
 

 

Kan den levende kroppen fanges på 
bilde?  

 
En kvalitativ studie om unge jenters erfaringer med Instagram 

 
Elisabeth Brekke Nielsen 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masteroppgave i spesialpedagogikk 
Institutt for spesialpedagogikk 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
 
 

UNIVERSITETET I OSLO  

 
Vår 2016 

 

 



  

II 

 

 

 

 



  

III 

  

Kan den levende kroppen fanges på bilde? 

En kvalitativ studie om unge jenters erfaringer med Instagram 

  



  

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Elisabeth Brekke Nielsen  

År: 2016 

Tittel: Kan den levende kroppen fanges på bilde? 

Forfatter: Elisabeth Brekke Nielsen 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

http://www.duo.uio.no/


  

V 

  

Sammendrag 

I løpet av få år er sosiale medier blitt en ny arena for kommunikasjon mellom mennesker. På 

nettstedet Instagram kommuniserer man med omverdenen gjennom bilder. Bildene som 

legges ut viser ofte personer fra sin beste side. Vi lever i en kroppsorientert tid, og sosiale 

medier kan være en arena som er med på å forsterke dette kroppsfokuset. Mennesker i dag 

blir utsatt for et kroppsideal som hyller den tynne, veltrente og stramme figur. Slike idealer 

som ofte er vanskelig å leve opp til, er noe som påvirker. Spesielt har det påvirkningskraft på 

ungdom. Instagram og andre sosiale medier er egnede steder for å vise fram egen identitet. 

For eksempel kan man gjennom å legge ut bilder på Instagram presentere seg selv slik man 

ønsker at andre skal oppfatte seg. Å legge ut bilder og å oppnå positiv respons på disse, 

stimulerer til gjentagelse. Ofte pynter man kanskje også noe på sannheten før man legger ut et 

bilde, i håp om å få enda flere anerkjennende og beundrende kommentarer. På grunnlag av 

dette er problemstillingen for denne masteroppgaven: Hvilke erfaringer har unge jenter med 

Instagram, med særlig henblikk på kroppsfokus og egen identitetsframstilling? 

For å undersøke problemstillingen er det brukt kvalitativ metode, nærmere bestemt 

semistrukturert intervju. Det er foretatt intervjuer av fire jenter på 15 og 16 år, med den 

hensikt å få innblikk i jentenes egne tanker og erfaringer om temaet. Det er brukt tematisk 

analyse i arbeidet med datamaterialet.  

Informantene peker på flere positive aspekter med Instagram. For eksempel forteller to av 

informantene om inspirasjon til håndarbeid gjennom å se på andres bilder. De trekker også 

fram muligheten til å holde kontakten med hverandre på en mer lettvint måte enn før. Likevel 

peker informantene også på utfordringer knyttet til bruken av det sosiale mediet. I denne 

sammenheng trekkes kroppsfokus fram som noe det finnes mye av. Bilder av veltrente 

kropper kan gjøre at man sammenligner seg med bildene, og dermed får dårligere 

selvoppfatning. Det trekkes også fram som uheldig at bildene på Instagram ofte bare viser de 

perfekte sidene av livet. En av informantene beskriver Instagram som et «glad-sted», der det 

ikke er rom for å vise hvem man egentlig er. De mindre perfekte sidene av seg selv blir fort 

utelatt på steder som Instagram. Når det gjelder muligheten til å vise fram egen identitet på 

Instagram, opplever alle det som positivt å få anledning til å vise frem nye sider av seg selv. 

Her trekkes det for eksempel fram bilder av ferier og opplevelser som kanskje kan gi et annet 

inntrykk av hvem informantene er enn det som kommer fram på skolen eller i hverdagen.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Vårt samfunn bærer preg av å være transparent. Alt skal være synlig. Det kreves i dag blant 

annet større grad av innsyn i det arbeidet som gjøres, det ser vi for eksempel i skolen. Det 

behøves mer dokumentasjon og rapportering enn det som tidligere har vært nødvendig. Vi ser 

også trangen til å dele informasjon og gi innblikk i egne liv på internett. Skillet mellom hva 

som er privat og hva som er av offentlig karakter ser ut til å bli mer utvisket (Haugseth, 2013). 

Flere blogger er som dagbøker lagt ut i det offentlige rom. Mange legger ut bilder på sosiale 

medier og deler personlige meninger på ulike diskusjonsfora Med sosiale medier vokser det 

fram en mulighet til å kringkaste seg selv fordi man kan legge ut det man selv ønsker, synlig 

for så mange man ønsker (Aalen, 2013). Det kan virke som om mange benytter seg av denne 

muligheten. Det viser seg ved at mange legger ut bilder og andre oppdateringer på sosiale 

medier, fra sine store og små opplevelser i hverdagen. Disse oppdateringene genererer 

tilbakemeldinger i form av kommentarer og likes.  

Sosiale medier er blitt en stor og viktig del av hverdagen til mange mennesker, og det kan 

stilles spørsmål ved om sosiale medier delvis har blitt en erstatning for sosialt samvær. Det 

kan være enklere å kommunisere med omverdenen gjennom en skjerm, enn å stå ansikt til 

ansikt med et annet menneske. En relasjon er sårbar, og gjennom å skåne seg for den direkte 

relasjonen med andre mennesker, skåner man seg også for muligheten til å bli avvist (Turkle, 

2011).  

På Instagram vises blant annet bilder av trening, mat og skjønnhet. Kroppen er det mest 

synlige vi har, og i vårt kroppsorienterte samfunn fungerer kroppen som symbol på hvor 

vellykket man er (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010). Hvis man er trent, viser man 

samtidig kontroll og selvbeherskelse. Merleau- Ponty (1994) mente at kroppen består av både 

den objektive og den subjektive kroppen. Den objektive kroppen er den ytre, målbare 

kroppen, altså kroppen som en ting. Den subjektive kroppen derimot, er den kroppen vi 

opplever, føler og erfarer verden gjennom. Det kan virke som om vår ytre kropp spiller en stor 

rolle i dag, fordi den ytre kroppen eksponeres og hylles, for eksempel gjennom bilder på 

Instagram.  
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Denne masteroppgaven vil se nærmere på Instagram ved å undersøke hvilke erfaringer unge 

jenter har med dette sosiale mediet. I oppgaven søker jeg også å finne svar på om jentene 

opplever seg utsatt for kroppsfokus på Instagram. På bakgrunn av at bildene på Instagram ofte 

ser ut til å presentere feilfrie framstillinger av seg selv, vil det være interessant å undersøke 

hvilke tanker informantene har omkring sin egen fremstilling av seg selv på Instagram.  

Grunnen til at oppgaven i hovedsak tar for seg Instagram som sosialt medium, er at Instagram 

kommuniserer gjennom bilder. Dermed vil Instagram kanskje ha en annen påvirkningskraft 

enn andre sosiale medier, der det også kommuniseres gjennom tekst. Gjennom disse bildene 

kan man få inntrykk av at menneskene bak bildene lever perfekte liv, fordi det ofte bare er 

den fine siden av livet som framstilles på sosiale medier. 

1.2 Problemstilling  

Med dette som bakgrunn, er problemstillingen for denne oppgaven: 

Hvilke erfaringer har unge jenter med Instagram, med særlig henblikk på kroppsfokus og 

egen identitetsframstilling? 

1.3 Oppgavens disposisjon 

Oppgaven er delt inn i fem kapitler. I kapittel en presenteres bakgrunnen for oppgavens tema 

og problemstilling.  

Kapittel to redegjør for de teoretiske perspektivene som ligger til grunn for studien. Kapitlet 

presenterer blant annet teori om sosiale medier. Dette fordi sosiale medier generelt danner en 

forståelsesbakgrunn for Instagram, som denne oppgaven i hovedsak fokuserer på.  

Deretter følger kapittel tre, som beskriver oppgavens vitenskapsteoretiske forankring og 

metoden som er benyttet i oppgaven. Det vil også der bli redegjort for oppgavens validitet og 

forskningsetiske hensyn.  

Videre i kapittel fire vil presentasjon av funn bli behandlet, og funnene vil bli drøftet opp mot 

teori. Kapitlet har fire hovedkategorier som igjen er delt opp i underkategorier. Jeg har valgt å 

drøfte funnene underveis i kapitlet fordi jeg mener denne måten å framstille materialet på vil 

gi en bedre flyt i oppgaven.  
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Til sist kommer kapittel fem, som er oppgavens avslutning. Der oppsummeres funnene på 

grunnlag av kapittel fire. Funnene vil bli oppsummert i tre deler for å svare på 

problemstillingen på en mest mulig oversiktlig måte. Først kommer «Erfaringer med 

Instagram», så «Erfaringer med henblikk på kroppsfokus» og deretter «Erfaringer med 

henblikk på egen identitetsframstilling». Til slutt vil avsluttende kommentarer bli presentert. 

Avslutningsvis i kapitlet presenteres et kritisk blikk på arbeidet, samt tanker om veien videre.  
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2 Teoretiske perspektiver 

Dette kapitlet danner den teoretiske bakgrunnen for studien. Teorien som blir behandlet er 

plukket ut for å belyse problemstillingen på en best mulig måte. Først vil det bli redegjort for 

sosiale medier, hva det er, hvordan det blir brukt og noen utfordringer knyttet til bruken. 

Siden denne studien i all hovedsak fokuserer på Instagram, vil dette sosiale mediet bli belyst 

spesielt. Det vil videre bli presentert teori om kroppsfenomenologi, kroppsidealet i den 

vestlige verden, fysisk aktivitet og kropp i kunst. Det vil deretter bli redegjort for 

selvoppfatning, anerkjennelse, påvirkning og identitet. 

2.1 Sosiale medier 

I de senere årene har vi sett en enorm fremvekst av sosiale medier. Dette ser vi av statistikken 

som viser en økning i bruken av nettsamfunn blant ungdom. Av ungdom på 16-24 år var det i 

2007 30 prosent som brukte nettsamfunn, mens bruken i år 2013 hadde økt til 91 prosent 

(SSB, 2014). Hannemyr, Liestøl, Lüders og Rasmussen skriver følgende om sosiale medier: 

«Sosiale medier viser til nettbaserte tjenester som legger til rette for brukerskapt innhold og 

interaksjon mellom deltakere, og der innholdet som produseres er helt eller delvis offentlig 

tilgjengelig.» (Hannemyr et al., 2015, s. 99). Dette vil altså si at sosiale medier gir oss 

mulighet til å vedlikeholde sosiale relasjoner på en ny måte. Vi kan nå kommunisere ved å 

dele opplevelser i form av bilder og tekst på sosiale medier. Det nye er at kommunikasjonen 

skjer via internett og ikke i form av fysisk tilstedeværelse med andre mennesker. Siden sosiale 

medier er delvis eller helt tilgjengelig i det offentlige rom, gjør dette at grensene mellom det 

private og det offentlige forskyves eller viskes ut. Det som før var forbeholdt det private rom, 

kan nå deles med andre (Hannemyr et al., 2015, Haugseth, 2013). 

2.1.1 Bruken av sosiale medier   

Det finnes flere typer sosiale medier, blant annet Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram. 

De forskjellige sosiale mediene har ulike tilnærminger til hvordan man har kontakt med 

hverandre og hvordan man bygger nettverk (Hannemyr et al., 2015). På noen nettsteder, slik 

som Facebook, må man bli venner med hverandre for å få tilgang til å se hverandres profiler. 

Begge parter må altså godta vennskapet før profilene blir synlige for hverandre. Forfatteren av 

boka «En kort bok om sosiale medier», Ida Aalen, kaller det faktum at to parter må godta 
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vennskapet for en synkron relasjon (Aalen, 2013). Vi kan altså si at et vennskap på Facebook 

er en slik synkron relasjon. På Instagram er det annerledes, da man ikke er avhengig av å bli 

venner med hverandre for å se den andres profil. Her velger partene i stedet å følge hverandre, 

men det at en person følger en annen, trenger ikke gjengjeldes. Forholdet blir dermed i 

motsetning til Facebook, asynkront. 

Turkle (2011) er professor og forfatter av flere bøker om teknologi og interaksjon mellom 

mennesker. Hun peker på flere utfordringer med vennskap på Facebook. Skal man for 

eksempel bare bli venner med dem man er venner med i det virkelige liv, eller skal man også 

legge til bekjente på vennelisten? Og hvor går egentlig grensene på vennskap og bekjentskap, 

problematiserer Turkle. Mange har også som mål å få flest mulig venner på Facebook, men 

om man har mennesker man egentlig ikke kjenner på vennelisten, kan det imidlertid være 

problematisk at disse også får tilgang til alt man deler. En annen utfordring er at i det å godta 

hverandre som venner, ligger det alltid en risiko for at venneforespørselen blir avvist. Dette 

kan oppleves vondt for den det gjelder.  

I takt med sosiale mediers fremmarsj, er det ifølge Aalen (2013) et økende antall mennesker 

som har et ønske om å bli sett eller kjent gjennom sosiale medier. Likevel blir det å fokusere 

for mye på seg selv sett på som ufint. Derfor er normen på sosiale medier at man i tillegg til å 

legge ut bilder og lignende selv, må være flink til å like og kommentere det andre legger ut. 

På den måten viser man at man er engasjert i andres liv og interesser, samtidig som man sikrer 

seg at disse menneskene gjengjelder kommentarer og likes på ens egne bilder.  

Der man før var prisgitt journalister som skrev om deg eller tv - verter som inviterte deg til å 

delta på ulike programmer, har man nå sosiale medier der man selv bestemmer agendaen. 

Denne muligheten til å promotere seg selv uten at andre blander seg inn, gjør at flere prøver å 

bli kjente og anerkjente gjennom kanaler som YouTube, Facebook, Instagram eller blogg. 

Aalen peker imidlertid på at det ikke alltid lykkes i å bli kjent via internett, til tross for at 

mange virkelig satser på å lansere seg selv som en slik type kjendis. Å lykkes med å bli kjent 

via internett krever at «de riktige menneskene» gir bloggen eller innlegget oppmerksomhet. 

Disse menneskene er gjerne personer som allerede er kjente gjennom blogger eller sosiale 

medier, og for eksempel kan anbefale andre blogger eller Instagramprofiler gjennom sine 

nettverk. Å være kjendis er kanskje noe mange, særlig unge mennesker ønsker å bli. Til tross 

for at mange ønsker dette, er det et mindretall som lykkes i å bli sett og oppdaget av den 

offentlige verden. Dette resulterer i at mange mennesker poster flere bilder av trening, større 
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muskler, strammere kropper, i et enda større forsøk for å lykkes. Det er dog også mange som 

får oppmerksomhet gjennom å legge ut inspirerende bilder og ulike tips til å utfolde seg 

kreativt.   

2.1.2 Tilgjengelighet 

Et annet aspekt som sosiale medier bringer med seg er tilgjengeligheten. På grunn av internett 

kan man oppdatere, like og kommentere andres innlegg uansett hvor man måtte være eller når 

på døgnet man måtte ønske. Turkle (2011) er skeptisk til denne utviklingen av internett og de 

unges mulighet til hele tiden å være tilgjengelige. Når man alltid er pålogget, er det lite eller 

ingen rom for stillhet. Turkle skriver: «When is downtime, when is stillness? The world of 

rapid response does not make self-reflection impossible, but does little to cultivate it» (Turkle, 

2011, s 172).  Barn og unge som vokser opp i dag får kanskje ikke like stor mulighet til å 

finne ut av hvem de er når de er alene, da de som regel bare er noen tastetrykk unna andre 

mennesker. Dette kan være uheldig fordi de fleste mennesker trenger egentid til å tenke og til 

å finne ut hvem man er, uavhengig av alle andre. Hvis man ikke får tid til å være alene og 

reflektere, vil det kunne komme til å etablere deg en frykt for nettopp denne alenetiden.  

Internett kan sies å være en stor del av de unges hverdag fordi de konstant har med seg 

teknologien i form av mobiltelefoner, nettbrett eller lignende hele tiden. Turkle mener at dette 

fører til at ungdom ikke føler en opplevelse av noe, før det er kommunisert til andre. Hun 

uttaler: «They need to be connected in order to feel themselves” (Turkle, 2011, s. 176). Funn i 

Turkles forskning viser for eksempel at ungdom føler umiddelbart behov for å formidle til 

andre det de til enhver tid gjør eller opplever. En av ungdommene fra Turkles undersøkelse 

sier det slik: «I want the response, like, right away. I want them to be, like, right there 

answering me.” (Turkle, 2011, s.176). Det er i grunn underordnet hvem svaret kommer fra, så 

lenge får respons, er det flere av ungdommene som uttaler.  

Et annet funn Turkle gjør i sin forskning, er at ungdom ofte ikke har tid til å møte venner 

ansikt til ansikt. En fysisk relasjon er tidkrevende, samtidig som det kreves en gjensidig 

innsats fra begge parter for å holde en samtale i gang. Da er det mer lettvint og uforpliktende 

og mindre tidkrevende å møte folk over nettet. På sosiale medier kan man for eksempel 

snakke med flere på en gang, fremfor bare å snakke med en bestemt person ansikt til ansikt. 

Det å være fysisk tilstede med en venn, lukker muligheten for å møte noen andre mennesker 
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der og da. Kommunikasjon via sosiale medier derimot, holder denne muligheten åpen 

(Turkle, 2011).  

Sosiologen og filosofen Zygmund Bauman er opptatt av hva bruken av sosiale medier gjør 

med mennesker. Han beskriver sosiale medier som et sted for grenseløs narsissisme og 

kroppshysteri. Han mener også at sosiale medier er en lettvint og overfladisk måte å 

kommunisere på, der billig underholdning tar stor plass. Sosiale medier retter i stor grad 

fokuset på konkrete ytre resultater og prestasjoner, for eksempel slankere kropp og større 

biceps, snarere enn hvordan man har det innvendig som person. Det er lettere å ta bilde av en 

trent kropp, enn en sinnsstemning. Et slikt ytre prestasjonsfokus kan være problematisk fordi 

det skaper avstand til egne følelser. Videre er et viktig poeng at de sosiale mediene gir 

inntrykk av å utvide horisonten, men i virkeligheten gjør sosiale medier at man lukker seg 

inne i en komfortsone, mener Bauman. Sosiale medier kan dermed bli en sosial felle som bare 

griper fatt i det overfladiske og flyktige. Det overfladiske gir seg for eksempel uttrykk i å 

trykke på et smilefjes eller et annet tegn for å uttrykke en følelse. Ekte følelser derimot, krever 

en dypere forståelse og uttrykksmåte enn et smilefjesikon på tastaturet. Bauman hevder derfor 

at følelsene våre er i ferd med å bli mer og mer avstumpet. På sosiale medier har man 

uforpliktende relasjoner til andre, relasjoner som ikke krever noe. Nettopp disse flyktige og 

lette relasjonene skaper mer ensomhet, i stedet for å føre folk sammen (Hagtvet, 2016, s.12).  

Rettberg er professor ved Universitetet i Bergen og forsker blant annet på sosiale medier. Hun 

har en annen tilnærming til sosiale medier og mener at sosiale medier først og fremst handler 

om kommunikasjon med andre (Rettberg, 2014).  

Aalen er inne på noe av det samme som Bauman når hun peker på at en relasjon som bare er 

basert på kommunikasjon via sosiale medier, ikke vil komme til å utvikle seg til noen sterk 

relasjon. Hun viser for eksempel til et sett med normer for hvordan vi skal oppføre oss på 

sosiale medier, og trekker fram at dersom noen spør oss hvordan det går, så er det forventet å 

skrive at det går bra uansett om det er sannheten eller ikke. Derfor kan kommunikasjonen på 

slike medier bli overfladisk og ikke ville kunne danne grunnlag for dype vennskap.  

Aalen peker imidlertid på at sosiale medier er et fint tilleggsverktøy for å pleie allerede 

eksisterende vennskap. Jo bedre man kjenner en person i virkeligheten, jo flere sosiale medier 

bruker man også for å holde kontakt med vedkommende, skriver hun. Kommunikasjonen er 

da med på å vedlikeholde og videreutvikle en allerede god relasjon. Like fullt trekker Aalen 
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fram sosiale medier som en god arena for bekjentskaper. Disse bekjentskapene er verdifulle 

fordi de gir oss tilgang til informasjon som vi kanskje ellers ikke ville fått. Terskelen blir 

lavere for å nyttiggjøre seg av informasjon fra en bekjente vi har gjennom sosiale medier. På 

denne måten er bekjente verdifulle kontakter når det gjelder jobb, bolig eller annen verdifull 

informasjon (Aalen, 2013). Professor i sosiologi, Haugseth har lignende erfaringer. Han 

skriver at å delta aktivt i sosiale medier gir oss økt sosial kapital, og bidrar til at vi får tilgang 

til og kan dra nytte av andres nettverk (Haugseth, 2013).  

Vi mennesker har visse grunnleggende behov, skriver Aalen. Et av dem er å føle seg akseptert 

og inkludert av andre. Dette kan sosiale medier hjelpe oss med (Aalen, 2013). Schou 

Andreassen er klinisk psykologspesialist og forsker blant annet på sosiale medier. Hun blir 

omtalt i en artikkel av Matre og Estensen (2013) som handler om bruken av sosiale medier. 

Schou Andreassen mener at behovet for anerkjennelse og for å uttrykke seg er mer synlig i 

dag, fordi sosiale medier i større grad synliggjør dette behovet. Det er imidlertid ikke slik at 

behovet for å føle seg sett har blitt større, hevder hun. Mennesker har altså alltid hatt behov 

for anerkjennelse, men de sosiale mediene gjør at dette behovet får større plass og blir mer 

synlig. Hvis man tar et bilde og man får positiv respons på det, er det naturlig at man ønsker å 

gjenta prosessen og legge ut et nytt bilde, mener Schou Andreassen.  

Det har vært en oppfatning at mye mediebruk fører til passive barn og unge, skriver Hagen og 

Wold, som begge er forskere innenfor mediebruk. Men i følge undersøkelsen «Digital 

barndom», fant man at bruk av medier, både sosiale medier og andre medier, ikke samsvarte 

med et passivt liv. Undersøkelsen viste heller at de som var aktive mediebrukere også var 

aktive sosialt. (Hagen og Wold, 2009). En undersøkelse gjort av Medienorge fra år 2010, 

viser at ungdom mellom 16 og 22 år i gjennomsnitt er på sosiale medier cirka fire timer hver 

dag (Nordicom, 2014). Rettberg mener til tross for dette at ungdommer ikke blir avhengig av 

sosiale medier. I en artikkel om tidsbruk på sosiale medier, peker hun snarere på at mennesker 

er skapt for å være sosiale og at sosiale medier er en ny måte å være sosial på (Eikrheim, 

2014). 

2.1.3 Instagram  

Instagram er et sosialt medium der hovedsaken er å legge ut bilder og videoer. Denne 

masteroppgaven tar imidlertid bare for seg bildene som blir delt på Instagram. Dette fordi 

informantene i denne studien uttrykker at de omtrent bare bruker Instagram til å ta bilder og 
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til å se på andre bilder. Muligheten til å ta video benytter de seg sjelden eller aldri av.  

Oppgaven vil også skrive om såkalte «likes» på Instagram. Dette symboliseres som et 

hjerteformet ikon under bildene, som man trykker på for å vise at man liker bildet.  

Instagram ble lansert 6. oktober i 2010. Allerede desember samme år fikk Instagram 1 million 

brukere. Året 2012 ble Instagram kjøpt opp av Facebook.  I Norge var det i 2014, litt over en 

million mennesker som brukte Instagram. På verdensbasis var det i 2014 seksti millioner 

bilder som ble lastet opp hver dag, og over halvannen milliarder trykket på «liker»- knappen 

daglig (Metronet, 2014). I et intervju med grunnleggeren av Instagram, Kevin Systrom, uttaler 

han at han tror bildet vil komme til å ta over for mye av den funksjonen skriftspråket har i 

dag. Det ser vi allerede begynnelsen av, med den store oppslutningen som Instagram har i 

dag, sier Systrom (Heuser, 2016, s. 34). 

For mange er hensikten med Instagram å få mange følgere slik at mange ser bildene dine, og 

at mange dermed liker og kommenterer bildene som er lagt ut på din profil eller bruker. 

Antall følgere er på den måten med på å gjenspeile populariteten til en person. Redd Barnas 

rapport «Alt skjer foran skjermen» bekrefter dette. Mange ungdommer sletter bilder som ikke 

får nok likes, viser rapporten (Misje, 2013). 

 

2.2 Kroppsfenomenologi 

Fenomenologi er en filosofisk retning som har til hensikt å beskrive hendelser og handlinger 

slik de fremtrer overfor mennesker. I fenomenologien rettes oppmerksomheten mot verden 

slik den oppleves for subjektet (Lund, 2002). I kroppsfenomenologien utgjør kroppen det 

primære instrument for å forstå og erkjenne verden rundt oss. «Kroppen som fenomen er 

vanskelig å gripe og begripe», skriver Skårderud et al. (2010, s. 370). Kroppen er vanskelig å 

begripe fullt ut fordi den innehar så mange funksjoner. Kroppen er både det konkrete i form 

av hud, hår og organer, men også det abstrakte, som tanker erfaringer og så videre. Den 

erfarende, levende og skapende kroppen er utgangspunktet for vår forståelse av verden og for 

vår utvikling (Duesund, 1995).  

I følge filosof Merleau-Ponty (1994) består menneskene av både den objektive, og den 

subjektive kroppen. Kroppen er mer enn et mekanisk objekt som reagerer på stimuli, siden 



  

10 

 

den hele tiden befinner seg i en levende interaksjon med verden. Man kan si at kroppen er et 

objekt fordi den finnes som en fysisk substans. Den objektive kroppen handler altså om 

kroppen som en ting. På samme tid er kroppen subjektiv fordi vi føler, tenker og opplever 

gjennom den. Vi kan si at vi både er og har vår kropp (Duesund, 1995, Engelsrud, 2006). 

Kroppen er ikke bare en gjenstand, den er levende og erfarende på samme tid. «Kroppen er 

vår måte å være tilstede i verden på», skriver Duesund (1995, s. 109). Wiestad (2006) skriver 

at i vårt samfunn kan det virke som det intellektuelle har fått større plass, og kroppens 

kunnskap og uttrykksmåte er fortrengt. Duesund er enig, og skriver videre at vi i vår tid er i 

ferd med å få en ny dualisme, der det foregår et tydelig skille mellom kropp og tanke. Dette 

kan være uheldig fordi menneskets selvforståelse er forankret i kroppen, dens bevegelser og 

erfaringer.  Et barns grunnleggende kontakt med verden foregår gjennom sanser og 

bevegelser. Barn deltar i verden med sin kroppslighet. Etter hvert som man blir eldre og 

begynner på skolen, blir kroppen mindre og mindre brukt og heller erstattet med intellektuell 

kunnskap og læring (Wiestad, 2006). 

2.3 Kroppsidealet i den vestlige verden 

“Kroppen er på et vis blitt den vestlige verdens store oppussingsobjekt”, skriver Engelsrud 

(2006, s. 9). Vi lever i en tid med stort fokus på kropp og vi blir daglig eksponert for hvordan 

vi bør se ut. Vi blir daglig utsatt for bilder av trente og tynne kropper i media, reklame og på 

sosiale medier. Denne eksponeringen kan føre til dårligere selvoppfatning (Dyregrov, 2015). 

Vårt vestlige kultur er svært kroppssentrert, og det er dermed rimelig å anta at det 

kroppsfokuserte samfunnet er med å utvikle et negativt syn på egen kropp (Duesund, 1995).   

Skårderud (2004) skriver om kroppen som et symbol for å vise kontroll. Har man en trent 

kropp, viser man at man klarer å presse seg selv og at man har selvdisiplin. Motsatt, har man 

en utrent kropp, symboliserer det kanskje maktesløshet og mangel på viljestyrke. Kroppens 

utseende utgjør altså en av de fremste kommunikasjonsmåtene vi har. Engelsrud beskriver det 

slik: «Kroppens utseende og form blir en sosial markør for lykke, status og makt» (Engelsrud, 

2006, s. 10). Idealet for kvinnekroppen i dag er at kroppen skal være høy og tynn, smale 

hofter, smal midje og fyldige bryster (Kvalem, 2007, s. 40). Samtidig ser vi tendenser til at 

kroppen skal være sterk og veltrent. Uttrykket «Strong is the new skinny», er å høre flere 

steder (Førsund, 2013). En kropp etter disse idealene, symboliserer at man har kontroll og 

suksess. Et slikt ideal for kvinnekroppen og et dertil svært kroppsorientert samfunn, kan være 
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med på å skape engstelse og sårbarhet, særlig hos unge (Engelsrud, 2006). Har man ikke en 

slik kropp, er det lett å tenke seg at dette påvirker selvoppfatningen. Jo større avstand det er 

mellom oppfattelsen av egen kropp og slik man ønsker at den skal være, desto større grad av 

misnøye. Fordi kvinneidealet ligger et stykke unna enn en gjennomsnittlig kvinnekropp, fører 

dette ofte til at jenter har dårlig selvoppfatning når det gjelder egen kropp. (Kvalem, 2007). 

Skårderud beskriver dagens ungdom som et speilbilde av en kultur som er fiksert på 

vellykkethet (Skårderud, 2000).  

2.4 Fysisk aktivitet 

«Det er gjennom aktiviteten kroppen kommer til uttrykk. Det er i aktiviteten den glemmer seg 

selv. Kroppen har behov for både å gjemme og glemme» (Duesund, 1995, s. 19). Fysisk 

aktivitet er et mangfoldig begrep som rommer flere elementer. Det kan her være snakk om alt 

fra lek til toppidrett. Duesund skriver om en kroppskulturmodell. «Med kroppskultur forstår 

vi det overordnede begrep som uttrykker en kulturs verdier og normer på kroppens område» 

skriver hun (Duesund, 1995, s. 133). Modellen deles opp i tre kategorier. De tre er 

prestasjonsmodellen, sunnhetsmodellen og kroppserfaringsmodellen. Prestasjonsmodellen vil 

bli beskrevet nærmere nedenfor.  

I fysisk aktivitet kan man skille mellom fysisk aktivitet for aktivitetens skyld, og fysisk 

aktivitet for å oppnå resultater. Det er den resultatorienterte aktiviteten som er mest i fokus i 

vår vestlige verden (Duesund, 1995). Sport og idrett har blitt stadig mer konkurransepreget, 

der det er prestasjonen og det målbare som er av verdi. Dette fokuset på resultater er 

ekskluderende, og fører til både vinnere og tapere. Duesund peker på at et slikt 

resultatorientert fokus også kan ta bort gleden i aktiviteten. Duesund bruker svømming som 

eksempel: «I svømming generelt spiller verken tid, mål eller poeng noen rolle», skriver hun 

(Duesund, 1995, s. 137). Svømming er en aktivitet som handler vel så mye om 

bevegelsesglede, latter og fellesskap, men denne dimensjonen av aktiviteten er så godt som 

fraværende svømmesporten i dag. Duesund peker på at måling av resultater i idrett nesten 

grenser til det absurde, når en tiendel kan skille mellom total lykke og bunnløst nederlag. 

Innenfor konkurranseidrett, er det svært mange som sliter med spiseforstyrrelser. Idrett og 

spiseforstyrrelser bygger på en del av de samme premissene, i følge Skårderud (2000). Det er 

fokus på kropp, og mange har en forestilling om at en tynn kropp betyr økt prestasjon 
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(Skårderud, 2000, s 79). Røer (2009) skriver også at fokuset på mat og trening er 

overrepresentert hos idrettsutøvere. Hun trekker som eksempel fram ballettdansere, som har 

mellom 6 og 25 ganger større sannsynlighet for å utvikle en spiseforstyrrelse enn dem som 

ikke danser. En av grunnene til det kan være at idretten er preget av fokus på konkurranse og 

perfeksjonisme.  

2.5 Kropp i kunst 

Ikke alt kan sies med ord. Polanyi (referert i Duesund, 1995) har utviklet en teori om taus 

kunnskap, der han hevder at kroppen vår er utgangspunkt for alt vi vet og all vår kunnskap. Vi 

vinner kunnskap igjennom kroppen, mener han. Det er ikke alt det går an å sette ord på. Dette 

er for eksempel tilfelle i enkelte aktiviteter. Der ordene svikter i å forklare aktiviteten fullt ut, 

er kroppen der og memorerer aktiviteten kroppslig. Vi kan altså mer enn vi kan sette ord på.  

Ordene utgjør et språk for å prøve å forstå verden på, og kroppen er et annet slikt språk. På 

samme måte kan vi si at kunsten bruker et tredje type språk for å prøve å forstå verden. Kunst 

bærer også i seg taus kunnskap. Det vil si at kunst kan prøve å uttrykke noe som taler til 

publikum, uten nødvendigvis å bruke ord. Professor ved institutt for klinisk psykologi Binder 

(2011), er opptatt av hvordan kroppslig oppmerksomhet viser vei til våre følelser. Dette kan 

kunsten hjelpe oss med. Kroppen er et bindeledd mellom menneske og omverden, skriver 

Conroy (2010). Ved å uttrykke seg gjennom kroppen, kan publikum kanskje forstå omverden 

på en annen måte enn for eksempel gjennom verbalt uttrykk.  

Teater er et sted man kan utforske kroppen og dens mening. Kroppen rommer både følelser, 

tanker, sanser, opplevelser og erfaringer. Vi kommuniserer med kroppen, uten å kommunisere 

verbalt, skriver Morken (1985). Kroppen lyver ikke. Morken peker på at det er en tendens i 

vårt samfunn til bare å fokusere på den fysiske, målbare kroppen, og dermed blir bevegelsen 

som eget mål i seg selv, borte. Dette så vi også i eksemplet med svømmesporten, der 

resultatet, og ikke gleden ved svømmingen er det viktigste. I drama, teater og dans, er målet 

derimot å stimulere til forskjellige kroppslige uttrykksformer gjennom opplevelse. Her styres 

den fysiske aktiviteten av indre impulser, som for eksempel følelser. Dette står i motsetning til 

for eksempel aktiviteter på et treningsstudio, der bevegelser styres mer av ytre impulser. I 

drama og teater blir kroppen et instrument som trenes til å bearbeide og uttrykke seg gjennom 

bevegelser. I dette arbeidet kreves en kroppsbevissthet. Man oppnår dette både ved å trene 
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opp kroppens følsomhet og bevissthet, og gjennom kroppens styrke og smidighet. Økt 

kroppsbevissthet gjør at vi føler oss mer hjemme i vår egen kropp, skriver Morken (1985). 

 

2.6 Selvoppfatning  

Selvoppfatning handler om vår relasjon til oss selv. (Duesund, 1995, s. 61). Det finnes flere 

definisjoner av selvoppfatning. Det finnes også mange nært beslektede begreper, slik som 

selvtillit, selvbilde og lignende. Duesund peker likevel på at alle som skriver om, og som har 

forsket på feltet er enige om at selvoppfatning er den viktigste styringsfaktoren når det gjelder 

vår atferd (Duesund, 1995, s. 68). Vår selvoppfatning har en avgjørende innflytelse på vårt 

eget liv og hvordan vi forholder oss i samspill med andre mennesker.  

Skaalvik og Skaalvik er sentrale innenfor selvoppfatning. De har følgende definisjon av 

selvoppfatning: «Enhver oppfatning, vurdering, forventning, tro eller viten som en person har 

om seg selv» (Skaalvik og Skaalvik, 2005, s. 75). Vi ser at selvoppfatning altså handler om 

den bevisste oppfatningen en person har av seg selv. Denne oppfatningen kan være knyttet til 

ulike områder i livet, for eksempel skoleprestasjoner, utseende eller fritidsaktiviteter. 

Selvoppfatningen kan variere i forhold til de ulike områdene, men man har ofte en overordnet 

oppfatning av seg selv som enten er overordnet god eller dårlig (Skaalvik og Skaalvik, 2005). 

Oppfatningen av seg selv etableres for alvor i ungdomstiden, fordi man da får en økt kognitiv 

utvikling (Kvalem og Wichstrøm, 2007). 

Danningen av vår selvoppfatning er et resultat av de erfaringer vi gjør oss, og hvordan vi 

tolker disse erfaringene. Mead mente at vårt syn på oss selv etableres ved å tolke andres 

oppfatninger av oss selv. Vi tolker disse oppfatningene og danner oss en oppfatning av hvem 

vi selv er. Vår selvoppfatning kan dermed kanskje sies å være noe feilaktig fordi andres 

oppfatning av oss ikke alltid utgjør en reell sannhet. Vår selvoppfatning konstrueres og 

eksisterer altså i et møte mellom mennesker, og dannes ikke alene, i følge Mead. Denne 

teorien kalles symbolsk interaksjonisme (Mead, 2005). Vi påvirkes med andre ord av dem 

rundt oss. Samfunnet er også med å påvirke vår egen selvoppfatning (Skaalvik og Skaalvik, 

2005). Det kan for eksempel dreie seg om hvordan samfunnet ser på kvinneidealet. 

Kvinneidealet gir grunnlag for egen oppfatning, fordi man sammenligner seg med dette 

samfunnets ideal og vurderer seg selv ut fra dette.  
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Festinger (referert i Skaalvik og Skaalvik, 2005) mente at når man mangler objektive mål å 

vurdere seg selv etter, bruker man andre til å sammenligne seg med. I vår vestlige kultur er 

mennesket motivert for å prestere best mulig. Når vi sammenligner oss med andre og det viser 

seg at vi presterer dårligere enn disse andre, har dette betydning for vår selvoppfatning. 

Duesund skriver: «Kompetanse på et område som i kulturell sammenheng blir gitt positiv 

verdi, er det vanskelig for en person å ignorere som viktige» (Duesund, 1995, s. 88). Dette 

samsvarer med Skaalvik og Skaalvik som skriver at gode resultater på et område som er høyt 

verdsatt av miljøet rundt, gir høyere selvoppfatning (Skaalvik og Skaalvik, 2005). Et 

eksempel her kan være skolen. Det er verdsatt i vårt samfunn å være flink på skolen. Her blir 

man i stor grad vurdert ut fra prestasjoner. Det er stadig fokus på måloppnåelse i 

undervisningen og det stilles høye faglige krav til elevene. Elevenes prestasjoner munner ut i 

karakterer, som betyr mye for elevene. Det er da naturlig at karakterene har innvirkning på 

selvoppfatningen.  

Røer (2009) peker på at normen for hva som gir prestisje i ungdomsmiljøet i våre dager 

endres fort. Nye kriterier for popularitet blir etablert. Dette betyr at mange unge strever for å 

utvikle en trygg identitet, og her spiller venner og miljøet rundt en viktig rolle. Det er viktig å 

være akseptert og ha status i vennekretsen. Et fall i det sosiale hierarkiet og faren for 

utestenging utgjør alvorlige trusler mot identitetsdannelsen. Den sosiale konkurransen om å 

være innenfor og godkjent av jevnaldrende kan for mange oppleves som slitsomt.  

William James (referert i Skaalvik og Skaalvik, 2005, s. 17) mente at selvoppfatningen ikke 

bare handler om våre evner og vår kropp, men også om det vi har og er en del av. 

Selvoppfatning innebærer også det som er en forlengelse av oss selv. Denne forlengelsen kan 

dreie seg om klær, eiendeler, foreldre, søsken og lignende. Rosenberg kaller dette for 

egoutvidelse (Rosenberg, 1979). Egoutvidelse er et begrep som kan hjelpe oss å forstå hvorfor 

materielle ting som klær kan være viktig for egen selvoppfatning. Hvis man blir anerkjent for 

klærne man går med, opplever man seg også anerkjent som person. Dette samsvarer med det 

Bø (2005) skriver om sosial identitet. Sosial identitet handler om at opplevelsen av hvem vi 

er, strekker seg langt utenfor oss selv og det vi gjør. Vi identifiserer oss også med de 

gruppene vi er en del av eller som vi ønsker å være en del av, og dette er spesielt tilfelle for 

ungdom.  

Dårlig selvoppfatning kan gå ut over egen psykisk helse. Gilbert definerer psykisk helse slik: 

«God psykisk helse er evnen til å fordøye livets påkjenninger.» (Gilbert referert i Berg, 2005, 
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s. 33). En av fem unge har symptomer på avvikende psykisk helse. De greier altså ikke alltid å 

fordøye alle påkjenningene. Dette på grunn av stress, konsentrasjonsvansker, angstlidelser, 

alvorlige depresjoner, spiseforstyrrelser, fobier, tvangslidelser, selvskading og 

selvmordstanker (Berg, 2005, s. 121-122). Årsaken til de stadig økende psykiske lidelsene er 

sammensatt, men vi kan ikke se bort fra at selvoppfatning har betydning for hvordan vi møter 

motgang (Berg, 2005). I en ungdomsundersøkelse fra Stavanger gjennomført i 2013, kommer 

det fram at 12 prosent av jentene i undersøkelsen har dårlig selvoppfatning. 1 av 6 jenter har 

også et negativt syn på egen kropp. (Hartberg og Hegna, 2013).  I følge Hartberg viser 

rapporten at ungdom måler sin verdi gjennom utseende. Sosiale medier, og framstillingen av 

det perfekte ytre kan være årsaker til at unge jenter måler selvbildet sitt ut fra hvordan de ser 

ut (Hafsaas, 2014).  

2.6.1 Kropp og selvoppfatning 

Duesund mener det er påfallende at kroppen ofte er utelatt i definisjoner av selvoppfatning, 

selv om kroppen i høyeste grad inngår i hvordan vi ser på oss selv. Vi kan ikke leve uten vår 

kropp (Duesund, 1995). I ungdomstiden er opplevelse av kropp og utseende den viktigste 

faktoren for selvoppfatning, i følge Duesund (1995). For at opplevelsen av seg selv og sitt 

ytre skal være god, er det viktig å bli akseptert av jevnaldrende. Flere studier har vist at 

selvoppfatningen til unge mellom 14 og 15 år er lavere enn hos barn i 11 til 12 årsalderen.  

For å forklare sammenhengen mellom fysisk aktivitet og god selvoppfatning, peker Duesund 

på Merleau-Pontys kroppsfenomenologi, der alle erfaringer og tanker forankres i vår 

subjektive kropp. Merleau-Ponty skiller seg fra øvrige teoretikere som hevder at erfaringene 

våre forankres i den intellektuelle tanken. Ut fra et kroppsfenomenologisk perspektiv, vil det å 

oppleve kompetanse innen fysisk aktivitet kunne være med på å utvikle vår selvoppfatning.  

Hutzler (referert i Duesund, 1995, s. 78) hevder at økt kroppsbeherskelse har svært sterk 

innvirkning på selvoppfatningen.  

Wiestad (2006) påpeker at kroppen er selve grunnlaget for barnets utvikling av seg selv. Barn 

bruker kroppen fra første stund, til å bli kjent med, og for å forstå sine omgivelser. Det er 

interessant at kroppen kommuniserer lenge før språket. Kroppen er en stor del av oss og har 

dermed mye med vår selvoppfatning å gjøre. Økt kroppsbeherskelse og fysisk kompetanse 

gjør oss psykisk sterke og fremmer en bedre selvoppfatning (Wiestad, 2006). Duesund viser 
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til flere forskere som i sine studier konkluderer med at personer som er fysisk aktive, har mer 

positiv selvoppfatning enn personer som er fysisk inaktive (Duesund, 1995, s. 74).  

Selv om kroppen står sentralt i egen selvoppfatning, peker Wiestad (2006) på at man ikke 

innlemmer kroppen i spesiell grad i skolen. Derfor blir ungdomstiden som en slags ventetid. 

Kroppen utvikles, men den blir verken sett og brukt i skolen. Duesund peker på at når det 

gjelder fysisk aktivitet, for eksempel i kroppsøvingstimer på skolen, så er man sårbar fordi 

man ikke kan skjule kroppens bevegelse, slik man kanskje kan skjule annet teoretisk arbeid i 

skolen. Derfor er det i fysisk aktivitet viktig å legge til rette for å fremme og å bygge på det 

deltakerne kan. På denne måten ivaretar man en følelse av sosialt likeverd og man kan 

oppleve mestring for eksempel i kroppsøvingstimene på skolen (Duesund, 1995).  

2.7 Anerkjennelse 

Anerkjennelse er et vidt begrep som er vanskelig å definere. Ros, belønning, vurdering og 

tilbakemelding er alle forskjellige sider av anerkjennelse. Anerkjennelse handler også en 

relasjon som dannes i møte mellom mennesker (Lynge, 2007). Bae (1992) skriver at begrepet 

anerkjennelse er noe dynamisk, som vil komme til å endres og utvikles i ulike relasjoner og 

kontekster. 

Anerkjennelse kan deles opp i ytre og indre anerkjennelse. I dagligspråket blir anerkjennelse 

ofte assosiert med det å prestere. Vi blir belønnet, rost eller beundret etter hvor godt vi 

presterer. Ytre anerkjennelse handler altså om anerkjennelse for ytre faktorer, som prestasjon 

eller utseende. Både Schibbye, (2009) og Lynge (2007) mener at en slik ytre anerkjennelse 

kan være uheldig. Selv om det kan oppleves som positivt, kan det føre til at personen blir 

avhengig av en slik bekreftelse og dermed gjør alt for å oppnå dette i en hver situasjon.  

I motsetning til ytre anerkjennelse, så handler indre anerkjennelse om å lytte, prøve å forstå, 

akseptere og tolerere en annen person (Schibbye, 2009). Indre anerkjennelse går altså dypere 

og handler om å bli sett og forstått som den man er, ikke ut i fra hvordan man ser ut eller hva 

man gjør.  I følge Honneth (2008) er anerkjennelse det viktigste når det gjelder all bevissthet 

omkring egen identitetsdannelse. Honneth presiserer at anerkjennelse ikke er noe som skjer 

alene, men i samspill med andre mennesker.  
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Skaalvik og Skaalvik (2005) utpeker skolen som naturlig sted for elever å oppleve indre 

anerkjennelse. De skriver at elever bør få ros og anerkjennelse for innsatsen de gjør på skolen 

og for hvem de er, ikke utelukkende for det ferdige produktet som elevene produserer. Ros for 

et arbeid som elevene selv ikke opplever som bra, kan imidlertid tolkes feil av elevene. De 

kan da få en forestilling om at lærerne ikke har større tro på deres evner (Skaalvik og 

Skaalvik, 2005).  

2.8 Påvirkning 

Mennesket er sosiale vesener, og vi trenger andre mennesker i våre liv for å utvikle oss og 

leve (Bø, 2005).  Behovet for å oppleve at man hører til et sted og i en gruppe er derfor sterk. 

Det kan være snakk om forskjellige grupper man ønsker å føle tilhørighet til. Det kan for 

eksempel være tale om å ønske tilhørighet til en vennegjeng, et kollegium eller generelt å 

oppleve at man hører til det samfunnet man er en del av. 

Ordet påvirkning handler om de inntrykkene og innflytelsen menneskene får utenfra, både fra 

andre mennesker og fra miljøer og delkulturer vi vokser opp i eller møter i løpet av livet. Å 

bli påvirket betyr å lære. Vi lærer av andre og vi påvirkes til å endre vår identitet, våre 

holdninger og verdier (Cialdini, 2003).  I en gruppe oppstår det gjerne et fellesskap mellom 

medlemmene i gruppen. For at dette fellesskapet skal fungere, trenger man å ha en viss felles 

forståelse av hvilke verder, meninger og væremåter som gjelder innad i gruppen (Bø, 2005). 

Individene styres altså av gruppen og det fellesskapet som gruppen danner. Denne styringen 

kan ofte oppleves som et press, fordi man som gruppemedlem føler en forventning om å passe 

inn i de normene som finnes i gruppens fellesskap, selv om dette kanskje går på tvers av egne 

normer. Denne typen kontroll fra en gruppe og en felles forståelse av gruppens normer kalles 

konformitet. Konformitet og sosial kontroll oppstår i alle typer sosiale møter. Man blir 

påvirket og kontrollert, på samme måte som man selv er med å påvirke og kontrollere andre. 

Desto større troverdighet og tillit vi har til personen som kommer med et budskap, desto mer 

påvirkningskraft har dette budskapet på oss.  

Er det andre mennesker vi ser spesielt opp til, kan vi også ha et ønske om å være som dem. 

Dette innebærer at vi imiterer dem. Vi imiterer andres meninger og holdninger for å likne på 

dem vi ser opp til. Vi kan både imitere og ta opp i oss folk vi kjenner, men vi kan også 

forgude kjendiser og idoler, og ha et ønske om å være som dem (Bø, 2005). 
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2.9 Identitet  

Fra man blir født, blir man utsatt for påvirkning utenfra. Påvirkningen kommer fra våre 

nærmeste, som foreldre og familie, men også fra samfunnet ellers som barnet vokser opp i og 

blir en del av. Alle disse påvirkningene fra samfunnet, menneskene og institusjonene rundt 

oss er med på å forme vår identitet (Bø, 2005). Identitet handler en stor del om hvordan vi ser 

på oss selv. Identitet og selvoppfatning kan på den måten sies å være nært beslektede 

begreper. I følge Mead har samfunnet og våre sosiale omgivelser stor betydning for vår 

identitetsdannelse fordi vi inngår i et sosialt samspill med andre (Mead, 2005). Vår identitet er 

i kontinuerlig forandring fordi vi hele tiden utvikler oss og endrer oss i takt med samfunnet 

rundt oss (Bø, 2005). Oppbygging av identitet består i å justere våre meninger og holdninger 

for å få dem til å passe med de sosiale fellesskaper vi opplever å være en del av (Wenger, 

2004). Likevel beskriver Berg at identitet handler om en konstant overordnet oppfatning av 

hvem man er, på tvers av ulike situasjoner. Identitet er den opplevelsen man har av seg selv 

som en integrert helhet (Berg, 2005).  

Utvikling av identitet går i følge Kvalem og Wichstrøm (2007) ut på å ta ulike valg og prøve 

og feile. Gjennom denne prosessen og gjennom feilene man gjør, finner man etter hvert ut 

hvem man er og hva man står for. I vårt individualiserte samfunn utgjør identitet et 

kjernebegrep. Det er viktigere enn noen gang å ha et bevisst forhold til, - og skape seg en egen 

identitet fordi vi gjennom ubegrenset tilgang til kunnskap, tvinges til å ta valg som sier noe 

om hvem vi er (Krange og Øia, 2005).  Ser man tilbake, var samfunnet mer stillestående før, 

utviklingen gikk tregere og dermed kan man kanskje si at livet var mer forutsigbart. Denne 

samfunnsstrukturen gjorde at man heller ikke hadde like mange valg rundt danningen av sin 

identitet (Bø, 2005). I vårt moderne samfunn derimot finnes ikke den samme 

forutsigbarheten. Utviklingen går fortere, og samfunnet preges av utydelighet fordi internett 

og annen teknologi gir oss tilgang til all informasjon vi ønsker og mer til. Dette betyr at det 

moderne mennesket må ta stilling til mer informasjon og står overfor flere valg enn tidligere. 

Dette påvirker i neste omgang vår identitetsutvikling fordi vi selv i større grad må velge hva 

slags kunnskap og informasjon vi skal ta med og implementere som verdier og retning i våre 

liv, og hva vi vil sile bort (Bø, 2005). Identitet er i dag blitt noe vi skaper oss selv, i stedet for 

at vi arver den av våre foreldre (Aasen, Nordtug, Ertesvåg og Leirvik, 2002). Skårderud et al. 

(2010) hevder at det i dag kan være vanskeligere å finne sin egen identitet, nettopp fordi vi 

lever i en kompleks kultur. I arbeidet med å finne egen identitet og personlighet, spiller 
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kroppen en viktigere rolle. «Den som har vansker med å kjenne seg selv innenfra, må erfare 

seg selv utenfra», skriver forfatterne (Skårderud, et al., 2010, s.375). Med dette menes at i en 

tid som vår der det er uklare grenser å forholde seg til og mange valg å ta, er kroppen lett å ty 

til som konkret gjenstand. Dermed ligger mye av identitetsdanningen hos unge mennesker 

nettopp i kroppen og hvordan den framstår.  

Bauman peker på at alle valgene man har kanskje ikke en garanti for lykke, slik man kan ha 

lett for å tenke. Denne friheten bringer derimot med seg mer elendighet enn glede, mener han. 

Dette nettopp fordi man er nødt til å ta alle disse valgene. I det man tar et valg, er det også en 

risiko for at man har tatt feil valg. Dette kan føre til både stress og bekymringer. Vi lever i et 

individorientert samfunn, der mennesker gjøres ansvarlige for sin egen skjebne. Dette kan 

føre til et destruktivt fokus innover mot seg selv og på egne problemer (Bauman, 2006). 

2.9.1 Identitetsframstilling på sosiale medier 

Goffman (1971) var opptatt av hvordan sosialiseringsprosessen mellom mennesker fungerer. 

Han sammenlignet denne prosessen med en scene og brukte begrepene Front Stage og Back 

Stage. Front Stage beskrives som en tilstand man er i når man møter andre mennesker. Man 

tilpasser man seg etter de ulike situasjonene. Treffer man for eksempel en fortrolig venn, kan 

man tillate seg å være mer privat i sin framtoning. På samme måte justerer man seg hvis den 

sosiale settingen involverer flere mennesker man ikke kjenner like godt. Når man ikke møter 

mennesker i det hele tatt, kan man gå Back Stage. Det vil si det rommet der man er seg selv, 

uten å måtte vise seg fra en spesiell side. Bak scenen er det nemlig ingen som har innsyn. 

Haugseth (2013) hevder at grensene som Goffman beskriver mellom Front Stage og Back 

Stage nå er i ferd med å viskes ut på grunn av sosiale medier. Sosiale medier har dermed 

skapt nye betingelser for vår identitetskonstruksjon, der man gjennom steder som sosiale 

medier gir rom for å vise private sider ved seg selv (Haugseth, 2013).  

Det moderne mennesket trenger selvbevissthet i større grad i vårt samfunn, enn tidligere. 

Moderne mennesker har større behov for å finne sin posisjon i tilværelsen for å kunne ta del i 

det moderne samfunnet. Vi er derfor i større grad nødt til å ta stilling til, og velge hvem vi er 

og hva som er viktig for oss. Haugseth (2013) mener sosiale medier har gitt oss større 

mulighet til å kommunisere vår identitet gjennom bilder vi legger ut, innlegg vi støtter eller 

saker vi kommenterer.  
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I vår tid knyttes vår identitet også mer og mer til vårt forbruk. Hvordan vi uttrykker oss 

gjennom materielle ting, sier noe om hvem vi er. Prosessen med å finne ut hvem man er, skjer 

i følge Aalen (2013) mer og mer i det offentlige rom, for eksempel på sosiale medier. Som 

tidligere nevnt, er en av våre grunnleggende behov er å føle oss akseptert og inkludert. Det er 

mange som bruker sosiale medier til å få en slik anerkjennelse og bekreftelse på seg selv 

(Haugseth, 2013, Aalen, 2013). Vi ønsker at andre skal like oss, og dette aspektet med å bli 

likt utgjør en stor motivasjonsfaktor for hvordan vi framstiller oss selv på sosiale medier. 

Aalen påpeker også at man på sosiale medier heller skal vise hvem man er, gjennom for 

eksempel bilder av hvor vi har vært på ferie, hva slags mat vi liker og så videre, istedenfor å 

skrive det eksplisitt. På grunnlag av den subtile informasjonen danner andre seg et bilde av 

hvem man er. 

På internett kan man lage den versjonen av seg selv man ønsker. På denne måten konstruerer 

man en identitet, som ikke nødvendigvis gjenspeiler den identiteten man har i det virkelige liv 

(Turkle, 2011). Thomas har forsket på ungdoms framstilling av identitet på internett. Hun har 

kommet fram til at de unge framhever sine gode sider, og tar bort sine dårlige sider i sine 

presentasjoner av seg selv. Dette kalles idealisert virtuell virkelighet, (Aalen 2013, Thomas, 

2007). Turkle (2011) peker på at vi mennesker er relasjonelle, men samtidig er vi redde for å 

komme for nær andre fordi det alltid er en risiko for å bli avvist i et møte. Å kommunisere bak 

en skjerm gir ingen krav om fysisk tilstedeværelse, og kan dermed være lettere enn å nærme 

seg på en slik måte man må i det virkelige liv.  

Flere av deltagerne i Van House’s studie, uttrykker at de foretrekker å kommunisere via bilder 

fremfor tekst. Årsaken til dette er at de opplevde det som en enklere og raskere form for 

kommunikasjon, samtidig som mange også opplever at bilder er mer ekte enn tekst (Van 

House, 2011, s. 131).  

Sosiale medier er godt tilrettelagt for å formidle sin egen identitet, i følge Haugseth (2013).  

Vi lager forskjellige versjoner av oss selv på forskjellige sosiale medier. Dette betyr ikke 

nødvendigvis at vår identitet er fragmentert, fordi det godt kan være noe sant ved alle våre 

framstillinger av oss selv. I følge Turkle (2011) er det å framstille seg selv gjennom sosiale 

medier blitt en norm i vårt samfunn. Derfor er det viktig å ta på alvor og prøve å finne de 

positive sidene ved en slik utvikling. Hun peker blant annet på at dette kan være en 

selvreflekterende øvelse og hjelpe oss å bli bedre kjent med oss selv. Det er imidlertid også 

viktig å være klar over negative sider ved en slik utvikling, mener hun. En av de negative 
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sidene er at det finnes normer for hvordan man «bør» framstille seg på sosiale medier. Ofte er 

det et mål å få kommentarer og anerkjennelse for det man legger ut på sosiale medier, og 

denne motivasjonen kan være med på å gjøre framstillingen av seg selv feilaktig. Turkle 

peker på at når man er pålogget hele tiden, så blir det vanskelig å distansere seg fra den 

identiteten man har skapt gjennom sosiale medier. For eksempel forteller ungdommene som 

Turkle intervjuer, at de ikke kan skrive vonde eller negative følelser på Facebook, fordi 

normen sier at man ikke skal fokusere på det negative sider av livet der. Turkle mener de unge 

er spesielt utsatt, fordi det er spesielt vanskelig for unge å vite hvem de er. Når man ser hva 

alle andre legger ut, tenker man at man også må gjøre det samme. Når man er litt eldre, klarer 

man på en annen måte å distansere seg mer fra det Turkle kaller vårt «online self». Hun 

oppfordrer de unge til å huske på at hvem de er på sosiale medier, ikke nødvendigvis er den 

samme som i det virkelige liv. 

En annen negativ følge av å legge så mye av seg selv og egen identitet ut på sosiale medier, er 

i følge Hannemyr et al., (2015) at man får direkte tilbakemeldinger på seg selv som person 

gjennom likes og kommentarer. Det kan være sårbart å oppleve negative tilbakemeldinger, 

eller kanskje enda verre at tilbakemeldingen uteblir. Det er derfor som tidligere nevnt, mange 

som sletter bilder de har lagt ut som følge av for få tilbakemeldinger.  
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3 Metode  

Min problemstilling er: Hvilke erfaringer har unge jenter med Instagram, med særlig 

henblikk på kroppsfokus og egen identitetsframstilling? For å svare på problemstillingen på en 

best mulig måte har jeg valgt kvalitativ forskningsmetode. Først i dette kapitlet behandles 

oppgavens vitenskapsteoretiske perspektiver, nemlig fenomenologi og hermeneutikk. Deretter 

blir metode for innsamling av data og analysen av datamaterialet presentert. Til slutt i 

oppgaven følger en redegjørelse av oppgavens validitet, reliabilitet og forskningsetiske 

hensyn. 

3.1 Vitenskapsteoretiske perspektiver 

3.1.1 Fenomenologi  

Fenomenologi tar utgangspunkt i den subjektive opplevelsen. Innenfor fenomenologi prøver 

man å oppnå en dypere forståelse av de erfaringene, tankene og opplevelsene som 

enkeltpersonen har (Thagaard, 2013). I en fenomenologisk tilnærming av en kvalitativ studie 

står derfor informantenes livsverden sentralt. Livsverden, slik Wormnæs (2005) beskriver 

den, handler om hvordan vi mennesker umiddelbart forstår verden. Denne livsverdenen skiller 

seg dermed fra teoriens og vitenskapens verden, der menneskenes subjektive forståelse 

kommer i andre rekke. Fenomenologien bygger på en antakelse om at realiteten er slik som 

folk oppfatter den (Kvale og Brinkmann, 2015). Den ytre verdenen kommer dermed i 

bakgrunnen.  

Det er informantenes umiddelbare tanker og erfaringer jeg som forsker er interessert i å fange 

opp i denne studien. Intervjuguiden er derfor forsøkt utformet slik at informantenes 

opplevelser og egne tanker kan komme i fokus. Med åpne spørsmål som hvordan og hvorfor, 

håper jeg å kunne klare å fange informantenes egne erfaringer og oppfatninger av temaet. 

3.1.2 Hermeneutikk  

Hermeneutikk betyr «læren om tolkning» (Dalen, 2011, s. 17). Hermeneutikk handler om å 

fortolke en tekst, en handling eller lignende gjennom å utforske en dypere mening enn det 

som i første omgang virker innlysende (Thagaard, 2013). Innenfor hermeneutisk tenkning 
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finnes det ikke én sannhet, men flere måter å tolke fenomenet på. Hermeneutikken legger vekt 

på at man ikke kan tolke mening utfra en liten del, man må se delen i lys av en helhet. På 

samme måte kan vi heller ikke forstå helheten uten å se på enkeltdelene (Thagaard, 2013). 

Denne interaksjonen mellom del og helhet kalles den hermeneutiske sirkel. (Dalen, 2011, 

s.18).  

For å ivareta den hermeneutiske sirkelen i denne oppgaven, vil jeg i kapittel 4 se på 

informantenes sitater for seg, og tolke innholdet. Samtidig må jeg se på hele intervjuet der 

sitatet er hentet fra for å kontrollere om mine tolkninger av sitatet stemmer overens med 

sammenhengen i intervjuet.   

Det er intervjuene som danner grunnlag for min tolkning. Under intervjuene håper jeg å 

kunne åpne for «tykke» beskrivelser fra informantene (Dalen, 2011, Thagaard, 2013). Det vil 

si at personen ikke bare gjengir akkurat det som skjedde, eller utelukkende svarer på 

spørsmålet, men at informanten kommer med et utsagn som inneholder et utdypende svar. 

Ønsket er en utfyllende beskrivelse som kan gi en mer omfattende innsikt i hva personen kan 

ha ment. Dette gir forskeren et mer omfattende tolkningsgrunnlag. Det er imidlertid alltid slik 

at forskeren går inn i analyseprosessen med en forforståelse. Dette vil påvirke 

tolkningsprosessen, og det er derfor viktig å være klar over egen forforståelse. Min 

forforståelse blir gjort rede for i det følgende. 

3.1.3 Forforståelse  

Gadamer (2004) peker på at forforståelsen er med på å gjøre intervjuet til en skapende 

prosess. Som intervjuer lytter man ikke bare passivt, men er med på å gi mening til intervjuet. 

Dette gjør man for eksempel ved å stille oppfølgingsspørsmål. Oppfølgingsspørsmålene er 

med på å gi intervjuet retning.  Det er imidlertid viktig å være bevisst på sin egen forforståelse 

(Dalen, 2011).  

Min forforståelse innenfor dette feltet begynte da jeg var 17 år. Det var gjennom sosiale 

medier om å gjøre å vise andre hva man gjorde til en hver tid, gjennom å skrive det eller legge 

ut bilder av det på Facebook. I ettertid har omfanget av sosiale medier økt, og senere har også 

Instagram kommet til. Grunnen til at jeg i denne oppgaven retter fokuset på Instagram, er at 

på dette sosiale mediet står bildene i fokus, i større grad enn teksten. Med bildene kommer 

andres liv nærmere inn i menneskers hverdag. Van Houses studie peker også på det samme, 
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nemlig at vi opplever bilder mer ekte enn tekst (Van House, 2011). På Instagram florerer det 

av bilder som viser kropper, mat og trening. Behovet for å legge ut bilder ser ut til å være 

stort, og det kan synes å være en bekymringsfull trend at man legger ut bilder av kropp for å 

vise vellykkethet. Den objektive kroppen er lettere å vise fram, ta bilder av og få 

anerkjennelse for. Den erfarende og levende kroppen derimot, er det vanskeligere å fange på 

foto. Kanskje er det min bakgrunn innenfor drama og teater som er med på å gjøre at jeg ser 

utfordringer med et slikt fokus. I teaterverdenen er kroppen et verktøy som hjelper aktøren å 

formidle et budskap. Denne siden av kroppen blir ikke dokumentert på samme måte på 

Instagram. Skillet mellom det offentlige og det private kan også skape utfordringer. Det kan 

virke som flere deler sin hverdag ukritisk på sosiale medier. Med dette som forforståelse har 

jeg gått inn i dette forskningsprosjektet.  

3.2 Kvalitativ metode  

«Et overordnet mål for kvalitativ forskning er å utvikle forståelsen av fenomener som er 

knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet, skriver Dalen (2011, s. 15). 

Videre skriver Thagaard at kvalitativ metode søker å utforske en dypere mening, som ikke 

kan måles kvantitativt (2013, s.17). Kvalitativ metode tar sikte på å avdekke flerfoldige 

erfaringer og tanker, fra et fåtall informanter.  

3.2.1 Metode for innsamling av data 

Fokusgruppeintervju ble vurdert som metode for innsamling av data. Et slikt alternativ ble 

vurdert fordi informantenes interaksjon med hverandre muligens kunne stimulere dem til å 

sette ord på følelser, oppfatninger og meninger som informantene kanskje ikke ville uttrykt 

dersom de ble intervjuet individuelt (Gall, Gall, Borg, 2003 s. 238). Informantene i denne 

studien er ungdomsskoleelever og det kan tenkes at denne gruppen trenger hverandres innspill 

for å komme ordentlig til orde. Tematikken i mitt intervju, kan imidlertid være sårbar. Derfor 

kan det hende at informantene ikke hadde delt like mye foran andre jevnaldrende i en 

gruppeintervju-situasjon. Derfor har det i denne oppgaven blitt brukt kvalitativt intervju som 

metodisk tilnærming for innsamling av data. Et kvalitativt intervju har til hensikt å få innsikt i 

informantenes tanker, følelser og erfaringer rundt tematikken som blir tatt opp (Dalen, 2011, 

s. 13). For å klare å fange opp dette, har jeg på forhånd lest teori som jeg mener er relevant for 

fenomenet det forskes på.  
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3.2.2 Semistrukturert intervju 

Innenfor kvalitativt intervju ble det benyttet semistrukturert intervju i denne studien. I et 

semistrukturert intervju er det satt opp temaer for samtalen på forhånd, som er relevant for 

oppgavens tematikk. Intervjuguiden består av åpne spørsmål, samtidig som det vil være rom 

for det spontane slik at informantenes refleksjoner kan bidra til å belyse momenter som ikke 

er ført opp i intervjuguiden på forhånd (Dalen, 2011, Kvale og Brinkmann, 2015). Under 

intervjuene ønsket jeg å være mest mulig åpen for de retningene som intervjuet tok, for på den 

måten prøve å fange opp noe av informantenes perspektiv jeg kanskje ikke hadde forutsett på 

forhånd. Jeg prøvde å stille oppfølgingsspørsmål, som «kan du fortelle mer om dette», slik at 

informanten fikk anledning til å snakke om det de syntes var relevant, selv om det kanskje 

ikke inngikk i de stikkordene jeg hadde satt opp på forhånd. 

I intervjusituasjonen var det avgjørende at jeg som intervjuer klarte å etablere en kontakt som 

gjorde informanten trygg nok til å være ærlig og fortelle åpent om egne opplevelser og 

følelser med tanke på temaet. (Kvale og Brinkmann, 2015). Derfor innledet jeg intervjuet med 

å fortelle at det var informantens opplevelser og erfaringer rundt temaet som var interessant, 

og at det ikke fantes noe fasitsvar på spørsmålene. Videre fortalte jeg om hovedpunktene som 

intervjuet skulle handle om. Det ble også påpekt at hvis noe var uklart, kunne informantene 

spørre underveis.  

Da det første intervjuet var overstått, hørte jeg igjennom lydfilen for å få et inntrykk. 

Underveis i lyttingen ble det klart at jeg som intervjuer ikke lot det være tilstrekkelige pauser 

underveis i intervjuet. Man kunne høre at jeg var nervøs og dermed fylte pausene med tomt 

prat. Selv om samme utfordring oppstod under prøveintervjuet, var det vanskeligere å bryte ut 

av mønsteret enn først antatt. Under de neste intervjuene klarte jeg i større grad å åpne opp for 

stillheten etter at informantene hadde svart. Denne stillheten opplevdes fruktbar, ettersom 

informantene ofte supplerte svarene de hadde gitt i den påfølgende pausen.  

3.2.3 Utvalg av informanter 

Jeg har benyttet meg av kriterieutvalg. Kriterieutvelging blir av Dalen (2011) beskrevet som 

en prosess der man tar stilling til hvilke informanter som skal inngå i studien, ut fra visse 

kriterier som er satt opp. I denne studien er jeg interessert i å få greie på unge jenters 

opplevelser og erfaringer med Instagram, spesielt omkring temaet kroppsfokus og 
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identitetsframstilling. Det kunne også vært interessant å forske i unge gutters perspektiv, men 

jeg har valgt å avgrense denne studien til å handle om jenter fordi jenter er mer aktive på 

sosiale medier og på Instagram enn gutter. Tall fra Medietilsynets rapport fra 2014, viser at 92 

prosent av jenter på 15 år er på det sosiale mediet Instagram, mens 76 prosent av guttene i 

samme alder er på Instagram (Medietilsynet, 2014).  

Det ble altså intervjuet jenter, og jentene skulle gå på ungdomsskolen. Et annet kriterium var 

at informantene måtte være på det sosiale mediet Instagram. Informantene er plukket ut fra en 

skole sentralt på Østlandet. Jentene er mellom 14 og 16 år gamle. Selv om det kan tenkes at 

eldre jenter har større refleksjonsevne og vilje til å reflektere over tematikken, valgte jeg 

denne aldersgruppen fordi unge jenter er mer mottakelige for påvirkning (Bø, 2005, s 165).   

For å kunne intervjue jenter som er yngre enn 15 år, måtte jeg innhente tillatelse fra jentenes 

foreldre/foresatte (Dalen 2011). Derfor sendte jeg ut samtykkeerklæring som både elever og 

foreldre måtte signere på (se vedlegg). Disse erklæringene sørget skolen for å samle inn og 

deretter makulere slik at jeg aldri samlet inn personopplysninger til foresatte eller 

informanter. Jeg valgte å intervjue fire informanter, to fra 9. trinn og to fra 10. trinn. Jeg 

valgte fire informanter på grunn av tidsbegrensningen på oppgaven. Jeg vurderte det slik at 

med fire jenter ville jeg få tid til mer omfattende dybdeintervjuer enn om jeg hadde intervjuet 

flere personer.  

3.2.4 Intervjuguide 

I forkant av intervjuet var det nødvendig å utarbeide en intervjuguide. I intervjuguiden min 

benyttet jeg det Dalen (2011) beskriver som traktprinsippet. De innledende spørsmålene er 

enkle å svare på, for å få en myk start og for å prøve å skape en best mulig relasjon til 

informantene. I hoveddelen av intervjuet består intervjuguiden av temaer som er sentrale for å 

belyse problemstillingen. Hovedtemaene i min intervjuguide er Instagram, kropp, 

selvoppfatning og identitet. Under hvert av de ulike temaene var det oppført spørsmål som jeg 

opplevde det relevant å få svar på. Jeg ønsket å ta mest mulig utgangspunkt i informantenes 

livsverden og det de var opptatt av, derfor prøvde jeg ikke å legge for mange føringer ved å ha 

skrevet ned mange spørsmål på forhånd. Jeg brukte formuleringer som «fortell litt om», slik at 

informantene skulle ha muligheten til å snakke fritt og åpent om tematikken. Dernest kom jeg 

med oppfølgingsspørsmål til informantenes svar hvis jeg så det var nødvendig. Etter 
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hoveddelen ble intervjuet rundet av med en oppsummering, og en mulighet for informanten til 

å si noe som hun ikke har fått sagt før. Intervjuguiden som helhet følger vedlagt.   

3.2.5 Prøveintervju 

I følge Dalen (2011) er det viktig å avholde et prøveintervju. Ved bruk av prøveintervju har 

man sjansen til å prøve ut intervjuguiden før hovedintervjuene gjennomføres. Man får også 

testet sin egen rolle som intervjuer.   

Jeg prøveintervjuet en jente fra en annen skole enn mine hovedinformanter, men som oppfylte 

de samme kriteriene. Under prøveintervjuet opplevde jeg at prøveinformanten ytret ønske om 

å fortelle mer om følelser knyttet til tematikken. Dermed la jeg til følelser som stikkord i 

intervjuguiden. Det å gjennomføre dette prøveintervjuet gjorde at jeg følte meg mindre nervøs 

med tanke på hovedintervjuene. Jeg fikk blant annet erfare hvor viktig det er å gi god tid til 

informantene i intervjusituasjonen. Dalen peker, som nevnt i «3.2.2 Semistrukturert intervju, 

på at det kan være fruktbart å bruke pauser fordi pausene kan gi informanten tid og ro til å 

reflektere over spørsmålene, og dermed gi mer gjennomtenkte og utfyllende svar. Å gi god tid 

opplevde jeg som utfordrende fordi jeg selv var nervøs. Jeg fikk også testet opptaksutstyret, 

og jeg oppdaget at jeg kunne gjøre en innstilling på apparatet, slik at lyden ble skarpere. 

3.3 Analyse av datamaterialet 

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan jeg har analysert datamaterialet for å komme fram 

til funnene. Det er valgt tematisk analyse i framstillingen av funnene. Jeg har derfor valgt å la 

være å gi informantene fiktive navn, fordi det i denne oppgaven blir underordnet hvem av 

informantene som sier hva, da det er temaene som belyses som er interessante. 

3.3.1 Transkribering 

Kvale og Brinkmann (2015) peker på enkelte problemer knyttet til transkriberingen av 

intervjuene. I intervjusituasjonen har forsker og informant hatt en samtale der kroppsspråk, 

atmosfære, dagsform og lignende har spilt en rolle. Deretter skrives intervjuet ned, og det er 

denne nedskrivingen av intervjuet som danner grunnlag for senere analyse og tolkning. Derfor 

er det viktig at transkriberingen er så nær opptil intervjuet som mulig. Dette er imidlertid 

vanskelig å få til fordi når man skal transkribere fra talespråk til skriftspråk, så mister man 
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noe på veien, i form av kroppsspråk og lignende. Det som for eksempel kan virke 

velformulert i intervjusituasjonen, kan framstå stotrete når man transkriberer det. Likevel blir 

det mer strukturert å foreta analysen når datamaterialet går over fra muntlig form til skriftlige 

nedtegnelser, derfor har jeg valgt å transkribere mine intervjuer (Kvale og Brinkmann, 2015). 

Transkriberingen ble en intens prosess fordi jeg ønsket å transkribere så kort tid etter 

intervjuene som mulig slik at jeg hadde intervjusituasjonen friskt i minne. Dette kunne være 

med på å sikre at jeg transkriberte i tråd med opplevelsen jeg hadde under intervjuet.  

Jeg brukte punktum og komma der jeg opplevde det som riktig. Det ble ikke brukt tegn for 

når det var lengre pauser i transkriberingen. Jeg skrev heller «lang pause» hvis det var 

nødvendig. Dette fordi jeg opplevde det mer oversiktlig slik. Hvis transkriberingen hadde 

inneholdt mange tegn for det ene og det andre, ville det distrahert meg fra å forstå helheten og 

sammenhengen i transkriberingen, når jeg skulle arbeide videre med materialet under 

analysen. Hvis det var mye gjentakelser av ord, slik at setningen framstod som hakkete, 

prøvde jeg å fjerne dette i transkriberingen. Dette gjorde jeg fordi jeg opplevde informanten 

som sikker og ivrig på båndet, men hvis jeg hadde tatt med all hakkingen og stotringen i 

transkriberingen, er jeg redd for at informanten ville ha framstått som usikker i 

transkriberingsteksten. Etter at transkriberingen var ferdig, spilte jeg av lydfilen igjen, denne 

gangen sammenhengende, slik at jeg kunne danne meg et helhetsinntrykk og dobbeltsjekke at 

transkripsjonen stemte så godt med lydfilen som mulig. Jeg kommer tilbake til bakgrunnen 

for fravær av tegnsetting under punktet «3.5 Reliabilitet».  

3.3.2 Tematisk analyse  

I tematisk analyse er hovedpoenget å gå i dybden på de temaene som fremkommer av 

intervjuene (Postholm, 2005). Man går da i dybden på hvert tema og sammenligner 

informantenes utsagn med hverandre. Det er likevel viktig å ivareta en helhetsforståelse av 

intervjuet, slik at ikke sitatene rives ut av den sammenhengen de egentlig står i (Thagaard, 

2013). For å ivareta et helhetlig perspektiv, har jeg lest de sitatene som er brukt i oppgaven 

utfra intervjuet som helhet. Dette for å sikre at sitatet for seg ikke gir en annen mening enn 

om det hadde vært lest som en del av hele intervjuet. 
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3.3.3 Analyseringsprosessen  

Ifølge Kvale og Brinkmann (2015) starter analyseringsprosessen allerede når man intervjuer 

informantene fordi man stiller oppfølgingsspørsmål, og dermed tolker intervjuet i en bestemt 

retning. Dette skjedde også under mine intervjuer. Da hvert av intervjuene var gjennomført, 

skrev jeg umiddelbart ned mine tanker i forhold til intervjusituasjonen, for eksempel hva slags 

temaer som viste seg framtredende. Transkriberingen ble utført så raskt som mulig etter 

intervjuene var gjennomført. Under denne prosessen ble jeg godt kjent med hvert intervju 

fordi jeg lyttet til opptaket flere ganger og skrev det ned. Det ble laget et utkast til forskjellige 

kategorier basert på intervjuguiden, og som jeg opplevde stod i hovedfokus hos informantene. 

Deretter ble de nedskrevne intervjuene skrevet ut og det ble brukt fargekoder for å markere 

hvilken kategori de ulike utsagnene hørte innunder. Jeg endte opp med fire hovedkategorier 

og underkategorier til disse. Videre laget jeg et Word-dokument til hver av informantene og 

puttet hoved- og underkategoriene inn i dokumentet. Deretter ble sitatene fra transkriberingen 

satt inn der de passet, under de ulike kategoriene. På denne måten ble funnene fra intervjuene 

mer oversiktlig, samtidig ble jeg gjennom en omstendelig prosess godt kjent med intervjuenes 

innhold. Da dette var gjort hadde jeg et grunnlag til å presentere funn fra datamaterialet, samt 

belyse dette med relevant teori. Denne presentasjonen gjøres i kapittel «4 Presentasjon og 

drøfting av funn».  

3.4 Validitet 

Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i Maxwells punkter når det gjelder validitet. Punktene 

blir beskrevet i det følgende:  

3.4.1 Deskriptiv validitet  

I følge Maxwell (1992) handler deskriptiv validitet om det informanten faktisk sier under 

intervjuet. Det er vesentlig at dette blir riktig transkribert slik at utgangspunktet for analysen 

blir så likt det informanten har sagt som mulig. Fokuset i deskriptiv validitet skal være på at 

forskeren må redegjøre for hvordan man har samlet inn datamaterialet og på hvilken måte 

man har lagt til rette for tolkning og analyse (Maxwell, 1992, Dalen 2011). I denne studien 

har jeg derfor valgt å bruke opptaksutstyr til å dokumentere intervjuene for senere å 

transkribere disse. Jeg har redegjort for hvordan analysen er gjennomført i underkapittel «3.3 

Analyse». 
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3.4.2 Tolkningsvaliditet 

Maxwell (1992) trekker frem tolkningsvaliditet, som handler om å tolke svarene i 

innsamlingsmaterialet. Fokuset her skal være på informantenes erfaringer om det temaet som 

det forskes på. Denne tolkningen forutsetter at man har klart å innhente «tykke» beskrivelser 

av informantene, slik at man har tilstrekkelig med informantenes oppfatninger og erfaringer å 

tolke ut fra. (Maxwell, 1992). I et kvalitativt intervju er man ute etter informantens oppfatning 

av fenomenet, men det er likevel nødvendig å tolke det informanten sier. Hvis man ikke setter 

informantens svar i en sammenheng, blir forskningen uten retning og det kan bli vanskelig for 

leser å forstå oppgaven. Derfor må jeg som forsker være klar over at jeg farger min forskning 

ved at jeg bruker min forforståelse av tematikken. En annen forsker ville sannsynligvis hatt en 

noe annen tolkning av datamaterialet, som igjen ville gitt oppgaven et annet utfall. 

3.4.3 Teoretisk validitet 

I teoretisk validitet handler det om å vise leseren best mulig hvordan man har gått fram for å 

komme fram til funnene i oppgaven (Dalen, 2011, s. 99). Denne oppgaven har et teoretisk 

utgangspunkt der eksisterende teorier er grunnlaget for utarbeiding av intervjuguiden. 

Samtidig har det også vært et fokus på om det kan utvikles temaer og om det er mulig å finne 

teori ut fra det innsamlede datamaterialet. En induktiv tilnærming bruker erfaring og 

observasjon som utgangspunkt for teorien, mens den deduktive tilnærmingen benytter data 

som utgangspunkt for teori. (Thagaard, 2013, s. 198.) Thagaard oppgir at man i forskning ofte 

benytter både induksjon eller deduksjon, og ikke utelukkende benytter det ene eller det andre. 

Det er denne blandingen av induksjon og deduksjon som kalles abduksjon (Thagaard, 2013, 

Dalen, 2011). Denne oppgaven har nettopp en blanding av induksjon og deduksjon, nemlig en 

abduktiv tilnærming.  

 

I teoridelen har jeg enkelte steder funnet det hensiktsmessig å bruke artikler hentet fra 

internett som kilder. Dette fordi bruken av Instagram, som denne studien tar for seg, er et 

forholdsvis nytt fenomen. Fuglseth (2006) gjør særlig oppmerksom på at man da bør være 

særlig kritisk til stoffet hentet fra internett. Jeg er klar over at bruk av internettkilder kan 

svekke denne studiens validitet. Jeg har imidlertid vært oppmerksom på dette, og sjekket 

fagbakgrunnen til personene som omtales i internettkildene.   
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3.4.4 Generalisering 

Spørsmålet om generalisering av funn, handler om hvorvidt man kan overføre de resultatene 

man har funnet til andre kontekster og situasjoner. I kvalitativ forskning er det om å gjøre å 

finne mest mulig universelle svar, slik at det man finner ut kan gjelde flest mulig. Innenfor 

kvalitativ forskning derimot, legges det heller vekt på at erfaringer og kunnskap er 

mangfoldig. Dermed blir det ikke riktig å overføre det man har funnet i en studie med få 

informanter til andre situasjoner. I en kvalitativ studie er det ikke vesentlig å kunne overføre 

de svarene man får til andre sammenhenger. Funnene man får er interessante i seg selv, fordi 

det man finner er verdifullt som en dypere forståelse av fenomenet man forsker på. Kvalitativ 

forskning kan være med å belyse aspekter ved fenomenet som man kanskje ikke hadde 

kunnskap om før man gjennomførte studien. Spørsmålet som da gjør seg gjeldene, er om det 

man har funnet ut kan gjelde andre i samme eller lignende situasjon (Kvale og Brinkmann, 

2015). Det er det denne type generalisering, som Maxwell beskriver som indre (internal) 

generalisering. (Maxwell, 1992). I min forskning var jeg på en skole for å samle inn 

datamaterialet. Min forskning hadde hatt en indre generalisering dersom de resultatene jeg 

fikk fra fire jenter, hadde vært de samme hos alle jentene på skolen. Maxwell (1992) peker 

her på noen problemer ved indre validitet: Som forsker, var jeg bare sammen med 

informantene i en svært begrenset periode. Det kan være aspekter ved temaet som intervjuet 

ikke klarte å fange opp, og det kan også svært godt hende at erfaringer med tematikken 

forandrer seg i løpet av tre år på ungdomsskolen. Dermed kan jeg ikke generalisere mine funn 

til å gjelde alle jenter på ungdomskolen. Det er viktig å anerkjenne at intervjuet mellom 

forsker og informant er sårbar fordi man ikke alltid klarer å få til en tilstrekkelig relasjon 

mellom forsker og informant. Dette kan bety at intervjuet kan bli forskjellig fra et intervju 

med en annen forsker. Med dette som premiss, kan jeg ikke si at min forskning kan 

generaliseres. 

3.4.5 Evalueringsvaliditet  

I følge Maxwell (1992) er ikke evalueringsvaliditet like sentral innenfor kvalitativ forskning. 

Man bør likevel tenke igjennom og gjøre en evaluering med tanke på oppgavens helhetlige 

validitet. Dette er også Kvale og Brinkmann (2015) inne på når de skriver at forskeren må 

reflektere over studiens validitet gjennom hele forskningsprosessen. For eksempel kan det 

svekke validiteten om man tolker et sitat, selv om det i utgangspunktet er for lite informasjon 



  

32 

 

i sitatet til å gjøre en tolkning. For å ivareta dette, har det vært viktig for meg de stedene jeg 

har vært usikker på dette, å gå tilbake til intervjuet der sitatet er hentet fra og få en helhetlig 

forståelse. Jeg har i denne prosessen måttet ta bort to sitater fra drøftingskapitlet fordi jeg var 

usikker på om det var nok grunnlag for å tolke sitatet dithen jeg gjorde. 

  

3.5 Reliabilitet 

Reliabilitet betyr pålitelighet (Thagaard, 2013, s. 193). Reliabilitet handler om å vise leseren 

hvordan forskeren har gått frem i alle prosesser underveis, for å komme fram til det ferdige 

resultatet. Reliabilitet handler altså om å gjøre alle prosesser i forskningen så transparente 

som mulig, slik at leseren selv kan avgjøre om forskningen er troverdig eller ikke (Kvale og 

Brinkmann, 2015).  

Jeg har i denne masteroppgaven strebet etter å gjøre prosessene så gjennomsiktige som mulig, 

slik at masteroppgaven skal bli mest mulig pålitelig. Det er imidlertid ikke like lett å gjøre 

intervjusituasjonen transparent, ettersom jeg benyttet meg at et semistrukturert intervju, og 

dermed kom med oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet. Det vil si at hvis en annen 

forsker hadde hatt samme intervjuguide å forholde seg til, hadde det ikke nødvendigvis blitt 

samme utfall. Som nevnt under «3.3.1 Transkribering», lot jeg være å bruke for mange tegn i 

transkriberingen. Kvale og Brinkmann menter dette kan være lurt fordi setningene kan få 

ulike betydninger avhengig av hvor tegnene settes. I muntlig språk har tonefallet mye å si for 

hvordan man forstår innholdet i språket. Når det muntlige intervjuet så blir nedskrevet, kan 

det derfor bli vanskelig å gjengi akkurat det som var ment fra informantens side til en hver tid 

(Kvale og Brinkmann, 2015). Jeg prøvde å være klar over dette problemet da jeg 

transkriberte. Etter at transkriberingen var gjort, spilte jeg av intervjuene igjen, for å 

dobbeltsjekke at jeg hadde satt tegnene der jeg mente de gav et mest mulig riktig bilde av det 

informantene hadde intendert.  

3.6 Forskningsetiske hensyn 

For å forsikre meg om at denne studien ivaretok lovpålagte plikter, var jeg i kontakt med 

Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Jeg fikk da bekreftet at jeg ikke trengte å 

søke godkjenning derfra fordi jeg ikke skulle samle inn personvernopplysninger i denne 
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studien. For å få en skriftlig bekreftelse på dette tok jeg meldeplikttesten på NSD sine sider 

(http://www.nsd.uib.no/personvern/index.html). Resultat følger vedlagt.  

Selv om oppgaven ikke er meldepliktig, er det fortsatt viktig å ta visse forskningsetiske 

hensyn. I denne oppgaven forholder jeg meg til Forskningsetiske retningslinjer for 

samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH, 2006). Forskning er viktig for å 

avdekke ny kunnskap og forskningsarbeid kan derfor være med å bidra til at samfunnet 

utvikler seg. I følge NESH har forskning også stor makt. Derfor er det viktig at forskningen 

gjøres på en ærlig og redelig måte, både av hensyn til informantene og av hensyn til resultatet 

av forskningsarbeidet (NESH, 2006). 

Denne oppgaven tar særlig for seg to etiske retningslinjer som man må ha et bevisst forhold til 

når man samler inn data fra personer. Det ene punktet er krav om informert og fritt samtykke. 

Dette betyr at informantene frivillig har sagt ja til å delta i undersøkelsen, og at de har fått så 

god informasjon om undersøkelsens omfang at de vet hva de sier ja til. Det er også krav om at 

informantene når som helst har mulighet til å trekke seg uten å oppgi noen grunn og uten at 

dette valget får konsekvenser for dem (NESH, 2006). Måten jeg har ivaretatt dette på, er ved å 

sende ut et informasjonsskriv både til informantene og foresatte, og til skolen i forkant av 

undersøkelsen. Skrivet som ble sendt ut inneholdt informasjon om studien, samt en svarslipp 

der informantene og foresatte måtte skrive under for å delta i studien. Det andre punktet er 

krav om konfidensialitet. Dette punktet handler om at jeg som forsker plikter å gjøre 

informantene anonyme slik at ingen kan spore opp informantenes identitet (NESH, 2006). Det 

var ingenting informantene sa som gjorde det mulig å spore opp deres identitet. De nevnte 

ikke noen stedsnavn, navn på personer de kjenner, eller lignende.     

http://www.nsd.uib.no/personvern/index.html
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4 Presentasjon og drøfting av funn 

I dette kapittelet blir resultatene fra analysen redegjort for og drøftet opp mot tidligere 

presentert teori. Dette fordi jeg opplever at denne måten å gjøre det på er mest oversiktlig, 

samtidig som det blir mer flyt i oppgaven. Presentasjonen er utformet i fire hovedkategorier, 

som bygger på kategoriene fra intervjuguiden. Under hver hovedkategori følger 

underkategorier. Kategoriene er satt opp som en hjelp til å sortere funnene og for å legge 

funnene fra datamaterialet fram på en logisk måte. Under hver kategori blir informantenes 

sitater presentert og drøftet opp mot relevant teori. Informantenes sitater er skrevet i kursiv. Å 

lage kategorier vil alltid skape et kunstig skille, der noen av materialet vil kunne gå over i 

andre kategorier. Kategorier er imidlertid en god måte å gjøre presentasjonen oversiktlig på 

(Kvale og Brinkmann, 2015, Thagaard, 2013). Derfor har jeg for å belyse min problemstilling 

på en best mulig måte, kommet fram til følgende hovedkategorier: «4.1 Instagram», «4.2 

Kropp og utseende», «4.3 Ulike erfaringer med fysisk aktivitet» og «4.4 Selvoppfatning». 

Under hver hovedkategori følger de ulike underkategoriene. 

 

4.1 Instagram 

Under denne hovedkategorien, følger tre underkategorier. Disse er utarbeidet på bakgrunn av 

det som utkrystalliserte seg som erfaringer med Instagram i intervjuene: «4.1.1 Ulike 

erfaringer med Instagram», «4.1.2 Tidsbruk» og «4.1.3 Kommentarer og likes».  

4.1.1 Ulike erfaringer med Instagram 

Informantene har ulike erfaringer med bruk av Instagram, og på spørsmål om hvilke holdning 

de har til det sosiale mediet, trekker informantene fram både positive og negative sider. Et 

positivt aspekt som to av informantene trekker fram, er at de får inspirasjon til å lage ting via 

Instagram. De forklarer at det finnes en hashtag som heter DIY (do it yourself). Her legger 

brukere utelukkende ut tips, med den hensikt å inspirere andre. Man kan blant annet finne 

inspirasjon til både baking, laging av postkort og annen type håndarbeid gjennom disse 

Instagramkontoene.  
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En annen positiv side ved Instagram er i følge informantene å holde kontakt med venner som 

er langt borte. Alle informantene nevner at Instagram er gunstig når det gjelder å holde en slik 

type langdistansekontakt. Informantene forteller at på den måten kan man følge med på hva 

som skjer i livet til personen ved å se på bilder og få et innblikk i hverdagslivet deres. Et 

illustrerende utsagn i denne sammenheng er følgende:  

Du kan kommunisere med andre også fra andre land. Jeg fra Norge kan jo sitte og for 

eksempel prate med en fra Australia. Og man kan se hva som foregår i den personens 

hverdag da.  

Selv om kommunikasjon fra andre land blir trukket frem som fordelaktig hos to av 

informantene, peker Aalen (2013) på at en relasjon som utelukkende er basert på 

kommunikasjon via sosiale medier, ikke vil komme til å utvikle seg til en sterk relasjon. 

Kommunikasjonen over sosiale medier kan lett bli overfladisk og dermed ikke kunne danne 

grunnlag for dypt vennskap. Bauman (Hagtvet, 2016, s.12) støtter heller ikke informantenes 

utsagn, når han hevder at sosiale medier er en lettvint og flat måte å kommunisere på. 

Kommunikasjonen over sosiale medier er uforpliktende og krever lite. I stedet for å føre folk 

sammen, kan sosiale medier skape en større ensomhet fordi relasjonene over nettet blir så lite 

forpliktende at det ikke skaper noe grunnlag for ordentlig vennskap, mener han.  

Det kan være relevant å spørre seg hva informantene mener de får ut av denne formen for 

kontakt. Aalen (2013) peker nemlig på at selv om et vennskapsforhold ikke blir sterkt 

gjennom utelukkende kommunikasjon på sosiale medier, så utgjør det et fint tilleggsverktøy 

for å pleie et allerede sterkt vennskap. Jo bedre man kjenner en person i virkeligheten, desto 

flere sosiale medier bruker man også for å holde kontakt med vedkommende, skriver Aalen. 

Hva slags relasjon informantene har til dem de snakker om, er uklart. Det kan kanskje tenkes 

at kommunikasjonen foregår mellom venner de allerede kjenner godt. Selv om det muligens 

er en slik type kontakt informanten sikter til i sitatet, hevder Turkle (2011) på en annen side at 

teknologien og internett likevel kan skape falske bånd. Teknologien gir inntrykk av å føre oss 

nærmere hverandre gjennom men i virkeligheten distanserer vi oss mer fra hverandre. En 

relasjon med et annet menneske krever mye mer enn kommunikasjon over nettet. Når man 

ikke er fysisk til stede mister man mye av kommunikasjonen, for eksempel den nonverbale 

delen, som ansiktsuttrykk eller kroppsspråk. Ved fysisk tilstedeværelse blir relasjonen mer 

ekte, men samtidig også mer sårbar fordi det er en risiko for å bli avvist av det andre 

mennesket. Kanskje er det denne redselen for å bli avvist som driver mange til å velge den 
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lettvinte løsningen med sosiale medier, undrer Turkle. I virkeligheten kan imidlertid frykten 

for å bli avvist skape større ensomhet fordi man i mindre og mindre grad tør å henvende seg 

til mennesker i den virkelige verden. (Turkle, 2011, Bauman, 2006).  

Det er altså ulike syn på om teknologiens muligheter er positivt eller negativt. Informanten 

peker i sitatet på at kommunikasjon på tvers av landegrenser er positivt, fordi det gir mulighet 

til å følge med på andre personers liv, selv om man ikke har mulighet til å møte personen 

ansikt til ansikt. Turkle og Bauman peker derimot på flere utfordringer med en slik kontakt. 

De mener dette kan bidra til større ensomhet og distanse mellom mennesker, selv om 

teknologien gir inntrykk av å knytte sterkere bånd til hverandre ved uavbrutt og konstant 

kommunikasjon. Det kan være fordelaktig å være oppmerksom på disse utfordringene. Er 

man bevisst på at en distanse kan oppstå, er det lettere å forebygge slike situasjoner.   

En av informantene mener også at et annet positivt aspekt med Instagram er muligheten til å 

følge andre uten at de trenger å følge deg tilbake. Informanten begrunner dette som en fordel 

på denne måten: 

Det vel litt sånn at folk bryr seg kanskje ikke like mye om hvem du følger. Du følger de 

du selv vil følge uten at du er venn med dem da. For noen ganger kan det oppstå kjipe 

situasjoner på Facebook hvis man legger til en som venn, men så godtar de ikke 

forespørselen din. Det får deg ikke til å føle deg spesielt bra, for å si det sånn.  

Vi ser altså at informanten setter pris en asynkron relasjon (Aalen, 2013). Det ligger med 

andre ord ingen forpliktelse i å måtte følge tilbake selv om du selv blir fulgt av noen. Man 

slipper derfor å ta stilling til hvem man vil ha som venn på Instagram, fordi man har denne 

asynkrone relasjonen. Ut fra sitatet ser vi også at informanten trekker fram dette å ikke bli 

godtatt som venn på Facebook. Vi ser at på dette punktet er Turkle og informanten 

samstemte. Turkle (2011) poengterer at det også kan bli et dilemma hvor man skal sette 

grensen mellom venner og bekjente på Facebook. På den ene siden ønsker man kanskje ikke å 

dele alt med naboer og fjerne bekjente på Facebook, på den andre siden ønsker man kanskje 

heller ikke ønsker å avskrive folk.  

Det kan altså se ut som at både teorien og informanten er mer positiv til asynkrone relasjoner 

enn til synkrone relasjoner på sosiale medier. Det er forståelig fordi man da slipper å ta 

stilling til hvem man skal være venner med og ikke, på sosiale medier. Utfordringen er løst 
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ved at man kan følge dem man ønsker å følge, uten at det ligger noen gjensidig forpliktelse i 

det.  

Som en negativ side av Instagram, trekker tre av informantene fram at Instagram mange 

ganger fremstiller virkeligheten på en feilaktig måte. Enten fordi man ofte legger ut det som 

er positivt på Instagram, men utelater det som er negativt, eller fordi man redigerer bildene før 

de legges ut. Informantene syns redigering av bilder på Instagram er irriterende, fordi det da 

blir tydelig at bildet ikke alltid viser sannheten. Dette vil drøftet videre i underkategori «4.4.2 

Identitetsframstilling på Instagram». 

4.1.2 Tidsbruk 

Alle informantene i denne undersøkelsen tar opp at Instagram og andre sosiale medier tar mye 

tid. Dette samsvarer med en undersøkelse gjort av Medienorge, som viser at ungdom mellom 

16 og 22 år i gjennomsnitt er på sosiale medier cirka 4 timer hver dag (Nordicom, 2014).  Tre 

av informantene er enige om at det nok tar for mye tid. Likevel har de ikke planer om å endre 

sine vaner. En av dem illustrerer i det følgende sitatet på hvilken måte hun bruker tid på 

sosiale medier: 

Når jeg kommer hjem, så er noe av det første jeg gjør å sjekke sosiale medier. Om det 

har skjedd noe i løpet av skoledagen og sånne ting. Du setter av en del tid for å finne 

ut av hva som har skjedd da. Hvem har gjort hva og sånne ting. 

Det er interessant at informanten er nødt til å komme hjem og gå inn på internett for å få med 

seg hva som skjedde på skolen, der hun nettopp har tilbragt flere timer. Det er interessant 

fordi man kanskje ut fra dette sitatet kan lese en mangel på tilstedeværelse i det som foregår 

her og nå. Kanskje bunner mangelen på tilstedeværelse ut i at unge mennesker i dag alltid ser 

ut til å være pålogget internett og sosiale medier. Det kan tenkes at denne tilgjengeligheten 

forstyrrer evnen til å være tilstede her og nå. Denne antagelsen får støtte av Turkle (2011). 

Turkle ytrer dessuten en skepsis til at unge mennesker alltid er tilgjengelige fordi det da ikke 

lenger er rom for stillhet, refleksjon og egne tanker. Uten dette rommet får ikke barn og unge 

mulighet til å finne ut av hvem de er når de er alene. Dette mener Turkle er uheldig, fordi man 

trenger å tørre å være alene med sine egne tanker og refleksjoner for å utvikle seg og ha det 

bra som menneske.  
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Det kan tenkes at det blir vanskeligere å være ordentlig tilstede i den virkelige verden og i 

relasjoner med andre mennesker når man vet at det hele tiden foregår en form for 

kommunikasjon på sosiale medier. Ut fra nevnt teori kan det være nærliggende å undre seg 

over om sosiale medier distraherer oss i å skape gode relasjoner til andre mennesker. Det 

virker imidlertid som flere av informantene har positive erfaringer med kommunikasjon som 

foregår på sosiale medier, men det kan likevel være vanskelig å si noe om kvaliteten i 

kommunikasjonen.  

Selv om flertallet av informantene uttaler seg skeptisk til bruken av så mye tid på sosiale 

medier, forsvarer den fjerde informanten tidsbruken sin. Hun begrunner dette med at tiden 

hun bruker på sosiale medier ikke er tid hun skulle brukt på noe annet uansett. Vi ser altså 

ulike holdninger til når det gjelder tidsbruk på sosiale medier.  

En av informantene forteller at mange sjekker mobilen selv om de er sammen med venner. 

Hun peker på at det er irriterende når man først velger å møte noen for å være sammen, og så 

bruker de tid på telefonen istedenfor:  

Jeg merker det med noen, så er det sånn at hvis man er et sted så skal de ta Snapchat 

eller Instagram eller. Ja hva skal jeg si. Dokumentere at de har vært der da. Og det 

syns jeg er veldig irriterende. For når du er med en person så velger man jo å være 

med den personen og ikke bare bruke mye tid på telefonen. 

Sitatet samsvarer med erfaringene fra Turkles forskning. Ungdommene i hennes undersøkelse 

sier at de ønsker å formilde det de har opplevd til omverdenen så fort som mulig. Når vi bærer 

med oss teknologien hele tiden, gjør dette noe med oss. Unge mennesker kan lett tenke at de 

ikke har opplevd noe ordentlig, med mindre de kommuniserer opplevelsen til andre gjennom 

sosiale medier (Turkle, 2011). Ser vi på sitatet, kan det virke som informanten har erfart det 

samme med sine venner. Informanten sier at det er irriterende å forholde seg til andre når de 

bruker mobilen istedenfor å snakke sammen. Skal vi tro Turkle, er det ikke bare irriterende, 

men denne type kommunikasjon kan være uheldig fordi det skaper et unødvendig 

stressmoment: man må hele tiden tenke på å få kommunisert sitt liv til omverdenen. Turkles 

undersøkelse viser også at ungdommene ofte ikke har tid til å være sammen med venner i 

virkeligheten. Derfor er kommunikasjon via sosiale medier ofte den eneste formen for 

samvær som ungdommen har med hverandre utenfor skolen. Ungdommen i Turkles 

undersøkelse mener til og med at det er mer lettvint å være sammen på denne måten. Det kan 
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i likhet med Turkle være grunn til å stille seg kritisk til en slik utvikling som både 

informanten og Turkles forskning peker på.  Rettberg derimot, mener ikke at antall timer som 

ungdommen legger ned i sosiale medier er problematisk. Hun peker heller på at mennesker er 

- og har alltid vært sosiale vesener. Dermed er sosiale medier bare en er ny måte å få utløp for 

sitt sosiale behov på (Eikrheim, 2014).  

Det er verdt å merke seg at det er ulike oppfatninger av tidsbruk på sosiale medier. Det er 

riktig som Rettberg påpeker, at sosiale medier er en ny måte å være sosial på, men det kan 

likevel være viktig å reflektere over og være kritisk til utviklingens mulige ulemper. Det 

virker for eksempel utfordrende hvis utviklingen går i den retning at det ikke lenger blir 

vanlig å møtes ansikt til ansikt. Det kan derfor være fordelaktig å være klar over disse 

utfordringene slik at disse erfaringene kan hjelpe å lage retningslinjer for hvordan sosiale 

medier bør brukes i framtiden.   

4.1.3 Kommentarer og likes 

Når det gjelder kommentarer og likes på Instagram, er det spesielt en holdning som kommer 

tydelig frem i intervjuene. Tre av informantene tar opp at mange sletter bilder de har lagt ut 

hvis de ikke får nok kommentarer eller nok trykk på liker-knappen. En av informantene 

prøver å forklare hvorfor hun tror det er slik:  

Nei det er vel det å føle seg godtatt da. At hvis jeg får 10 likes, det er ikke nok liksom. 

Det betyr jo at det bare er 10 personer som liker meg. Men hvis jeg får 100 likes så er 

det 100 personer som liker meg. At det går liksom på personligheten og ikke på bildet 

da.  

Det informantene sier samsvarer med det en rapport fra Redd Barna (Misje, 2013). Rapporten 

peker på at hvis man ikke får nok tilbakemeldinger på et bilde man legger ut, så er det flere 

som sletter bildet, akkurat slik vi kan lese av sitatet over. Det er relevant å spørre seg hvorfor 

det er slik. En mulig grunn til det er at andres vurderinger betyr mye for oss mennesker, og for 

hvordan vi oppfatter oss selv. Vår oppfatning av oss selv dannes gjennom hvordan vi 

opplever at andre ser på oss. Dette er i tråd med Meads symbolsk interaksjonisme (Mead, 

2005). Når informantene uttrykker at det bare er antall likes som avgjør hvor mange som liker 

oss, så kan dette være fordi det er menneskelig å sammenligne seg med andre. Når vi 

sammenligner oss med andre og ser at vårt bilde har færre likes enn det mange andre har 
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oppnådd med sine bilder, så har dette betydning for vår selvoppfatning. Festinger (referert i 

Skaalvik og Skaalvik, 2005) er inne på noe av det samme når han poengterer at i vår vestlige 

kultur, er mennesket motivert for å prestere best mulig. Man kan tenke seg at Instagram er en 

arena der det er lett å sammenligne seg med andre, fordi man enkelt har tilgang til å se andres 

bilder. Det andre har prestert, ønsker man selv også å prestere.  

Ser vi på sitatet, påpeker informanten at det ikke lenger handler om selve bildet, men at det 

går på personligheten til den som har lagt bilde ut på Instagram. Her kan man se en 

sammenheng med det James peker på (referert i Skaalvik og Skaalvik, 2005). James mente 

nemlig at selvoppfatningen ikke bare handler om våre mentale evner og vår kropp, men også 

om det vi har og er en del av, det som er en forlengelse av oss selv. Klær, eiendeler, foreldre, 

søsken og lignende kan fungere som en slik forlengelse. Derfor kan vår selvoppfatning 

avhenge av om disse forlengelsene blir godtatt eller ikke. Dette er i tråd med Rosenbergs 

egoutvidelse (1979). På samme måte som eiendeler kan fungere som en forlengelse av en 

selv, kan man også tenke seg at Instagram fungerer på en slik måte. Begrepet egoutvidelse 

kan kanskje hjelpe oss å forstå hvorfor det er så viktig å få positiv oppmerksomhet på et bilde 

man har lagt ut. Bildet på Instagram-kontoen blir med dette som bakgrunn ikke bare et hvilket 

som helst bilde, men en forlengelse av en selv og dermed en stor del av hvem man er. Det er 

interessant at informanten nevner at responsen på bildet ikke lenger går på selve bildet, men 

på personligheten til den som har lagt ut bildet. Begrepet egoutvidelse kan åpne opp for en 

mulig forståelse av sitatet. Begrepet selvoppfatning vil også bli belyst nærmere under «4.2.1 

Fokus på kropp» og under «4.4 Selvoppfatning».  

En av informantene oppgir at hun liker mange av bildene på Instagram, og hun forklarer 

hvorfor: 

For jeg tenker at når jeg liker bilder så er det på en måte for å vise støtte eller på en 

måte vise at jeg glad for noen,  på noens vegne da for eksempel. Så jeg liker det meste 

tror jeg. Av det folk legger ut.  

Sitatet vi ser over kan tyde på at det å like et bilde, ikke handler så mye om bildet i seg selv. 

Bildet blir derimot en anledning til å vise støtte. Dette samsvarer med det Aalen (2013) 

skriver, nemlig at det å like og å kommentere på sosiale medier handler vel så mye om å vise 

vennskap lojalitet og beundring. Videre fortsetter informanten: 
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Og de kjendisene jeg følger, da pleier jeg ikke «like» så mye. For jeg tenker at det er 

ikke vits. 

Ut fra et slikt utsagn kan det være nærliggende å spørre hvorfor er det ikke vits i å like bilder 

fra kjente personer.  Er det fordi de kjente personene ikke trenger den støtten som åpenbart 

ligger i et likerklikk? Kanskje er det heller fordi det er lite sannsynlig at kjente personer vil 

gjengjelde en slik tjeneste Aalen (2013) peker nemlig på at målet med kommentarer og likes 

er å få dette gjengjeldt på egne bilder. Det er da forståelig at informanten ikke liker bilder av 

kjendiser, da disse mest sannsynlig ikke vil komme til å gjengjelde denne gesten på 

informantens bilder.  

Oppsummering av «4.1 Instagram» 

Under kategorien Instagram, ser vi at det spesielt er tre momenter som utkrystalliserer seg. 

For det første ser alle informantene det som positivt å holde kontakten med mennesker som er 

langt borte. Det er uenighet i teorien om dette er en god måte å holde kontakten på eller ikke. 

For det andre trekker alle respondentene fram at de bruker mye tid på å sjekke sosiale medier. 

Tre av informantene har tanker om at det kanskje blir brukt for mye tid på dette, mens den 

fjerde informanten mener at tiden hun bruker på Instagram og andre lignende nettsteder, ikke 

er tid hun hadde brukt på noe fornuftig uansett. Turkle (2011) peker på negative konsekvenser 

med for mye bruk av sosiale medier. Rettberg (2014) derimot, hevder at bruken er et resultat 

av at vi er sosiale skapninger, og sosiale medier er dermed en utvikling i måten vi kan 

kommunisere med hverandre på. Det siste momentet handler om hvordan bildene man legger 

ut på Instagram blir tatt i mot av andre. Alle informantene kjenner til mange som sletter 

bildene hvis bildet ikke får nok oppmerksomhet. Bildet kan på mange måter sies å 

representere personligheten til personen som har lagt ut bildet. Siden andres vurderinger av 

oss betyr mye, har antall likes og kommentarer innvirkning på vår selvoppfatning (Mead, 

2005, Skaalvik og Skaalvik, 2005).  

 

4.2 Kropp og utseende 

Begrepene kropp og utseende går over i hverandre, fordi begge deler handler om kroppens 

ytre. Begrepene vil likevel bli skilt i to underkategorier her, nemlig «4.2.1 Fokus på kropp» 
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og «4.2.2 Fokus på utseende». Dette fordi informantene i sine intervjuer skiller mellom det 

som går på kropp og det som går mer på utseende med tanke på ansikt og sminke i sine 

intervjuer. 

4.2.1 Fokus på kropp 

Vi lever i en tid med stort fokus på kropp og vi blir daglig eksponert for ulike kroppsidealer i 

form av trente og tynne kropper i media, reklame og på sosiale medier. Som vi har sett i 

teorikapitlet er kroppen blitt et statussymbol for å vise kontroll (Skårderud, 2004, Engelsrud, 

2006). Har man en trent kropp, viser man at man klarer å presse seg selv og at man dermed 

har selvdisiplin. Vi kommuniserer altså til omverdenen gjennom kroppene våre. Alle 

informantene i denne undersøkelsen er samstemte om at dette kroppsfokuset også finnes på 

Instagram. Et illustrerende sitat i denne sammenheng lyder som følger: 

Det er jo mye fokus på «hvordan få sommerkroppen» eller «slik går du ned i vekt» 

eller «slik blir du sterk». Og det tror jeg får mange til å tenke «oi er jeg for tung» eller 

«er jeg for tynn». 

Sitatet omtaler en misnøye over hvordan man ser ut, og en streben etter at kroppen skal se 

bedre ut. Det kan være sannsynlig at jaget etter for eksempel å få sommerkroppen blant annet 

kommer som en konsekvens av andres bildedelinger på Instagram. Skaalvik og Skaalvik 

(2005) underbygger en slik argumentasjon og peker på at det finnes bestemte oppfatninger i 

samfunnet som påvirker oss. For eksempel råder det en bestemt oppfatning av kvinneidealet 

(Kvalem, 2007). Dette kvinneidealet har innvirkning på oss og gir grunnlag for hvilke tanker 

man har om egen kropp. Skal vi tro de fire informantene, er dette kvinneidealet også tilstede 

på Instagram. Sitatet over indikerer at mange kvinner legger ut bilder av sine tynne og trente 

kropper. Dette kan skape et inntrykk av at flertallet har den perfekte kroppen, selv om dette 

ikke er tilfelle. Kvalem peker dessuten på at hvis det er stor avstand mellom oppfatning av 

egen kropp og idealkroppen, skaper dette misnøye. Fordi kvinneidealet ligger et stykke unna 

enn en gjennomsnittlig kvinnekropp, kan dette føre en stor misnøye og dermed dårlig 

selvoppfatning blant jenter (Kvalem, 2007). Dette samsvarer også med annen forskning. I 

følge en Nova- rapport fra 2013 har nemlig 1 av 6 jenter et negativt syn på egen kropp 

(Hartberg og Hegna, 2013). Hartberg mener rapporten viser at ungdom måler sin verdi 

gjennom kropp og utseende. Teorien virker dermed sammenfallende med tre av 

informantenes erfaringer med bruken av Instagram.  
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Den fjerde informanten er enig i at det er mye fokus på kropp på Instagram, men hun sier at 

det ikke er et slikt fokus i hennes vennekrets. Siden informantens venner ikke opplever 

kroppsfokus er det kanskje lettere for denne informanten å la være å bry seg om 

kroppsfokuset som er på Instagram. Dette fenomenet er Skaalvik og Skaalvik (2005) inne på. 

Er man god på noe som er verdsatt i miljøet rundt seg, øker dette selvoppfatningen. Er man 

derimot god på noe som ikke er vedsatt av vennegjengen, for eksempel en sport, så har ikke 

prestasjonen i denne sporten så mye å si for selvoppfatningen. Hvis vi trekker denne teorien 

opp mot den fjerde informanten, er det kanskje lettere å forstå at siden fokuset på kropp ikke 

er så stort i informantens vennegjeng kan det altså se ut til at kroppsfokuset ikke påvirker 

informanten i særlig grad. Med denne kunnskapen om at man blir påvirket av venner og 

mennesker rundt seg, kan det være fruktbart å satse på å skape gode verdier for barn og unge 

allerede fra de er små. Skolen er en egnet arena til å arbeide med å bevisstgjøre elevene på at 

indre kvaliteter kan være viktigere enn å ha en stram kropp. Tar man dette inn i skolen, vil 

man kanskje sikre at flere klarer å stå i mot kroppspresset som viser seg i dag.   

To av informantene peker på det å være fornøyd med egen kropp er viktig for hvordan man 

ser seg selv. Et illustrerende utsagn er følgende: 

Jeg tror kropp har veldig veldig mye å si for selvoppfatningen. Jeg tror hvis man er 

fornøyd med seg selv så tror jeg at man har god selvtillit. Selvtilliten går vel ned hvis 

man ikke er fornøyd med seg selv, og tenker negativt om kroppen for ofte. Da tror jeg 

man får dårlig selvtillit. For det er jo en del av deg selv.  

Sitatet samsvarer med en kroppsfenomenologisk tankegang. Duesund (1995) mener det er 

påfallende at kroppen ofte er utelatt fra definisjoner av selvoppfatning, selv om kroppen i 

høyeste grad spiller en rolle i vårt syn på oss selv. Vi kan ikke leve uten vår kropp, peker hun 

på. Derfor er det vanskelig, om ikke umulig å danne et bilde av seg selv uten å ta kroppen 

med i betraktningen. Med mye eksponering av fine kropper på Instagram, er det forståelig at 

man lett kan sammenligne seg med disse bildene og dermed få en dårligere oppfatning av seg 

selv og sin egen kropp. Det kan på bakgrunn av dette være verdifullt å ta kroppen inn i skolen 

i større grad. Da både med fokus på å lære om kroppen som instrument, men også å bruke 

kroppen mer aktivt i hverdagen. For eksempel kan klassen sammen utforme et kroppsritual 

som markerer starten eller slutten på dagen, eller andre øvelser som innlemmer kroppen 

aktivt.  
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4.2.2 Fokus på utseende  

I tillegg til kroppsfokus på Instagram, trekker informantene også fram at det er fokus på 

utseende i form av ansikt, sminke og skjønnhet. En av informantene forteller om dette fokuset 

i det følgende: 

Ja, det er ganske mange i klassen vår som ser på Instagram, og da ser mange på 

sminke -og skjønnhetsbilder. Og da blir man jo veldig påvirket over perfekt ansikt, 

perfekt sminke, og da så snakker man jo veldig mye om det også. Sånn som vi har jo 

en diskusjon nå gående om bryn. Nå er det veldig i tiden da. Hva er fint, hva er ikke 

fint. 

Det viser seg tydelig ut fra sitatet at sminke og skjønnhet er et fokusområde i hverdagen for 

flere av informantene. Informanten i sitatet over, trekker også fram at et slikt fokus påvirker 

hverdagen og samtaleemnene. Påvirkning handler om at vi får innflytelse både fra andre 

mennesker og miljøer. Vi påvirkes av andre til stadig å endre vår identitet, våre holdninger og 

verdier for å passe inn (Cialdini, 2003). Bø (2005) peker på at vi mennesker er grunnleggende 

sosiale vesener, og ønsker derfor å ta del i et fellesskap. Dersom fellesskapet skal fungere, 

trenger man en viss felles forståelse av hvilke verdier, meninger og væremåter som gjelder i 

gruppen. Det kan virke som det i økende grad hersker et konformitetspress blant ungdom om 

at det er viktig å se pen ut. Det kan trolig være vanskelig å stå i mot et slikt press når man har 

et ønske om å passe inn og bli akseptert (Bø, 2005). Som sosiale vesener med et behov for å 

høre til i en gruppe, er det forståelig at man ønsker å gjøre en innsats for å bli godtatt. Det vi 

ser i dag er imidlertid at flere kanskje går til mer drastiske tiltak for å få et ønsket utseende 

enn før. For eksempel er det flere som tar korrigerende behandlinger for å få smalere nese, 

fyldigere lepper eller perfekt form på øyebryn og øyevipper. Dette kan være problematisk. Bø 

(2005) skriver at man blir spesielt påvirket av dem man ser opp til. I takt med økende bruk av 

sosiale medier, har ungdom også tilgang til å finne Instagrambrukere til sine idoler og andre 

kjente mennesker. Før var kjente mennesker og popstjerner kanskje noen man ikke så lett 

hadde tilgang på med mindre de opptrådte i det offentlige. I dag bruker flere kjente personer 

sosiale medier aktivt, for eksempel som et ledd i promoteringen av seg selv. Dette gjør at det 

er blitt lettere for folk å følge disse menneskene på et mer privat plan. Man får rett og slett 

tilgang til mer informasjon om personene gjennom bilder de legger ut. Det kan dermed være 

sannsynlig at det er ekstra lett for ungdom å la seg påvirke av disse idolene.  
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For å illustrere konsekvenser ved utseendefokuset ytterligere, forteller en av informantene om 

en episode på skolen: 

Det skjedde for et år siden tror jeg, det var i hvert fall i en klasse, der var det en jente 

som ikke kunne sminke seg helt. Og da tok hun på for mye sminke og det begynte jo å 

bli veldig mye snakk om det, og om at hun ikke så bra ut av alle de andre. Det ble jo 

en del baksnakking og. Så det blir jo lagt merke til.  

Sitatet viser at det ikke bare er kjendiser og modeller som er opptatt av utseende, men at 

fokuset på utseende stadig spiller en større rolle også i unge jenters liv. Sosiale mediers 

framstilling av det perfekte er en av grunnene til det økte fokuset på kropp og utseende, mener 

Hegna og Hartberg (Hafsaas, 2014). På sosiale medier vises ikke livets nyanser, men ofte bare 

det som er pent og vellykket. En av informantene sier at hvis man tar et fint bilde av seg selv, 

så legger man det ut. Man legger ikke ut bilder man ikke er fornøyde med - naturlig nok, kan 

man kanskje si. Dette ser ut til å være normen for ungdommen i denne undersøkelsen.  

Når man gjennom sosiale medier blir eksponert for fine ansikter og perfekte overflater, er det 

kanskje ikke så rart at ungdom, slik vi ser av sitatet, blir påvirket og ønsker å sminke seg på 

samme måte som andre de har sett på Instagram. Dette presset kan igjen føre til stress, stadig 

bekymring og redsel for ikke å leve opp til de standardene som hersker i vår tid. Derfor er det 

kanskje ikke så rart at psykisk helse blant ungdom er dårligere nå enn noen gang. I følge Berg 

(2005) har en av fem ungdommer har dårlig psykisk helse. Det kan være snakk om plager 

relatert til stress, konsentrasjonsvansker, alvorlige depresjoner, spiseforstyrrelser, fobier, 

tvangslidelser, selvskading og til og med selvmordstanker. Dårlig psykisk helse har ofte 

sammenheng med dårlig selvoppfatning. Ingen av informantene forteller om slike plager, men 

tallene er likevel oppsiktsvekkende. Sitatet over viser at ungdom er bevisste på hva som er et 

fint sminket fjes og hva som ikke er det. Gjennom eksponering av fine overflater på sosiale 

medier, kan det være sannsynlig at noen ungdommer kan utvikle slike plager over tid. 

Merleau- Ponty (1994) beskriver mennesker både som subjekt og objekt. Vi er objekter når vi 

går forbi hverandre på gaten, eller når vi ser oss selv som en ting i speilet. Vi er også 

subjekter som erfarer og opplever gjennom våre kropper. Dagens fokus på kropp og utseende 

som informantene peker på, kan sies å være en objektivering av mennesket. Menneskene blir 

gjennom bilder på Instagram ofte redusert til ting som skal se fine ut. Dette synet gjør noe 

med relasjonen mellom mennesker. Når man betrakter hverandre som ting, kan det være lett å 
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glemme at personen på bildet også har følelser og et indre. En objektivering av mennesker 

kan være problematisk fordi det kan føre til at man ikke møter hverandre med empati. Hvis 

man ser på andre mennesker som objekter tillater man seg kanskje å behandle hverandre 

nettopp som et objekt, uten følelser. Dette kan føre til krenkende oppførsel.  

En av informantene trekker frem en hun følger på Instagram, nemlig Demi Lovato. Lovato er 

en amerikansk sanger og skuespiller. Informanten mener at Lovato er inspirerende, blant 

annet fordi hun legger ut bilder av seg selv uten sminke. Informanten sier det slik:  

Hun har for eksempel sånn at hver mandag så legger hun ut bilder av seg selv uten 

sminke som er sånn at hun oppfordrer alle jenter til å gjøre sånn «No Make- up 

Monday». Jeg digger henne for hun er så ekte liksom. 

Det er tankevekkende at informanten trekker fram Lovato som ekte. Denne opplevelsen av 

Lovato, kan ha sammenheng med at den amerikanske sangeren og skuespilleren legger ut 

bilder av seg selv uten sminke. Lovato fremstiller seg selv på en måte som tilsynelatende skal 

være med å dempe fokuset på et perfekt utseende. Paradokset her er at Lovato ser perfekt ut 

på bildene, selv uten sminke. Dermed kan hun skape et motsatt inntrykk enn det som kanskje 

var hensikten, nemlig at om man er pen nok, så er det greit å legge ut bilder uten sminke. 

Dette kan være med å skape stress for unge følgere, slik som for eksempel informanten. Ut fra 

Novas undersøkelse (Hartberg og Hegna, 2013) ser vi at det er stadig flere jenter som er 

misfornøyde med sitt utseende. Det er kanskje ikke så rart når man på steder som Instagram 

eksponeres for bilder av et perfekt ytre, som i tillegg gir seg ut for å være naturlige og vanlige.  

 

Oppsummering av «4.2 Kropp og utseende» 

Det kommer tydelig fram fra et flertall av informantene at det er stort fokus på både kropp og 

utseende på Instagram. Dette påvirker informantene i deres hverdag. Skårderud (2004) og 

Engelsrud (2006) peker begge på at vi lever i et kroppsorientert samfunn, der en fin kropp er 

sammenfallende med å være vellykket. Ut fra både teori og informantene, kan det være grunn 

til å hevde at opplevelse av stort fokus på kropp gjelder flere enn de ungdommene som denne 

undersøkelsen tar for seg. Hegna og Hartberg (Hafsaas, 2014) mener at sosiale medier må ta 

sin del av skylden for et økende kropps- og utseendefokus. I følge Merleau-Ponty er kroppen 

både objektiv og subjektiv (Merleau-Ponty, 1994, Duesund, 1995). Det kan virke som at 
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dagens fokus på den ytre kroppen er med på å lage en objektivering av mennesket. Denne 

objektiveringen kan være problematisk fordi det da er lett å glemme at bak den ytre fasaden, 

skjuler det seg følelser og et menneske. Det er problematisk når man mister evnen til å møte 

hverandre med empati. Når man tar bort menneskelige egenskaper fra et individ, kan dette 

skape en distanse. Denne distansen kan gjøre at man behandler hverandre med mangel på 

respekt.  

 

4.3 Ulike erfaringer med fysisk aktivitet 

I de følgende to underkategoriene vil informantenes tanker om fysisk aktivitet bli belyst. Det 

ble naturlig å dele kategoriene i positive og negative erfaringer med fysisk aktivitet, fordi 

kategoriene på denne måten fanger opp essensen i det informantene snakket om under 

intervjuene. 

4.3.1 Positive erfaringer med fysisk aktivitet  

Alle de fire informantene i denne studien går på en form for organisert aktivitet og har 

positive erfaringer med dette. To av informantene går på dans, to går på fotball og en går på 

håndball. Informantene fremhever det sosiale aspektet og lag-ånden som en viktig del av 

aktivitetene. Fokuset deres ligger ikke på kropp og trening for utseendets skyld, mener de, 

men heller gleden ved et slikt samspill. Et typisk sitat fra ungdommene i denne sammenheng 

er følgende: 

I forhold til sport så tror jeg ikke man tenker så mye på kropp. Da er ikke det fokuset. 

For da er det et annet mål med treningen. Man er som et lag og da tenker man ikke 

like mye på enkeltpersoner og hvordan man ser ut.  

Dette at fokuset er et annet sted enn på hvordan kroppen ser ut, ser vi også samsvarer med 

kroppsfenomenologi. «Kroppen kan ikke sammenlignes med en fysisk gjenstand, men snarere 

et kunstverk», skriver Merleau-Ponty (Merleau-Ponty, 1994, s 107).  Med dette menes at selv 

om kroppen også er et objekt i noen sammenhenger, så er den på samme tid subjektiv og 

erfarende. Når vi opplever gjennom våre kropper, er vi i den subjektive kroppen. Da blir 

opplevelsene og erfaringene våre gjennom våre kropper vesentlig, og kroppens utseende blir 
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lite relevant. Ifølge informanten handler sport om å være en del av et lag og dermed kan vi si 

at informanten da er i den subjektive kroppen. 

En av informantene trekker også fram hvorfor hun går på fotball, nemlig fordi fotball både er 

gøy og sosialt. Dette samsvarer med forskning som viser at det å oppleve mestring i en form 

for fysisk aktivitet, har en økende effekt på følelsen av sosialt likeverd (Duesund, 1995). 

«Personer som er mer fysisk aktive, har mer positiv selvoppfatning enn personer som er 

fysisk inaktive. Personer som er i god fysisk form, tenderer også mot å ha en god 

selvoppfatning enn de som er i dårlig form,» skriver Duesund (Duesund, 1995, s. 74). 

Duesund får støtte av Wiestad (2006), som mener at økt kroppsbeherskelse og fysisk 

kompetanse gjør barn mer psykisk sterke, og fremmer en bedre selvoppfatning.   

En av de to informantene som danser peker på en annen følelse hun får av å holde på med 

denne aktiviteten: 

Jeg danser fordi jeg syns det er gøy. Selvfølgelig, det er jo en del trening i det, men det 

hører liksom med til hobbyen da. Det er noe jeg mener er morsomt og, liksom føle at 

du på en måte er musikken.  

Det er interessant at informanten uttrykker at hun er musikken. Vi kan si at vi både har og er 

kroppene våre (Duesund, 1995, Engelsrud, 2006). Når informanten beskriver dans som å være 

musikken, vil det si at kroppen hennes oppfører seg som subjekt fordi kroppen er erfarende og 

opplevende (Merleau-Ponty, 1994). Det kan tyde på at når kroppen til informanten beveger 

seg i dans, blir bevegelsen et mål i seg selv. Dette ser vi sammenfaller med Morkens 

betraktninger om kropp og bevegelse. Morken skriver at «bevegelsen kan tilfredsstille behov 

for avkobling» og «bevegelse gir oss mulighet til å erfare vår egen kropp i samarbeid med 

andre (Morken, 1985). Denne avkoblingen som Morken beskriver gjennom bevegelse, kan det 

se ut som om informanten kjenner seg igjen i.  

For å danse trenger man å ha kroppsbeherskelse. Morken (1988) skriver at økt 

kroppsbevissthet gjør at vi føler oss mer hjemme i vår egen kropp. Når man føler seg hjemme 

i egen kropp, kan det også tenkes at denne følelsen av kroppsbeherskelse gir sterk vekst av 

god selvoppfatning, slik Hutzler (referert i Duesund, 1995) hevder. 
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Informanten fortsetter å uttrykke hvordan kroppen oppleves i dans på denne måten: 

… å føle musikken og rytmen i kroppen din og på en måte videreføre den da. Det blir 

litt som å bruke kroppen til noe annet enn akkurat bare kroppen da. Eller hva jeg skal 

si. 

Vi kan av sitatet se at informanten strever med å finne de riktige ordene på det som skjer når 

hun danser. Her kan vi se en parallell mellom det informanten uttrykker og det Polanyi kaller 

taus kunnskap. Taus kunnskap handler om å formidle noe man ikke er i stand til å uttrykke 

gjennom ord. Man kan altså ikke forklare alt eksplisitt, noe er forankret i kroppen som 

implisitt kunnskap (Duesund, 1995). Dansingen hos informanten er altså forankret i kroppen 

hennes og det kan være vanskelig, om ikke umulig å sette ord på det som skjer gjennom 

dansen. Wiestad (2006) trekker fram at menneskenes grunnleggende forståelse av verden, er 

gjennom kroppen. Dette ser vi på barn, som blir kjent med verden gjennom å bevege seg, føle 

og smake på det de omgir seg med. De har en kroppslig tilnærming til tilværelsen, som 

gradvis forsvinner mer etter hvert som de blir eldre. Wiestad mener det er synd, fordi vår 

forståelse av verden og oss selv, er forankret i kroppens erfaringer og dens bevegelser. Hun 

mener at vår bevegelseskultur, pasifiserer menneskekroppen. Det kan man også se i skolen, 

der man skal sitte stille, og bruke hodet, men ikke kroppen. Unntaket er i kroppsøvingstimene, 

hvor det er fokus på fysisk aktivitet og bevegelse. Duesund (1995) peker imidlertid på at når 

elevene går ut av gymtimen og tilbake til klasserommet, har de fortsatt en kropp, men i andre 

situasjoner enn akkurat i kroppsøvingstimene, blir kroppen glemt. Kroppen blir kanskje ikke 

satt pris på, på lik linje med de intellektuelle ferdighetene i skolen. Her er Wiestad (2006) 

enig, og beskriver ungdomstiden som en slags ventetid. Kroppen utvikles, men den blir 

verken sett eller brukt i skolen, mener hun.  

Ut fra det informantene forteller ser vi at de uttrykker en glede ved fysisk aktivitet. Teorien 

viser at det å mestre en fysisk aktivitet har positiv innvirkning på selvoppfatningen. Med 

denne kunnskapen kan det være fordelaktig å utnytte dette i skolen. I kroppsøvingstimen kan 

det ut fra denne kunnskapen for eksempel se ut til å være fordelaktig å fokusere mer på 

lagidrett der elevene sammen opplever mestring. Hvis man fokuserer for mye på 

enkeltprestasjoner, som for eksempel er tilfelle i cooper-testing, høyde- eller lengdehopp og 

lignende, kan dette være med på å svekke selvoppfatningen til de elevene som ikke mestrer 

slike aktiviteter. 
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4.3.2 Negative erfaringer med fysisk aktivitet  

Selv om informantene går på en organisert form for fysisk aktivitet, er ikke alle like positive 

til all type trening. En av informantene sier det slik: 

Jeg har ikke så veldig stor tillit til egentrening fordi jeg har opplevd at det er mange 

som bare slutter å gjøre det. Man hører jo ofte om «nå skal jeg prøve å få 

sommerkroppen», og da er det jo mange som trener bare for å få den fine kroppen. 

Men jeg tenker ikke helt sånn.  

Informantens utsagn er interessant når vi ser det opp mot dagens samfunn. I dag ser vi nemlig 

en tendens til kun å fokusere på den fysiske og målbare kroppen, og dette kan føre med seg 

negativt stress og en følelse av ikke å være bra nok, slik som ble behandlet i underkapittel 

«4.2 Fokus på kropp og utseende». Bevegelsen i seg selv er ikke lenger et mål, mener Morken 

(1985). Å ta bort bevegelsen som eget mål kan være negativt fordi man da kanskje ikke finner 

glede i den aktiviteten man holder på med. Morken får støtte av Duesund, som skriver: 

«Samtidens økte oppmerksomhet omkring kroppen slik den kommer til uttrykk i 

mosjonsidrett, og moter, i helsestudioer (…) har ført til et økt press på kroppen for både 

voksne og barn» (Duesund, 1995, s. 22). Morken (1985) peker på at aktiviteter for eksempel 

på et treningsstudio, styres mer av ytre impulser, for eksempel å få en fin kropp. Dette ser vi 

nettopp i sitatet over, der informanten nevner det å få «sommerkroppen». Med fokus rettet 

mot å få sommerkroppen, slik sitatet peker på, blir gleden i det å bevege seg borte. I denne 

type trening ser man kroppen som objekt – kroppen skal trenes for å se fin ut til sommeren.  

En av informantene sier at hun kjenner flere som opplever et visst press i forbindelse med 

fysisk aktivitet. Hun trekker spesielt fram sportsklassene på skolen: 

Jeg tror det er mange som tenker på det, og jeg tror spesielt det er andre klasser som 

er verre enn min klasse. For eksempel A og B- klassen er sportsklassene. Det er de 

som har sport som valgfag. Og der tror jeg det er litt mer sånn press da. For da ser 

man mer forskjell i forhold til sport. Og da føler man mer at man selv ikke er trent 

nok, når man ser de andre som er kjempetrent da. 

Sitatet illustrerer opplevelsen av press i forbindelse med trening. Det kan ut fra utsagnet se ut 

til at sportsklassene opplever et større press når det gjelder ulike sportsprestasjoner. Duesund 

(1995) skriver at sport og idrett stadig blir mer konkurransepreget. Resultater måles, og selv 
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om vinneren bare skiller tiendeler fra nestemann, så har dette lille forspranget enormt å si i 

sportsverdenen. Duesund peker på dette som på grensen til absurd, og hun skriver at det store 

fokuset på resultat, lett kan ta bort gleden i aktiviteten. Dessuten skaper dette fokuset vinnere 

og tapere. I konkurranseidrett i dag er det for eksempel mange som går til ekstreme tiltak for å 

bli best. Skårderud (2000) peker for eksempel på at flere toppidrettsutøvere utvikler 

spiseforstyrrelser fordi de ofte kan ha en forestilling om at en tynn kropp betyr økt prestasjon.   

Selv om informanten som danser uttrykker at hun har positive erfaringer med dans, er det 

også innen dette idrettsfeltet fokus på kropp, mener hun. Informanten trekker for eksempel 

frem at dansere ofte blir framstilt på en bestemt måte på Instagram: 

Det som blir framstilt er jo at alle dansere skal være syltynne og kjempesterke. Så i 

forhold til kroppsfokus og sånn så er det kanskje ikke sånn kjempe kjempebra. For da 

blir det framstilt at du skal ha akkurat den kroppen for å danse. Og så har det jo 

kommet eksempler på det at man faktisk ikke trenger å være syltynn og kjempesterk for 

å danse. For dans handler jo også om litt annet enn hvordan kroppen ser ut. Man er 

sammen og man formidler noe på en måte. 

Gjennom bildene på Instagram, flyttes fokuset igjen på kroppen. Skal vi tro informanten, viser 

bildene på Instagram at man må se ut på en spesiell måte for å danse. Man må være muskuløs 

og tynn. Når det gjelder dansing blir fokuset på Instagram flyttet til kroppen og dens utseende. 

Det virker ikke som bildetjenesten Instagram klarer å formidle alt det informanten mener at 

dans innebærer. Det er kanskje ikke så rart, fordi det er vanskeligere å fange den levende 

kroppen på et fotografi.  

Selv om informanten uttrykker et positivt bekjentskap til dans, peker Røer (2009) på at 

danseidretten har sine utfordringer. Hos ballettdansere er det mellom 6 og 25 ganger så stor 

sannsynlighet for å utvikle en spiseforstyrrelse, enn hos dem som ikke danser. Røer mener 

grunnene til dette kan være at idretten er preget av fokus på konkurranse og perfeksjonisme. 

Også innen dans ser det ut til at det gjelder å være best. Fokuset er skiftet fra å være i den 

subjektive kroppen, slik informanten beskriver, til den objektive kroppen hvor danserne skal 

være flinkest, eller ha tynnest kropp.  
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Oppsummering av «4.3 Ulike erfaringer med fysisk aktivitet» 

Det er to hovedpunkter som kommer til uttrykk i denne kategorien: Når man driver med en 

aktivitet man liker, kan aktiviteten skape en fellesskapsfølelse og en opplevelse av mestring. 

Når aktiviteten derimot er styrt av en ytre motivasjon, som for eksempel å få en fin kropp, kan 

aktiviteten oppleves negativ fordi man ikke drives av noen glede fra selve aktiviteten.  

Informantene peker på flere positive sider med en form for fysisk aktivitet og lagspill og får 

støtte i teorien. Derfor kan det være viktig å legge til rette for at unge får drive med organisert 

aktivitet. Siden skolen er det stedet der barn og unge oppholder seg mest i løpet av en dag, 

kan skolen ha en viktig rolle i dette. Det går for eksempel an å legge til rette for organisert 

aktivitet i friminutter, i kroppsøvingsfaget eller andre initiativer utenfor skoletiden. Samtidig 

går det fram av teorien at et overdrevet fokus på idrett kan skade utøverne. Idrettsutøvere kan 

ofte ha en form for spiseforstyrrelse. En av grunnene til dette kan være at mange tenker at økt 

prestasjon er sammenfallende med en tynn kropp (Skårderud 2000, Røer, 2009).  

 

4.4 Selvoppfatning  

Selvoppfatning handler om vår relasjon til oss selv (Duesund, 1995). Vi lever i et samspill 

med andre, og dette påvirker oss. Alle mennesker ønsker at andre skal ha en positiv 

oppfatning av en selv, for gjennom det at man kan oppfatte seg selv på en god måte (Mead, 

2005). Derfor gjør man ulike valg for å få den bekreftelsen.  

De følgende underkategoriene handler om anerkjennelse og identitet, som begge to har røtter i 

vår selvoppfatning. Siden selvoppfatning er så stort, har jeg valgt å se på begrepet ut fra litt 

forskjellige perspektiver. Jeg har valgt å se på selvoppfatning gjennom underkategorien «4.4.1 

Anerkjennelse og prestasjon» og «4.4.2 Identitetsframstilling på Instagram». Med dette som 

utgangspunkt, vil begrepet selvoppfatning være sentralt i det følgende. De to 

underkategoriene som her blir presentert er også noe lengre enn de øvrige underkategoriene. 

Dette er fordi det ut fra datamaterialet ble mye stoff å ta tak i som nettopp belyste 

anerkjennelse og prestasjon og framstilling av identitet på Instagram. 
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4.4.1 Anerkjennelse og prestasjon  

Informantene forklarer i sine intervjuer at deres venner, og nærmest alle på deres alder bruker 

sosiale medier aktivt. Det er en del av det å være ungdom i dag, uttrykker den ene. Tre av 

informantene oppgir at det er vanlig å dokumentere det man gjør, for deretter å legge det ut på 

sosiale medier. Dette gjør de også selv. En av informantene uttrykker likevel en misnøye med 

fenomenet: 

Men samtidig så tar det vekk litt av den kvalitetstiden man har når man faktisk er 

sammen. Man vil jo gjerne dokumentere hele tiden, men jeg tenker det at hvis man 

driver med noe veldig morsomt, så har man på en måte ikke tid til å ta bilde eller 

sånn, for da er man i gang med det man driver med. 

Det er interessant at informanten sier at hvis man virkelig har det gøy, så bryr man seg ikke 

om å dokumentere. Det er forståelig fordi stadige avbrytelser for å ta bilder og legge det ut på 

sosiale medier som Instagram, skaper et unaturlig oppbrudd i aktiviteten. Forskningen ser 

imidlertid ut til å være uenig med informanten her. En undersøkelse viser nemlig at de som 

lever aktive liv, også er aktive mediebrukere (Hagen og Wold, 2009). Det kan her være 

relevant å se nærmere på hva undersøkelsen faktisk måler. Det er vanskelig å måle kvaliteten 

på en aktivitet. Kvaliteten sier heller ikke medieundersøkelsen noe om. Det å leve et aktivt liv 

og dokumentere det på Instagram, betyr med andre ord ikke nødvendigvis at disse aktivitetene 

er morsomme eller berikende å være med på. Ut fra informantens utsagn kan det faktisk virke 

som «bare» de aktivitetene som er middels morsomme, er de som kommer med i albumet på 

Instagram.  

I tillegg til at informanten belyser det å la være å dokumentere hvis aktiviteten er veldig 

morsom, snakker hun også om behovet mange føler for nettopp å dokumentere hele tiden. 

Med dette som utgangspunkt, kan det på en annen side tenkes at man føler man må ta bilder 

av det man er med på, fordi det er det alle andre også gjør. Man blir påvirket til å gjøre det 

som alle andre gjør i den gruppa man hører til (Bø, 2005).  

Det kan være interessant å se denne trangen til dokumentasjon opp mot Røers tanker (Røer, 

2009). Hun peker nettopp på at i dag finner vi endringer i hva som gir prestisje og popularitet. 

Det er svært viktig å høre til i en vennegjeng, og for å oppnå denne tilhørigheten er det i dag 

viktig å kunne vise fram det man gjør gjennom sosiale meder. Den sosiale konkurransen om å 

være godkjent av jevnaldrende, kan for mange oppleves som slitsomt. Med et slikt press, er 
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det forståelig at mange også sliter med å være trygge på seg selv (Røer, 2009). Det kan da 

være forståelig at ungdom ønsker å dokumentere ulike hendelser slik at de på den måten viser 

at de har et aktivt liv, slik som informantene peker på at mange gjør. Verdien i selve 

aktiviteten virker dermed underordnet i forhold til dokumentasjonen av aktiviteten.  

Bauman (Hagtvet, 2016, s.12) peker på en annen side ved trangen til å dokumentere det man 

gjør. Ifølge han har sosiale medier fokus på hva man har oppnådd, og ikke hva man tenker 

eller hvordan man har det. Det er forståelig at det blir et slikt ytre prestasjonsfokus, når ytre 

faktorer gir prestisje og popularitet innad i vennegjengen. Dessuten er det vanskelig å 

dokumentere hvordan man har det gjennom et bilde, fordi slike følelser er diffuse og dermed 

vanskelig å fange på bilder. 

På spørsmål om hva som irriterer informantene, svarer en av informantene at hun ikke syns 

noe om når bildet og kommentaren ikke samsvarer. Informanten forklarer det slik: 

For eksempel så la en ut bilde med fokus på rumpen og alt rundt var uklart. Så var 

kommentaren noe sånt som «savner sommer». Så det passa liksom ikke helt sammen 

da. Sånne ting irriterer meg. 

En mulig grunn til at det finnes et slikt fenomen på Instagram, kan være at man ikke ønsker å 

skryte åpenlyst av seg selv. I følge Aalen, er det som nevnt visse normer på sosiale medier. 

For eksempel skal man ikke være for fokusert på seg selv og skryte av det man har oppnådd. 

Da kan et godt knep være å skjule intensjonen, ved å skrive en bildetekst slik vi ser av sitatet 

over. Hvis bildet av den trente rumpa likevel får rosende kommentarer og mange likerklikk, er 

dette bare en bonus, som bildetakeren «ikke» intenderte. Selv om nettopp de rosende 

kommentarene kanskje egentlig var intensjonen. Det kan være interessant å se på hvorfor man 

har et så sterkt ønske om å få skryt, at man legger ut slike typer bilder.  Alle mennesker har et 

grunnleggende behov for å oppleve bekreftelse og anerkjennelse, og anerkjennelse er en 

viktig del av vår identitetsdannelse (Honneth, 2008).  Mange bruker i følge Haugseth (2013) 

sosiale medier for å oppnå dette. Å oppnå anerkjennelse for et bilde av en trent rumpe eller 

andre bilder som går på utseende, er ifølge både Schibbye (2009) og Lynge (2007) uheldig, 

fordi denne formen for anerkjennelse bare går på ytre faktorer. Indre anerkjennelse er en 

bedre form for anerkjennelse mener de, fordi denne anerkjennelsen går på å bli sett og forstått 

som menneske. Dette skaper trygghet i et menneske, og en opplevelse av å være bra nok. 

Siden den ytre anerkjennelsen kun går på det ytre, kan man lett bli avhengig av den. Det er 
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gjennomgående hos informantene i denne studien at de ønsker positive kommentarer på bilder 

de legger ut. Tilbakemeldingene gjør at informantene føler seg sett, mener de.  

En av grunnene til at det ser ut til å være mer av den ytre anerkjennelsen på Instagram, kan 

være at det er lettere å vise fram bilder som går på utseende, kropp og det ytre. Det er ikke 

like enkelt å oppnå indre anerkjennelse ved å legge ut et bilde, fordi et bilde kanskje ikke like 

enkelt fanger opp indre kvaliteter ved en person. Schibbye (2009) og Lynge (2007) mener at 

ytre anerkjennelse kan være uheldig. På en annen side kan man argumentere for at det er 

bedre med noe anerkjennelse, enn ingen, også hvis anerkjennelsen kommer i en ytre form.  

Det er et faktum at vi mennesker har et grunnleggende behov for å føle oss sett og anerkjent. 

Et spørsmål det kan være relevant å stille seg, er om det har blitt mer av dette behovet etter 

sosiale mediers inntog. Schou Andreassen mener at vårt behov for anerkjennelse ikke er blitt 

større. Vi har bare fått en kanal det det i større grad enn andre steder er akseptert å vise fram 

det man er stolt av. Behovet er blitt mer synlig, men altså ikke større i følge Schou 

Andreassen (Matre og Estensen, 2013).  

Selv om Schou Andreassen taler for at behovet for anerkjennelse ikke har blitt større, men at 

man kanskje i større grad får utløp for sitt behov gjennom sosiale medier, kan det likevel være 

grunn til å stille spørsmålstegn ved denne påstanden. Ut fra anerkjennelsesteorien vet vi at 

ytre anerkjennelse kan skape en avhengighet. Instagram er med på å fyre opp under denne 

avhengigheten fordi et bilde som legges ut ofte får tilbakemeldinger. Avhengigheten av 

tilbakemeldinger som kan oppstå på Instagram kan derfor tale for at det faktisk er blitt et 

økende behov for å få anerkjennelse i dag. 

En av informantene sier at noen ganger så opplever hun at venner ikke stoler på 

komplimentene de får på Instagram: 

Det er noen som er veldig opptatt av utseendet sitt. Men de setter ikke helt, de tar ikke 

våre komplimenter helt seriøst alltid. De tror vi bare sier det for å være snille og sånn. 

At vi ikke mener det.  

Fordi Instagram lettere fokuserer på ytre anerkjennelse og at dette ikke er anerkjennelse som 

stikker like dypt som indre anerkjennelse, så er det forståelig at man begynner å tvile på om 

rosen faktisk er oppriktig. Det er også et tankekors at normen på sosiale medier er å gi 

hverandre positive tilbakemeldinger, for å få dette tilbake senere (Aalen, 2013). Når man vet 
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om slike normer, og kanskje også selv gir positive tilbakemeldinger bare for å få det returnert, 

så det kanskje ikke rart at man begynner å tvile på om man får oppriktige komplimenter på 

egne bilder eller ikke, slik som informanten problematiserer i sitatet over. 

Det kan i lys av anerkjennelse, være interessant å trekke inn skolen. Skolen er en arena hvor 

ungdommen oppholder seg store deler av dagen og slik sett store deler av barne- og 

ungdomsårene. Det er stadig større fokus på måloppnåelse i undervisningen, og det stilles 

høye faglige krav til elevene (Skaalvik og Skaalvik, 2005). Det kan være grunn til å undre seg 

over om skolen gir nok støtte til elevene i form av indre anerkjennelse og en grunnleggende 

opplevelse av at elevene er gode nok. To av informantene nevner skolen i sine intervjuer, og 

poengterer at det stilles høye krav derfra, som så mange andre steder i livet. En av 

informantene sier dette om sin opplevelse av skolen: 

Og på skolen er det bare jobbing jobbing jobbing, og når vi er ferdige med det målet, 

er det bare å begynne på et nytt. Man kan noen ganger få lyst til å gi litt opp, men 

samtidig vet jeg at hvis jeg faller av litt, så bare baller det på seg med arbeid. 

Sitatet sier noe om arbeidsmengden som ungdommen opplever på skolen. Det virker ut fra 

sitatet som om skolen i liten grad tar seg tid til å rose elevene. Denne manglende 

tilbakemeldingen kan kanskje være en forståelsesramme for at ungdom bruker sosiale medier 

til å få utløp for sitt behov for anerkjennelse. Elevene trenger ikke bare tilbakemelding i form 

av karakterer, de trenger å bli trygge på at de er gode nok som mennesker. Dette kan gi 

elevene en opplevelse av mestring og kan øke deres selvoppfatning (Skaalvik og Skaalvik, 

2005). På en annen side er det viktig å nevne at lærere har sine frister de må forholde seg til. 

De er nødt til å være effektive for å komme igjennom pensumet. Derfor er det forståelig at 

ikke lærerne alltid har tid til å gi elevene den oppmerksomheten de kanskje kunne trengt. 

Tre av informantene sier at de opplever et stort press på flere områder i livet. En av 

informantene illustrerer dette med følgende utsagn: 

Altså man skal jo gjøre det bra på skolen, du skal være bra i idrett, du skal være pen, 

du skal få bra resultater på skolen, du skal liksom være 100 % barbie holdt jeg på å si. 

Ja altså du skal være helt… sykt perfekt da.  

Sitatet illustrerer en situasjon som høres vanskelig ut å leve opp til. To av informantene tror at 

sosiale medier har mye av skylden for at presset øker. Her har informantene også støtte fra 



  

57 

  

forskning. Hartberg og Hegna mener at ungdom i stadig større grad måler sin verdi gjennom 

utseende. Sosiale medier, og framstillingen av det perfekte er en årsak til dette, mener de 

(Hafsaas, 2014).  Når man får tilgang til flere og flere bilder som viser et glansbilde av 

virkeligheten, er det ikke rart man blir påvirket av bildene.  

En av informantene peker på at hun ikke legger ut bilder på Instagram med mindre hun 

faktisk har oppnådd en prestasjon. Hun eksemplifiserer dette i sitatet under: 

Hvis man bare legger ut et bilde av at man skal på trening og sånn, så tenker jeg at 

det blir litt mer skryting. Men hvis man har vunnet en cup da. Da tenker folk at hun 

spiller fotball og de er gode. Da blir det ikke den skrytingen. 

Det er tankevekkende at informanten mener det må en prestasjon til, for at det skal være greit 

å legge ut et bilde. På bakgrunn av dette kan man tenke seg at det lett kan oppstå et press om å 

oppnå et resultat. Duesund (1995) påpeker at i vår vestlige verden er man svært opptatt av 

prestasjon, blant annet når det gjelder sport. På grunnlag av dette kan måten informanten 

tenker på være mer forståelig. En slik tankegang kan imidlertid bidra til å skape en ond sirkel 

fordi jo bedre prestasjon man får til, jo større grunn har man til å legge ut bilder og få 

anerkjennelse for dem. Men desto vanskeligere blir det også å oppnå anerkjennelse, og jo 

hardere må man arbeide for det. Aalen (2013) skriver at i takt med internetts frammarsj, er det 

flere og flere som ønsker å bli kjent eller sett. Internett lar oss få muligheten til å synes i større 

grad enn før, fordi man ikke lenger trenger noen som hjelper deg å komme inn i rampelyset. 

Der man før måtte bli invitert til å delta i et TV-program eller bli skrevet om i en avisartikkel, 

kan man i dag skape rampelyset selv, gjennom for eksempel blogg og sosiale medier. Siden 

flere mennesker ønsker denne oppmerksomheten, er man kanskje nødt til å gå til mer 

ekstreme tiltak for å lykkes (Aalen, 2013). Det er akkurat dette informanten peker på. Det kan 

man også se for eksempel på Instagram der mange av bildene viser prestasjoner, for eksempel 

gjennom ekstremt trente kropper.  

4.4.2 Identitetsframstilling på Instagram 

Haugseth (2013) skriver at sosiale medier gir oss større mulighet til å kommunisere vår 

identitet. To av informantene trekker fram kropp som en viktig del av hvordan mange 

framstiller seg selv på Instagram. Informantene sier at det finnes mange som legger ut 

kroppsrelaterte bilder for å vise hvem de er. Den ene informanten beskriver det slik: 
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Noen er jo veldig sånn at de har fokus på kroppen sin i alle bilder da. De har bilde av 

når de trener, hva de spiser, når de ligger i bikini på stranda, ja alt sånt med kroppen 

dems i fokus da. Men de har jo ofte fine kropper og, så jeg skjønner at de vil vise den. 

Vi ser av sitatet at enkeltes framstillinger av seg selv handler mye om kroppen, og hvordan 

kroppen framtrer i ulike situasjoner. Sitatet kan ses i sammenheng med hva Skårderud et al 

(2010) skriver om kropp som en viktig del av identitetsdannelsen. De peker nemlig på at i vår 

tid kan det være uoversiktlig å finne fram til hvem man er fordi man har så mange valg. Det 

kan derfor bli vanskelig å orientere seg med tanke på hvor man selv passer inn. Kroppen trer 

da fram som det mest håndfaste å forholde seg til, og dermed kan det for mange bli lettere å ty 

til kroppen som en måte å vise seg selv på. Slik informanten peker på, blir kroppen noe man 

mestrer og har kontroll over, og dermed kan man gjennom kroppen vise andre hvem man er. 

På spørsmål om informantene tenker at man framstiller seg som man er på Instagram eller om 

det er en forskjell på Instagram og virkelighet, svarer to av informantene at det helt klart er 

stor forskjell når det gjelder enkelte personer. De mener at de som er aktive på Instagram, ofte 

er de samme som framstiller seg selv annerledes på Instagram enn i virkeligheten. Den ene 

informanten sier det er fordi hun tror mange føler seg presset til stadig å legge ut bilder: 

Jeg tror det er fordi de føler seg på en måte litt pressa til det. For når de legger ut 

hyppig ikke sant, så er det folk som legger merke til dem og… Men de er veldig 

annerledes for eksempel når jeg er med dem. 

Ut fra sitatet kan det virke som at jo flere bilder man legger ut, desto flere personer er det som 

begynner å legge merke til Instagram-kontoen og bildene man legger ut. For å holde på denne 

interessen er det da naturlig at man ønsker å legge ut enda flere bilder, på tross av at bildene 

kanskje ikke alltid gir et helt riktig framstilling av hvem man er. Dette samsvarer med det 

Thomas (2007) peker på, nemlig at man på sosiale medier ønsker å framstå som en bedre 

versjon av seg selv. Dette kalles idealisert virtuell virkelighet. Det viser seg også at jo mer 

man kjenner de man kommuniserer med på sosiale medier, desto mer ærlig er man, og 

motsatt. Det er med andre ord lettere å smøre ekstra på og vise seg fra en bedre side enn det 

som kanskje er tilfelle, hvis man kommuniserer til mennesker man ikke kjenner. Siden 

Instagram er lagt opp med asynkrone relasjoner, kan man også få følgere som man ikke 

kjenner. Dermed kan det kanskje være enklere å konstruere en bedre versjon av seg selv der, 

slik informanten mener at mange gjør.  
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Det er i vårt individualiserte samfunn viktigere enn noen gang å ha et bevisst forhold til egen 

identitet (Krange og Øia, 2005). I dag må man skape seg en identitet, i motsetning til før hvor 

man mer eller mindre arvet den fra foreldre (Aasen et. al, 2002). Det kan ut fra det 

informantene forteller virke som at ungdom i dag er bevisst på hvordan de ønsker å framstå 

og opplever at det er viktig å skape en god presentasjon av seg selv på internett. Danning av 

vår identitet består i følge Wenger (2004) i å justere oss for å passe inn med de sosiale 

fellesskaper vi opplever å være en del av. Ønsket om å ta del i et sosialt felleskap er viktig, og 

det kan skape en forståelse for hvorfor det blir viktig å legge ut bilder og være aktive på 

sosiale medier.  

En av informantene som er enig i at det ofte er forskjell på framstilling på Instagram og i 

virkeligheten, forteller at hun for eksempel ikke identifiserer seg med alt hun har lagt ut av 

bilder tidligere på sin Instagram-profil, så på den måten gir kanskje ikke Instagram-profilen et 

helt riktig inntrykk av hvem hun er, mener hun: 

Når vi har gått tilbake på hverandres brukere så ser vi liksom ting vi har lagt ut og så 

tenker vi liksom åh hvorfor gjorde vi det, hvorfor la vi det ut. Nå har jo folk sett det 

uansett så.  

Informanten virker oppgitt over noen av bildene hun tidligere har lagt ut på nettstedet. Det 

kan virke som hun ikke lenger identifiserer seg med disse bildene. Aalen (2013) 

problematiserer nettopp at prosessen med hvordan man ønsker å fremstå, i vår tid i mye større 

grad skjer i det offentlige rom. Sosiale medier kan være en del av årsaken til dette. Valgene 

man tar rundt hvordan man ønsker å framstå, blir mye tydeligere på sosiale medier og fører i 

større grad enn før med seg bekymringer. Dette fordi man ønsker å gjøre «riktige» valg, og 

framstå på «riktig» måte. Dette at sosialiseringsprosessen i våre dager skjer mer i det 

offentlige rom, belyser også Haugseth (2013). Han skriver at skillene på hva som presenteres i 

det offentlige rom, og hva som er privat, er i ferd med å viskes bort. Haugseth setter dette opp 

mot Goffmans (1971) teori om sosialiseringsprosesser. Goffman delte 

sosialiseringssituasjoner inn i «Front Stage» og «Back Stage» og han mente at det er et skille 

på hva vi gjør sammen med andre mennesker og hva vi gjør alene. Nå peker altså Haugseth på 

at dette skille er i ferd med å forsvinne på grunn av sosiale medier.  Når skillet forsvinner kan 

det være sannsynlig at dette byr på utfordringer, fordi det kanskje ikke er alt man bør dele 

med alle andre. Det kan for eksempel virke som informanten skammer seg over det hun 

tidligere har lagt ut på Instagram. Kvalem og Wichstrøm (2007), skriver at det i 
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ungdomsårene er viktig å prøve og feile for å finne sin egen identitet. Man er nødt til å feile 

noen ganger, for at man tilslutt kan finne ut av hvem man er. Disse valgene blir i større grad 

synlige i dag enn før, fordi man har sosiale medier der forskjellige hendelser ligger 

dokumentert i form av bilder. Det kan tenkes at hvis man tar et feil valg, så er det 

vanskeligere nå enn før å endre på dette valget, fordi bildet allerede er ute i det offentlige rom. 

Ut fra dette kan man også anta at det er ønskelig å unngå å feile, fordi feilene blir så synlige. 

Når en del av prosessen med å finne sin egen identitet skjer på internett, kan det altså se ut til 

at det blir mindre mulighet for å gjøre feil fordi alle valgene man tar blir så synlige. Kanskje 

dette kan være en av grunnene til at dagens ungdom ser ut til å være flinkere enn noen gang 

før. Som konsekvens av denne flinkheten viser som nevnt undersøkelser at ungdom i dag er 

mer psykisk syke enn noen gang (Berg, 2005, Hartberg og Hegna, 2013).  

To av informantene er glade for at de får vist sin identitet gjennom Instagram, og de nevner at 

de da får muligheten til å vise en annen side av seg selv, enn den som kommer frem i andre 

sammenhenger. Nedenfor følger et sitat som anskueliggjør dette: 

For eksempel så var jeg nylig i Sri Lanka på ferie, og da hadde jeg jo reist ganske langt 

og da la jeg ut bilder av elefanter og sånne ting. For jeg syns det var veldig interessant. 

Og da ville jeg dele det. Ja for å vise at jeg også kan… eller jeg syns jo det var veldig 

spennende og flott der, og da kunne jeg liksom… vise litt hva jeg gjør i fritiden min da. 

Vise en litt annen side av meg på en måte. Litt sånn som man kanskje ikke ser så mye på 

skolen. 

Det kan altså virke som at informanten ønsker å vise et mer nyansert bilde av seg selv. Turkle 

(2011) peker på nettopp dette, at man på sosiale medier får muligheten til å vise flere sider av 

hvem man er. Dette kan i følge Turkle være bra fordi vi gjennom å legge ut bilder på sosiale 

medier, også blir mer kjent med de forskjellige sidene av oss selv. Gjennom bildene viser 

informanten sin identitet. Aalen (2013) støtter dette: På sosiale medier foretrekker man å 

kommunisere hvem man er på indirekte måter, gjennom hva vi legger ut. Man kan for 

eksempel gjennom bilder vise hvor man er, hva man gjør, hva man har på seg og lignende. De 

forskjellige aspektene av personen gir til sammen et inntrykk av egen identitet. 

Samtidig sier også flere av informantene at man ofte bare legger ut det som er positivt og fint 

på sosiale medier, man viser bare de vellykkede sidene. På den måten gir ikke Instagram en 

riktig framstilling av hvem man er. En av informantene forklarer denne dobbeltheten slik: 
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Det er jo meg. Men samtidig syns jeg ikke det reflekterer meg i det hele tatt. For jeg 

kan være en helt annen person i virkeligheten. På sosiale medier så er man alltid glad 

og ingenting er forferdelig. Mens i virkeligheten så er det jo helt annerledes. 

Her får informanten støtte av Turkle. Hennes undersøkelse viser at ungdommer opplever å 

måtte følge visse normer, og dermed ikke kan presentere det vonde aspektet av livet på sosiale 

medier (Turkle, 2011). Det kan virke som unge mennesker ønsker å presentere seg selv på en 

måte som de tror andre liker. Ut fra Meads teori om symbolsk interaksjonisme, kan vi si at 

ungdommen ønsker å bli oppfattet på en bestemt måte på grunnlag av bildene hun legger ut. 

Hvis andre oppfatter informanten som spennende, reiseglad, sporty eller lignende, tilsvarer 

dette også hvordan hun ser på seg selv. Dermed er det forståelig at ungdommen bare ønsker å 

dele de beste og mest mulig interessante sidene ved seg selv på steder som Instagram.  

Selv om tre av informantene i denne undersøkelsen vet at Instagram ofte utelukkende viser de 

positive sidene i en persons liv og gir et «glansbilde» av virkeligheten, viser det seg at det 

ikke er like lett å forholde seg upåvirket til bildene. En av informantene er klar over at bildene 

kan vise et feilaktig bilde av virkeligheten, men likevel ser hun ut til å glemme dette senere i 

intervjuet. Hun sier det slik: 

Det jeg tenker er at med disse bildene kan man vise hvordan det faktisk ser ut. Men hvis 

man skriver noe, så kan det jo like godt være løgn som det er sant. Men når man ser et 

bilde så vet man at det faktisk har skjedd. 

Sitatet viser hvor mye makt et bilde har. Det kan være fort gjort å tro på at alle bilder som blir 

lagt ut viser sannheten, selv om det ikke alltid er tilfelle.  Dette samsvarer med Von Houses 

studie, der flere i hennes undersøkelse peker på at bilder framstår som mer ekte enn tekst 

(Von House, 2011). Grunnleggeren av Instagram, Systrom peker også på potensialet som 

ligger i fotografiet. Han mener til og med at kommunikasjon gjennom bilder, kan komme til å 

få like stor plass som skriftspråket har i dag (Heuser, 2016, s.34). Det er interessant at et bilde 

kan være så beskrivende som både informanten og Systrom belyser. Kanskje gjør et visuelt 

bilde sterkere inntrykk på oss enn tekst, fordi det visuelle fester seg på en mer konkret måte i 

minnet enn tekst. Det kan være dermed være sannsynlig å anta at det et bilde er lettere å 

huske. 
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Selv om mange av informantene fokuserer på at Instagram bare viser et glanset bilde av 

virkeligheten, sier en av informantene derimot at det finnes noen brukere som utelukkende 

legger ut bilder med et negativt budskap på Instagram. Informanten mener likevel at 

personens identitet kommer tydelig fram gjennom Instagram-profilen. Informanten forklarer 

det på denne måten: 

Når jeg ser på bilder av andre, så ser jeg jo veldig godt personligheten til personen. 

Ja ta de som legger ut sånne klagende quotes da. De er jo sånne typer som klager og 

aldri er fornøyd liksom. Så jeg føler jo at personligheten kommer fram. Det er jo sånn 

man er. 

Informanten sier også at hun tror noen legger ut slike negative sitater på Instagram for å få 

bekreftelse av venner og for å se hvem som virkelig bryr seg. Vi ser altså en todelt erfaring 

blant informantene her. Flere av informantene mener at alle bildene på Instagram viser et 

glansbilde av virkeligheten, mens en av informantene peker på at noen legger ut bilder med 

negativt budskap. På tross av to forskjellige oppfatninger kan det være rimelig å anta at 

bildene, uansett om de er negative eller viser en glansbildefremstilling, legges ut i et ønske 

om å bli sett.  

 

Oppsummering av «4.4 Selvoppfatning» 

Når det gjelder anerkjennelse, er det noe informantene er opptatt av å få gjennom Instagram. 

På Instagram virker det imidlertid som at man får mest ytre anerkjennelse fordi bildene som 

legges ut ofte går på det ytre, som kropp, utseende eller prestasjoner. Da er det mer 

nærliggende å kommentere «så pen du er» eller «så flink du er» enn å skrive kommentarer 

som går på indre kvaliteter. Et slikt fokus kan gjøre at man blir avhengig av kontinuerlig å få 

slike kommentarer (Lynge, 2007, Schibbye, 2009) og at ungdom dermed i større og større 

grad måler sin verdi i utseende (Hafsaas, 2014).  

Det virker også som det er visse normer som følges på sosiale medier. En av informantene 

sier at hun ikke legger ut noe på Instagram med mindre hun har oppnådd en prestasjon. Ellers 

blir det skryting, mener hun. Aalen (2013) er enig, og skriver at normen er å la være å skryte 

av seg selv på sosiale medier. Man må heller ha en ordentlig grunn til å legge ut et bilde. 

Dette kan være med å bidra til en mer ekstrem utvikling, der man må prestere noe for å få 
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anerkjennelse for det. Skolen kan kanskje virke som en motpol til sosiale medier, og være en 

naturlig instans der elevene får muligheten til å oppnå indre anerkjennelse fra lærerne.  To av 

informantene nevner imidlertid at de opplever skolen som nok et sted der de må prestere, og 

det kan virke som at informantene ikke opplever noen form for oppmuntring med tanke på 

hvem de er som personer. 

Når det gjelder identitet, virker det som at informantene er bevisste på hvordan de ønsker å 

framstå gjennom Instagram. Dette samsvarer også med teorien, som peker på at det i dag er 

viktigere enn noen gang å ha et bevisst forhold til hvem man er (Aasen et.al, 2002, Bauman, 

2006, Bø, 2005, Krange og Øia, 2005). Det kan virke som om identitet i dag, i stor grad 

uttrykkes gjennom det du legger ut på sosiale medier. Ungdom kan oppleve dette som et 

stressmoment i forhold til hele tiden å være bra nok for å ha innpass i vennegjengen (Røer, 

2009). Da kan det være lett å føle at man må framstå på en måte som man tror at andre liker. 

Det har også betydning for egen selvoppfatning. Liker andre deg, er det lettere å dele denne 

oppfatningen av seg selv. (Mead, 2005, Skaalvik og Skaalvik, 2005). For å oppnå god 

selvoppfatning er det forståelig at man kanskje velger å fremstille seg selv på en litt bedre 

måte enn slik det er i virkeligheten (Thomas, 2007). Dette kan igjen være slitsomt hvis 

avstanden er for stor mellom slik man framstår og slik man egentlig er. Siden man hele tiden 

er påkoblet, får man aldri fri fra dette stresset (Turkle, 2011). 
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5 Oppsummering av funn 

I denne oppgaven har formålet vært å undersøke Instagram som sosialt medium, og hvordan 

jenter påvirkes av bildene som finnes der. Studien har spesielt sett på kroppsfokus og hvordan 

unge jenter framstiller seg selv på Instagram. På bakgrunn av dette har problemstillingen min 

vært: Hvilke erfaringer har unge jenter med Instagram, med særlig henblikk på kroppsfokus 

og egen identitetsframstilling?  

Nedenfor følger en presentasjon av funnene jeg har kommet fram til. Funnene vil bli 

presentert i tre deler. Først vil jentenes generelle erfaringer med Instagram bli presentert. 

Videre presenterer jeg i hvilken grad Instagram er en arena for kroppsfokus. Deretter følger en 

presentasjon av funnene som går på jentenes framstilling av egen identitet på Instagram. Som 

en del av oppsummering av funn, foreligger det deretter noen avsluttende kommentarer. 

Avslutningsvis blir kritiske merknader på masteroppgaven og tanker om veien videre 

presentert. 

 

5.1 Erfaringer med Instagram 

Informantene formidler at Instagram og andre sosiale medier i dag utgjør en stor del av 

ungdommens hverdag, og ungdom bruker mye tid på slike nettsteder. På Instagram er det 

mulighet for å følge med på hva som foregår i hverandres liv gjennom å se på bilder av hva 

andre gjør og hvordan de ser ut. Selv om den fysiske avstanden mellom mennesker kan være 

stor, åpner sosiale medier muligheten for å være sammen til tross for avstanden. Riktignok 

foregår samværet på en annen måte enn når man er ansikt til ansikt med et annet menneske, 

men informantene ser ikke ut til å mene at det påvirker kvaliteten på relasjonen nevneverdig.  

På den andre siden viser både Bauman og Turkle seg skeptiske til den teknologiske 

utviklingen, i den forstand at teknologien kan bidra til å gjøre relasjoner mer overfladiske og 

skape større avstand mellom hverandre, både fysisk og psykisk. Siden det er så enkelt å sende 

ut et likerklikk eller en annen kommentar, kan dette gjøre relasjonen mellom hverandre 

uforpliktende. Videre kan en slik uforpliktende relasjon bunne ut i en følelse av at ingen 

egentlig bryr seg om hvordan man har det.  
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5.2 Erfaringer med henblikk på kroppsfokus 

Informantene går alle på en form for organisert aktivitet og de trekker fram en glede ved å 

holde på med idrett. De forteller at idretten bidrar til å gi en fellesskapsfølelse og selv om 

kroppen er sentral i forskjellige idretter, så er det ikke det samme kroppsfokuset på slike 

arenaer. Flere av informantene peker på at man glemmer kroppen og hvordan den framstår i 

slike situasjoner fordi det er en fellesskapsfølelse som da står i fokus, snarere enn hvordan 

man ser ut. Informantene kan da sies å være i den subjektive kroppen, og de erfarer gode 

opplevelser gjennom den (Merleau-Ponty, 1994, Duesund, 1995). Dette kan settes i 

motsetning til former for fysisk aktivitet der målsettingen er å få en stram og fin kropp til 

sommersesongen. Målsettinger med et slikt ytre preg ser man stadig mer av i dag.  

Vi lever i et kroppsorientert samfunn, der kroppen er blitt et statussymbol (Duesund, 1995). 

Gjennom en veltrent kropp viser man at man har selvkontroll (Skårderud et. al., 2010). Vi 

kommuniserer med andre gjennom kroppene våre, og spesielt gjennom sosiale medier har 

man fått en ny kommunikasjonskanal å vise seg frem på.  Informantenes erfaringer tilsier at 

mange av bildene på Instagram fokuserer på kropp og det ytre. På den måten kan Instagram 

være med på å fremme et slikt kroppsfokus. Bildene har stor påvirkningskraft, og gjør at 

mange kan få dårlig selvoppfatning når de sammenligner seg med de uoppnåelige bildene.  

Ofte legges bilder ut for å oppnå positive tilbakemeldinger. Dette ønsket bunner ut i et 

grunnleggende behov i alle mennesker for å bli anerkjent. Utfordringen med å få utløp for et 

slikt ønske gjennom Instagram kan imidlertid være at det i større grad er enklere å motta ytre 

anerkjennelse på bilder gjennom Instagram, enn det er å oppnå indre anerkjennelse. Dette 

fordi indre anerkjennelse handler om å få tilbakemeldinger på hvem man er som person, noe 

som er mer diffust og dermed vanskeligere å få anerkjennelse for gjennom bilder på 

Instagram. Det kan dermed tenkes at stadig flere måler seg selv og sin selvoppfatning ut fra 

hvordan de ser ut, som igjen bunner ut i hvor mange kommentarer og likes de får. Hvem man 

er bak den ytre innpakningen får kanskje mindre oppmerksomhet på steder som Instagram. 

Dermed kan det være lett å glemme å ta denne siden ved seg selv med i betraktingen av egen 

selvoppfatning.  
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5.3 Erfaringer med henblikk på egen 

identitetsframstilling 

Det viser seg i dag ekstra viktig å ha en egen identitet, og gjennom den, vise omverdenen 

hvem man er og hva man står for er (Aasen et.al, 2002, Bauman, 2006, Bø, 2005, Krange og 

Øia, 2005). Dette i motsetning før, hvor man mer eller mindre arvet sine foreldres identitet. 

Sosiale medier er et egnet verktøy å bruke i framstillingen av egen identitet (Haugseth, 2013). 

Ser vi på informantene, er de også opptatt av, og bevisste på hvordan de ønsker å fremstå. 

Informantene peker for eksempel på Instagram som en god måte å vise en annen side av seg 

selv, enn den siden som for eksempel blir vist på skolen. Mange ønsker å vise seg selv fra en 

best mulig side, selv om det betyr at man må avvike noe fra hva som faktisk er tilfelle i 

virkeligheten. Dette kalles for virtuell idealisert virkelighet (Aalen, 2013, Thomas, 2007)  

Selv om mange forteller at de selv pynter litt på sannheten før de legger ut et bilde, virker det 

lett å glemme at andre gjør det samme. Det hele tiden å se bilder som viser andres 

tilsynelatende perfekte liv kan føre til en opplevelse av at alle lever liv uten noen vonde 

stunder. Dette kan igjen føre til dårlig selvoppfatning hos en selv, fordi man opplever at en 

selv avviker fra det som er normalt. 

 

5.4 Avsluttende kommentarer 

Ut fra funnene ser vi at ungdommen bruker mye tid på Instagram og andre sosiale medier. 

Sosiale medier er blitt en del av hverdagen til mange mennesker, kanskje spesielt ungdom. 

Det kan virke som at ungdom hele tiden er tilgjengelig og hele tiden har tilgang til bilder som 

andre legger ut.  

Det kan kanskje tenkes at vanen med hele tiden å være på sosiale medier kan redusere evnen 

til tilstedeværelse her og nå fordi man alltid har en parallell kommunikasjon gående med 

mennesker. Dermed er det vanskelig å være hundre prosent til stede i den situasjonen man 

befinner seg i. Fokuset til enhver tid blir kanskje heller å legge til rette for å presentere seg 

selv på en best mulig, og mest mulig interessant måte på Instagram. Dette fokuset kan kanskje 

være uheldig og føre til et jag etter hele tiden å ta de beste bildene i enhver situasjon, snarere 

enn faktisk å være ordentlig tilstede i situasjonen og ha det bra der man er.  
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5.5 Kritiske merknader  

Når det gjelder oppgavens validitet, er det viktig å peke på at min forforståelse har hatt 

betydning for hvordan jeg har tolket svarene fra informantene, og dermed betydning for 

utfallet av denne oppgaven. Det er også relevant å nevne at kildene som er brukt i oppgaven, 

ofte refererer til sosiale medier generelt, og ikke spesifikt til Instagram. Kildene er likevel 

brukt på grunnlag av en avveining jeg har tatt om at budskapet også kan overføres til 

Instagram.  

Informantene i denne studien var alle involvert i en form for organisert aktivitet. Det kunne 

imidlertid også vært interessant å intervjue ungdom som ikke drev med en slik form for 

organisert sport. Det ville da vært spennende å undersøke om det var noen forskjell på disse to 

informantgruppene i deres syn på kropp.  

Det går an å være kritisk til om fire informanter var nok til å få gode og varierte resultater. 

Antallet er imidlertid basert på ønsket om å få til gode dybdeintervjuer, og dermed valgte jeg 

på grunn av tidsbegrensningen å intervjue fire informanter. Det er ikke sikkert at jentene som 

er intervjuet representerer et utvalg av den gjengse Instagrambrukeren, eller har like erfaringer 

med Instagram som de fleste andre ungdommer. Det har imidlertid heller ikke vært studiens 

hensikt å få grunnlag til å generalisere funnene, men snarere å få dypere innblikk i hvilke 

erfaringer informantene har med Instagram. 

 

5.6 Veien videre 

Denne studien har fokusert Instagram som sosialt medium. Det kunne videre vært interessant 

å undersøke bruken av flere sosiale medier for å se om man hadde kunnet se forskjellige 

erfaringer med bruken av de ulike mediene.  

Valget med jenter som informanter er tatt på bakgrunn av at statistikken viser en større 

prosentvis andel av jenter på Instagram enn gutter. På grunn av tidsbegrensningen på denne 

oppgaven valgte jeg da utelukkende å fokusere på jenters erfaringer. Dog ville det vært 

interessant å intervjue både gutter og jenter, og undersøkt om det hadde vært markante 

forskjeller eller ikke mellom kjønnene og bruken av Instagram. Det ville også vært interessant 
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å se videre på hvilken rolle skolen har, eller kanskje burde ha i forhold til ungdoms bruk av 

sosiale medier.   
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Vedlegg 1 

Intervjuguide  

Innledning  

Hvor gammel er du?  

Når fikk du Instagramkonto?  

Foretrekker du instagram eller andre medier? Hvorfor det?  

 

Instagram: 

Legger du ofte ut noe instagram? Hva pleier du å legge ut? 

 

Hva tenker du er grunnen til at man legger ut bilder på instagram? 

 

Er du aktiv i forhold til det andre legger ut? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Har du noen forbilder på instagram som du følger?  

 

Kan du fortelle litt om hvorfor du følger dem og hva det får deg til å føle? 

 

 

Hva tenker du et er mest fokus på, på instagram? 

Hvorfor tror du det er slik? 

 

Er det noe du irriterer deg over på Instagram? 

Fortell 

 

Er det noe du blir glad av, som vekker sympati eller som vekker andre følelser på Instagram? 

Fortell  

 

Hvorfor tror du instagram har blitt så populært?  

 

Hva tenker du er positivt med instagram?  

 

Hva tenker du er negativt? 

 

Hvordan tenker du at bruk av Instagram påvirker deg og andre ungdommer? 

Positivt/negativt?  

Fortell  

 

Er sosiale medier ofte samtaleemne blant deg og venner? 
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Føler du noe press til å bruke Instagram? 

Fortell 

 

Hvordan føles det å få positive kommentarer på et bilde du har lagt ut? 

Hvorfor? 

 

Bruker du mye tid på Instagram? 

Fortell 

 

Kropp: 

Går du på noen form for trening?  

 

Hvorfor trener du?  

  

Føler du det er kroppsfokus på Instagram?  

Hvordan?  

 

Vil du si at du er opptatt av kroppen din og utseendet? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Tenker du mye over andres kropper og utseende? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Er det noen gang kropp eller utseende kommer i veien for noe du egentlig hadde hatt lyst til å 

gjøre?  

I hvilken situasjon? 

Fortell 

 

Selvoppfatning, identitet 

Hva tenker du er viktig for å ha et godt forhold til egen kropp? 

 

Hvor mye opplever du at det å være fornøyd med egen kropp betyr for å ha det bra generelt?  

Opplever du at din Instagramkonto viser deg, hvem du er?  

Hvordan? 

 

Opplever du at andres Instagramkonto viser hvem de er? 

Fortell 
 

Oppsummering/ avslutning 

Har jeg forstått deg riktig nå? 

Er det noe du vil utdype eller er det noe du vil si som ikke har kommet med i intervjuet? 
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Vedlegg 2 

Forespørsel til elever om deltakelse i forskningsprosjekt 

 
Mitt navn er Elisabeth Brekke Nielsen. Jeg studerer spesialpedagogikk med fordypning i 

psykososiale vansker ved Universitetet i Oslo. I den forbindelse skal jeg i februar 2016 

intervjue 4-6 jenter i alderen 13-15 år.  Masteroppgaven skal leveres 1. juni 2016. 

 

Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan kroppsfokus på sosiale medier påvirker 

unge jenter og deres fokus på egen kropp, samt hva slags tanker de har rundt kropp og 

kroppsfokus generelt, i det samfunnet vi lever i. Denne tematikken er noe jeg er svært 

interessert i, og hensikten med dette forskningsprosjektet er å prøve å bringe kunnskap inn i 

feltet, gjennom å få innblikk i ungdommers egne opplevelser av kroppsfokus og sosiale 

medier.  

 

 

Hva skjer med informasjonen om informantene?  
Intervjuet vil bli spilt inn på lydbånd, men jeg kommer ikke til å samle inn noen 

personopplysninger som kan føres tilbake til informanten, verken på lydbånd eller på andre 

måter. Jeg kommer til å bruke oppdiktede navn. Det er bare jeg (student) som vil ha tilgang til 

intervjuet. Prosjektet skal etter planen avsluttes 1.juni 2016. Lydopptaket og nedskrivingen av 

intervjuet vil da bli slettet. 

 

Det er frivillig å delta i studien, og man kan når som helst trekke seg som informant uten å 

oppgi noen grunn.  

 

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med 

meg på telefonnummer 901 80 570 eller på mail: elisabeth.b.nielsen@gmail.com 

 

 

For å delta må også foreldre/foresatte gi sitt samtykke.  

Ønsker du å delta, kan du og foreldre/ foresatte skrive under på neste side. 

  

 

 

 

Vennlig hilsen 

Elisabeth Brekke Nielsen 

 

 

 

 

 

 

mailto:elisabeth.b.nielsen@gmail.com
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Vedlegg 3 

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 godtar at min datter deltar 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 (Signert av foreldre/foresatte, dato) 
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Vedlegg 4 

Forespørsel til rektor/skolen om deltakelse i 

forskningsprosjektet 

Bakgrunn og formål 

Mitt navn er Elisabeth Brekke Nielsen. Jeg studerer spesialpedagogikk med fordypning i 

psykososiale vansker ved Universitetet i Oslo. I den forbindelse skal jeg i februar 2016 

utføre forskningsintervjuer, som gir grunnlag for videre arbeid med masteroppgaven. 

Masteroppgaven skal leveres 1. juni 2016. 

 

Hensikten med forskningsprosjektet er å undersøke hvordan kroppsfokus på sosiale medier 

påvirker unge jenter og deres opplevelse av egen kropp, samt hva slags tanker de har rundt 

kropp og kroppsfokus generelt, i det samfunnet vi lever i. Denne tematikken er noe jeg er 

svært interessert i, og hensikten med dette forskningsprosjektet er å prøve å bringe kunnskap 

inn i feltet, gjennom å få innblikk i ungdommenes egne opplevelser av kroppsfokus og sosiale 

medier.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Jeg skal bruke kvalitativt intervju som forskningsmetode i masteroppgaven. Jeg ønsker å 

intervjue 4 jenter i alderen 14 -16 år, som har erfaring med bruk av sosiale medier. Jeg er ute 

etter å høre deres tanker om kroppsfokus og deres erfaringer knyttet til sosiale medier og 

kroppsfokus der.  Det er ønskelig at skolen tar kontakt med de elevene som er relevante.  Når 

skolen har funnet noen elever som ønsker å delta (mellom 4 og 6 jenter), tar skolen kontakt 

med meg. Intervjuet vil ta ca en time. Intervjuet kan utføres når som helst på dagen.  

 

Hva skjer med informasjonen om informantene?  
Intervjuet vil bli spilt inn på lydbånd, men jeg kommer ikke til å samle inn noen 

personopplysninger som kan føres tilbake til informanten, verken på lydbånd eller på andre 

måter. Jeg kommer til å anonymisere informantene ved å bruke oppdiktede navn. Det er bare 

jeg (student) som vil ha tilgang til intervjuet. Prosjektet skal etter planen avsluttes 1.juni 2016. 

Lydopptaket og transkriberingen av intervjuet vil da bli slettet. 

 

Det er frivillig å delta i studien, og man kan når som helst trekke sitt samtykke uten å oppgi 

noen grunn.  

 

Jeg har vært i kontakt med Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. Dette forskningsprosjektet er ikke meldepliktig fordi jeg ikke skal samle inn 

noen personopplysninger. 

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med 

undertegnede på telefonnummer 901 80 570 eller på mail: elisabeth.b.nielsen@gmail.com 

Veileder for prosjektet er Jan Stålhane, mail: jan.stalhane@hioa.no 

 

 

Vennlig hilsen  

Elisabeth Brekke Nielsen 

mailto:elisabeth.b.nielsen@gmail.com
mailto:jan.stalhane@hioa.no
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Vedlegg 5 
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