg metoden brukt for studiet med bakgrunn for og gjennomføring av
spørreundersøkelsen. Jeg drøfter spørreskjema og illusterer hvordan jeg har laget det. En
beskrivelse av undersøkelsens validitet og reliabilitet blir presentert, og i drøftningen av
validitet blir validitetssystemet til Cook og Campell (1979) benyttet. Avslutningsvis i kapittel
3 redegjør jeg for etiske overveielser.
I kapittel 4 presenterer jeg funnene fra spørreundersøklelsen gjennom tabeller og figurer.
I kapittel 5 drøfter jeg funnene opp mot teorigrunnlaget. Til sist i kapittel 5 følger en
oppsummering og konklusjon, samt tanker om veien videre.
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2 Teoridel
I dette kapittelet presenterer jeg teorier for hvordan påvirkning fra blogg finner sted og hva
denne påvirkningen kan føre til. Jeg starter med å gi leseren et innblikk i hva blogg er, samt
en innføring i «bloggverden» med presentasjon av to av de største bloggene i Norge. Deretter
presenterer jeg teori om hvordan vi former hverandre gjennom påvirkningen. Videre
presenteres soialiseringsteori for å få en forståelse av hvordan påvirkning får betydning for
hvordan en former seg selv i forhold til ytre forutsetninger, krav og utfordringer. Så
presenteres teori om selvoppfatning, kropp og kroppsmodifikasjon. Til sist i teorikapittelet
henter jeg opp teori som er gjort rede for og ser det i lys av mediepåvirkningen. Her bruker
jeg sammenlikningsteori og maktteori.

2.1 Blogg
Blogg er et nettfenomen som har hatt enormt rask utvikling siden 1990 – tallet. Fenomenet
ble før kalt weblog, men er nå kjent under begrepet blogg (Rettberg, 2008). Blogg vekker
umiddelbare assosiasjoner til «private» publikasjoner som legges ut på internett som en slags
dagbok i mange tilfeller. Forskning indikerer at den største andelen som leser blogger er
unge, og de fleste er jenter (Rettberg, 2008). Blogg er et fenomen som for alvor har tatt av i
Norge. I 2012 kom det en egen prisutdeling for bloggere; Vixen Bloggawards. Denne
prisutdelingen deler ut priser i klasser som mote – og trendblogger, skjønnhetsblogger,
interiørblogger og livsstilsblogger. Den nyeste kategorien deres er «årets treningsblogg». I
januar 2013 begynte også TV-serien «bloggerne» på TV2 Bliss. I denne serien følger vi blant
annet Sophie Elise som er personen bak bloggen; sophieelise.blogg.no. Sophie Elise blogger
om hverdagen sin. Hun deler også sine personlige erfaringer med innsprøyting av restylane
og botox i lepper og kinn og plastisk operasjon av nesa og silikoninnlegg. Hun skriver også
innlegg om ulike kosthold og dietter hun går på i perioder. Sophie Elise er 19 år og bloggen
hennes har ifølge blogglisten.no (1. februar 2014) 58.000 unike treff hver dag.

En annen kjent blogg er bloggen fotballfrue.no. Ifølge blogglisten.no har bloggen (1. februar
2014) nesten 100.000 unike treff hver dag. Fotballfrue legger ut innlegg 2-3 ganger hver dag.
Hun blogger om hverdagen sin. Bloggen blir ofte omtalt i landets største aviser. Mange
mener den fremstiller et urealistisk ideal. Det publiseres ofte innlegg om trening og
kostholdet hvor det beskriver utallige treningstimer og et kosthold basert på lchf-prinsipper
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(Low Carb High Fat). Mange tusen lesere blir daglig presentert for bilde av mat,
treningsmengder, lykke, smil, klær, smykker, fødsel, baby (Skårderud, 2013). Fotballfrue
selger seg selv som svaret på unikhet, vellykkethet og suksess. Det problematiske, sier
Skårderud (2013) er at mange blir avhengig av denne typen medier. De begjærer og hermer
etter bloggere i kost og trening. Mange misbruker og overdriver tipsene og rådene de henter
fra blogger. Alt er riktig, men hvor riktig er det egentlig, undrer han.

Blogging er et komplekst fenomen når det gjelder påvirkning. Den 25. februar 2013 får
kristinaandersen.no følgende kommentar på bloggen: «du blir jo ikke tynnere? Rart etter så
mye som du trener…». Den 24. april 2014 får hun en liknende kommentar «sorry, men du har
sjuuukt fucka bein. Så store og kraftige og dissformerte legger. I tillegg er dette etter
slankinga di. Du må spise myyyye mat ass. matvrak». Den 11. september 2012 får
sophieelise.blogg.no denne kommentaren: «du er jo styggere i virkeligheten?» Dette er tre
eksempler på hvordan de som sitter bak skjermen og skriver blogger også blir utsatt for
påvirkning. Bø (2005) skriver at den som påvirker blir også påvirket av noe. Det er ikke bare
en enveisprosess. Kraften i enhver påvirkning vil alltid avhenge av blant annet person og
situasjon. Den som handler er påvirket av noe. Jeg illustrer dette ved et eksempel; en blogger
får høre mange nok ganger gjennom kommentarfeltet at hun er tykk, og begynner å tenke det
om seg selv. Hun begynner på diett- og treningsregime. Kanskje hun vurderer eller utfører et
kosmetisk inngrep. Hun blogger usensurert om dette. Hun får høre etter en stund at hun har
blitt tynnere, har så fin kropp eller så fint utseende. Leserene vil vite hvordan hun har klart å
oppnå dette. Bloggeren deler ukritisk ut sine beste råd. Noen mener bloggeren er et dårlig
forbilde og noen mener hun fortsatt ikke er fin. Dette er en ond sirkel som i mange tilfeller vil
gjenta seg. Jeg vil imidlertid videre i oppgaven i hovedsak fokusere på virkningen blogger
har på sine lesere, ikke hvordan leserene påvirker bloggerne gjennom kommentarfelt og
lignende.

2.2 Påvirkning – om hvordan vi former hverandre
Inge Bø (2005) hevder at vi mennesker påvirkes og påvirker, kontrolleres og kontrollerer.
Vårt sosiale liv er dynamisk og påvirkning skjer både direkte og indirekte. Bø (2005) bruker
sosial og kulturell påvirkning som vide begrep. Han beskriver det som et mangfold av
prosesser og teknikker som påvirker oss, inkludert kommunikasjon, sosialisering,
etterlikning, konformitet, kontroll og sosiale sanksjoner, maktutøvelse, gjensidighet,
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massemedier, propaganda og fiktivt sosialpress. Særlig relevant for påvirkning fra blogger er
uttrykkene føyelighet, lydighet og konformitet som går igjen når et individ gir etter for ulike
forventninger om å innordne seg og være som alle andre. Bø (2005) bruker også uttrykket
sosial smitte om når en gruppe inspirerer medlemmene til felles atferd. Bloggere kan være en
gruppe mennesker som gjennom bloggene sine inspirerer leserne sine til eksempelvis å kjøpe
produkter eller gå på ulike dietter. Vi mennesker blir styrt både innenfra og utenfra. I denne
oppgaven vil jeg ha fokus på hvordan blogger kan styre noen utenifra.

I et hvert samfunn skapes det enigheter, for eksempel om hva som er stygt og pent, rett og
galt og om hva som har verdi. Dette er utgangspunktet for konformitet og sosial kontroll (Bø,
2005). Konformitet defineres, ifølge Bø (2005) som «dyptsittende og varige
personlighetsendringer – i holdninger, handlinger og væremåte i retning fellesverdier – som
skyldes påvirkning av andre, ofte i form av forventnings- og gruppepress. Imidlertid kan
endringene også skyldes modellering, sosiale sanksjoner, etablerte normer og andre
påvirkningskilder» (s. 92-93). Kroppsidealet er slank og veltrent. Utrykk som «thighgap», «1
like = 1 times fasting» og «thinspiration» sprer seg som ild i tørt gress på sosiale medier. Nå
er utrykket «strong is the new skinny» som spres raskt og internaliseres hos mange. Unge
jenter legger ut lettkledde bilder på bloggene sine sammen med kostholdsplaner, dietter og
treningsopplegg. Det kan se ut til at kroppen er et prosjekt som aldri blir ferdig hos mange.
Jeg vil nå se nærmere på hvordan unge jenter blir utsatt for påvirkning i sammenheng med
sosialiseringsprosessen.

2.3 Sosialisering
Askland og Sataøen (2009) sier at det ideelle målet for utvikling (sosialisering) er at individet
skal tilegne seg kompetanse for å fungere så godt som mulig i den sosiale og kulturelle
sammenhengen en er en del av. Barn og unge skal gjennom sosialiseringen oppnå sosial
kompetanse. Sosial kompetanse handler om å mestre samspillet med andre og lykkes i
omgang med andre (Lamer, 1997). Med hvert enkelt menneske følger dens personlige
biografi. Denne biografiene er farget av samspillet mellom de biologiske forutsetningene
(genetisk, nevrofysiologisk), det sosiale miljøet og de forutsetningene individet har til å gi
mening til sine fysiske og sosiale erfaringer (Askland & Sataøen, 2009). Sosialiseringen
oppfattes av Winger (1994) (referert i Askland & Sataøen, 2009, s. 115-116) som en relasjon
og transaksjon mellom individet og kulturen. Denne prosessen innebærer på en side at
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mennesket identifiserer, tolker og tilpasser seg samfunnsmessige handlingsmønstre og
normer, og på en annen side at individet redefinerer og forandrer disse samfunnsmessige
rammene gjennom å delta i det sosiale livet. Sosialiseringen handler både om å høre til i
kulturen og føle seg hjemme og å skille seg ut som et unikt menneske, med et særpreg.
Skårderud og Sommerfelt (2013) skriver at i ungdomstiden er en nevropsykologisk konstruert
slik at en kan ha det vanskelig med å tåle ganske vanlige utfordringer og belastinger.
Ungdomstiden er en tid med lav toleranse for frustrasjon og stress. I tillegg kommer det
morderne samfunnets komplekse krav til konformitet og sosial kontroll. Det stilles store krav
i form av ulike og motstridende verdier som det er særlig vanskelig for barn og unge og ta
stilling til og tolke (Askland & Sataøen, 2009). Dette er krav til den enkeltes sosiale
kompetanse (emosjonelle og relasjonelle) og kan ifølge Skårderud og Sommerfelt (2013)
sende unge mennesker ut i fortvilelsen. Skårderud og Sommerfelt (2013) skriver videre at i
kulturer og subkulturer som er preget av raske endringer og mye ustabilitet får kroppen og
kroppspraksis en fremtredende plass i den symbolske kommunikasjonen. Dette som følge av
at kroppen er så nærværende og konkret. Kroppen blir språk for sinnet, fordi sinnet er
umodent (Mead, 1947; Skårderud, 2004) (referert i Skårderud & Sommerfelt, 2013, s. 86-88).
I dagens samfunn skjer en del av sosialiseringsprosessen for ungdom bak pc-skjermen. Bø
(2005) snakker om sosialiseringens tre I-er: Imitering (modellæring), identifisering og
internalisering. Dette er viktige begreper for å forstå hvordan ungdommer blir påvirket av det
de ser på og leser når de sitter bak skjermen.

2.3.1 Imitering (modellæring), identifisering og internalisering
De tre I-ene henger tett sammen i sosialiseringsprosessen. Imitering dreier seg om prosessen
å kopiere væremåter, moter, enkeltreaksjoner som først er vist av en annen. Imitasjon kan
være både bevisst og underbevisst. Imitering rommer alt fra etterlikning av ytre atferd av mer
overfladisk natur (uten at ettervirkningene nødvendigvis er store eller alvorlige) til
modellæring som kan føre til dype og varige fjernvirkninger (Bø, 2005). I dette ligger det at
mennesker ofte kan ha en tendens til å overta meninger, idealer, verdier, osv. som en ser hos
andre mennesker. Da spesielt de menneskene en ser opp til og identifiserer seg med.
Tenåringer er mest utsatt for konformitetspress fra jevnaldrende, men også fra idoler,
forretningsstand og ”ungdomskultur”, skjønt fremdeles vender de seg til foreldre i viktige
saker (Bø, 2005). Barn og ungdom har gjerne foreldre og slektninger som rollemodeller, men
i tillegg til dette er forbildene deres ofte ulike kjendiser. Bloggere kan være blant disse.
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Blogger er ulike andre kjendiser fordi de er «nærmere» fansen sin ved at de deler stort sett
hele hverdagen sin. De kommuniserer også annerledes med leserne sine, fordi de ofte svarer
på spørsmål og kommentarer i kommentarfeltene på bloggen. På den måten kan de unge
jentene ha daglig kontakt med sine forbilder som gjør at de kommer nærmere. Bø (2005)
skriver at det finnes en enkel psykologisk lovmessighet som lyder slik: «andres atferd
disponerer for tilsvarende atferd hos den som observerer atferden» (s. 69). Det er flere
likheter mellom imitasjon og identifikasjon. Begge disse prosessene forutsetter en modell og
etterlikne eller identifisere seg med (Bø, 2005). Opprinnelig kommer identifisering som
begrep fra Sigmund Freuds psykoanalyse. Begrepet refererer i samfunnsfagene til en prosess
som skjer, enten bevisst eller ubevisst, når et menneske tar til seg karakteristiske trekk hos
personer eller grupper (Bø, 2005). Videre rommer begrepet en viktig bibetydning for det å
oppleve en positiv tilknytning eller tilhørighet til noe eller noen. Forskjellen på imitering og
identifisering er imidlertid at ved identifisering «forekommer det en dypere følelsesmessig
jeg-utvidelse og jeg-innlevelse – en form for empati – mellom deg og identifiseringsobjektet»
(Bø, 2005, s. 73). Bø (2005) skriver at en tar etter andre fordi en ønsker å bli likt eller bli ett
med en annen. Begrepet internalisering kan, ifølge Bø (2005), oversettes med å ta opp i seg inderliggjøre. Bø (2005) sier at for barn og ungdom et det først og fremst foreldre, venner,
lærere og slektninger som er de sentrale identifiseringsfigurene. Videre forklarer han at
gjennom denne primære identifikasjonen dannes identitet og eget selvbilde, og internalisering
skjer. Bø (2005) forklarer det med at identifiseringsobjekter tar bolig i oss; de internaliseres,
blir en del av vår selvopplevelse, vår identitet. Det som skjer er at ytre krav og trykk flytter
inn. Når noe internaliseres overtas de andres og samfunnets verdier, forventninger,
sanksjoner og skripter. Bø (2005) sier at dypest sett flytter hele kulturen inn (s. 125-126).
Georg H. Mead bruker begrepet symbolsk interaksjonisme om internalisering. Denne teorien
tar utgangspunkt i den kompliserte interaksjonen mellom folk. Symbolsk interaksjonisme går
ut på at alle mennesker som en treffer på sin vei tar bolig i oss med sine forventninger og
formaninger. Dette gjelder spesielt primærrelasjonene (the significant others). Mead har
senere utvidet denne betegnelsen til ”den generaliserte andre” som gjelder den enkeltes
innforlivelse av andres og samfunnets verdisett og forventninger til atferd. Den generaliserte
andre er dermed en fortetning av all menneskelig og samfunnsmessige påvirkning. Her er
samfunnets kulturverdier inkludert, som er det den enkelte bruker som måleinstrument for
egen atferd (Bø, 2005).
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2.4 Selvoppfatning
Gjennom sosialiseringsprosessen skapes barnets og ungdommens selvoppfattelse.
Selvoppfatningsteori dreier seg om individets oppfatning av seg selv innenfra. Den er også
kontekstbunnet (Duesund, 1995). Harter (1990) (referert i Duesund, 1995, s. 85) hevder at
den viktigste faktoren for selvoppfatning i ungdomstiden er kropp og utseende.
Selvoppfatning, selvfølelse, selvverd, selvbilde og selvtillit er godt etablerte begreper som
brukes om hverandre i dagligtalen. I masteroppgaven bruker jeg begrepet selvoppfatning og
mener med det «enhver oppfatning, vurdering forventning, tro eller viten som en person har
om seg selv» (Skaalvik & Skaalvik 2005, s. 75). Begrepet blir dermed en felles betegnelse på
ulike sider ved en persons oppfatninger, vurderinger og forventninger i forhold til seg selv.
På tross av kompleksiteten i selvoppfatningsbegrepet syntes det å være en enighet om
selvoppfatning blant forskere; selvoppfatning er en av de mest signifikante styringsfaktorene
for atferd (Greenwald 1982; Schlenker 1980) (referert i Duesund, 1995, s. 68). Neideffer
(1976) (referert i Duesund, 1995, s. 86) hevder at grunnen til dette er at alle har en sterk trang
til å ha positive følelser for seg selv.

Skaalvik og Skaalvik (2005) hevder at selvoppfatningen blir målt ved fem ulike dimensjoner.
Disse dimensjonene er fysisk selvoppfatning (utseende og/eller fysiske ferdigheter), sosial
selvoppfatning (popularitet og evnen til å omgås andre), akademiske og intellektuell
selvoppfatning (egne evner og prestasjonsnivå), emosjonell oppfatning (angst, sinne, glede,
eller tilfredshet) og moralsk og adferdsmessig selvoppfatning (en som følger regler og
normer, er til å stole på, oppfører seg som forventet). Det er summen av disse dimensjonene
som utgjør den totale selvoppfatningen til den enkelte person.

Et av mine forskerspørsmål er designet for finne ut om de som har et godt selvbilde og
positiv kroppsbilde er mindre utsatt for påvirkning fra blogger. En rekke undersøkelser har
vist at forsøkspersoner med sterkt behov for støtte og sosial anerkjennelse var mer konforme
enn sosialt trygge personer (Crowe og Marlowe, 1964) (referert i Bø, 2005 s. 140). I for
eksempel Stang (1972) (referert i Bø 2005, s. 140) ble det gjennom konformitetsstudier som
dokumenterte at personer med sterk selvverdsopplevelser lettere avviser konformitetspress
enn personer med en svak selvoppfatning. På bakgrunn av dette kan det se ut til at personer
med et godt selvbilde og kroppsbilde er mindre utsatt for ytre påvirkning enn personer med
en dårlig opplevelse av seg selv.
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2.4.1 Ideelt selvoppfatning og reell selvoppfatning
Den bevisste oppfatning en person har om seg selv består i følge Skaalvik og Skaalvik (2005)
flere perspektiver. Jeg begynner med å beskrive den reelle selvoppfatningen. Den sosial
selvoppfatningen – hvordan en person ser seg selv i interaksjon med andre – er en del av en
persons reelle selvoppfatning. I tillegg til dette kommer personens mening om hvordan han
eller hun blir sett på av andre. Dette kaller Skaalvik og Skaalvik (2005) persepsjon av andres
vurdering. Her er det et viktig skille. En jente kan for eksempel oppfatte at venninner syntes
at hun er slank (persepsjon av andres vurdering), men selv føle seg tykk. Det er allikevel ofte
et klart samsvar mellom de to dimensjonene. På denne måten blir persepsjon av andres
vurdering et sentralt grunnlag for utviklingen av reell selvoppfatning.

En annen side ved en persons selvoppfatning er hans eller hennes oppfatning av hvordan en
ønsker å være. Dette kaller Skaalvik og Skaalvik (2005) den ideelle selvoppfatning. Et
eksempel på dette kan være to personer som veier like mye, men allikevel vurderer den ene
seg som normal mens den andre vurderer seg som tykk. Den ene kan være fornøyd med sin
vekt, mens den andre er misfornøyd fordi hun ønsker å veie mindre. Avstanden mellom
nåværende vekt og ønskede vekt vil for denne personen kunne få konsekvenser for
selvvurderingen. Denne personens ønsket vekt vil fungere som en standard som personen ser
seg selv i forhold til.

En som skiller mellom to varianter av det ideelle selvbilde er Rosenberg (1979). Han skiller
mellom et ideelt selvbilde som er glorifisert og uoppnåelig og knyttet til våre drømmer og et
ideelt selvbilde som vi tar på alvor og prøver å strekke oss mot. Mennesker er vanligvis klar
over forskjellen mellom disse bildene. Vanligvis moderer mennesker sine idealer i retning av
det som de føler er oppnålig. Mange unge jenter kan drømme om å bli supermodell når de er
små, men dersom en ikke klarer det vil det for de fleste ikke få negative konsekvenser for
selvvurderingen. For noen derimot, blir avstanden mellom selvbildene så stor at det vil kunne
få katastrofale følger. James (1890) (gjengitt etter Skaalvik & Skaalvik, 2005 s. 82) hevder at
stadig tilkortkomming og frustrasjon som følge av at en ikke klarer å realisere drømmene sine
kan føre til psykiske problemer og psykososial mistilpassning. Det ideelle selvbildet
inkluderer en komponent kalt moralsk standard. Rosenberg (1979) hevder at mennesker er
styrt av et sett regler som de føler seg forpliktet til å leve etter. For hver enkelt person blir
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disse reglene er retningssnor for personens selvvurdering, og de er dermed indirekte med på å
styre hans eller hennes atferd. Skaalvik og Skaalvik (2005) sier at på bakgrunn av dette
former mennesker seg etter hvordan han eller hun tror en bør være eller ikke være. Det er et
sett påbud og forventninger rettet mot mennesker fra miljøet og også et sett påbud og krav
mennesker frivillig pålegger seg. Dette er den moralske standarden mennesker vurderer seg
opp i mot. En persons internaliserte normer sees ofte opp mot konvensjonelle moralnormer.
Den moralske standarden kan ifølge Skaalvik og Skaalvik (2005) ses som et idealselvbilde
som er knyttet til atferdsnormer. Det vil kunne føre til negativ selvvurdering dersom en
person ikke klarer å leve opp til sin moralske standard, altså idealselvbildet sitt. I verste fall
vil det følge fordømmelse av seg selvsom videre kan føre til skam og skyld. Igjen vil dette gå
ut over og få konsekvenser for personens selvverd. Dette er fordi en stadig kommer til kort og
ikke makter å realisere forhåpningene sine (Skaalvik & Skaalvik, 2005).

Som nevnt tidligere syntes det å være stor enighet om at selvoppfatning er en av de mest
signifikante styringsfaktorene for atferd. Personer vil hele tiden prøve å strebe etter å bli slik
han eller hun ønsker å fremstå. Personens ønskede bilde av seg selv begjærer handling.
Menneskelig atferd er altså ofte motivert av å oppnå eller å bevare et ønsket selv (Rosenberg,
1979). Kroppsbilde er en viktig del av selvbilde.

2.5 Kroppsfenomenologi
Renè Descartes står for det kartesianske skillet mellom kropp og sinn; dualisme. Her er
kroppen en del av res extensa, den sansbare verden vi ikke kan stole på. Her tilsvarer kroppen
det rommet den opptar som objekt. Dette objektformatet gjør at kroppen kan observeres i
forhold til kvantifiserbare størrelser og kroppen kan dermed plasseres inn i et mekanisk
koordinatsystem. Kroppen er i seg selv utenfor det som har med refleksjon å gjøre
(Skårderud, 2011). Denne dualismen gjør at menneskekroppen blir sett på med et mekanisk
øye. Kroppen blir altså til en ting. Skårderud (2011) skriver at sann kunnskap blir forankret i
res cogitans som er en motsetning til kroppens verden. Res cogitans er den tenkende
substansen som rommer sjel, intellekt, fornuft, følelser og ånd.

I kontrast til Descartes dualisme står forståelsen av forholdet mellom kropp og tanke som noe
sirkulært og sammensatt (Merleau-Ponty, 1945). Maurice Merleau – Ponty var den første
vestlige filosof som fikk gjennomslag for en teori om kroppen. Han blir referert til som
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«kroppens filosof» (Engelsrud, 2006). Merleau-Ponty (1945) hevder at «å eksistere i verden
er noe mennesket først og fremst har, gjør og er som kropp.» Han bruker begrepet «den levde
kroppen». Dette viser til at livet leves i og uttrykkes gjennom kroppen. Kroppen er
intersubjektiv, subjektiv, personlig erfarende og grunnleggende eksistensiell. Den er alltid
både et subjekt og objekt. Kroppen er i verden og da kommer verden inn i kroppen. Å være et
subjekt betyr for Merlau-Ponty å være i verden som kropp. Engelsrud (2006) skriver at ved å
reflektere over dette avdekkes det at bevisstheten er kroppslig og i verden. Bevisstheten
utgjør dermed ikke en egen virkelighet, som i Descartes dualisme, men den er både i kroppen
og i verden. Merleau-Ponty dreier det kartesianske skillet «jeg tenker, derfor er jeg» til «jeg
har en kropp, derfor er jeg». Det er altså gjennom og takket være våre kropper at vi har en
identitet og eksistens (Qvesel, 2008) (referert i Skårderud, 2011, s. 646).

2.5.1 Idealkroppen
Det er sterke kulturelle føringer for hvordan den «ideelle» kroppen skal være. Samtidig blir
det stadig økt kroppsmisnøye blant unge jenter (Ungdata, 2014). Det er mange unge
mennesker som har et problematisk, negativt og fjernt forhold til kroppen sin. Engelsrud
(2006) hevder at dette kan ha en sammenheng med dualismens kroppsbegrep og kroppens
status i dette begrepet. Giddens (1996) hevder at kroppen som et prosjekt står for en
oppfatning av at individet er selv ansvarlig for å forme den «ideelle» kroppen, i forhold til de
kulturelle føringer. Finn Skårderud (2013) skriver at mennesker alltid har vært opptatt av
religion, politikk, historie og ånd, men nå er det kroppene en er påfallende opptatt av. Han
setter det på spissen og sier at det kommuniseres gjennom push-up bh, biceps og fettprosent.
Skårderud (1991) hevder at kroppen som prosjekt, jager etter det ideelle selvet gjennom
kontroll og autonomi. Den betydelige mengden informasjon på blogger gir unge jenter en
rekke tilbøyeligheter til å forme utseende og kropp etter gitte idealer. Kroppen omtales og
presenteres som en gjenstand (Merleau-Ponty, 1945). Duesund (1995) forklarer dette
nærmere gjennom at en omtaler ofte kroppen som noe som kan trenes, granskes, slankes,
stelles, trimmes og pleies. Det er økt press på kroppen til både barn og voksne gjennom slik
den kommer til uttrykk på ulike arenaer som helsestudioer, kosmetisk kirurgi, ved slanking,
sunnhetslære, riktig kosthold og på norske blogger. Engelsrud (2006) sier at «den konstruerte
idealkroppen» er et av de klareste symbol på vellykkethet. Det er den slanke og veltrente
kroppen som er det rådende kroppsideal i det vestlige samfunn. Hun forklarer at tynnhet og
faste kroppsformer assosieres med viljestyrke og innsats og fete personer forbindes med
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dovenhet og latskap. Kroppen blir for noen et symbol og det ytre blir et uttrykk for det indre
(Skårderud, 2011).

2.5.2 Kroppsbilde
Bildet en person har på kroppen sin er i følge Duesund (1995) sosialt påvirkbart og kan
derfor også være ustabilt. Den mentale forestillingen om kroppen blir påvirket av
emosjonelle, kognitive og sanslige erfaringer. Kroppsbilde oppleves både ubevisst og bevisst.
Duesund (1995) hevder at det er nærliggende å anta at en person som har en negativ
selvoppfatning også kan utvikle et negativt kroppsbilde i en kultur som er så fokusert på
kroppen som den kulturen vi inngår i, i dag. Cash og Pruzinsky (1990) (referert i Kvalem
2007, s 34) definerer kroppsbildet som «persepsjoner (hvordan noe oppfattes og fortolkes),
tanker og følelser om kroppen og kroppserfaringer». Kvalem (2007) skriver at persepsjon av
egen kropp handler om oppmerksomhet på ulike deler av kroppen og videre hvor korrekt en
vurderer størrelse, vekt og form i forhold til de faktiske målene. Kroppens funksjon og dens
faktiske utseende spiller sammen med livslange kroppsrelaterte erfaringer og opplevelser i et
sosiokulturelt system av idealer og verdier knyttet opp til kropp og utseende (Kvalem, 2007).
Den enkelts bildet av egen kropp er ikke uavhengig av det biologiske utgangspunktet, altså
det objektive utseendet. Det kan imidlertid se ut til at det er den subjektive opplevelsen av
egen kropp og utseende som er det som er sentralt i kroppsbilde og som også påvirker
velvære og atferd (Kvalem, 2007). Det en ser i speilet er ikke for alle det som nødvendigvis
er fakta. Dette har å gjøre med at en fortolker det en faktisk ser. En kan være opptatt av
kroppsstørrelsen og en annen fokuserer på ulike deler av kroppen. Kvalem (2007) mener
begrepet fra et vitenskapelig ståsted består av flere dimensjoner. Hun trekker frem en
kognitiv dimensjon og en affektiv dimensjon. Den affektive dimensjonen av kroppsbildet går
på følelser i forhold til kroppens utseende og den kognitive dimensjonen er tanker og
oppfatninger knyttet til kroppens utseende og form. Det er den affektive dimensjonen som
har blitt forsket mest på. Grunnen til dette er fordi denne evalueringen av kroppen i positiv
eller negativ form har stor innflytelse på selvfølelsen og kan føre til endring i atferd.
Eksempelvis slankning eller kirurgiske inngrep. Kvalem (2007) hevder at det er liten
sammenhengen mellom faktisk utseende og det man ser og opplever i forhold til kroppen.
Flere studier har vist at kvinner er dårlige til å vurdere sin kropp. Eksempelvis fant Gabriel et.
al. (1994) (referert i Bø, 2005 s. 211) i en undersøkelse indikasjoner på at folk
gjennomgående er lite kapable til å kvalitetsbedømme sin egen fremtoning sammenliknet
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med andres bedømmelse. Som nevnt tidligere skapes det i et hvert samfunn konformitet. Det
er altså gjeldene skjønnhetsidealer i et samfunn som, i dag, er meget opptatt av apparisjon.
Det er ikke overraskende at mange bekymrer seg for sin fremtoning. Mennesker (spesielt
jenter) bruker mye penger og tid på å forsøke å nå opp til de rådene idealene. Her vil det
kunne være rimelig å trekke en konklusjon om at den som er dårlig til å vurdere egen kropp
og fremtoning ikke når opp til sitt ideelle, og muligens glorifiserte, selvbilde.

I en NOVA rapport utgitt 2/14 har forskerne Silje Hartberg og Kristinn Hegna gjort
interessante funn på unge jenter og kroppsbilde. Prosjektleder for undersøkelsen, Kristinn
Hegna, forteller at de har funnet en tydelig økning av jenter som ikke er fornøyde med egen
kropp. I 2010 var det 12 % av jentene som rapporterte at de hadde et negativt kroppsbilde,
men i 2013 er det 17 % som rapporterer det sammen. Forskerne mener dette er en stor økning
på bare tre år og kaller det en betydelig forverring. Denne ungdata-undersøkelsen ble
gjennomført våren 2013 blant nesten 5000 ungdommer på ungdomstrinnet og VG1 (Ungdata,
2013).

2.5.3 Modifikasjon av kroppen
Veksten av kroppsbildebekymring er viktig fordi den er hyppig assosiert med femvekst av
destruktivt spisemønster. Desto mer misfornøyde unge jentene er med kroppen desto mer
sannsynlig er det at de utvikler et destruktivt spisemønster i en livsviktig periode for fysisk
utvikling (Griffihs and McCabe, 2000) (referert i Wykes & Gunter, 2005, s 4). Engelsrud
(2006) skriver om kroppsmodifikasjon som referer til praksiser som tatoveringer, piercing,
plastisk kirurgi og bruk av implantater. Hun beskriver også skjæring, fasting, kutting,
renselsespraksiser og kroppsbygging som kroppsmodifikasjon. Videre skriver Engelsrud
(2006) at det er de siste 30 årene at interessen for denne kroppsmodifiseringen har økt i
Vesten. Hun knytter subjektets agering på kroppen direkte opp i mot glamorøs markedsføring
som er rettet mot endring av kroppen og at kroppen blir brukt i identifikasjonsprosesser.
Dette stemmer overens med det både Liv Duesund og Finn Skårderud også hevder om
tingliggjøring av kroppen og hvordan vi i dagens samfunn kommuniserer med kroppen. Alle
de tre bygger sine ideer på arbeidet filosofen Merleau-Ponty.
Spiseproblematikk
Det er stor enighet blant forskere at den kulturelle forståelsen av hva som er en ideell kropp
er av betydning for utbredelsen av spiseproblematikk. Mazur (1986) peker på at
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problematiske spisemønster har utviklet seg med det endrete skjønnhetsidealet. Han peker
videre på hvordan dette skjønnhetsidealet har endret seg fra 50 og 60 tallets fyldige kropper
til dagens tynne ideal. Oppmerksomheten rundt spiseproblematikk har også økt. Studier har
vist at internalisering av tynnhetsidealet fører til negativitet rundt egen kropp. Dette har igjen
sammenheng med å gå på diett og bulimiske symptomer (Stice, 2001). Internaliseringen av
samfunnets normer om å være slank kan være en faktor i forhold til spiseproblematikk.
Dunkley, Wertheim & Paxton (2001) sier at jenter i tenårene som opplever strekt press fra
jevnaldrende, familie og media er mer utsatte for slakning, mer misfornøyde med sin egen
kropp og mer utsatt for å skulle begynne på diett. Slanking og problematiske spisemønster er
utbredt blant ungdom i Norge, særlig blant jenter (Strandbu, Storvoll & Kvalem, 2007). Dette
er funn gjort i de landsdekkende Ung i Norge - undersøkelsene. Relativt få personer lider av
en diagnostiserbar spiseforstyrrelse, men det er mange som sliter med spiseproblematikk.
Denne spiseproblematikken er mer eller mindre alvorlig, men oppfyller ikke diagnostiske
kriterier for spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser betegnes om det mest alvorligste formene
for problematisk spiseatferd. Det er flere forskjellige typer spiseforstyrrelser. Det to mest
kjente er anoreksi (anorexia nervosa) og bulemi (bulimia nervosa). Overspising (Binge
Eating disorder) og ortorexi er to typer uspesifiserte spiseforstyrrelser (Soest, 2007). Dersom
flertallet av unge jenter og kvinner har et anstrengt forhold til kosthold, kropp og vekt kan det
føre til et anstrengt forhold til mat og spising. Dette er forhold som ikke går under noen form
for spiseforstyrrelse, men som helt klart kan føre til negative konsekvenser for den unge jenta
eller kvinnens velvære (Soest, 2007). Mest sannsynlig er diagnosen spiseforstyrrelser bare
den synlige tuppen av isfjellet når det gjelder den moderne besattheten av kroppsbildet som
dyrker avhengighet og eller destruktiv oppførsel som et middel for vekt og kontroll på
kroppsform (Wykes & Gunter, 2005).

Liv Duesund (1995) hevder at maten er løsrevet fra sin funksjon med å stille sult. Den har fått
en ny symbolfunksjon. I følge med spising og maten kommer det et sett med regler. Maten
skal være «ren» og proteiner er den viktigste energikilden. Fra før var unge jenter livredde
fett, nå er de livredde karbohydrater. «Hva er det så igjen å spise», undret Finn Skårderud seg
i en forelesning han holdt i desember 2013 hos interessegruppa for kvinner med
spiseforstyrrelser. På bekosting av matens ernæringsmessige verdi prioriteres stil, smak og
iscenesettelse (Duesund, 1995). I dag er det i samfunnet et større fokus på helse enn det har
vært tidligere. Det er «trendy» å være sunn. Dette hevder jeg på bakgrunn av de utallige
timene jeg har studert blogger og sosiale medier i forbindelse med denne masteroppgaven. I
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utgangspunktet er det bra å være sunn, men for noen kan det bli for sunt, så sunt at det blir
usunt. Hver mandag blir bloggleserene ønsket «en sunn, sprek og sporty uke» og ulike
oppskrifter skal «sunnifiseres» i det uendelige. Rene Girard (2013) viser til en kultur som er
oppslukt av mat og kropp. Han beskriver, i sin bok; Anorexia and mimetic desire, en kultur
besatt av blant annet kokebøker, matpalter og dietter for slankhet og sunnhet.

Trening
Det kan også se ut til at det å trene er «trendy». Det er styrketrening som gjelder for å få en
stram kropp. En skal være «fit». Skårerud (2013) uttrykker sine tanker om fenomenet fitness.
Han skriver at «fit» er stram og hard, men også knyttet til en ide om psykisk kontroll. Det
dreier seg om mosjon, men mer om emosjon. Det handler like mye om (hvis ikke mer) om de
estetiske formene som å være i form. Det blir lagt ned utallige timer på treningsstudioer for å
forme seg selv gjennom en kropp som skal vises frem. En former seg psykisk og sosialt med
kroppen. På treningsstudioet produseres det psykologi som, selvfølelse og sosial aksept, for å
bygge identitet (Skårderud, 2013). Normene for hva som er «bra» er imidlertid, som tidligere
nevnt, svært snevre og mange faller utenfor. Det er vel dokumentert at med trening følger det
mange helsemessige gevinser. Det er på en annen side noen som overdriver slik at det ikke
lenger er god helse. Engelsrud (2006) skriver at for at kroppen skal få sette seg ned og slappe
av, må kroppen først ha vært «flink». Å slappe av ligger i et spenningsfelt mellom det
attraktive og det forbudte. Kroppen skal først være flink og utføre. Dette blir først og fremst
knyttet til at kroppen har slitt eller prestert. Å ligge på sofaen uten grunn er noe kulturelt
uakseptabelt, en kan derimot ligge på sofaen etter å ha trent.

Ulike endringer av kroppen ligger mye nærmere tilgjengelig for mange i dag enn for noen år
siden. Engelsrud (2006) skriver at et av de mest dominerende mediebudskapene er at ingen
skal måtte leve med en kropp de ikke liker. Kontroll av matinntak, slanking og fysisk
aktivitet ser ut til å være en del av den daglige rutinen for mange unge jenter. For noen blir
dette alvorlig og gjør de syke.

Kosmetisk kirurgi
Kosmetisk kirurgi blir mer og mer tilgjengelig for de fleste. Jeg bruker begrepet kosmetisk
kirurgi fremfor plastisk kirurgi fordi førstenevnte ofte blir brukt som en betegnelse for
plastikk-kirurgi der formålet er å oppnå en kosmetisk gevinst uten at det er noen medisinsk
bakgrunn for inngrepet. Behandlingene blir ofte utført på private klinikker. Disse har ikke
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ikke krav om at operasjonene skal registrerers i Norsk pasientregister. Det er derfor
mangelfulle data om denne virksomheten i Norge (Ramm & Soest, 2011). Tall fra
levekårundersøkelsen om helse i 2008 viser at 5 % av i alderen 18 – 65 år har selv betalt for
en kosmetisk operasjon. Av disse er 5 % kvinner og 3 % menn (Ramm & Soest, 2011). Syv
av de bloggerne på de øverste plassene på blogg.no har tatt plastiske operasjoner (og er åpne
om det). De fleste har tatt silikoninnlegg. Bloggeren Sophie Elise har gjort flere kosmetiske
inngrep. I 2011 skrev hun et innlegg på bloggen sin om at hun ønsket å utføre ulike inngrep
(utdrag fra blogginlegget):

Jeg er så utrolig lei meg for at jeg er så gammel som jeg er, og at jeg sitter her dag inn og
dag ut og studerer meg selv og finner feil, uten krefter til å gjøre noe med det. Jeg har gjort
alt jeg kan, jeg har trent så mye som mulig for å den magen og den rumpa jeg ville ha,
men hva med alt det andre? Jeg vil ta restylane i leppene, silikon i puppene og jeg vil at
nesen min skal være mindre sånn at jeg slipper å være så utrolig redd og usikker hele
tiden. Det er jævlig kjipt å ha det på denne måten, og jeg er ikke dum eller overfladisk for
at jeg føler det på denne måten - og det kommer neppe til å gå over. Jeg har spart penger
til å gjøre dette, og jeg skal gjøre det. Jeg teller seriøst dager til den dagen jeg blir 18. Og
dere skal selfølgelig få være med å følge meg gjennom det hele:) (Sophie Elise, 1.
november 2011).

I 2013 har hun gjennomført flere kosmetiske inngrep, både kirurgisk og ikke-kirurgisk og
uttaler i et blogginlegg av det nærmest har blitt en avhengighet (utdrag fra blogginnlegget):

Jeg har tenkt mye på dette, men om man, som meg, føler en trang til å operere seg å finner
nye komplekser hele tiden, så er det en sykdom. Noe man blir avhengig av. Jeg måtte
virkelig ta meg selv sammen da jeg begynte å se på mulighetene for flere operasjoner, ikke
fordi jeg trenger det, men fordi jeg ville ha enda en operasjon å "se fram til". Følelsen av
at det alltid må være noe nytt, det blir en avhengighet og noe man ikke skal ta lett på. Jeg
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har tatt en virkelig gjennomgang med meg selv og funnet ut at uansett hva det er, så skal
jeg ikke fikse på noe mer. Nå har jeg gjort det jeg skal gjøre, og aldri noe mer.
(Sophie Elise, 22. oktober 2013).
Kosmetisk kirurgi blir aktuelt for stadig fler. Gjennom blant annet blogger får unge jenter
tilgang på informasjon om hvordan kroppslig avvik kan korrigeres og følger personene
gjennom opp- og nedturer. Ramm og Soest (2011) skriver i sin artikkel at kosmetisk kirurgi
har på noen få tiår gått fra å være en ekstremhandling for noen få, til å være en handling langt
flere vurderer. De vanligste inngrepene som gjøres er brystkirurgi (forstørring/forminskning),
fettsuging (mage, rumpe og lår) og øyelokkplastikk (Ramm & Soest, 2011). De siste årene
har kosmetiske inngrep som ikke medfører kirurgi eksplodert. Dette blir omtalt som
kosmetisk light-behandlinger. Dette er blant annet botox (en nervegift som skal glatte ut
rynker), restylane (fyllstoff) og kjemisk peeling (etse bort gammel hud og ny hud dannes)
(Norsk plastikkirurgisk forening; Von Soest et. al, 2010) (referert i Ramm & Soest, 2011).
Det er utført noen få studier for å forsøke å avdekke omfanget av kosmetiske inngrep i Norge.
En undersøkelse ble gjennomført i Troms og Finnmark i 2006. Her fant forskerene ut at 3 %
av kvinnene i alderen 18-35 år hadde utført kosmetisk kirurgi. Det var imidlertid nesten
halvparten av informantene som svarte at de kunne tenke seg å gjennomføre kosmetisk
kirurgi i fremtiden (Javo & Sørlie, 2006) (referert i Ramm & Soest, 2011). I denne
undersøkelen var kosmetisk kirurgi definert som en operasjon som er motivert fra et ønske
om å gjøre utseende bedre.

En vet lite om akkurat hvorfor kvinner legger seg under kniven for å utføre kosmetisk kirurgi.
Soest, Kvalem, Roald og Skolleborg (2004) har gjennomført en studie om kosmetisk kirurgi
blant norske kvinner for å forsøke å få pålitelige data om omfanget blant kvinner i Norge.
Undersøkelsen var landsdekkende og ble utført ved at et spørreskjema ble sendt til 2000
tilfeldige norske kvinner i alderen 22-55 år. Ved en svarprosent på 46 opplyste 7.7 % av
kvinnene at de hadde gjennomgått en eller flere kosmetiske operasjoner, og 22.6 % opplyste
at de hadde et øsnske om å ta en slik operasjon i fremtiden (Soest et. al, 2004). Spørsmålene i
spørreskjema handlet om kosmetisk kirurgi, demografiske data, selvfølelse og omgivelsenes
grad av aksepterende holdning til kosmetisk kirurgi. Aksept for kosmetisk kirurgi ble målt
ved om informantene hadde fått anbefalt kosmetisk kirurgi av noen eller om de hadde
kjennskap til noen som hadde gjennomført en kosmetisk operasjon. På bakgrunn av denne
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studien kjenner omtrent halvparten av norske kvinner til minst en person som har
gjennomgått en kosmetisk operasjon. Dette indikerer at mange norske kvinner på en eller
annen måte må forholde seg til kosmetisk kirurgi (Soest et. al, 2004). Analyser fra
undersøkelsen indikerer at det å ha blitt anbefalt operasjon og å kjenne noen som har
gjennomgått operasjon korrelerer med å ha gjennomgått eller ønsker å gjennomgå kosmetisk
kirurgi. Dette tilsier at pasienter formidler sine erfaringer fra inngrep til omgivelsene rundt.
Andre blir da oppmerksomme på mulighetene for kosmetisk kirurgi og vil kunne få en mer
aksepterende holdning til denne typen inngrep. Klinisk erfaring indikerer at lav selvfølelser er
en faktor for gjennomføring av kosmetiske kirurgi. Undersøkelsen antydet at det var
sammenheng mellom lav selvfølelse og ønske om å gjennomføre kosmetisk kirurgi.
Motivasjonen for å utføre kirurgi kan være styrket selvfølelse gjennom en forbedring av
utseende, men en viktigere faktor ifølge denne undersøkelsen er sosial aksept i kvinnens
miljø (Soest et. al., 2004).
Kroppen blir for mange til ett prosjekt som kan forandres og forbedres i det uendelige.
Engelsrud (2006) skriver at mengden med valgmuligheter innenfor kroppsmodifierende
helsetilbud, fokus på kroppen og fokus på icenesettelse av sin personlighet skaper engstelse
og sårbarhet. Det får oss til å tenke at kroppen vår ikke er «god» nok.

2.6 Bloggere som referansegruppe – makten til å påvirke
2.6.1 Mediesamfunnet
Vi lever i et mediesamfunn og blogg er en del av dagens massemedier. Gjennom bloggen sin
har en person mulighet til å sende sitt budskap ut til mange tusen mottakere på en gang. Bø
(2005) hevder at det er alminnelig enighet om at dagens medier har en veldig
påvirkningskraft på menneskers meninger, holdninger og om hva vi er opptatt av. Blogger er
for mange unge jenter en referansegruppe. Det er altså en gruppe vi tilhører, identifiserer oss
med eller har som forbilde. En referansegruppe kan prege våre holdning og handlinger, men
de kan også ifølge Bø (2005) fjernstyre oss. Sammenhengen mellom mediepåvirkning og
spesielle gjerninger er innviklet, men noe som er helt sikkert er at det hadde ikke vært
reklame hvis det ikke hadde fått folk til å kjøpe (Bø, 2005). Forretningsstanden bruker store
summer på annonser, annonser, plakater og de to - tre siste årene også markedsføring
gjennom blogg. Bø (2005) skriver videre at når det gjelder forståelsen av årsaks virkningssammenhengen er svaret på det at det kommer an på forskjellige faktorer. Hvordan
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en blir påvirket kommer an på totalsituasjonen. Totalsituasjonen utgjør et konglomerat av
variabler som samspiller. De samme variablene som for øvrig også gjelder ved
kommunikasjon. De ulike faktorene for hvordan mennesker blir påvirket er altså; egenskaper
ved sender, forhold ved innkodingen, altså hvorfan budskapet blir strukturert, valg av
medium, budskapets art, og egenskaper ved den som avkoder buskapet. I tillegg til disse
faktoreren kommer sammenhengen eksponeringen skjer i. Dette gjør sammenhengen mellom
årsak – virkning veldig komplisert.

2.6.2 Sosial sammenlikning
I teorier om sosial sammenligning har man funnet at barn og unge har behov for vurdere
egne evner ved sammenligne seg med andre, og da i første rekke med personer som er lik
dem selv i form av alder, kjønn og lignende (Festinger, 1954). Oppfatning av en selv blir
følgelig et resultat av vordan de fremst r i for old til andre. Festinger (1954) hevder at
mennesker er motiverte til å vurdere sine egne meninger og evner. Den soiale
sammenlikningsteorien kan knyttes opp mot hvordan blogger påvirker måten unge jenter
føler og tenker om seg selv fordi den beskriver hvordan individer vurderer og evaluerer seg
selv i forhold til andre (referansegruppen). Skaalvik og Skaalvik (2005) skiller mellom
sammenlikning med referansegruppe og enkeltindivider. Jeg skiller ikke mellom disse fordi
unge jenter kan sammenlikne seg med en blogger som enkeltindivid og samtidig bloggere
som referansegruppe. De kan sammenlinke seg med ulike deler fra de forskjellige. Jeg bruker
derfor begrepet referansegruppe som samlet begrep for bloggere videre.
Når en sammenlikner seg med andre er det ofte ikke objektive mål å sammenlikne seg med.
En vil da ofte sammenlikne sine egne evner, meninger og eget vesen mot andres (Festinger,
1954). En vil vanligvis vurdere seg selv enten opp eller ned i forhold til målet for
sammenlikningen. Unge jenter som sitter bak pc-skjermen vil i mange tilfeller måle seg selv
mot bloggerne. De vil i mange tilfeller tendere til å veie seg bedre eller verre enn målet.
Overveldende dokumentasjon viser også at vi nokså automatisk tillegger personer med
vellykkede kropps – og ansiktstrekk en rekke andre tiltrekkende egenskaper. Glorieeffekten
et uttrykk for når vi bedømmer en person, tror vi at visse egenskapene hos et menneske
henger sammen (Bø, 2005). Et vellykket utseende gir med andre ord mer status og påvirker
oss mulig mer enn vi aner. Når en ung jente sitter bak pc-skjermen og ser på blogger vil hun
ofte se ”perfekte” fremstillinger av et redigert utsnitt av en annens liv. Kanskje un legger til
andre tiltrekkende egenskaper ved personen. Hun sammenlikner seg selv med denne
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fremstillingen og kan være i fare for å vurdere seg selv ned i forhold. NOVA forsker Kristinn
Hegna uttaler seg i forbindelese med NOVA rapporten utgitt i 2/14, og forklarer at sosiale
medier kan bidra til et økt press på unge jenter i forhold til kropp og utseende. Ungdom er
spesialt sårbare for sammenlikningen mellom seg selv og presentasjoner av andre i medier.
Disse presentasjonene er ofte redigert og nøye utvalgt for å gi mottakerne et positivt bilde
(Ungdata, 2014). Media har en sterk påvirkningskraft i dagens samfunn. Blogger spesielt gir
mange referanser for pene, slanke og vellykkende mennesker som unge jenter sammenlikner,
begjærer og aper etter.

2.6.3 Makt
Mange bloggere sitter på makten til å påvirke flere tusen lesere hver eneste dag. Tiril Beatrix
Strangfort Uglum skriver i en artikkel på aftenposten (3. mai 2013) at bloggere må være seg
bevisst sin egen makt og påvirkningskraft. Hun skriver om det latinske navnet for
kommunikasjon som oversettes til å gjøre felles. Et relevant spørsmål i denne sammenheng er
om blogger gjør for mye til felles og misbruker makten de sitter på. Bak de ulike bloggene
sitter det ingen redaktør som tar et kristisk blikk på innleggene. Det er bloggeren som har den
fulle kontrollen over hva som publiseres på bloggen. Grunnen til at bloggere sitter på en så
stor makt er fordi det kan i mange tilfeller oppstå et unikt tillitsforhold mellom leser og
blogger (Uglum, 2013). Leserne får et dypt og detaljert innblikk i livet til bloggeren og
mulighet for stille spørsmål. Uglum (2013) hevder at i det kan utvikles et personlig og
venninneliknende forhold. Tenårene er, som nevnt tidligere, preget av sårbarhet og ikke alle
har evnen til å stå imot press som oppstår.

Jeg har før i teoridelen vært inne på begreper som føyelighet, lydighet, kontroll og
konformitete. Dette er alle begreper som assosieres med maktrelasjoner. Bø (2005) sier at en
person eller gruppe med makt har mulighet til å påvirke og kontrollere. Denne maktutøvelsen
ligger langs en dimensjon fra lett påvirkning til sterk tvang. Bø (2005) skriver om sosial makt
som; «den makt noen er tilskrevet eller har tilranet seg i kraft av sosial eller kulturell satus,
og som setter dem i stand til å påvirke andre til å endre atferd, holdninger, meninger og/eller
kompetanse». Dette stemmer godt overens med den typen makt norske bloggere sitter på. Bø
(2005) hevder at i vårt mediesamfunn oppnår forbilder en viss type makt kun på grunn av sin
synlighet. Forskerparet French og Raven (1959) (referert i Bø 2005, s. 151-152) beskriver
referende makt som en av seks typer sosial makt. I dette ligger det at en person identifiserer
seg med og/eller føler seg tiltrukket av kilden for påvirkning. Ved å vurdere dette i lys av
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påvirkningen fra blogger ser en hvordan det unike tillittsforholdet mellom blogger og leser
kan oppstå ved at de indtifiserer seg med og føler seg tiltrukket til blogger (kilden for
påvirkning).

2.6.4 Medieeksponering - er det farlig da?
Noen mediaforskere snur problemstillingen fra hva mediene gjør med oss til hva vi gjør med
mediene. Dette er en interessant problemstilling i tilfellet med blogg. Hvorfor fortsetter unge
jenter gjentatte ganger å gå inn på de ulike bloggene. Hva gjør at 100.000 norske jenter er
inne på blogger hver eneste dag og hva gjør en med stoffet som leses? I spørreskjema har jeg
med et spørsm l som lyder ‹‹ vorfor opprett older du lesingen av blogg?››. Her

per jeg p

å få en dypere innsikt i hva som får unge jenter til å lese de ulike bloggene.
Bø (2005) skriver i en overskrift; medieeksponering er det fa’li da? Videre skriver han at
faktum er at ikke noe redskap er farlig i seg selv – det gjelder massemedier så vel som kniver.
Han skiver at de kan ikke klandres for noe. Men bruken den kan være farlig; den kan også
klandres (s. 336-337). Bruken av denne typen medier kan være svært skadelig for
ungdommen, noe jeg har gjort rede for gjennom teoridelen. Men kan bloggerne ikke klanders
for noe? Er det ungdommens ansvar? Jeg mener bloggere burde reflektere mer over hva de
eksponerer sine (i mange tilfeller svært) unge lesere for. Dette er et utdrag fra
sophieelise.blogg.no:

I det siste har jeg tenkt mye på at jeg skal bli skikkelig trent og fin, rett og slett fordi jeg
er slank naturlig og får fort muskler – derfor er det jo ganske ideotisk og ikke utnytte den
muligheten jeg har, mange må jo slite lenge for å få litt muskler mens jeg får det ca med
en gang. Flaks har jeg der, kan man trygt si! Jeg trener ikke for å bli sunn fordi jeg elsker
junkfood og kommer aldri til å stoppe med å spise det. Derfor ble jeg ganske glad når jeg
hørte im en diett som går ut på at man skal kun spise mellom 12:00-20:00 på kvelden, så
ha en pause til fram til 12:00 neste dag. Man kan spise hva man vil imellom der, uansett
hva! En jeg kjenner gikk ned 5 kg på den dietten, så det er kanskje noe å prøve for de som
vil gå ned litt? Men såklart, det beste er vel å spise generelt sunt og trene jevnt, men det er
ikke alltid like lett når man bor hjemme og foreldrene stort sett bestemmer kostholdet ditt.
(Sophie Elise, 31.01.13)
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I morgen skal jeg faen meg begynne å spise sunt. Man sier jo alltid det, men jeg har en så
stygg periode og blir lei meg når jeg ser bilder fra tidligere år.. Så, nå skal jeg bli sunn,
brun, tynn, fint hår og alt som følger med ett bedre liv! Hvem er med meg? (Sophie Elise,
29.03.14)

Det er mange unge jenter som ikke har evnen eller kompetansen til så skulle velge vekk det
som ikke er sunt for dem. I utdragene ovenfor beskriver bloggeren først en måte å spise på
langt unna det helsemyndighetene i Norge anbefaler. I neste innlegg beskriver hun at hun blir
lei seg av å se på bilder av seg selv (tatt før). Hun skriver så at hun skal få seg et bedre liv.
Oppskriften på dette livet er å være brun, ha fint hår, være tynn og sunn. Så hvem er det som
egentlig har ansvaret her? Det må tas i betratning at ikke alle bloggere tilsynelatende har et
bevisst eller reflektert forhold til den makten de sitter på. Bak bloggen sitter i noen tilfeller
like usikre ungdom som de som leser stoffet. Dette er en stor bekymring. På en side kan det
være positivt at noen beskriver hvordan det er å leve med, eksempelvis depresjon eller
spiseforstyrrelser. Leserene kan få inntrykk av at det blir bedre, noen andre har hatt det på
samme måte og man kommer seg igjennom det. På den andre siden kan det være svært
skadelig for unge jenter å lese om hvordan andre mestrer dårlig selvoppfatning og med
kosmetiske inngrep, slanking og strenge kost- og treningsregimer. Jeg mener bloggere i større
grad bør ta et kritisk på hva publiserer på bloggene sine. De største bloggerne når ut til
tusenvis av unge jenter. De blir offentlige personer og forbilder for mange – og med det
følger det et ansvar.

2.7 Oppsummering
Jeg har i teoridelen tatt for meg en rekke begreper for å belyse ulike dimensjoner ved
problemstillingen og forskerspørsmålene mine. Unge jenter står ovenfor store krav og
forventninger fra omgivelsene og seg selv gjennom sosialiseringsprosessen. Jeg har tatt for
meg teori som setter meg i stand til å undersøke og drøfte hvordan møtet med blogg påvirker
selvoppfattelsen til unge jenter. Jeg har gjennom teoridelen av masteroppgaven sett på
hvordan unge jenter blir utsatt for påvirkningen fra omgivelsene i sosialiseringsprosessen. Jeg
har sett på hvordan påvirkningen skjer gjennom imitering, identifisering og internalisering.
Det er et stort press på å skulle fremstå «perfekt» i dag. Det er mange som faller utenfor de
snevre målene for hva som er «riktig». Jeg har satt meg inn i selvoppfatningsteori og studert
begrepene reelt og ideelt selvbilde. Jeg knytter disse til hvordan selvoppfatningen blir
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påvirket av omgivelsene. Internett er et stort fellesskap, men også en «verdensomspennende
smittekilde». Blogg kan påvirke hvordan unge jenter skaper seg selv. Noen kan bli påvirket
av det de leser om på blogger og begjærer etter å gjøre det samme som bloggerne. Jeg har
videre gjort rede for kroppsfenemenologi, kroppsbilde og ulike praksiser for
kroppsmodifikasjon. Som en følge av begjæret tar noen unge jenter til drastiske metoder for å
endre og forbedre den konkrete og nærværende kroppen. Jeg har til slutt i teoridelen gjort
rede for hvordan bloggere blir en referansegruppe for unge jenter. Her tar jeg for meg
sammelinkingsteori og drøfter hvordan bloggerene sitter på en makt som brukes og
misbrukes. Del 3 av masteroppgaven tar for seg metoden brukt for oppgaven.
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3 Metode
I denne delen redegjør jeg for den metodiske tilnærmingen som jeg har benyttet i arbeidet
med avhandlingen. Først beskrives metodologisk tilnærming og design (3.1). Deretter
beskriver jeg utvalget (3.2). Videre presenterer jeg spørreskjema med begrunnelser for valg
av spørsmål (3.3). Jeg gjengir deretter gjennomføringen av pilot- og hovedundersøkelsen
(3.4). Videre presenterer jeg de statistiske analysene jeg har gjennomført (3.5) Jeg vil gå inn
på aktuelle former for validiet og reliabilitet og trusler mot dette (3.6). Avslutningsvis i
metodekapittelet går jeg igjennom etiske overveielser (3.7).

3.1 Metodologisk tilnærming og design
Denne masteroppgaven er en empirisk oppgave. Befring (2007) skriver at det karakteristiske
ved empirisk forskning er at en går ut i verden for å observere og samle opplysninger om
ulike tema og fenomener som skal studeres. Dette fører til at vi har behov for metoder og
strategier for å klargjøre hva, hvem og hvordan de ulike temaene og fenomenene skal
observeres. Det er også behov for systematiske metoder for hvordan de innhentete
opplysningene kan registres, beskrives, analyseres og tolkes. Jeg finner det hensiktsmessig å
benytte meg av kvantitativ metode i denne masteroppgaven. Dette er fordi problemstillingen
best belyses ved å se etter tendenser i et stort utvalg. Som følge av det personlige, intime og
vanskelig tigjengelige i mitt tema finner jeg det mest naturlig å benytte meg av anonyme
spørreskjema for å belyse problemstillingen. Gjennom kvantitativ empirisk forskning får jeg
beskrevet, kartlagt, analysert og forklart gjennom å utrykke problemfeltet med variabler og
kvantitative størrelser. Det blir lagt vekt på formelle, strukturerte og standardiserte
tilnærminger i kvantitativ forskning (Befring 2007). Det finnes mange ulike
forskningsdesign. Jeg har valgt et kausalt design.

3.1.1 Kausalt forskningsdesign
Kausalitet er et omstridt tema i pedagogikken (Kvernbekk, 2002). Kausalitet handler om
årsakssammenhenger. Det er dynamiske forhold hvor en eller flere faktorer produserer
endring i en eller flere andre faktorer (Kvernbekk, 2002). I mitt tilfelle handler det om lesing
av blogg fører til at unge jenter får en negativ oppfattning av seg selv.
Det er flere typer design en kan benytte for å studere kausale effekter. Jeg finner det
hensiktsmessig å bruke et ikke – eksperimentelt design. Kleven (2002b) sier at ved dette
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designet ligger det utenfor undersøkelsens formål å skape en påvirkning som skal endre
tingenes tilstand slik det er. Ofte kalles dette også deskriptivt design. Kleven (2002b) skriver
i tillegg om dette designet at i den grad jeg skal uttale meg om kausale effekter på dette
grunnlag, må jeg studere mulige påvirkningsfaktorer som kan ha bidratt til at tingenes tilstand
har blitt som det er nå. Å finne en sammenheng er ikke det samme som kausalitet. Dersom
jeg finner en sammenheng mellom A (lesing av blogg) og B (negativ oppfattning av seg
selv), må ikke A være årsak til B. Det kan være at det er B som er årsaken til A. Vi får
dermed en spiraleffekt ved at fenomen A virker på fenomen B, og B virker på A. I tillegg kan
det være at det ikke finnes sammenheng mellom A og B, men at begge er i lik grad forårsaket
av C. Dette kalles for en spuriøs effekt. Designtypen jeg har valgt legger ikke sterke
begrensinger på hva vi kan få sikker viten om, så det vil alltid kunne finnes alternative
tolkninger som er forenlige med resultatet av en slik undersøkelse (Kleven 2002b).

3.2 Utvalg
For å samle inn data og informasjon fra et representativt utsnitt (Befring 2007) av
populasjonen valgte jeg å søke etter informanter ved ungdoms- og videregående skoler. Et
representativt utvalg er nødvendig for å kunne trekke gyldige og generelle konklusjoner
(Befring 2007). Jeg mener jenter fra ungdoms- og videregående skoler er et representativt
utvalg fordi nesten alle ungdommer i Norge går på skolen. Jeg ønsker, som tidligere nevnt, å
ta utgangspunkt i unge jenter. Dette er fordi undersøkelser indikerer at jenter er mer utsatt for
press ved kropp og utseende enn gutter og de fleste som leser blogger er jenter (Rettberg,
2008).

Mitt mål før jeg startet prosessen var et utvalg på minst 100 informanter. Jeg bestemte at jeg
ville ha informanter i alderen 13 og 19 år. Dette er aldersgruppen som går på ungdoms- og
videregående skole. Jeg så meg etter hvert i prosessen nødt til å sette inn en kategori av alder
bestående av «over 20». Dette var fordi jeg ikke fikk muligheten til å komme på flere skoler
for å dele ut spørreskjema. Jeg begynte derfor å spre undersøkelsen på internett. Jeg vet at
svarprosenten på slike undersøkelser ofte er svært lav. For at flere skulle passe inn i kriteriene
satte jeg et høyere tak på øvre aldersgrense når jeg la den ut på internett. Da den ble publisert
på internett beskrev jeg den som «en undersøkelse for jenter mellom 16 og 23 år». På
ungdomskolen er informantene 13 – 16 år. De er i overgangen fra å være barn til å bli
voksne. De er muligens noe ukritiske til det de leser og jeg vil estimere at de vil være noe
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mindre sannsynlighet for å få reflekterte svar enn hos de eldre informantene. På videregående
er informantene 16 – 19 år. Elever på videregående opplever jeg som pliktoppfyllende fra
tidligere erfaringer med ulike elevgrupper. De kan muligens være noe mer reflekterte og også
ha utviklet en noe mer kritisk sans til det de leser. Informantene mellom 19 – 23 år oppgir
svarene sine på internett. På bakgrunn av alder vil jeg kunne si at de vil kunne være i stand til
å ha utviklet en enda bedre kritisk sans fordi de er eldre. Dette er imidlertid ikke sikkert at er
tilfelle, heller ikke ved de andre gruppene informanter.

Det å få tak i informanter viste seg å være mer utfordrende enn jeg hadde forventet på
forhånd. Jeg tok kontakt med fleste videregående skoler i Oslo. Som fremgangsmåte ringte
jeg og sendte e-post til de ulike skolene. I Osloskolen hadde jeg store problemer med å nå
gjennom hos de ulike rektorene på skolene. Jeg tok imidlertid kontakt med en ungdomskole i
Drammen som jeg fikk lov å gjennomføre undersøkelsen min på. Her måtte jentene (fordi de
er under 16 år) ha tillatelse fra foreldrene. Skolen sendte med alle jentene informasjonsskriv
hjem for foreldrene til å signere. Jeg fikk 40 informanter fra denne skolen. Jeg fikk også stå i
aulaen på en videregående skole og samle inn informanter på egenhånd. Her fikk jeg 30
informanter. De siste informantene fikk jeg gjennom å spre undersøkelsen på internett. Jeg
lagde en blogg på blogg.no for å forsøke å spre undersøkelsen på nett. Jeg benyttet meg av
«bloggshout» for å få adressen til bloggen min på forsiden av blogg.no. Dette gjorde jeg flere
ganger i løpet av februar. I forhold til hvor mange som var inne på bloggen (ca. 600 stk.) er
jeg fornøyd med å ha fått 80 fullstendige svar. Det var rundt 50 stk. som var inne på
spørreundersøkelsen, men gav seg før side 4. Jeg konkluderte med at jeg ikke kunne bruke
disse svarene og eliminerte de fra undersøkelsen. Det var også 10 stk som var inne på
spørreundersøkelsen, men ble diskvalifisert fordi de var «under 16 år». Til sammen fikk jeg
samlet inn 147 spørreskjemaer som kunne brukes for å belyse problemstillingen.

Alt i alt har dette vært en utrolig tidskrevende prosess. Jeg burde begynt å forsøke å få tak i
informanter tidligere. På en annen side må jeg har godkjenning fra NSD for å ta kontakt med
informanter. For å få godkjenning av NSD må jeg ha veileder. Vi fikk utdelt veileder 1.
desember. Jeg sendte meldeskjema etter dette for så å begynne å ta kontakt med skoler. Det
er ikke sannsynlig at jeg hadde fått tak i flere informanter fra skoler, men jeg hadde muligens
satt strek for denne prosessen noen uker før.
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3.3 Spørreskjema
Det er krevende å lage gode spørreskjemaer. Utgangspunktet for spørreundersøkelsen er
problemstillingen og forskerspørsmålene mine. Jeg må formulere meg på en måte som gjør at
spørsmålene forstås entydig og ikke er styrende. Spørsmålene er personlige og kan det kan
være ubehagelig for noen å skulle svare. Jeg håper på å kunne få ærlige svar, men dette vil
være en utfordring å få til. For å lage spørreskjema benyttet jeg meg av internettjenesten
surveymonkey.com. Dette er en side som er laget for å utforme spørreskjemaer, samt å
distribuere den på nettet. Jeg benyttet meg av et abonnement som gjorde at jeg fikk tilgang på
ubegrenset av spørsmål og mulighet til å innhente svar pr e-post og ved en link.

For å lage spørreskjema brukte jeg bloggene som ligger øverst på topplisten på blogg.no og
blogglisten.no. Her gikk jeg gjennom forskjellige innlegg og kommentarfelt. Ut ifra
kommentarene og spørsmålene leserne rettet mot bloggerne formet jeg ulike spørsmål til
spørreskjema. Grunnen til at jeg brukte dette som inspirasjon er at spørsmålene og
kommentarene i kommentarfeltene dreier seg i stor grad om kropp og utseende og rutiner
som følger med dette. Eksempelvis treningsrutiner, kostholdsrutiner og rutiner med sminke
og klær. Jeg mener at ved å bruke ungdommens spørsmål og kommentarer ved fanger jeg opp
det essensielle i hvordan de tenker når de leser blogginnleggene, hva de vil lese om og hva de
lurer på om kropp og utseende. Jeg får også et unikt innblikk i hvordan de bruker de ulike
bloggene. Dette setter meg i posisjon til å kunne stille gode spørsmål som fanger opp
essensen i problemstillingen for masteroppgaven. Under følger noen generelle eksempler fra
kommentarfeltene. Videre går jeg inn på de ulike delene av spørreskjema og illustrerer
fortløpende med ulike kommentarer fra bloggene. Dette er kommentarer hentet fra
forskjellige innlegg, men i hovedsak der bloggeren har skrevet om eller nevnt trening,
kosthold og/eller kosemtisk kirurgi i innlegget. Bloggene kommentarene er hentet fra er i
hovedsak: kristinaandersen.no, mbadendyck.blogg.no, krissy.blogg.no,
spophieelise.blogg.no, fitnessnora.blogg.no, ulrikkelund.com, fotballfrue.no,
andreabadendyck.blogg.no og idawulff.blogg.no.
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3.3.1 Spørsmålsutformingen
Kartleggingsspørsmål
Spørsmål 1-8 er kartleggingsspørsmål. Disse spørsmålene handler om vaner de ulike
informantene har rundt blogglesing og i hvilken grad blogg er tilstedet i livene deres. Jeg spør
først om informantene leser blogg. De tre alternativer; «Ja», «Nei» og «Har gjort før». Svarer
de «nei» takker jeg for at de har blitt med i spørreundersøkelsen. Dette er fordi oppgaven
handler om påvirkning av blogg. Dersom de ikke leser blogg blir de heller ikke påvirket av
fenomenet. Neste spørsmål er en kartlegging av alderen til informantene. Jeg spør så om de
har egen blogg for å ha muligheten til å se etter sammenheng mellom de som blir negativt
påvirket og om de blogger selv. Videre ber jeg informantene vurdere hvor ofte de leser blogg.
Dette er et sentralt spørsmål i kartleggingen sammen med om blogg ofte er et tema i
venninnegjengen og om de ofte tenker på blogg. På bakgrunn av disse kan jeg trekke
konklusjoner om i hvilken grad bloggverden er til stede i livet til informantene. Jeg spør
videre hva de liker best å lese om på blogg. Dette spørsmålet er med for å kartlegge hvilke
type blogg eller innlegg unge jenter liker best, og kanskje dermed i størst grad lar seg påvirke
av. Jeg delte inn i ulike temaer fordi blogger flest inneholder svært mange av de ulike
kategoriene. Siste spørsmål i den første delen av spørreskjema er «hvorfor opprettholder du
lesingen av blogger». Jeg ønsker med dette spørsmålet og utvikle en forståelse for hvorfor
informantene gjentakende ganger går inn på de ulike bloggene.
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Spørsmål om påvirkningskraft
Spørsmål 9 – 19 handler om påvirkningskraften til bloggere. For å sette informantene på
sporet av hvilket fokus jeg har i oppgaven har jeg lagt inn en liten tekst om at bloggeren sitter
på en mulighet for påvirkning. Jeg skriver at spesielt kroppspress er det media trekker frem
som et påvirkningsområde. Jeg ber informantene ta stilling til om de syntes det er mye fokus
på kropp og utseende på de bloggene de leser og jeg ber de ta stilling til om de syntes det
kommer mye kroppspress og utseendepress fra blogger. Dette er spørsmål jeg utformet etter å
ha sett svært mange ulike spørsmål og kommentarer som dette på ulike blogger:

Jeg ber informantene videre ta stillingen til påstander om de ser på noen av bloggerne som
forbilder, om de tror bloggen gir et riktig bilde av personen bak og om de sammenlikner seg
med noen av bloggerne. Jeg spør også om de bruker bloggerne som kilder gjennom
kommentarfeltet ol. Skjermdump fra ulike blogger viser hvordan noen ungdommer bruker
kommentarfeltet på å sammenlikne seg selv med det som i mange tilfeller kan virke som
forbildet deres.
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Jeg ber informantene svare på om de syntes det er press om å skulle være vellykket fra blogg.
Jeg spør videre informantene om det mener de blir positivt påvirket. Deretter spør jeg om de
mener de blir negativt påvirket. Spørsmålet om negativ påvirkning er viktig i forhold til å
skulle svare på problemstillingen min. Her vil jeg få innsikt i om informantene blir påvirket
negativt som en direkte følge av å lese blogg. De to siste spørsmålene i denne kategorien er
«jeg har endret oppfatning av meg selv etter at jeg begynte å lese blogger» og «jeg har tenkt
at jeg må holde meg unna lesing av blogger». Dette er spørsmål som kan si noe om
informanten har endret selvoppfatning positivt eller negativt direkte som en følge av
blogglesing. Jeg får også vite om de mener at blogg påvirker på en måte som gjør at de føler
de må holde seg unna. Jeg har valgt å ha med fritekstboks på de to siste spørsmålene fordi jeg
får en dypere innsikt i hvordan informanten tenker omkring påstandene.

Spørsmål om kroppsbilde og selvbilde som følge av blogglesing
Spørsmål 20 – 27 handler om kroppsbilde, selvbilde og kroppsmodifikasjon som følge av
blogglesing. Jeg ber først om at informantene skal ta stilling til påstander omkring
kroppsbilde og selvbilde. Disse spørsmålene er med fordi da kan jeg se etter sammenhenger
mellom selvrapportert status på kroppsbilde og selvbilde og om de blir påvirket negativt av å
lese blogg. Jeg vil da muligens kunne se om positiv selvbilde og kroppsbilde er beskyttende
faktorer i ved lesing av blogg. Jeg ber videre informantene ta stilling til påstander omkring
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kosmetisk kirurgi. Bakgrunnen for dette er at flere toppbloggere har gjort ulike kosmetiske
inngrep i løpet av en toårs periode. Dette er de svært åpne om i bloggene. I kommentarfeltet
på bloggene er det ofte et tema. Flere stiller spørsmål om hvilke leger og klinikker bloggerne
har benyttet seg av, grad av smerte ved inngrepene osv. De behandlingene bloggerne skriver
om er stort sett silikon, botox, restylane og neseplastikk. Andre behandlinger blir også nevnt.

Videre følger spørsmål om trening og kosthold. Her spør jeg om informantene syntes det er
viktig å være «veldig sunn» og trene mest mulig som en følge av blogg. Jeg spør også om de
har gått på dietter de har funnet på blogg eller om de har forsøkt å slanke seg som en følge av
å lese blogg. Det florerer av ulike tips fra bloggerne om hvordan en skal spise og bloggeren
fungerer som «eksperten». De som kommenterer i kommentarfeltet spør ofte om hva en
blogger spiser i løpet av en dag. Leserne er opptatt av om det er sunt og ønsker ofte sunne
oppskrifter på mat. De er også opptatt av hvordan de trener. Dette følger noen eksempler på
dette under. Det jeg spesielt har observert gjennom perioden hvor jeg har skrevet
masteroppgaven er at det er innleggene som inneholder trening, kropp, kosthold og kirurgiske
operasjoner som får flest kommentarer.
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Dette er bare et knippe av de kommentarene jeg fant i kommentarfeltene. Det er
overveldende hvor mye spørsmål og kommentarer av denne typen som finnes. Det er
bekymringsfult hvordan unge jenter tilsynelatende bruker de ulike bloggerne som ekseperter
og tilsynelatende begjærer etter å bli som de.

3.4 Gjennomføring av undersøkelsen
Jeg gjennomførte en pilotundersøkelse og en hovedundersøkelse. Pilotundersøkelsen ble
gjennomført med fire venninner. Hovedundersøkelsen ble gjennomført i tre omganger; på en
ungdomskole, i aulaen på en videregående skole og ved en internettinnsamling over flere
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uker. Jeg vil nå gå igjen gjennomføringene av undersøkelsene på detaljnivå for å presentere
en dypere innsikt i hvordan datamaterialet mitt er samlet inn.

3.4.1 Pilotundersøkelsen
Jeg gjennomførte en pilotundersøkelse på venninner for å se hvordan spørsmålene ble
besvart. Informantene syntes blant annet det var vanskelig å svare på spørsmålet «hvorfor
opprettholder du lesingen av blogg». De mente at dette var et spørsmål som krevde mye av
informantene på hvordan en skulle svare i fritekstboksen. Jeg tror at mange får en slags
avhengighet til å skulle lese om livene til bloggere. Jeg valgte å beholde spørsmålet fordi jeg
ville se hva informantene svarte når de ikke skulle kun ta stilling til en påstand. Et spørsmål
alle informantene i pilotundersøkelsen mente traff de var «har du endret oppfattning av deg
selv etter at du begynte å lese blogg?» Informantene mente dette var et godt spørsmål som de
ikke hadde tenkt over før. Dog mente de at en måtte ha en viss selvinnsikt og modenhet for å
kunne ta et steg tilbake å tenke at de faktisk hadde endret oppfatning av seg selv på en
negativ måte gjennom eksempelvis sammenlikning med andre. Informantene mente at dette
spørsmålet krever en god reflekterende sans.

3.4.2 Hovedundersøkelsen
Jeg hadde flere runder på gjennomføringen av undersøkelsen. Første gjennomføring ble gjort
på en videregående skole i Oslo sentrum. Jeg fikk mulighet til å stå i aulaen ved denne
skolen. Her rekrutterte jeg informanter selv ved å spørre om de ville bli med på en
spørreundersøkelse om selvoppfatning hos unge jenter i møte med blogg. Jeg hadde 30
minutter på meg til gjennomføringen av undersøkelsen (storefri). Rekrutteringen gikk bra, og
jeg fikk 30 informanter på de tildelte 30 minuttene. Jeg hadde to bord og fire stoler
tilgjengelig, og det var mange som ville være med på undersøkelsen. Jeg hadde til en hver tid
fult bord og måtte ved noen anledninger også plassere informantene på gulvet langs veggen.
Jentene brukte rundt 5 minutter hver for å besvare spørreundersøkelsen. Jeg opplevde at dette
var et tema som berørte mange av jentene ved skolen. De hadde flere spørsmål til oppgaven
min, og jeg fikk stilt de noen spørsmål rundt hvordan de opplevde dagens digitale samfunn.
På en annen side, i forhold til mulige feilkilder, ble ikke denne gjennomføringen ideell. En
svært bråket aula midt i et storefri på en videregående er ikke verken tids- eller stedsmessig
optimalt. Det var også en stor jentegjeng som hadde plassert seg rett på siden av der
gjennomføringen tok sted. Dette var positivt i forhold til at alle disse ble med på
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undersøkelsen i flere omganger, men negativt fordi de underveis satt og ropte litt til
hverandre. Det ble kort sagt mye forstyrrelser rundt de som deltok. Dette kan ha vært med på
å farge svarene. Ved denne gjennomføringen var det heller ikke mange av informantene som
tok seg tid til å svare utdypende på spørsmålene ved fritekstboksen. Dette tror jeg er fordi jeg
var der i friminuttet. De fleste av informantene brukte som sagt rundt 5 minutter på
undersøkelsen. Jeg er fornøyd med at de tok seg tid til å være med, men tror resultatene
kunne sett annerledes ut dersom jeg hadde hatt mulighet til å hente de ut av klasserommet til
et roligere sted for gjennomføringen. Dette svekker naturligvis både validiteten og
reliabiliteten til oppgaven noe. Dette vil jeg komme nærmere inn senere i oppgaven.

Den andre gjennomføringen jeg hadde var på en ungdomskole i Drammen. Her hadde jeg på
forhånd fått inn lapper over hvilke elever som hadde tillatelse fra foreldrene til å være med på
undersøkelsen. Alle informanter under 16 år må ha skriftlig samtykke fra foreldrene. Når jeg
kom på skolen ble jeg tatt imot av undervisningsinspektøren. Han gav meg en oversikt over
hvor alle klassene var hele dagen. Jeg fikk tildelt et grupperom jeg fikk bruke hele dagen. Jeg
begynte i 8. klasse, og gikk fra klasserom til klasserom og hentet ut jentene som hadde
tillatelse til å delta til et grupperom. Dette gjorde jeg med alle klassene på skolen. Når jeg tok
de med til grupperommet plasserte jeg de litt fra hverandre i rommet slik at de ikke hadde
mulighet til å se på hverandre. Jeg informerte nærmere om undersøkelsen og mulighet for å
trekke seg. De fikk utdelt undersøkelsen og beskjed om å stikke den inn i bunken jeg hadde
med når de var ferdige. Jentene ved denne skolen brukte rundt 10 minutter på å besvare
spørreundersøkelsen. På forhånd hadde jeg trodde at det var ved videregående at jeg kom til å
få flest reflekterte svar på spørsmålene i fritekstboksene. Det viste seg å være en feil
antakelse. Det var ved ungdomskolen at jeg fikk ærlige og reflektere svar. Jeg tror svarene
var ærlige og reflektere fordi det var svært mange sårbare svar under denne gjennomføringen.
Dette henger også sammen med rammene rundt gjennomføringen av undersøkelsen.
Ungdomsskoleelevene hadde blitt forberet av lærerne at det kom noen innom for å ha en
undersøkelse om blogg. Det var også ro i selve gjennomføringen.

Underveis i prosessen har jeg spredd undersøkelsen min på internett. Dette har vært
vanskeligere enn jeg opprinnelig trodde det kom til å være. Mange av svarene jeg fikk inn
ved denne metoden er ufullstendige. Det vil si at de som har tatt undersøkelsen ikke har svart
på hele undersøkelsen, men kun trykket på den av muligens nysgjerrighet. Jeg fikk til

37

sammen inn 80 fullstendige svar. Jeg kunne fått inn flere svar her, men valgte å ikke dele
undersøkelsen lenger fordi jeg måtte komme videre i prosessen med oppgaven.

3.5 Statistiske analyser
Statistikkprogrammet SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) ble brukt til å
registrere, systematisere og analysere datamaterialet. De statistiske analysene blir fremstilt i
tabeller og figurer.

Jeg har laget stolpefigurer med prosentandeler som viser hvor mange som er enig og hvor
mange som er uenig i de ulike påstandene i spørreskjema. For å lage disse kjørte jeg
frekvenstabeller i SPSS. Helt enig og litt enig ble samlet til en kategori og helt uenig og litt
uenig ble samlet til en kategori. Jeg har videre laget en krysstabell som presenterer hvilke
aldersgrupper som svarer at de blir negativt påvirket. En khi2 test ble gjennomført for å se om
den var signifikant og Cramers V ble brukt for å se styrken.

Jeg gjennomførte bivariate korrelasjonsanalyser for alle variablene i undersøkelsen. Jeg delte
de opp i ulike kategorier. Som korrelasjonskoffisient er Spearmans Rho brukt fordi mine
variabler på på ordinalnivå. Korrelasjonskoffisienten blir brukt som et uttrykk for styrken
mellom to variabler. Korrelasjonene er fremstilt i tabeller. Verdier over 0.4 ble regnet som
sterke, verder ved 0.3 ble regnet som moderate og verdier på 0.2 ble regnet som svake.
Signifikanttester viser sannsynligheten for at at resultatet kan ha oppstått av tilfeldig
variasjon. Jeg har rapportert 2-halede p – verdier, hvor verdier på under 0.05 blir godkjent
som signifikante. Dette vil si at et signifikansnivå på 5 % betyr at det er 95 % sannsynlighet
for at resultatet ikke skyldes tilfeldigheter.

3.6 Validitet og reliabilitet
Validitet handler om problemstillingen og om vi har virkelig har fått et måleresultat fra
undersøkelsen. Validitet handler på denne måte om hvor gyldig måleresultatet er og om en
har lykkes i å måle det en ønsket å måle (Befring 2007). Reliabilitet handler om
undersøkelsens grad av pålitelighet og gjenprøvbarhet. Befring (2007) skriver at reliabilitet
reiser spørsmålet om grad av målefeil eller målepresisjon. Kleven (2002a) skriver at
reliabilitet er hvor nøyaktig en test måler det den måler. Er en målingene konsistente vil
samme person få samme resultat ved gjentatte målinger. Validitetsproblemer er komplekse
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og kompliserte. Cook og Campbell (1979) (referert i Lund, 2002, s. 110-123) har utarbeidet
et generelt validitetssystem for kausale undersøkelser. Jeg finner det hensiktmessig å bruke
dette systemet i min oppgave fordi jeg har et kausalt design. Systemet består av fire typer
validitet; statistisk validitet, indre validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet. Jeg vil gå
nærmere inn på hver enkelt nedenfor og drøfte de opp mot oppgaven min samt trusler mot
god validitet ved hver av de fire typene. Jeg nevner alle trusler mot god validitet for så å
drøfte de som er relevante for min undersøkelse.

3.6.1 Statistisk validitet
En undersøkelse har i følge Lund (2002) god statistisk validitet dersom en kan trekke en
holdbar slutning om at det er sammenheng mellom avhengig og uavhengig variabel eller at
tendensen er statistisk signifikant og rimelig sterk. Innenfor det enkelte forskningsområdet
avgjøres skjønnsmessig va som skal regnes som ”rimelig sterk”. Cook og Campbell (1979)
regner god statistisk validitet som en nødvendig betingelse for de andre validitetskravene.
Trusler mot statistisk validitet er (a) brudd på statistisk forutsetninger og (b) lav statistisk
styrke. Målingsfeil er også en trussel mot statistisk validitet. Målefeil vil også ramme
begrepsvaliditeten og redusere denne. I tillegg vil dette redusere indre og ytre validitet. Desto
fler målefeil desto mer usikre vil de kausale slutningene og generaliseringen bli (Lund, 2002).

Jeg har tidligere skrevet om gjennomføringen av selve spørreundersøkelsen. Selve
testsituasjonen kan være en trussel mot validiteten i masteroppgaven. Her er det mange
faktorer som spiller inn. Blant annet elevenes motivasjon for å besvare undersøkelsen,
dagsform, konsentrasjon og utholdenhet. Særlig de 30 svarene jeg fikk fra den videregående
skolen i Oslo er en trussel mot den statistiske validiteten av grunner jeg har utdypet tidligere i
punkt 3.4.2. Ved ungdomskolen hadde jeg godt kontroll på gjennomføringen, men faktorer
som motivasjon osv. vil også her spille inn som en trussel. Gjennomføring av undersøkelsen
på internett har jeg liten kontroll på. Jeg har imidlertid oversikt over hvor lang tid
informantene har brukt på gjennomføringen. Her vil det kunne være en mulighet for å
konkludere med at desto lenger tid informantene har brukt desto mer riktige og ærlige svar
har jeg fått. De om har brukt lang tid kan ha tatt denne undersøkelsen alvorlig. Dette kan jeg
imidlertid ikke vite for sikkert. Gjennomsnittet av tidsbruk ved internettundersøkelsen er 7
minutter. Det ble logget at 4 av informantene hadde brukt rundt 60 minutter. Disse trekker
naturligvis gjennomsnittet opp uten at jeg vet for sikkert at de holdt på med undersøkelsen i
39

hele 60 minutter. Det var imidlertid lange besvarelser i fritekstboksene i disse fire
besvarelsene. Gjennom denne resoneringen er det grunn til å tro at med mitt datamateriale
følger det med tilfeldige målingsfeil. Jeg har liten kontroll over målingsfeil, men disse kunne
mest sannsynlig blitt noe redusert dersom jeg hadde fått tilgang til å hente elevene fra den
videregående skolen ut av klasserommet i stedet for å rekruttere de selv i aulaen. Dersom jeg
hadde fått tilgang på flere informanter fra videregående skolen jeg hadde fått lov til å møte
opp ved hadde jeg hatt bedre kontroll på gjennomføringen og muligens ikke måttet benytte
meg av internettgjennomføringen.

3.6.2 Begrepsvaliditet
Begrepsvaliditet er knyttet til i vilken grad de ”m lene” som brukes i undersøkelsen virkelig
er representative indikatorer p inn oldet i begrepene. Ogs i vilken grad ”m lene” er
usmittet av andre begreper som er irrelevante i sammenhengen er knyttet sammen med
begrepsvaliditet. Altså om det er samsvar mellom det teoretisk og operasjonaliserte begrepet
(Kleven, 2002a). Begrepsvaliditet har dermed å gjøre med i hvilken grad har vi lykkes med
vår begrepsoperasjonalisering. Begrepsoperasjonalisering blir brukt om hverandre med
uttrykket ”m ling” i tradisjonelle lærebøker. Kjernen i m lingsproblemet for psykologiske og
pedagogisk fag er at vi m forsøke bruke synlige indikatorer for ”m le” abstrakte
begreper som ikke egentlig er målbare (Kleven, 2002a).

For å sikre at det jeg ønsker å undersøke, negativ påvirkning som følge av blogglesing, blir
målt har jeg ved spørsm lene mine brukt ordene ”jeg ar som en følge av
blogglesing forsøkt (...). Jeg prøver her å få informantene til å tenke på om det er som en
følge av lesing av blogg de har handlet som det har gjort eller om det er andre faktorer. Jeg
har imidlertid ingen garantier for at det ikke er andre bakenforliggende faktorer som gjør at
informantene blir påvirket. En del begreper er brukt i spørreskjema. Disse kan ha blitt forstått
på ulike måter. Det var blant annet en del av informantene ved ungdomsskolen som spurte
va begrepet ”opprett older” i spørsm l 8 ville si. Dette kan være en indikator p at ogs
flere av informantene mine muligens ikke har forstått hva de har svart på. Dette var
fritekstboks. Det var også mange informanter som valgte å ikke svare på dette spørsmålet.
Det var også noen av informantene som ikke forstod spørsmål 18; om de har endret
oppfatning av seg selv etter at de begynte å lese blogger. Her skulle de først ta stilling til en
påstand for så å utdype i fritekstboks. Dette kan være en trussel for begrepsvaliditeten fordi
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jeg ikke har mulighet til å kontrollere at de har oppfattet påstandene på samme måte. Jeg ser
imidlertid at mange har svart noenlunde likt ved spørsmålene i fritekstboksene. Det vil
dermed være mulig å trekke en konklusjon om at informantene har oppfattet spørsmålene
likt. Ved spørsmål 20 er det mange begreper jeg kunne brukt for å forsøke å fange opp
ungdommens bilde på seg selv. Jeg valgte å bruke selvbilde fordi jeg tror at det er et begrept
jentene har et bevisst forhold til. Egidius (2000) sier at selvbilde er ens egen person som
formål for bevisste forestillinger (referert i Askeland & Sataøen, 2009, s. 115). Jentene skal
da vurdere i hvilken grad de har et godt bilde på seg selv eller ikke. Jeg skiller også mellom
selvbilde og kroppsbilde i spørreskjema. Til sist bruker jeg plastisk kirurgi i spørreskjema,
men kosmetisk kirurgi i teoridelen. Kosmetisk kirurgi er kirurgi med formål om å endre og
forbedre uteende, imens plastisk kirurgi i forhold til fagtermen er en nødvendig operasjon.
Jeg tror ikke dette har noe å si for utfallet av undersøkelsen da plastisk kirgurgi og kosmetisk
kirurgi i dagligtalen stort sett blir sett på som det samme.

Trusler mot begrepsvaliditet består av irrelevante komponenter på årsaks- eller effektsiden.
Dette er faktorer som evalueringsforståelse, hypotesegjetting, eksperimentatorforventninger
og generell oppmerksomhet. Hypotesegjetting er en relevant trussel mot begrepsvaliditeten i
min undersøkelse. Denne trusselen innebærer at informantene gjetter seg til hva formålet med
undersøkelsen er. De oppfører seg og svarer atypisk i forhold til forventningen (Lund, 2002).

3.6.3 Indre validitet
Statistisk sammenheng vil i ikke-eksperimentelle design være forenelig med flere mulige
kausalrelasjoner (Kleven, 2002b). Kleven (2002b) hevder derfor at det prinsipielt er umulig å
trekke helt sikre konklusjoner om årsaksforholdet i dette designet. Han mener da at i forhold
til indre validitet bør forskere vurdere alternative tolkning av dataene. Det er et alvorlig
minus at en ikke kan manipulere en uavhengig variabel i forhold til å kunne trekke en
konklusjon. Ved å vurdere alternative tolkninger av resultatet vil noen kunne fremstå som
usannsynlige. Desto flere av alternative mulighetene som blir eliminert, desto mer sannsynlig
vil det være at min tolkning er den rimeligste konklusjonen. Det vil allikevel alltid være
mulig og argumentere imot, mer eller mindre godt. I en ikke – eksperimentell undersøkelse
finnes det ikke endelig bevis for kausalitet. En kan imidlertid styrke tilliten til en
årsakstolkning gjennom å argumentere for at alternative tolkninger er mindre sannsynlige
(Kleven, 2000b). For å utelukke alternative tolkninger må en finne mulige skjulte variabler. I
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denne prosessen må jeg bruke fagkunnskaper, fantasi og sunn fornuft (Kleven, 2002b). Under
trusler mot indre validitet er retningsproblemet, historie, modning, testing, instrumentering,
seleksjon, frafall, statistisk regresjon og atypisk kontrollgruppeatferd listet opp.

Retningsproblemet er en trussel for indre validitet er vanskeligheten med å avgjøre hva som
er årsak til hva. Er det slik at lesing av blogg fører til dårlig selvoppfattelse hos unge jenter. I
mitt tilfelle vil det ikke være naturlig å se på om dårlig selvoppfattelse fører til blogglesing.
Dårlig selvoppfatning kan imidlertid føre til at en blir mer sårbare for innholdet de leser på
bloggene, og at de dermed får en enda dårligere selvoppfatning. For meg vil
retningsproblemet ligge i at det er andre variabler (tredjevariabler) som er årsaken til dårlig
selvoppfatning hos unge jenter. Eksempelvis trivsel på skole/hjemmet osv, hjemmeforhold,
oppvekst, forhold til jevnaldrene. Retningsproblemet kan være en trussel mot indre validitet i
min undersøkelse. Historie er en hendelse som oppstår uavhengig av den antatte årsaken, som
kan frembringe effekten. I mitt tilfelle en hendelse som oppstår for informantene som
frembringer dårlig selvoppfatning. Hendelser som kan ha oppstått for mine informanter i
forkant av undersøkelsen har jeg ingen kontroll for. Historie kan være en mulig trussel mot
indre validitet.

3.6.4 Ytre validitet
Ytre validitet vil si i den grad det er mulig å foreta ikke-statistiske generaliseringer til eller
over relevante individer, situasjoner og tider med rimelig sikkerhet (Lund, 2002). Den ytre
validiteten er et mer usikkert kvalitetskrav enn ved de andre typene validitet. Lund (2002)
hevder at en undersøkelse sjelden gir høy ytre validitet. Den gruppen av individer jeg kan
generalisere resultatet av undersøkelsen til er populasjonen. Populasjonen for min
undersøkelse er unge jenter. Jeg begrenset først unge jenter til å være i alderen 13-19 år. De
som går på ungdoms- og videregående skole. Etter hvert utvidet jeg unge jenter til å være i
alderen 13 – 23 år av grunner nevnt før. Sunn fornuft tilsier at vi kan generaliseres sikrere
ved å ha et større tilfeldig utvalg (Lund, 2002). Ved mindre utvalg blir målingen mer usikker.
Dette er med på å senke reliabiliteten (Kleven, 2002a). Cook og Campbell (1979) har trusler
mot ytre validitet i sitt validitetssystem. Disse er interaksjon mellom uavhengig variabel og
individer, situasjoner og tider, individhomogenitet og ikke- representativt utvalg. Dette er
forhold som gjør det vanskelig å generalisere resultatene fra undersøkelsen. Et ikkerepresentativt utvalg er en trussel mot den ytre validiteten ved undersøkelsen min. Dette vil si
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at generaliseringen til en bestemt populasjon er usikker fordi forsøkspersonene er et ikke representative i forhold til populasjonen (Lund 2002). Mitt utvalg består av 147 informanter.
For å kunne generalisere resultater sikkert er dette for få informanter. Det var imidlertid et
svært tidskrevende arbeid å forsøke å få tak i informanter jeg til slutt måtte sette en strek for
denne prosessen for å komme videre i arbeidet. Jeg har under rekrutteringen ikke tatt hensyn
til sosioøkonomisk bakgrunn, beliggenhet, elevsammensetning eller andre faktorer som kan
påvirke representativiteten til utvalget. Jeg vet at den videregående skolen er en av de skolene
i Oslo med høyest karaktersnitt, men tror imidlertid at i forhold til mitt prosjekt skiller seg i
liten grad fra andre videregående skoler i Osloområdet.

3.6.5 Reliabilitet
Reliabilitet handler om undersøkelsens grad av pålitelighet og gjenprøvbarhet. De ulike
målingsfeilene vil ha en virkning på reliabiliteten til oppgaven. Denne reliabiliteten virker
igjen inn på den statistiske validiteten fordi reliabiliteten har å gjøre med i hvilken grad
resultatene påvirkes av tilfeldige målingsfeil (Kleven 2002a).

Jeg har gjengitt noen usikre momenter gjennom drøfting av validitet. For eksempel at
utvalget består av for få informanter i forhold til sikker generalisering. Jeg har heller ikke tatt
hensyn til ulike faktorer som kan påvirke representativiteten til utvalget. Jeg vil imidlertid tro
at dersom min studie skal gjenprøves vil også forskeren måtte forholde seg til dette.
Uklarheter ved spørreskjema kan også svekke reliabiliteten. Det var noen informanter som
ikke forsto begrepet «opprettholder». Forhold ved innkodingen av datamaterialet kan også
være en faktor som svekker relialibiteten. For å unngå tilfeldige feil ved innkodingen gikk jeg
tilbake å kontrollerte for hvert tiende spørreskjema om tallene var korrekte. Jeg kan på tross
av dette ikke være helt sikker på at det ikke foreligger feil ved kodingen av datamaterialet.

3.7 Etiske overveielser
Ved forskning spiller etikken en viktig rolle. For å hjelpe forskere og forskersamfunnet er det
utarbeidet forskningsetiske retningslinjer. Jeg har forholdt meg til forskningsetiske
retningslinjer for samfunnsvitenskap, juss og humanoria i masteroppgaven. Begrepet
forskningsetikk bidrar til å konstituere og regulere vitenskapelig aktivitet og viser til et sett
verdier, normer og institusjonelle ordninger. Retningslinjene skal gjøre at forskere skal
reflektere over sine etiske holdninger og oppfatninger, styrke godt skjønn, bli bevisst
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normkonflikter og evnen til å treffe velbegrunnede valg mellom motstridende hensyn (NESH,
2006). Studien er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

3.7.1 Bruk av skjermdump
Jeg bruker sitater og skjermdump fra ulike blogger og en del kommentarfelt. I utgangspunktet
skal det innhentes samtykke til dette fordi jeg bruket konkrete blogger og bloggalias, med
mindre varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig. Det stilles krav til at bruk av
personopplysninger i forskning skal være samtykkebasert jf. lov av 14. April 2000 nr. 31 om
behandling av personopplysninger (heretter personopplysningsloven). Jeg bruker imidlertid
kun opplysninger som bloggeren selv har gjort alminnelig kjent. Dermed kan disse
opplysningen behandles med hjemmel i personopplysningsloven og på bakgrunn av dette
unntas jeg fra informasjonsplikten.

Det er imidlertid etiske overveielser som må vurderes ved bruk av skjermdump. I forhold til
regler om personvern skal ikke opplysningene brukes til skade eller ulempe for personers
integritet, rettigheter, økonomi eller helse (NESH, 2006). Ved å klippe ut deler av ulike
innlegg og kommentarfelt er det fare for at jeg kan misforstå og ta noe ut av kontekst. Det er
dog ikke av plassmesige hensyn mulig å gjengi hele blogginnlegg for å sikre at det ikke
oppstår misforståelser. Jeg har på bakgrunn av dette valgt og kun ta med skjermdump og
sitater fra det jeg etter, egen vurdering, med rimelig sikkerhet har tolket riktig. Jeg har henvist
til de bloggene som skjermdump og sitater er hentet fra og de er merket med dato.

3.7.2 Utsatt informantgruppe
Etiske hensyn må alltid tas ovenfor informanter i forskning. Særlig aktsomhet er påkrevd når
informantene har begrenset eller ingen evne til å ivareta egne behov og interesser. Noen av
mine informanter er under 18 år, og er da i juridisk forstand barn. Barn kan ha begrenset evne
til å ivareta egne behov og interesser (NESH, 2006). Jeg må dermed ha tillatelse fra
foreldrene om å dele ut spørreskjemaer i klasserommene. Jeg skal undersøke personlige
problemstillinger i min oppgave. Jeg må informere om at deltakelsen i prosjektet er helt
frivillig, forsikre de om deres anonymitet og de kan trekke seg når som helst under
gjennomføringen uten at dette vil få negative konsekvenser for informanten. Jeg begynte
undersøkelsen med å forklare informantene hva den gikk ut på, at den var anonym og
informere om muligheter for å trekke seg. Jeg forklarte at det var bare å legge undersøkelsen
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feil vei på pulten og gå ut av rommet uten noen forklaring. Det var ingen som benyttet seg av
denne muligheten. De fikk også plassere spørreskjema tilfeldig inn i en stor bunke med
skjemaer. Noen benyttet seg av denne muligheten, men de fleste la undersøkelsen sin på
toppen av bunken. Da jeg kom på ungdomskolen for å gjennomføre spørreundersøkelsen var
mitt inntrykk at fler av jentene som ønsket å delta. Jeg måtte da si «nei» til de som ikke
kunne vise frem svarslipp fra foreldrene. Det var fire stykker som hadde med svarlappen i
sekken, men ikke levert den til læreren. Disse fikk være med på prosjektet.

3.7.3 Søknad om forskningstillatelse
NSD er personvernsforbundet for forsknings - og studentprosjekter. All forsknings - og
studentprosjekter som innebærer behandling av personopplysninger skal meldes. Prosjektet
må meldes 30 dager før datainnsamlingen startes og/eller utvalget kontaktes. Prosjektet ble
meldt 3. desember 2013 og godkjent for oppstart 17. desember 2013. NSD mente det var noe
problematisk at jeg ønsker å bruke skjermdump fra blogger i oppgaven. De konkluderte
allikevel med at stoffet som publiserer på bloggen er gjort offentlig kjent av bloggeren selv
og at jeg derfor kunne unntas fra informasjonsplikten.

3.7.4 Egen forskerrolle
Ved forskning vil rollen som forsker alltid blir utfordret av ens egen forforståelse. Jeg er
avhengig av mine egne evner til vurderinger og beslutninger. Thagaard (2003, s. 143) sier at:
«Gjennom tolkning av data utvikler forskeren en forståelse som er basert på interaksjon
mellom tendensene i dataene og forskerens forforståelse og faglige forankring». Jeg er
underlagt forskningsetiske regler for at vitenskapelig kvalitet skal publiseres. Jeg må derfor
publisere funn som er så representative og nøyaktige som mulig. Helland (2003) hevder at
når en statistisk sammenheng fortolkes blir den meningsfull. Videre sier han at den da
samtidig mister sin eventuelle nøytrale karakter. Mitt perspektiv vil prege hvordan analysen
blir definert. Informantenes selvforståelse vil altså bli satt inn i en sammenheng definert av
meg.
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4 Resultater
I dette kapittelet presenteres funn fra spørreundersøkelsen. I spørreskjema har jeg hatt en
tredeling på spørsmålene. Jeg finner det hensiktsmessig også å gjøre en deling ved
presentasjon av resultatene ved undersøkelsen. Denne blir som følger;


Hvilken grad er bloggverden til stedet i livet til unge jenter



Opplevelsen av påvirkning og press fra blogger



Kroppsmodifikasjon som følge av blogg



Selvoppfatning; herunder selvbilde og kroppsbilde

Ved alle spørreskjemaene som blir brukt har informantene svart at de leser blogg eller at de
har lest før. Ved undersøkelsene på skolen var det tre informanter som ikke leste blogg, disse
skjemaene har jeg fjernet fra analysen. Ved internettundersøkelsen svarte alle som var inne
på undersøkelsen at de leste blogg eller har lest blogg før. På spørsmål 1: «Leser du blogg?»
Svarte 89.1 % av informantene «ja» og 10.9 % svarte «har gjort det før». Utgangspunktet er
derfor at alle mine informanter leser eller har lest blogg. På bakgrunn av dette blir N=147.

4.1 I hvilken grad er bloggverden til stede i livet til unge
jenter
For å kunne si noe om i hvilken grad bloggverden er til stede i unge jenters liv har jeg valgt å
se på Q3, Q4, Q5, Q7, Q10, Q11, og Q12 fra spørreskjema. Jeg har laget et stolpediagram for
å se på resultatene (figur 1). Videre har jeg kommentert funn ved Q8 som handler om hvorfor
unge jenter opprettholder lesingen av blogg (figur 2). Til sist i denne delen har jeg sett på
korrelasjoner mellom alle spørsmålene i 4.1 og kommentert dette i tabell 1. Variabel som
handler om negativ påvirkning er i tillegg med i korrelasjonstabellen. Jeg har med denne for å
se etter sammenhenger mellom graden av tilstedeværelsen av blogg og negativ påvirkning
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Figur 1: Erfaring med blogg i prosent

Q3 viser at 50 % av informantene mine opplyser at de «har» eller «har hatt» egen blogg og
50 % svarer «nei» på spørsmålet om de har egen blogg. Ved Q4 opplyser 82.1 % av
informantene at de leser blogg en gang i uken eller mer. Det er 17.9 % av informantene som
leser blogg sjeldnere enn en gang i uken. Ved Q5 sier 43.2 % av informantene at blogg ofte
eller noen ganger er et tema i venninnegjengen, mens 56.8 % svarer at det sjelden eller aldri
er et tema. Q7 spør om informantene ofte tenker på bloggerne. Her er fordelingen jevn med
49% av informantene som svarer at de ofte eller noen gang gjør det mot 51% som svarer at
de sjelden eller aldri tenker på bloggerne. Q10 dreier seg om informantene ser på noen av
bloggerne som sine forbilder. Her svarer 38.9 % av informantene at de er helt eller litt enig i
det. Den største andelen av informantene svarer at de er litt eller helt uenig i dette med 61.1
%. Jeg spurte videre om informantene tror at bloggen gir et riktig bilde av personen bak. Her
svarer 31.3% av informantene at de er helt eller litt enige i dette. 68.8 % av informantene
svarer at de er helt eller litt uenige i at bloggen gir et riktig bilde av personen bak. Ved Q12
svarer 9 % av informantene at de er helt eller litt enig i at de spør om råd, spørsmål eller
veiledning til bloggerne. Her svarer 91 % at de er litt eller helt uenig i dette.

47

Et interessant spørsmål i forhold til hvilken grad bloggverden er tilstedet i unge jenters liv er
Q8 i spørreskjema. Her lurer jeg på hvorfor informantene opprettholder lesingen av blogg. I
SPSS ble dette spørmålet registert først ved at jeg la inn verdier for 0=ikke besvart og
1=besvart. Jeg fikk dermed N=122 på dette spørsmålet. Videre delte jeg svarene fra
fritekstboksen inn i ulike kategorier. Under kategorien «annet» er svarene som var noe uklare
plassert. Kategoriene er som følger;


Kategori 1: Inspirasjon/interessant/underholdning



Kategori 2: Tidsfordriv



Kategori 3: Avhengighet/blir kjent med bloggeren/sosialt



Kategori 4: Annet

Figur 2: Oversikt over hvorfor en opprettholder lesing (antall) (N=122)

Ut i fra figur 3 er den største grunnen til at unge jenter gjentatte ganger klikker seg inn på
blogger for å hente inspirasjon, råd, tips og underholdning. Her var det tips og råd ved mote,
kosthold og trening de fleste informantene utypet. Det er relativt jevnt fordelt ved kategorien
tidsfordriv og avhengighet/blir kjent med bloggeren og sosialt.
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Tabell 1: Korrelasjoner mellom erfaring med blogg
Q4 Hvor
ofte

Q5 Er blogg
ofte et tema

Q7 Tenker
du ofte på
bloggene?

Q10
Forbilder

Q11 Riktig
bilde

Q12
Q17
Kommen Negativ
tarfelt
påvirknin
g

Q3 Har du
egen
blogg?

⍴

.163

.046

.159

.039

-.008

.360***

-.155

p

.051

.581

.055

.643

.929

.000

.063

Q4 Hvor
ofte leser
du blogg?

⍴

.249**

.483***

.336***

.112

.225**

-.046

p

.003

.000

.000

.184

.007

.581

Q5 Er
blogg ofte
et tema

⍴

.345***

.373***

.102

.053

.204*

p

.000

.000

.224

.529

.014

.478***

.185*

.415***

.111

.000

.026

.000

.181

⍴

.260**

.419***

-.028

p

.002

.000

.740

.209*

-.097

.012

.250

Q7 Tenker ⍴
du ofte på
p
bloggene
Q10
Forbilder

Q11 Riktig ⍴
bilde
p
Q12
⍴
Kommenta
p
r feltet

.037
.659

*Korrelasjon er signifikant på 0.05 nivå (2-halet).
** Korrelasjon er signifikant på 0.01 nivå (2-halet).
*** Korrelasjon er signifikant på 0.001 nivå (2-halet).

Ut ifra denne tabellen ser jeg at det er sterk korrelasjon mellom Q4 og Q7 ⍴= .483 p= .000.
De som svarer at de ofte leser blogg svarer også at de ofte tenker på blogger. Det viser seg at
det også er sterk korrelasjon mellom Q7 og Q10. De som svarer at de ofte tenker på bloggere
(Q7) ser også ofte på bloggere som sine forbilder (Q10) ⍴= .478 p= .000. Det er også en sterk
korrelasjon mellom de som ofte kommenterer i kommentarfeltet på bloggene (Q12) og de
som ofte tenker på blogger (Q7) ⍴= .415. p= .000. Det viser seg også at de informantene som
svarer at de har bloggere som sine forbilder (Q10) også er enig i at de ofte bruker
kommentarfeltet (Q12) ⍴= .419 p= .000. Når det gjelder sammenhengen mellom negativ
påvirkning og grad av tilstedeværelse av blogg er det kun en svak sammenheng mellom Q17
og Q5 ⍴= .204 p= .014. Altså en svak sammenheng mellom de som ofte snakker om blogg i
venninnegjengen (Q5) og de som svarer at de blir negativt påvirket av blogg (Q17). Det er
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noen moderate korrelasjoner i denne tabellen. De som svarer at blogg ofte er et tema i
venninnegjengen (Q5) svarer også i moderat grad at de ofte tenker på blogger (Q7) ⍴= . 345
og at de ofte ser på noen bloggere som forbilder (Q10) ⍴= .373. Korrelasjonene er
signifikante på 0.001 nivå. Korrelasjon er moderat mellom de som svarer at de ofte leser
blogg og de som ser på bloggere som sine forbilder ⍴= .336 p= .000.

4.2 Opplevelse av påvirkning eller press fra blogger
For å se på resultatene fra spørreskjema ved unge jenters opplevelse av påvirkning eller press
fra blogger har jeg laget et stolpediagram for Q9, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17 og Q19 (figur 3).
Jeg presenterer også et stolpediagram for å vise hvilke kategorier informantene liker lese
(figur 4). Videre ser jeg nærmere på Q18 og Q18a om informantene har endret oppfatning
som følge av blogglesing og om denne endringen er positiv eller negativ (figur 5). Jeg har
også laget en tabell med korrelasjoner hvor jeg vil kommentere de mest interessante funnene
som jeg videre vil drøfte i neste kapittel (tabell 2). Jeg har til slutt laget en krysstabell med
alder og negativ påvirkning fra blogg for å se om det var noen variasjoner i aldersgruppene
(tabell 3).

Figur 3: Opplevelse av påvirkning i prosent
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86.9 % av informantene er helt eller litt enige i at det er mye fokus på kropp og utseende på
bloggene de leser (Q9). Her svarer 13.1 % av informantene at de er helt eller litt uenig i det.
Q13 spør etter om informantene er enig eller uenig i at de sammenlikner seg selv med
personen på bloggene de leser. Her er det rimelig jevnt fordelt mellom informantene. Det er
44.5 % som er helt eller litt enig mot 55.5 % som er helt eller litt uenig. Ved Q14 er det 72 %
av informantene som er helt enig eller litt enig i at det kommer mye press om å være
vellykket fra blogger. I dette tilfelle er det 28 % som svarer at de er helt eller litt uenig i
denne påstanden. Det er 86.9 % prosent av informantene som er helt eller litt enig i at det
kommer mye kropps- og utseendepress fra blogger (Q15). Det er 13.1 % av informantene
som er helt eller litt uenig i denne påstanden. Q16 handler om positiv påvirkning fra blogg.
Det er 61.4 % som svarer at det er helt eller litt enig i dette. Her er det 38.6 % som svarer at
de er helt eller litt uenig i at de blir påvirket positivt av blogg. Neste spørsmål handler om
negativ påvirkning fra blogg (Q17). Det var 43.2 % som er helt eller litt enig i at de blir
påvirket negativ av blogg mot 56.8 % som mener det motsatte. Siste spørsmål handler om
hvorvidt informantene noen gang tenkt de må holde seg unna å lese blogger. Her svarer 21.4
% av informantene at de er helt eller litt enig i denne påstanden. 78.6 % av informantene er
helt eller litt uenig i at de har tenkt at de må holde seg unna blogglesing.

Figur 4: Oversikt over kategorier i antall

Det er kategoriene «trening og kosthold», «mote» og «hverdagslivet til bloggeren» de fleste
av informantene oppgav at de likte å lese om. I tillegg kommer kategorien «sminke» høyt
opp. «Hverdagslivet til bloggeren» kan i stor grad også handle om kropp og utseende.

51

Ved spørsmål Q18 skulle informantene første ta stilling til om de som følge av blogg har
endret selvoppfatning. De skulle så utdype ved fritekstboks om denne endringen var positiv
eller negativ. På bakgrunn av dette fant jeg det hensiktsmessig å presentere dette spørsmålet i
en egen figur med utdypningen. Flere av sitatene fra informantene blir brukt for å illustrere
poenger i del 5.0.

Figur 5: Endring i oppfatning i prosent

Dette er et viktig spørsmål fordi jeg vil få et inntrykk av om blogg kan være en direkte
konsekvens for at unge jenter endrer oppfatning av seg selv. Det var 42.1 % av informantene
som var helt enig eller litt enig i at de har endret oppfatning av seg selv etter at de begynte å
lese blogg. 57.9 % var helt uenig eller litt uenig i at de har endret oppfatning av seg selv. Av
disse er det 13.6 % som har svart at endringen er positiv mot 36.4 % som har svart at
endringen er negativ. Hos 13.6 % av informantene var det uklart om endringen var positiv
eller negativ. De fleste av disse hadde svart både positivt og negativt. Dette ble ofte utdypet
med at de syntes noen blogger hadde negativ påvirkning og noen blogger hadde en positiv
påvirkning på selvoppfattelsen. 36.4 % svarte at de ikke hadde endret selvoppfatning som en
følge av blogglesing.
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Tabell 2: Opplevelse av påvirkning fra blogger

Q9 Fokus på
kropp og
utseende

Q13
Sammenlik
ner med
blogg

Q14 Press
om å være
vellykket

Q15 Press
kropp og
utseende

Q16
Positiv
påvirkning

Q17
Negativ
påvirkni
ng

⍴

.210*

.357***

.418***

-.200*

.283**

.234**

.250**

p

.011

.000

.000

.017

.001

.005

.003

.323***

.259**

.058

.360***

.318***

.179*

.000

.002

.490

.000

.000

.032

Q13
⍴
Sammenlikne
p
r med blogg

Q18
Endret
oppfatning
av meg
selv

Q19 Tenkt
at jeg må
holde meg
unna lesing

Q14 Press
om å være
vellykket

⍴

.469***

-.133

.398***

.308***

.303

p

.000

.116

.000

.000

.000

Q15 Press
kropp og
utseende

⍴

-.387***

.468***

.161

.365***

p

.000

.000

.053

.000

Q16 Positiv
påvirkning

⍴

-.299***

.063

-.397***

p

.000

.456

.000

⍴

.256**

.339***

p

.002

.000

Q17 Negativ
påvirkning

Q18 Endret
⍴
oppfatning av
p
meg selv

.223**
.007

*Korrelasjon er signifikant på 0.05 nivå (2-halet).
** Korrelasjon er signifikant på 0.01 nivå (2-halet).
*** Korrelasjon er signifikant på 0.001 nivå (2-halet).

I denne korrelasjonstabellen er det tre sterke korrelasjoner. De som er enig i at det kommer
press mot kropp og utseende fra blogger (Q15) er også i stor grad enig i at det kommer press
om å skulle være vellykket (Q14) (⍴= .469), de er enig i at de blir negativt påvirket (Q17) (⍴=
.468) og de er enig i at det er mye fokus på kropp og utseende på bloggene de leser (Q9) (⍴= .
481). Korrelasjonene er signifikante på 0.001 nivå. Det er flere moderate korrelasjoner i
tabellen. Q19 korrelerer i moderat grad med Q14, Q15, Q16 og Q17. De som er enig at de har
tenkt at de må holde seg unna å lese blogg er i moderat grad også enig i at det kommer press
om å skulle være vellykket fra blogger (Q14) (⍴= .303). De er også enig i at det kommer mye
kroppspress og utseendepress fra blogger (Q15) (⍴= .365). De som er enig i at de må holde
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seg unna er også i moderat grad enig i at de bli negativt påvirket av blogger (Q17) (⍴= .339).
Alle korrelasjonene er signifikante på 0.001 nivå. Flere moderate korrelasjoner forekommer
ved Q17 og Q13 og Q14. De som er enig i at de blir påvirket på en negativ måte av blogg
svarer i moderat grad at de sammenlikner seg selv med bloggerne (Q13) (⍴= .360) og at det
kommer press om å være vellykket fra bloggerne (Q14) (⍴= .398). Også disse korrelasjonene
er signifikante på 0.001 nivå. Det er også moderate korrelasjoner mellom Q18 og Q13 og
Q14. De som svarer at de er enig i at de har endret oppfatning av seg selv er i moderat grad
enig i at de sammenlikner seg selv med personen på blogger (Q13) (⍴= .318) og at de
opplever press om å være vellykket (Q14) (⍴= .308). Disse korrelasjonene er signifikante på
0.001 nivå. Moderate korrelasjoner finnes også ved Q14 og Q9 og Q13. De som er enig i at
det kommer press om å være vellykket fra blogger (Q14) opplever også i moderat grad at det
er stort fokus på kropp og utseende på bloggene de leser (Q9) (⍴= .357) og at de i moderat
grad sammenlikner seg selv med personene på bloggene (Q13) (⍴= .323). Korrelasjonene er
signifikante på 0.001 nivå. Ellers er det kun en svak sammenheng mellom Q15 og Q13. De
som er enig i at det kommer mye kroppspress og utseendepress fra blogger (Q15) er i noen
grad enig i at de sammenlikner seg selv med personen på bloggene (Q13). Styrken på denne
korrelasjon er ⍴= .259 og signifikansen er p= .002.

Tabell 3: Alder i krysstabell med negativ påvirkning

Alder i krysstabell med Negativ påvirkning
negativ påvirkning
Antall
13-15

%
Antall

Ja

Total

Nei
10

28

38

26.3%

73.7%

100.0%

36

26

62

58.1%

41.9%

100.0%

17

29

46

37.0%

63.0%

100.0%

63

83

146

43.2%

56.8%

100.0%

Alder
16-18

%
Antall

Over 18

%
Antall

Total

%

Denne tabellen viser at 58.1 % av informantene som er i aldersgruppen 16 – 18 år er helt eller
litt enig i at de blir negativt påvirket av blogg. Det er hos disse informantene hovedtyngden
av de som oppgir at de blir negativt påvirket ligger. En Khi2 test viste at resultatet er
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signifikant p= .005, men det er en svak sammenheng = .271. Jeg har flest informanter i
gruppen 16-18 år. Fra ungdomsskolen (13 – 15 år) har jeg færrest informanter. De som er
over 19 år, er de som har svart på internettundersøkelsen.

4.3 Resultater av funn ved kroppsmodifikasjon som følge
av blogg
Når det gjelder resultatene fra spørreskjema ved funn av kroppsmodifikasjon som følge av
blogglesning har jeg laget et stolpediagram for å fremstille funnene. Her blir siste del av
spørreskjema brukt med Q22, Q23, Q24, Q25, Q26 og Q27. Her vil først stolpediagrammet
bli presenter (figur 6). Jeg har i denne delen også laget en tabell over korrelasjoner for å se
etter interessante funn. Disse vil bli presentert i tabell 4 i dette kapittelet og drøftet i neste del.
En variabel fra forrige del tatt med; negativ påvirkning av blogg. Denne er tatt med for å se
om det er noen korrelasjon mellom kroppsmodifikasjon og negativ påvirkning.

Figur 6: Oversikt kroppsmodifikasjon i prosent

Figur 6 gir en oversikt over kroppsmodifikasjon. Ved Q22 spør jeg om informantene som
følge av blant annet blogglesning har endret kroppen ved plastisk kirurgi. Her er 1.5 % av
informantene helt eller litt enig mot 98.5 % av informantene som er litt eller helt uenig. Neste
spørsmål er likt det forrige, men nå lurer jeg på om noen av informantene som en følge av
blogglesing har et ønske om å endre kroppen ved plastisk kirurgi (Q23). Her oppgir 16.8 %
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av informantene at de er helt eller litt enig, mens 83.2 % er helt eller litt uenig i denne
påstanden. Q24 handler om slanking. Her ber jeg informantene ta stilling til om de som følge
av blogglesning har forsøkt å endre kroppen sin ved å slanke seg. Her svarer 39.7 % av
informantene mine at de er helt eller litt enig. 60.3 % av informantene svarer at de er helt
eller litt uenig i denne påstanden. Ved Q25 er 33.3 % av informantene helt eller litt enig i at
de har prøvd ulike typer dietter eller kosthold de har lest om på blogger. Det er ved denne
påstanden 66.7 % av informantene som er helt eller litt uenig. De to siste påstandene handler
om det som en følge av blogglesing er viktig å være veldig sunn (Q26) og være opptatt av å
trene mest mulig (Q27). Her svarer henholdsvis 50.7 % og 45.7 % av informantene at de er
helt eller litt enig i dette. Det er 49.3 % og 54.3 % som svarer at de er helt eller litt uenig i at
det er viktig å være veldig sunn og trene mye som en følge av blogglesing.

Tabell 4: Modifikasjon av kroppen som følge av blogg
Q23 Har et Q24 Som en
ønske om å
følge av
endre
blogglesing
kroppen ved
har jeg
plastikk
endret
kroppen ved
slanking
Q22 Har
⍴
endret kropp
ved plastikk p
Q23 Ønske
om plastikk
Q24
Slanking
Q25 Dietter

Q26 Sunn

Q27 Trene

Q25 Har
prøvd ulike
typer dietter
eller
kosthold jeg
har funnet
på blogg

.237**

.269**

.177*

.077

.107

.049

.005

.002

.039

.369

.213

.571

⍴

.486***

.460***

.355***

.302***

.320***

p

.000

.000

.000

.000

.000

⍴

.623***

.549***

538***

.370***

p

.000

.000

.000

.000

⍴

.506***

.500***

.269**

p

.000

.000

.001

⍴

.743***

.196*

p

.000

.022

⍴

.245**

p

.004

*Korrelasjon er signifikant på 0.05 nivå (2-halet).
** Korrelasjon er signifikant på 0.01 nivå (2-halet).
*** Korrelasjon er signifikant på 0.001 nivå (2-halet).
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Q26 Som en Q27 Som en Q17 Jeg blir
følge av
følge av
påvirket på
blogg syntes blogg syntes en negativ
jeg det er
jeg det er
måte av
viktig å være viktig å trene blogger og
veldig sunn
mye
blogging

I denne korrelasjonstabellen over funn ved kroppsmodifikasjon er det flere sterke
sammenhenger. Jeg vil først kommentere de sterke korrelasjonene ved ved Q23 og Q24 og
Q25. Det er sterk korrelasjon mellom de som er enig i at de ønsker å endre kroppen ved
plastisk kirurgi (Q23) og de som har endret kroppen ved å slanke seg (Q24) (⍴= .486) og de
som har prøvd ut ulike dietter eller kosthold de har lest om på blogger (Q25) (⍴= .460).
Begge korrelasjonene er signifikante på 0.001 nivå. Ved Q23 er det også signifikante (p=
0.001) moderate korrelasjoner med Q26 (⍴= .355), Q27 (⍴= .301) og Q28 (⍴= .320). De som
er enig i at de ønsker plastisk kirurgi som en følge av blogg er også i moderat grad enig i at
det er viktig å være sunn som følge av blogg, de er opptatt av å trene som følge av blogg og
de er enig i at de blir negativ påvirket av blogg. Ved Q24 «som en følge av blogg har jeg
forsøk å slanke meg» er det sterke korrelasjoner med Q25 (⍴= .623), Q26 (⍴= .549) og Q27
(⍴= .538). Det er en moderat korrelasjon mellom Q24 og Q17 (⍴= .370). Alle korrelasjonene
er signifikante på 0.001 nivå. Det vil si at de som er enig i at de som følge av blogg har prøvd
å slanke seg er også i stor grad enig i at de har prøvd ulike typer dietter eller kosthold fra
blogger og de er i stor grad opptatt av å være sunne og trene mye som følge av blogg. Når det
gjelder de som er enig i at de blir negativt påvirket av blogg er det en moderat korrelasjon
med de som er enig i at de har slanket seg som følge av blogg. Det er sterke korrelasjoner
mellom Q25 og Q26 (⍴= . 506) og Q27 (⍴= .500). Begge er signifikante på 0.001 nivå. Det
betyr at de som har prøvd ulike dietter og kosthold ofte er enig i at det er viktig å være sunn
og trene mye som en følge av blogglesing. En sterk korrelasjon er det også mellom Q27 og
Q26 (⍴= . 743 p= .000). De som er enig i at det er viktig å være sunn som en følge av
blogglesing er også enig i at det er viktig å trene mye, også som en følge av blogglesing.
Ellers vil jeg nevne at det kun er noen svake sammenhenger mellom Q17 og Q25 (⍴= .269 p=
.001), Q26 (⍴= .196 p= .022) og Q27 (⍴= .245 p= .000). De som svarer at de er enig i at de
blir negativt påvirket av blogg svarer i noen grad at de har prøvd ulike dietter eller kosthold
som en følge av blogg (Q25) og at de er enig i at det er viktig å trene (Q26) og være sunn
som en følge av blogg (Q27).

4.4 Resultater av funn ved selvbilde og kroppsbilde
I det følgende vil jeg presentere funn ved selvbilde og kroppsbilde. Jeg har fremstilt
resultatene i et stolpediagram (figur 7) før jeg kommenterer funnene. Jeg presenterer Q20
«jeg har et godt selvbilde» og Q21 «jeg har et positivt kroppsbilde». Jeg har i denne delen
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også laget en tabell over korrelasjoner for å se etter interessante funn (tabell 5). Disse vil bli
også bli presentert i dette kapittelet og drøftet i neste.

Figur 7: Kroppsbilde og selvbilde i prosent
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Ved Q20 og Q21 svarer 64.5 % av informantene at de er helt enige eller litt enige i at de har
et godt selvbilde (Q20) og 60.1 % svarer at de er helt enige i at de har et positivt kroppsbilde
(Q21). Ved Q20 er 35.5 % av informantene litt eller helt uenige i at de har et godt selvbilde
og ved Q21 er 39.9 % litt eller helt uenige i at de har et positivt kroppsbilde.

Tabell 5: Korrelasjoner ved kroppsbilde og selvbilde

Q20
Selvbilde
Q21
Kroppsbilde

Q13
Sammenlikn
er

Q17 Negativ
påvirkning

Q23 Har et
ønske om
plastisk
kirurgi

Q24
Slanking

⍴

- .399***

- .458***

- .352***

- .347***

p

.000

.000

.000

.000

⍴

- .356***

- .486***

- .262**

- .355***

p

.000

.000

.002

.000

*Korrelasjon er signifikant på 0.05 nivå (2-halet).
** Korrelasjon er signifikant på 0.01 nivå (2-halet).
*** Korrelasjon er signifikant på 0.001 nivå (2-halet).

I denne tabellen er det noen sterke negative korrelasjoner mellom negativ påvirkning (Q17)
og godt selvbilde (Q20) og positivt kroppsbilde (Q21) med henholdsvis ⍴ = -.458 og ⍴= .486. Begge korrelasjonene er signifikante. Når det gjelder variabelen som handler om
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sammenlikning (Q13) er det moderate negative korrelasjoner med godt selvbilde (Q20) (⍴= .399 p= .000) og positivt kroppsbilde (Q21) (⍴= -.356 p= .000). Til sist har jeg sett på
korrelasjoner ved to variabler ved kroppsmodifikasjon og selvbilde og kroppsbilde. Ved Q23
svarer de som er helt eller litt enig i at de har et ønske om plastisk kirurgi som en følge av
blogglesing i negativ moderat grad at de er helt eller litt uenig i at de har et godt selvbilde
(Q20) (⍴= -.352 p= .000). Det samme gjelder i svak grad ved kroppsbilde (Q21) (⍴= -.262
p=.002). Ellers er det negative moderate korrelasjoner mellom de som har slanket seg som en
følge av lesing av blogg (Q24) og de som har et positivt selvbilde (Q20) (⍴= -.347) og de som
har et positivt kroppsbilde (Q21) (⍴= -.355). Begge korrelasjoner er signifikante på .001
nivå.
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5 Drøfting av problemstilling og
forskerspørsmål
I dette kapittelet drøftes mine funn mot problemstillingen. Jeg gjentar problemstillingen for
ordens skyld:

Er lesing av blogger med på å utvikle en negativ påvirkning på unge jenters oppfattning av
seg selv i forhold til kropp og utseende?

Problemstillingen er utgangspunktet for forskerspørsmålene. Jeg finner det hensiktsmessig å
dele opp dette kapittelet etter utformingen av forskerspørsmålene. Forskerspørsmålene
danner grunnlag for dette kapittelet og utgjør derfor underoverskriftene ved 5.1 - 5.5.
Resultatene vil bli drøftet opp mot teorigrunnlaget. I de ulike delene som følger vil jeg bruke
det ungdommene har svart i fritekstboksene på spørreskjema for å illustrere funnene. Dette
gir resultatene en kvalitativ dimensjon som gjør at jeg kan oppnå en dypere innsikt i tema.

5.1 Hvem leser blogg og i hvilken grad er bloggverden til
stedet i livet deres?
Alle informantene svarer at de leser blogg, og 82 % leser blogg en dag i uka eller oftere. De
ulike bloggene kan som beskrevet i teoridelen vise til lesertall opp mot 100.000 hver eneste
dag. Dette er snakk om mange tusen unge jenter. For noen kan det se ut til at blogg tar en for
stor plass i hverdagen. På spørsmålet om noen har tenkt på å holde seg unna å lese blogg var
det en informant som svarte: «Man kommer ikke unna. Blogg er overalt». På samme
spørsmål svarer en annen: «Jeg klarer ikke.... Jeg kan stoppe i 1-2 dager men da må jeg
nesten ta igjen tapt tid. Er ikke sikker på om jeg vil heller, det er litt tidsfordriv ». 43 %
svarer at de er enig i at blogg ofte er et tema i venninnegjengen og 49 % svarer at de ofte
tenker på blogg. Dette er relativt store prosentandeler. Det er også sterk korrelasjon mellom
de som leser blogg ofte og de som oppgir at de ofte tenker på bloggere. Det er dessuten 50 %
av informantene som også opplyser at de har hatt eller har egen blogg.

Jeg spurte informantene hvorfor de opprettholdt lesingen av blogg. 20 % av informantene
mine svarer at de er avhengige, blir kjent med bloggeren og at de går inn igjen og igjen fordi
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det er sosialt. En informant uttrykker det slik: «får mye ut av det. Både inspirasjon til å
skrive, ta bilder, lese, og leve et annerledes liv. I tillegg er det sosialt, fordi man blir kjent
med bloggere man leser :)» Hun mener altså at en blir kjent med personen på bloggene man
leser. Dette er et annet eksempel på hvordan en informant opplever at det er sosialt å lese
blogger: «(…). jeg føler nesten at jeg kjenner bloggerne (…). jeg føler meg ikke så alene
eller ensom når bloggerne snakker til leserne sin». Jeg opplever 20 % som et høyt tall og en
bekymring. At informanter oppgir at de er avhengig, føler de blir kjent eller opplever det som
sosialt kan gjøre de mer mottakelige for skadelig innhold og mer utsatt for påvirkning.

Det er 39 % av informantene som ser på noen bloggere som sine forbilder. Det er for øvrig
også en sterk korrelasjon mellom de som ser på bloggerne som sine forbilder og de som ofte
tenker på bloggerne. Dette kan vise hvordan noen unge jenter imiterer, identifiserer og
internaliserer det de leser på blogger. En tar etter andre fordi en ønsker å bli likt eller bli ett
med en annen (Bø 2005). Et utsagn fra en informant lyder som følger: «(…) bloggerne blir
også på en måte ett forbilde for meg, og jeg ønsker å være like pen.» Ved at leserne
indentifiserer seg med bloggere kan det utvikle seg en dyp følelsesmessig jeg-utvidelse og
jeg-innlevelse (fra leseres side) mellom leser og blogger (Bø 2005). Utsagnene ovenfor viser
hvordan denne følelsesmessige jeg-utvidelsen og jeg-innlevelsen kan føre til at lesere
internaliserer det de leser på bloggene. En annen faktor ved blogger er at en kan
kommunisere med dem gjennom kommentarfelt. En har da mulighet til å kommunisere med
sine forbilder på en unik måte. Det er imidlertid svært få av mine informanter som oppgir at
de kommenterer i kommentarfeltene eller via mail. Her er det 9 % som var litt eller helt enig i
påstanden. Påstanden korrelerer derimot i stor grad med de som oppgir at de ofte tenker på
blogger og de som oppgir at noen bloggere er deres forbilder.

Det er 31 % som er litt eller helt enig i at bloggen gir et riktig bilde av personen bak. Mange
mener på en annen side at bloggere fremstiller et urealistisk og uoppnålig ideal. Det er
utallige blogger – jeg tviler ikke på at noen også er gode rollemodeller som fremstiller seg
selv på en autentisk måte. Mange kan muligens også oppleve at blogg hjelper de gjennom
tøffe perioder. Det er imidlertid noen som mener de blir verre av å lese blogg: «Jeg liker å
lese blogger for å se andres hverdag, men det er ikke bra for meg å lese. Det gir meg et
dårligere selvbilde, og jeg bør derfor ikke lese så mye av det.» Et liknende utsagn er dette:
«Jeg får så dårlig selvbilde av det. Det gjelder hovedsaklig blogger om trening, helse,
kosthold, sminke og klær. (…) Da jeg slet med depresjon måtte jeg kutte ut all blogglesing i
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flere måneder fordi det gjorde meg dårligere.» En informant føler hun får en annerledes
oppfattning av virkeligheten gjennom blogglesing: «Annerledes oppfatning av virkeligheten.
Påvirker livet mitt (…). Må gå på diett og sminke. Perfekte venner, jentekvelder. (…) Jeg ble
påvirket med botox i leppene og hadde en periode jeg hadde lyst å ta det». Unge jenter er
utsatt for konformitetspress fra forbildene sine. Det kan være problematisk at at noen blir
avhengige av denne typen medier. En del av sosialiseringsprosessen foregår foran pcskjermen og unge jenter bruker og misbruker, bevisst og ubevisst, det de leser på bloggene.

På bakgrunn av dette kan jeg trekke en konklusjon om at de fleste unge jenter må forholde
seg til blogg og for mange unge jenter blir det en stor del av hverdagen og livet deres.

5.2 Er det sammenheng mellom lesing av blogg og
negativ påvirkning ved kropp og utseende?
For å drøfte dette forskerspørsmålet vil jeg bruke variabelen som handler om negativ
påvirkning av blogg, samt utsagn fra informantene. Jeg har også sett på korrelasjoner ved
negativ påvirkning mot variablene som handler om kropps- og utseendepress, ønske om
kirurgi, slanking, dietter/kosthold, sunnhet, trening og tanker om å holde seg unna lesing av
blogg.

Av informantene er 43 % helt eller litt enig i at de blir påvirket på en negativ måte av
bloggere og blogging. I utdypingsfelt var det svært mange utsagn som dette: «Det har gitt
meg et dårligere syn på meg selv. Bloggere fremstår ofte som veldig tynne, perfekte osv noe
som påvirker lesere» og dette: «for mye kropp på blogger. Lettkledde bilder med veltrente
kropper, kommenterer vekt, føler seg feite eller at de ikke finnes fornøyde selv om de har en
kropp veeeldig mange drømmer om. Sitter sjelden igjen med en god selvfølelse».87 % av
informantene er helt eller litt enig i at det kommer mye kropps- og utseendepress fra blogger.
I tabell 2 fant jeg en sterk sammenheng mellom negativ påvirkning fra blogg og kropps- og
utseendepress fra blogg. En mulig forklaring kan være at trening og kosthold er tema de
fleste informantene liker å lese om. 97 av informantene oppgir dette som sitt favoritttema,
illustrert i figur 2. Det er mulig dette er det de også, bevisst og ubevisst, i størst grad blir
påvirket av. Mote kom også høyt med 92 av informantene. Mote og kropp vil i mange
tilfeller henge sammen. Hverdagslivet til bloggeren er også et tema 77 av informantene liker
å lese om. Hverdagslivet til bloggere består ofte av mye kropp og utseende. Leserene blir
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daglig eksponert for smil, lykke, mat, treningsmengder og vellykkethet (Skårderud, 2013).
Mange unge jenter kan være bevisst på at de føler en negativ påvirkning. To utsagn illustrerer
dette: «Negativt. Fordi jeg føler mer på kroppspresset. Men jeg liker å lese blogger selvom»
og «jeg veit absolutt at jeg bør stoppe. det er på ingen måte bra å lese blogger. men det er
også underholdenene og inspirerende til tider». Begge disse informantene er tilsynelatende
klar over at de blir negativt påvirket, men de vil ikke slutte å lese blogger på tross av dette.
Mulig dette kan forklares ved at de føler en slags avhengighet til fenomenet eller at de selv
mener de ikke tar skade av det. Vi mennesker påvirkes og kontrolleres. Denne påvirkningen
og kontrolleringen skjer både direkte og indirekte i det dynamiske sosiale livet (Bø, 2005).
Sammenhengen mellom lesing av blogg og negativ påvirkning ved kropp og utseende er
vanskelig å si noe om entydig om. For noen av informantene virker sammenhengen klar. En
informant sier dette; «(…). 99 % av rosabloggerne har et perfekt liv og en perfekt kropp, å
man bli jo veldig lett negativt påvirket fordi kan ikke har alt de har». En annen sier dette;
«Tenker mer på kroppen min og hvordan jeg kler meg». Det nevropsykologiske
utgangspunktet til barn og ungdom er konstruert på den måten at det kan være vanskelig å
tåle ulike utfordringer og belastninger (Skårderud & Sommerfelt, 2013). Det moderne
samfunnet stiller sterke krav til konformitet og soial komtroll. Girard (2013) beskriver et
samfunn oppslukt av slankhet, kokebøker og sunnhet. Det kan være vanskelig og utfordrende
for unge jenter å ta stilling til å tolke den informasjonen de leser på blogger.
Kysstabell 3 viser at 58 % av informantene i aldersgruppen 16 – 18 år mener de blir negativt
påvirket av blogg. Dette er andelen av informanter som går på videregående skole. En mulig
årsak kan være at det er i denne perioden mange de største forandringene skjer for unge
jenter. De er i overgangen fra å være barn til å bli voksne. Krav stilles og valg må tas. Flere
av informantene beskriver press som en negativ påvirkning fra blogger: «Fordi det skaper
mye press, og man føler man må prestere mer og bedre siden ”alle” andre gjør det»,
«Negativt siden jeg tenker mer over hvordan jeg ser ut og om jeg er ”god nok”. Det er
negativt siden noen bloggere gir meg mindre, eller et litt dårligere selvbilde» og «Det blir så
mye press på hver og en person. Du føler deg ikke like bra osv…». Jeg fant imidlertid kun
moderate korrelasjoner mellom negativ påvirkning og variablene som handler om kropps- og
utseendepress, ønske om kirurgi, slanking, dietter/kosthold, sunnhet, trening og tanker om å
holde seg unna lesing av blogg i tabell 4. Det er på bakgrunn av dette ingen entydig
sammenheng mellom lesing av blogg og negativ påvirkning ved kropp og utseende.
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Sammenhengen mellom lesing av blogg og negativ påvirkning er svært kompleks. Noen blir
påvirket, andre blir ikke – det kommer an på totaliteten. Bø (2005) beskriver flere faktorer for
hvordan mennesker blir påvirket. Den første faktoren er egenskaper ved sender. Jeg har
tidligere beskrevet glorieeffekten. Studier har vist at mennesker har en tendens til å tillegge
mennesker man syns noe om ulike positive egenskaper. En informant beskriver dette på
denne måten; «Negativt fordi jeg føler jeg ikke er god nok og alle andre er så perfekte». Den
andre faktoren er forhold ved innkodingen; hvordan budskapet blir strukturert. Bloggern blir
ekspert og deler ut råd for hvordan en, i noen tilfeller, kan oppnå det samme som henne i
forhold til kropp og utseende. Den tredje faktoren er valg av meduim. Her er mediumet
blogg. Den fjerde faktoren er budskapets art. De fleste innlegg på de ulike bloggene er
personlige. Noen har også en del reklame bakt inn i en personlig tekst. Disse må riktignok
merkes med annonse øverst i hjørnet. Budskapet fra de ulike bloggene når tusenvis av unge
jenter og kan inneholde meninger og holdninger som for noen kan ha en voldsom
påvirkningskraft. Bø (2005) hevder at en referansegruppe kan prege holdninger og handlinger
og fjernstyre oss. Dette illustreres ved sitater fra informanter: «Man har så lyst til å lage sånn
god mat som bloggerne og at det skal se like fint ut, samtidig vil man også se like fresh ut og
ha de nyeste, populære klærene på seg» og «man har så lyst til å lage sånn god mat som
bloggerne og at det skal se like fint ut, samtidig vil man også se like fresh ut og ha de nyeste,
populære klærene på seg». Den femte faktoren ved sammenhengen er egenskaper ved den
som avkoder budskapet. Dette er egenskaper ved den som leser blogg. Dette kan for
eksempel være om vedkommende har et godt selvbilde eller positivt kroppsbilde. I tillegg til
disse faktorene kommer konteksten som påvirkningen skjer i. På bakgrunn av dette blir
sammenhengen mellom lesing av blogg og negativ påvirkning av kropp og utseende svært
komplisert og mange faktorer spiller inn.

5.3 Endrer unge jenter oppfatning av seg selv som en
følge av blogglesing? På hvilken måte blir de påvirket?
For å belyse dette forskerspørsmålet vil jeg i hovedsak bruke spørsmålene fra spørreskjema
om sammenlikning, endring i oppfatning, tanker om å holde seg unna lesing, samt de ulike
utsagnene informantene har kommet med. Jeg vil drøfte resultatene i lys av sosialiserings-,
selvoppfatnings- og sammenlikningsteori.
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42 % av informantene opplyser at de er helt eller litt enig i at de har endret oppfatning av seg
selv etter at de begynte å lese blogger. Denne endringen kan være både positiv og negativ. 36
% av de 42 % har endret selvoppfatning på en negativ måte, som illustrert i figur 5. Unge
jenter kan endre oppfatning av seg selv gjennom å imitere, identifisering og internalisering av
innholdet på blogg. Bø (2005) skriver at imitering dreier seg, både bevisst og ubevisst, om å
kopiere væremåter, moter og enkeltreaksjoner som først er vist av en annen. Det kan være
etterlikning av ytre atferd i en overfladisk natur. For de fleste vil det være denne formen for
imitering som skjer når de ser på de ulike bloggene. Men for noen vil imitering skje i form av
modellæring som kan føre til dype og varige fjernendringer. En informant viser hvordan unge
jenter kan overta meninger, idealer og verdier de observerer hos andre mennesker;

Noen ganger blir det for mye, og ved å se dems "perfekte" hverdag blir jeg deprimert
med tanke på at dagene mine og det jeg gjør er såpass kjedelig og like gøy som på
bloggene. Det å lese blogger, øker presset på en selv veldig mye og man blir så mye
mer obs på alle sider av seg selv. Det er mange lett påvirkelige og sårbare jenter i
ungdomsalderen, og det å føle at man må prestere bra på alle sider hele tia, "slik som
bloggerne gjør", kan føre ti skuffeser og i verste fall depresjoner. (…). S Man ar s
lyst til å lage sånn god mat som bloggerne og at det skal se like fint ut, samtidig vil
man også se like fresh ut og ha de nyeste, populære klærene p seg (…).

Dette utagnet knytter jeg opp i mot Bø (2005) sitt sitat; «den andres atferd disponerer for
tilsvarende atferd hos den som observerer atferden». Dette eksempelt kan illustrere at det å
begjære og ape etter andres «perfekte» hverdag kan føre til skuffelse, i verste fall depresjon.
Identifikasjon er også en prosess som skjer ubevisst og bevisst. Jeg har i 5.1 drøftet hvordan
det ved identifikasjon forekommer en dypere jeg-utvidelse og jeg-innlevelse enn ved
imitasjon og at en tar etter andre fordi en ønsker å bli likt eller bli ett med en annen. Det er
gjennom denne primære identifikasjonen at identitet og eget selvbilde dannens. Dermed skjer
det en internalisering (Bø 2005). Det er her problematikken kommer inn ved at unge jenter
begjærer og aper etter i kost og trening. Skårderud (2013) skrivet at «i slike kroppens
apestreker får mange av dem mest kontakt med sin mislykkethet». Noen sitater fra
informantene utdyper dette: «Fordi jeg føler meg mislykket som person etter å ha lest noen
enkelte blogger», «bloggeene publiserer feriebilder med bikini, med sixpack. jeg er en ganske
godt trent jente, og jeg er på ingen måte tykk. når jeg ser meg selv i speilet ser jeg en stygg
jente med kviser, små pupper, fett på magen» og «Noen ganger tenker jeg det fordi det
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enkelte dager kan få meg til å føle meg verre». Bø (2005) forklarer identifikasjonsobjekter tar
bolig i oss, de internaliseres, og blir del av selvopplevelsen og vår identitet. Ytre krav flytter
inn. Mead bruker symbolsk interaksjonisme om internalisering. Han har utviden betegnelsen
«the significant others» til «den generaliserte andre». I tillegg til all menneskelig påvirkning
inkluderes samfunnets kulturverdier. En informant utdyper hvorfor hun har endret oppfatning
av seg selv på denne måten; «Ser bare bloggere som lever opp til nåtidens “ideal”, noe jeg
selv ikke føler jeg gjør, får kanskje feil fokus». Informanten ser ut til å bruke samfunnets
kulturverdier om et ideal som måleinstrument for egen atferd. Det er alvorlig at noen endrer
selvoppfatning til det negative som en følge av å lese blogg. Jeg vil nå drøfte hvordan denne
endringen kan skje gjennom sammenlikning.

45 % av informantene svarer at de er helt eller litt enig i at de sammenlikner seg selv med
personene på bloggene de leser. Noen beskriver sammenlikningen på denne måten: «Fordi
jeg ser at de har et liv og mange venner og da føler jeg meg dårlig siden jeg ikke har venner»
og «Mer fokusert på utseende. Sammenligner meg selv ofte med bloggerne og føler ofte jeg
ikke oppnår det samme som dem». Festinger (1954) sier at barn og unge har et behov for å
sammenlikne seg med andre ved å vurdere egne evner. Oppfatningen de sitter igjen med er et
resultat av hvordan de vurderer seg selv i forhold til andre. I eksemplene over vurderer
informantene seg selv i forhold til venner og utseende. De kommer begge frem til at de ikke
oppnår det de vurderer at referansegruppen oppnår. Dette kan forklares med at en ofte vil
måle seg selv opp eller ned i forhold til det en sammenlikner seg med. To eksempler
illustrerer hvordan to informanter måler seg verre enn målet; «Føler meg stygg og feit
iforhold til de som blogger» og «fordi jeg føler meg feitere og styggere jo mer jeg leser
dette». Et utsagn viser også hvordan en informant måler seg bedre enn målet; «Jeg ser at
mange av bloggerne er veldig tynne, da blir jeg mer fornøyd med min kropp som har litt
former». Gjennom sosialiseringsprosessen skal barn og unge tilegne seg kompetanse for å
fungere så godt som mulig i den sosiale og kulturelle verden de er en del av (Askland og
Sataøen, 2009). Mange barn og unge kan føle at det stilles store krav av motstridende verdier
det er vanskelig å tolke og ta stilling til. 72 % av informantene opplever press om å skulle
være vellykket fra blogger. En uttrykker det på denne måten;

Det er lett å føle at bloggere er mye mer vellykket i alt de gjør enn man selv er. De har
alltid sminke på seg, har alltid fint hår, har det ryddig og organisert hjemme hele
tiden, har nok energi til å både trene, studere, jobbe og ha barn. Og så virker det som
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om de alltid blir invitert på alle mulige sosiale ting, ikke bare fester, men
arrangementer også. Til og med når de skriver om at de for eksempel har slitt psykisk
får de det til å høres ut som om de er så fryktelig sterke og kom seg gjennom det på 12-3. Jeg føler at jeg er både lat, feit, rotete og mislykket når jeg leser blogger.

Store krav av motstridende verdier ungdom ikke klarer å tolke og ta stilling til kan føre til at
unge mennesker sendes ut i fortvilelsen (Skårderud og Sommerfelt, 2013). Unge jenter er
spesielt sårbare for sammenlikningen mellom seg selv og nøye utvalgt og redigerte bilder.
Noen ser imidlertid ut til å være klar over at ikke hele bildet kommer frem på en blogg: «(…)
Så skal det jo sies at den hverdagene de fleste bloggeren legger fram er ikke hele historien,
det er pyntet på og kun det positivet er som regel representert» og «både og. Fått en videre
forståelse for at ting kan fremstilles anerledes enn de virkelig er – sammenlikner også meg
selv mer med noe som er til dels uoppnåelig».

Hvorfor blir det slik at noen sammenlikner seg selv med personene på bloggen til den grad at
de endrer oppfatning av seg selv til det negative? Selvbilde er definert som «enhver
oppfatning, vurdering forventning, tro eller viten som en person har om seg selv» (Skaalvik
& Skaalvik 2005). Harter (1990) (referert i Duesund, 1995) sier at den viktigste
styringsfaktoren for selvbilde i ungdomstiden er kropp og utseende. Det hevdes dessuten at
selvoppfatning er en av mest signifikante styringsfaktorene for atferd (Greenwald 1982;
Schlenker 1980) (referert i Duesund, 1995, s. 68). En informante forklarer hvorfor hun har

endret oppfatning av seg selv negativt: «jeg begynner å bli ganske lei. alt dette kjøpe presset.
kroppspresset, og det perfekte utseende. blæ dritt. jeg gir opp.» En annen sier dette: «man
blir påvirket av det det de blogger om, og man vil prøve så godt man kan for å gjøre livet sitt
like komplett som de». Når informantenr svarer at det har endret oppfatning av seg selv på en
negativ måte vil det kunne være mulig å trekke en konklusjon om at det er oppstått et brudd
mellom personens reelle selvoppfatning og personenes ideelle selvoppfatning. En informant
skriver ved et sitat over at hun er en godt trent jente og er på ingen måter tykk. Hun skriver at
når bloggere publiserer feriebilder med bikini og sixpack er alt hun ser i speilet en stygg jente
med kviser, små pupper og fett på magen. Denne informanten har tilsynelatende et reellt
selvbilde. Dette selvbilde blir allikevel forvrengt og endret i møte med blogg. Hun vurderer
seg på en anerledes måte, muligens mot et glorifisert og uoppnåelig selvbilde. Dersom
avstanden mellom reelt og ideelt selvbilde blir for stort kan det i verste fall føre til psykiske
problemer og psykososial mistilpasning. Rosenberg (1979) hevder at en persons ønskede
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bilde av seg selv begjærer til handling. Blogger har en dominerende påvirkningskraft på unge
jenter og jenter kan ha utfordringer med å vurdere seg selv på en adekavt måte.

Bloggere kan sitte på en makt over leserne sine. Som en følge av denne påvirkningsmakten
leserne blir utsatt for er det noen som endrer selvoppfatning. Korrelasjonstabell 2 viser
moderate korrelasjoner mellom de som har endret selvoppfatning og de som sammenlikner
seg selv med personene på bloggene. Når det gjelder informantene som har endret
selvoppfatning til det negative er det et interessant spørsmål om noen av informantene har
tenkt at de må holde seg unna å lese blogg. 21 % av informantene svarer at de er helt eller litt
enig i denne påstanden. I forhold til hvor mange som mener de blir negativt påvirket av
blogg, sammenlikner seg, endrer selvoppfatning og føler på kropps- og utseendepress er det
en relativt liten prosentandel som har vurdert om de bør holde seg unna. Det er moderate
korrelasjoner mellom de som er helt eller litt enig i at de må holde seg unna å lese blogg og
de som er helt eller litt enig i at det kommer mye kropps- og utseendepress fra blogger og at
de blir negativt påvirket av blogger. Jeg har i 5.1 presentert at fler av informantene mener
blogg er en negativ påvirkning, men de vil ikke slutte å lese av den grunn. En påvirkning kan
være både bevisst og ubevisst. Ikke alle har et like reflektert forhold til det de leser på nettet.
Noen informanter har også oppgitt at det kan bli en slags avhengighet. Det kan se ut til at
selvoppfatning og sammenlikning er en betydelige faktorer for om unge jenter blir negativt
påvirket av blogg i den grad at de endrer selvoppfatning.

5.4 Fører lesing av blogg til endring i unge jenters
forhold til kroppsmodifisering?
Skårderud og Sommerfelt (2013) sier at kroppen og kroppspraksis får en fremtredende plass
fordi den er så nærverdende og konkret. Jeg vil nå drøfte hvordan lesing av blogg kan føre til
ustabilitet i forhold til kroppen og at kroppen får en fremadstormende plass i den symbolske
kommunikasjonen. I blogger omtales ofte kroppen som noe som kan trenes, slankes, stelles,
pleies og formes. Den konstruerte idealkroppen er ifølge Engelstrud (2006) det klareste
symbolet på vellykkethet. Her er det mange som faller utenfor. Skårderud (2013) setter det
hele på spissen og forteller om et samfunn som kommuniserer gjennon kroppen med push-up
bh, biceps og fettprosent. Mine tall viser at blogglesing kan se ut til å være en faktor for
misnøye med seg selv. Det er 51 % av informantene syntes det er viktig å være «veldig sunn»
som en følge av blogglesing, 46 % syntes det er viktig å trene mest mulig. 33 % av
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informantene har prøvd ulike typer dietter eller former for kosthold som følge av blogglesing.
Det er 40 % av informantene som har slanket seg etter å ha lest blogg. Dette er betydlige tall
som viser hvordan blogg har en innvirkning på livet til rundt halvparten av mine informanter
i forhold til trening og kosthold. Dette kan lede til atferd i forhold til kroppsmodifikasjon som
kan få negative konsekvenser for individet.

Engelsrud (2006) knytter subjektes agering mot kroppen direkte opp mot den glamorøse
markedsføringen rettet mot endring av kroppen og hvordan kroppen blir brukt i
identifikasjonsprosessen. En informant skriver: «Jeg innser at jeg bør slanke meg (…).» En
annen skriver: «Får dårlig selvbilde. Jeg går aldri innom en treningsblogg når jeg selv har
droppet en treningsdag eller spist usunt, får så dårlig selvtillit. Flertallet av bloggerne, de
såkalte "rosabloggerne" er med på å opprettholde et kroppspress uten like. (…)». En skriver
også dette: «Jeg blit for opphengt i hvordan jeg ser ut, hva jeg spiser og drikker og hvor mye
jeg trener. (…)». Dette er tre eksempler som illustrerer hvordan lesing av blogg kan medføre
agering mot kroppen. Noen mener også blogging har hatt en positiv innvirkning på dem i
forhold til kroppsmodifikasjon; «Positivt fordi jeg har begynt å spise sunnere og trene mer,
holde meg i bedre form ». Den kulturelle forståelse av hva som er en ideell kropp er
betydningsfull for utberedelsen av spiseproblematikk (Mazur, 1986). Girard (2013) beskriver
en kultur oppslukt av mat og kropp. Han mener den vestlige kultur er besatt av dietter for
sunnhet og slankhet, kokebøker og matspalter. Det er «trendy» å være sunn og trene. Flere
studier har vist at internaliseringen av tynnhetsidelaet er en faktor som kan føre til negativitet
i forhold til egen kropp. Dette har igjen sammenheng med det å gå på diett (Stice, 2001).
Hver mandag blir bloggleserene ønsket «en sunn, sprek og sporty uke» og ulike oppskrifter
skal «sunnifiseres» i det uendelige. Mil skal løpes og tunge vekter skal løftes. Det gjelder å
være «fit». Kroppen skal vises frem, særlig på de utallige fitnessbloggene som finns. Endring
av kroppen ligger nært gjennom kontroll av matinntaket, fysisk aktivitet og slanking. Det er
sterke korrelasjoner mellom variablene under trening og kosthold. Som følge av blogglesing
er det sterke sammenhenger mellom de som slanker seg, de som syntes det er viktig å være
veldig sunn, de som er opptatt av å trene mye og de som prøver kosthold og dietter (funnet på
blogg). Dette kan tyde på at i mange jenters verden er kroppen et prosjekt som kan endres og
forbedres. Kroppen kan for noen bli en ting som kan fikses og repareres. Her kommer vi inn
på Descarts oppsplitting mellom kropp og sinn. For mange unge jenter er kroppen til stede på
en negativ og dysfunksjonal måte og de bruker kroppens ytre for å kommunisere om hvordan
de har det inni seg (Skårderud, 2011). Veksten av unge jenter som har et anstrengt forhold til
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kropp, vekt og mat er en alvorlig bekymring. Noen blir alvorlig syke.

Det er svært mange av toppbloggene som driver med ulike typer kosemtisk-light
behandlinger, men også kosmetiske inngrep. 17 % av informantene svarer at de som følge av
lesing av blogg er helt eller litt enig i at ønsker seg en kosmetisk operasjon. En informant
kommer med dette utsagnet: «Når bloggere fikser på utseende  Restylane, silicon osv. Blir
påvirket og tenker at min egen kropp ikke er fin nok». En annen informant opplever det slik:
«Jeg har jo begynt å sammenlikne meg selv med andre personer hele tiden. I tillegg fokuserer
jeg mye mer på det materialistiske nå. Før så vurderte jeg aldri å ta noen operasjoner men
nå er det ikke så usannsynlig at det skjer med meg». Engelsrud (2006) skriver at en av de
mest fremtrendene beskjedene fra medier er at ingen skal måtte leve med en kropp de ikke
liker. Det er gjennom blogger enkel tilgang på muligheter for å fikse på utseendet sitt.
Gjennom blogger blir kosmetisk kirurgi forvandlet fra en ekstremhandling til en hverdagslig
ting tilgjengelig for alle. En følger bloggere gjennom oppturer og nedturer som følge av
inngrep. Gjennom spørreundersøkelsen sier to informanter dette: « (…). Når man for
eksempel leser om en pen blogger som klager på hvordan nesa ser ut så begynner man å lure
på hvordan ens egen nese ser ut, når noen som er så mye penere enn en selv kan klage på sin
(...)» og «(…). Når bloggerne skriver om silikon og liknende sånn som at man har testet seg
for hudsykdom og rynker da går jeg til speilet og sjekker om jeg har rynker. Jeg har en som
jeg aldri har lagt merke til før jeg leste dette. Det er som å finne noe i ansiktet men ikke
trodde man hadde der, men så har man det».

Gjennom undersøkelsen til Soest et. al. (2004) fant de ut at de aller fleste norske kvinner må
forholde seg til kosmetiske inngrep på en eller annen måte. Soest et. al. (2004) fant ut at 23 %
ønsket å gjennomføre et kosmetisk inngrep. Dette funnet samsvarer med mitt funn på 17 %.
Forskningen til Soest et. al. hadde imidlertid et større aldersspenn (18 – 65 år). I forskningen
til Soest et. al. (2004) fant de ut at det var sosial aksept som var grunnen til at mange kvinner
la seg under kniven. Av de som ønsket kirurgi var det mange som oppga lav selvfølelse som
begrunnelse. Mine informanter kan muligens oppleve sosial aksept gjennom bloggene.
Bloggerene formidler sine erfaringer med operasjonene. Leserene blir da opplyste om
muligheter for rette eventuelle kroppslige avvik de finner ut at de har gjennom å lese blogg.
Jeg mener at på blogger spres det en aksepterende holdning for ulike typer inngrep, både
kirurgiske og kosmetisk-light behandlinger. Dette utsagnet viser hvordan aksepterende
holdning kan spres på blogg: «(…). Har en blogger operert nesa, går jeg selv i speilet og ser
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hvordan nesa mi ser ut, og dette hadde jeg nok aldri gjort med mindre jeg hadde lest om det..
Dette gjelder også silikon og andre forandre som for eksempel so bare små sminketips ». Min
undersøkelse viser en moderat negativ sammenheng mellom å ha et godt selvbilde og ønske
om å gjennomføre kirurgi. De som svarer at de er enig eller litt enig i at de har et godt
selvbilde svarer i moderat grad at de er litt eller helt uenig i at de ønsker plastisk kirurgi. Det
er en jungel av valgmulighet for unge jenter når det kommer til kroppsmodifikasjon, alle
finnes på de ulike norske bloggene. Gjennom dette studiet har jeg fått et innblikk i at dette
kan skape sårbarhet og engstelse for mange unge jenter.

5.5 Er de som mener de har et godt selvbilde og
kroppsbilde mindre utsatt for påvirkning i negativ form
Jeg vil i denne delen drøfte om det er slik at de som mener de har et godt selvbilde og et
positivt kroppsbilde er mindre utsatt for påvirkning fra blogger i negativ form.

Det er 64 % av informantene som svarer at de er helt eller litt enig i at de har et godt selvbilde
og 60 % som svarer at de har et positivt kroppsbilde. En korrelasjonsanalyse mellom negativ
påvirkning fra blogg og godt selvbilde og positivt kroppsbilde viste sterke negative
korrelasjoner. Det vil si at de som svarer at de har et godt selvbilde og positivt kroppsbilde i
stor grad svarer at de ikke blir negativt påvirket av blogg. Som nevnt i teorien har
undersøkelser antydet at personer med sterk selvverdsopplevelser lettere avviser
konformitetspress enn personer med svak selvoppfatning (f.eks Stang, 1972) (referert i Bø,
2005, s. 140). Mine funn kan underbygge dette. Noen utsagn fra informanter kan illustrere
hvordan noen tenker: «Jeg ser ikke vitsen med å holde seg unna blogger hvis du har nok
selvsikkerhet» og «har ikke endret selvbilde etter å ha lest blogger. Jeg er fornøyd med meg
selv uansett. jeg får ikke gjort noe med utseende mitt. lat ingen påvirke det med at jeg bør se
sånn og sånn ut». Informantene som svarte at de har et godt selvbilde og positivt kroppsbilde
svarer i moderat grad at de ikke sammenlikner seg med personene på blogger. Et utsagn fra
en informant kan illustere dette: «Jeg sammenlikner ikke I så stor grad. Syntes heller det er
interessant å lese om Andres liv. Trenger ikke ha effect på min». En annen undersøkelse har
også vist at personer med et stort behov for støtte og sosial anerkjennelse var mer konforme
enn sosialt trygge personer (Crowe og Marlowe, 1964) (referert i Bø, 2005, s. 140). Jeg fant
også at personer med et godt selvbilde og positivt kroppsbilde i moderat grad svarer at de er
helt eller litt uenig i at de har slanket seg som en følge av blogglesing. Korrelasjoner ved godt
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selvbilde og ønske om kirurgi også viste et negativ moderat resultat. Det var imidlertid kun
en svak korrelasjon ved positivt kroppsbilde og ønske om kirurgi. De som svarer at de er helt
enig i at de har et positivt kroppsbilde svarer i noenlunde svak grad at de er helt eller litt
uenig i at de ønske kirurgi som en følge av blogg.

Forskere beskriver i en NOVA rapport at i 2013 var det 17 % av jentene som rapporterte et
negativt kroppsbilde mot 12 % i 2010 (Ungdata, 2014). I min undersøkelse fant jeg at 40 %
av informantene er litt eller helt uenig i at de har et positivt kroppsbilde. Forskerne ved
NOVA trekker frem sammenlikning som et moment på hvorfor denne betydelige
forverringen har funnet sted. Jeg har før i oppgaven sett på hvordan sammenlikning med
blogger kan være svært skadelig for noen unge jenter. Duesund (1995) hevder det er rimelig å
anta at en person som har en negativ selvoppfatning også kan utvikle et negativt kroppsbilde i
en kultur som er så fokusert på kroppen som den kulturen vi inngår i, i dag. Gjennom
sosialiseringen skal individet tilegne seg kompetanse for å fungere så godt som mulig i den
sosiale og kulturelle sammenhengen de er en del av (Askland & Sataøen, 2009). En del av
det å fungere så godt som mulig i denne verden er det å takle motgang, krav og utfordringer
uten å falle til bunns. Det å ha et positivt kroppsbilde og selvbildet kan se ut til å gjøre at
ungdom tåler påvirkning fra blogger uten å falle til bunns fordi de eksempelvis sammenlikner
seg opp i forhold til målet. Et eksempel viser hvordan en informant tenker vedrørende dette:
«Det er ikke noe stress å lese blogg, ikke for min del ihvertfall. I og med at jeg er 18 år så
blir ikke jeg påvirket til å ta silikon hverken i puppa eller i leppa fordi bloggere gjør det.
(…)». En annen årsak kan være at de ikke opplever brudd ved den relle og ideelle
selvoppfatningen.
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6 Oppsummering og konklusjon
Blogg er et fenomen som har hatt en enorm vekst de siste årene, og med det følger
konsekvenser. Bloggere øverst på topplister kan vise til lesertall opp mot 100.00 hver dag.
Langt over halvparten av mine informanter leser blogg hyppigere enn en dag i uka. En
betydelig andel oppgir at blogg ofte er tema i venninnegjengen, at de ofte tenker på blogg og
at de ser på noen bloggere som forbilder. De fleste oppgir at de leser blogg for
underholdning, inspirasjon (kosthold, trening, mote) eller tidsfordriv. 20 % av oppgir
imidlertid at de leser fordi det føler seg avhengig og at det er sosialt fordi de blir kjent med
bloggeren. På bakgrunn av resultatene og drøftingen hevder jeg at det ser ut til å være en
tendens som tilsier at for mange unge jenter er bloggverden tilstede i livet deres i betydelig
grad.

Så, er blogglesing med på å utvikle en negativ påvirkning på selvoppfatningen i forhold til
kropp og utseende hos unge jenter? Jeg mener at svaret på det er; ja - for noen. 43 % av
informantene som er enig i at de blir negativt påvirket av blogg og 87 % opplever at det
kommer mye press på kropp og utseende fra blogger. Korrelasjoner mellom disse variablene
viser dessuten sterk samvariasjon.

Blogg er med på å skape rollemodeller for hvordan man skal leve, se ut og oppføre seg og
fremhever sterke føringer for hvordan den «ideelle» kroppen er og hvordan den skal formes.
Bevisst og ubevisst blir blogger brukt og misbrukt av leserne. Gjennom imitering,
identifisering og internalisering dannes identitet og selvbilde. Den viktigste styringsfaktoren
for selvbilde i ungdomstiden er kropp og utseende (Harter, 1990) (referert i Duesund 1995).
og selvoppfatning er en av mest signifikante styringsfaktorene for atferd (Greenwald 1982;
Schlenker 1980) (referert i Duesund, 1995, s. 68). 42 % av informantene har endret
selvoppfatning etter at de begynte å lese blogger og 36 % av disse har endret den på en
negativ måte. Når informantene svarer at de har endret oppfatning av seg selv på en negativ
måte vil det kunne være mulig å trekke en konklusjon om at det er oppstått et brudd mellom
den reelle og ideelle selvoppfatning til jenta. 45 % av informantene oppgir at de
sammenlikner seg med personene på bloggene. Unge jenter sammenlikner seg med redigerte
utklipp fra andres liv gjennom en blogg og mange bloggere fremstiller et uoppnåelig og
urealistisk ideal. Gjennom sammenlikning kan unge jenter komme i kontakt med sin egen
utilstrekkelighet. Mine tall indikerer at unge jenter er spesielt sårbare for sammenlikning
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mellom seg selv og nøye utvalgt og redigerte bilder av smil, lykke, uniket, klær, vekt,
treningsmengder, mat, sunnhet og slankhet. Det ser ut til at disse har har en betydelig
påvirkningskraft og mange jenter har problemer med realistisk vurdering av seg selv. Det ser
ut til at ved å sammenlikne seg med personene på bloggene kan en fort vurdere seg selv ned i
forhold til sammenlikningsobjektet og dermed blir negativt påvirket i forhold til kropp og
utseende. Dette illustrerer at å begjære og ape etter andres «perfekte» hverdag kan føre til
skuffelse. Sammenhengen mellom lesing av blogg og negativ påvirkning ved kropp og
utseende er svært komplekst. Noen blir påvirket, andre blir ikke – det kommer an på
totaliteten.

Min undersøkelse avdekker relativt betydelige tall som indikerer at blogg medfører at mange
unge jenter forsøker å endre kroppen sin ved slanking, dietter/kosthold, sunnhet og trening
som en følge av blogglesing. Engelsrud (2006) knytter subjektes agering mot kroppen direkte
opp mot den glamorøse markedsføringen rettet mot endring av kroppen og hvordan kroppen
blir brukt i identifikasjonsprosessen. Det er bra å ha et sunt forhold til trening og kost, men
for noen blir det for sunt. For mange unge jenter kan min studie indikere at kroppen er til
stede på en negativ og dysfunksjonal måte og de bruker kroppens ytre for å kommunisere om
hvordan de har det inni seg (Skårderud, 2011). Tallene mine indikerer at det er mange som
kommer til kort mot den «konstruerte idealkroppen» som ifølge Engelstrud (2006) er det
klareste symbolet på vellykkethet. Det er sterke korrelasjoner mellom variablene under
trening og kosthold i undersøkelsen min. Engelsrud (2006) skriver at en av de mest
fremtredende beskjedene fra medier og blogger er at ingen skal måtte leve med en kropp de
ikke liker. Endring av kroppen ligger nært gjennom kontroll av matinntaket, fysisk aktivitet
og slanking og det er en jungel av valgmulighet når det kommer til kroppsmodifikasjon. Alle
finnes på de ulike norske bloggene.

En korrelasjonsanalyse mellom negativ påvirkning fra blogg og godt selvbilde og positivt
kroppsbilde viste sterke negative korrelasjoner. Å ha et godt selvbilde og positivt kroppsbilde
ser derfor ut til å være en beskyttende faktor for negativ påvirkning fra blogg. Dette blir
støttet av andre studier presentert i teorigrunnlaget. Å ha et godt kroppsbilde og selvbildet
kan se ut til å gjøre at unge jenter tåler påvirkning fra blogger uten å falle til bunns fordi de
eksempelvis sammenlikner seg opp i forhold til målet eller at de ikke opplever brudd mellom
den relle og ideelle selvoppfatningen.
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Jeg kan ikke for sikkert trekke en konklusjon om at lesing av blogg fører til negativ
påvirkning ved kropp og utseende. Det kan være svært mange faktorer som spiller inn. Jeg
vet imidlertid at nesten halvparten av mine informanter svarer at de blir negativt påvirket og
nesten 90 % opplever at det kommer press på kropp og utseende fra blogger. Dette er
betydlige tall som kan indikere at det kan være slik at å lese blogg kan føre til en negativ
virkning på selvoppfattelsen i forhold til kropp og utseende. Kleven (2002) sier at det er på
sin plass og understreke at usikker kunnskap også kan danne grunnlaget for fornuftige
konklusjoner. For selv om en korrelasjon ikke beviser at lesing av blogg fører til en negativ
selvoppfatning, er det mange rasjonelle grunner, som er belyst i drøftingen av mine resultater,
som taler for at det kan føre til nettopp det - for noen unge jenter.
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7 Avslutning og veien videre
Oppgavens overordnede formål har vært å forsøke å få en oversikt over hvilken
påvirkningskraft bloggere sitter med. Mitt ønske gjennom denne oppgaven har vært å belyse
hvordan nye fenomen stadig skaper endring og stiller krav til unge jenter. Gjennom bruk av
spørreskjema har jeg fått mulighet til å kunne se etter tendenser i et noenlunde stort utvalg.
Utdypningsfelter i spørreskjema har gitt meg verdifull kvalitatativ dybde til tema.

Unge jenter møter et samfunn som stadig stiller store krav. Noen opplever et samfunn med
høy endringshastighet og krysspress. Gjennom arbeidet med denne oppgaven har jeg ønsket å
sette søkelys på hvordan blogg påvirker selvoppfatningen til sine lesere. Mine funn kan bidra
til mer forskning og større fokus på feltet. Jeg har avdekket betydelige tall som indikerer at
bloggere sitter med en påvirkningsmakt som kan føre til et evig prestasjonsjag for noen unge
jenter. Jeg mener det bør forskes mer på hvilken makt bloggere sitter på. Hensikten bør være
å skape kunnskap for å forebygge påvirkningen og den konformiteten i samfunnet om hva
som er ideelt og ikke ideelt.
Under arbeidet med denne oppgaven fikk jeg stadig ideer til hvordan jeg ville jobbet videre
hvis jeg hadde hatt mulighet. Jeg skulle gjerne gjennomført en større lansdekkende
kvantitativ undersøkelse med utgangspunkt i samme problemstilling. Det ville dessuten vært
interessant og fått med perspektivet til bloggere i drøftningen. Vi lever i en digital tid, og
videre forskning på selvoppfatning i møte med andre sosiale medier ville vært interessant.
Eksempelvis har bildedelingstjenesten Instagram fått en fremtredende rolle i de sosiale
medier den siste tiden. Bilder med #fit og #fitness har for øyeblikket over 60 millioner bilder
publisert på bildedelingsprogrammet.
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Vedlegg / Appendiks
7.1.1 Vedlegg 1: Spørreskjema
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7.1.2 Vedlegg 2: Informasjonsskriv til foresatte
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet
Psykososiale utfordringer i forhold til kropp i møtet med blogg
Bakgrunn og formål
Blogging er et nettfenomen som har hatt enormt rask utvikling siden 1990 – tallet.
Fenomenet ble før kalt weblog, men er nå kjent under begrepet blogging. Blogging
vekker umiddelbare assosiasjoner til “private” publikasjoner som legges ut på internett
som en slags dagbok i mange tilfeller. Forskning indikerer at den største andelen som
leser blogger er unge, og de fleste er jenter. Bruken av spesielt internett gir nye
muligheter og utfordringer for blant annet ungdom. Internett gjør det lettere å finne
likesinnede, snakke om problemer, prøve ut identiteter, finne informasjon og ungdom
får flere valgmuligheter. Internett innebærer også negative påvirkningsmuligheter som
f.eks økt kroppsfokus. Økte valgmuligheter kan forvirre og gjøre idealene om å være
vellykket, unik og suksessfull enda strengere og mer uoppnåelig.
Jeg tror at blogging kan ha en stor påvirkning på ungdommers forståelse av seg selv.
Dette er et inntrykk jeg sitter igjen med etter å ha sett gjennom flere av Norges største
blogger og kommentarfelt på de ulike bloggene. Bloggere er ofte unge helt vanlige jenter
som har en internettside hvor de legger ut innlegg om hva de vil 2 -3 ganger om dagen.
De deler alt fra ”dagens outfit, silikonoperasjoner, produkter en må ha og sine egne
kostholds og treningsrutiner. Bloggerne har også ofte spørsmålsrunder hvor de selv
svarer på spørsmål fra sine lesere om blant annet de overnevnte temaene. Her blir
bloggeren eksperten og deler ukritisk ut sine beste råd for f.eks. hvordan en skal få flat
mage. De svarer også ofte på spørsmål leserne måtte komme med i kommentarfeltene.
Det finnes ingen redaksjon som tar et kritisk blikk på det som blir skrevet før det legges
ut. Dette er usensurerte tekster skrevet av hvem som helst.
Foreløpig problemstilling er:
Hvilke psykososiale utfordringer i forhold til kroppen står ungdom ovenfor i møtet med
personlig blogging?
Dette er en masteroppgave som skal skrives for universitetet i Oslo, institutt for
spesialpedagogikk.
Hva innebærer deltakelse i studien?
For å være med i studien må deltakerne svare på utdelt spørreskjema. Jeg vil trekke
noen ut av klasserommet av gangen, slik at undervisningen ikke blir avbrutt. Det vil ta
10 – 15 minutter å svare på spørreskjema. Spørsmålene vil være personlige, og kan for
noen være veldig personlige. Jeg vil stille spørsmål om vaner ved blogg, forhold ved
kroppen og forhold ved selvtillitt.
Hva skjer med informasjonen om deg?
Undersøkelsen er anonym. Den eneste personopplysningen er ønsker er alder. De som
vil ha tilgang til de innsamlede dataene er kun meg og min veileder. Dataene vil bli
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lagret på min personlige data som er passordbeskyttet. Deltakelsen vil ikke kunne
gjenkjennes i publikasjonen.
Prosjektet skal etter planen avsluttes 30. mai 2014. Da vil alle spørreskjemaer
makuleres.
Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å
oppgi noen grunn. Det vil ikke ha konsekvenser i forhold til skole eller undervisning om
den enkelte elev velger å delta eller ikke. Dersom du trekker deg, vil spørreskjema bli
makulert.
Barn under 16 år må ha tillatelse fra foreldrene for å bli med i prosjektet. Aldersgrensen
for samtykke til sensitive personopplysninger er 16 år for barn.
På forespørsel kan foreldre som samtykker for barna sine få se på spørreskjema. Ta da
kontakt med meg på e-post.
Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med:
Anette Ruth
anette.ruth1988@gmail.com
48102300
Veileder
Kolbjørn Varmann
kolbjorn.varmann@isp.uio.no
90088141
Studien er meldt til og godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

Samtykke til deltakelse i studien
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til at mitt barn deltar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av foresatt, dato)
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7.1.3 Vedlegg 3: Informasjonsskriv til informanten
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet
Psykososiale utfordringer i forhold til kropp i møtet med blogg
Dette er en masteroppgave som skal skrives for universitetet i Oslo, institutt for
spesialpedagogikk.
Hva innebærer deltakelse i studien?
For å være med i studien må deltakerne svare på utdelt spørreskjema. Jeg vil trekke
noen ut av klasserommet av gangen, slik at undervisningen ikke blir avbrutt. Det vil ta
10 – 15 minutter å svare på spørreskjema. Spørsmålene vil være personlige, og kan for
noen være veldig personlige. Jeg vil stille spørsmål om vaner ved blogg, forhold ved
kroppen og forhold ved selvtillitt.
Hva skjer med informasjonen om deg?
Undersøkelsen er anonym. Den eneste personopplysningen er ønsker er alder. De som
vil ha tilgang til de innsamlede dataene er kun meg og min veileder. Dataene vil bli
lagret på min personlige data som er passordbeskyttet. Deltakelsen vil ikke kunne
gjenkjennes i publikasjonen. Prosjektet skal etter planen avsluttes 30. mai 2014. Da vil
alle spørreskjemaer makuleres.
Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å
oppgi noen grunn. Det vil ikke ha konsekvenser i forhold til skole eller undervisning om
den enkelte elev velger å delta eller ikke. Dersom du trekker deg, vil spørreskjema bli
makulert.
Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med:
Anette Ruth
anette.ruth1988@gmail.com
48102300
Veileder
Kolbjørn Varmann
kolbjorn.varmann@isp.uio.no
90088141
Studien er meldt til og godtkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

Samtykke til deltakelse i studien
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)
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7.1.4 Vedlegg 4: Kvittering fra NSD
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