
- OM HVORDAN VI KAN VISE FINGEREN TIL 
KROPPSPRESS- OG SKJØNNHETSTYRANNI

FIN NOK!



KORT OM MEG

* Komiker
* Treningsinstruktør
* Småbarnsmor
* Feminist
* Ambassadør for 
Go Nok
* Kronisk usikker på 
eget utseende



MITT FORHOLD TIL EGEN KROPP



AGENDA

* Skissere noen moderne problemstillinger:

- Kroppspress

- Skjønnhetstyranni

* Betydning av reklame og sosiale medier for vår selvfølelse og 
selvbilde

* Mine råd for å føle seg god nok 



KROPPSPRESS

* Sosialt press om å ha «idealkroppen».

* «85 prosent av unge jenter oppgir at de opplever 
kroppspress. 67 prosent av disse oppgir at reklame er den 
største årsaken.»

(https://www.sanitetskvinnene.no/sanitetskvinnene/vare_saker/skjonn
hetstyranniet/)



«USUNT FORBILDE»



«FOR FEIT TIL Å VÆRE PT»



INSPIRASJONSKILDE??



«TJUKK ER DET NYE SLEM»



SNU DEG TIL SIDEKVINNEN OG 
DISKUTER:

* Når er man egentlig tjukk?

* Hvem definerer hva det vil si å være tjukk?

* Hvem kan tjene på at vi føler oss tjukke?



KJØNN

* Kroppspress- og skjønnhetstyranni oppleves som et 
problem for begge kjønn, men kvinner, og ungdom 
spesielt, ser ut til å påvirkes mer.

* Kvinner kommer dårlig ut fordi kvinners roller er 
snevrere og strengere definert enn menns roller. 

(https://katarsisuib.no/okende-kroppspress-i-befolkningen/ )



Oppgaven skal ikke løses av piker
Frem til 1960-årene skulle ikke de vanskeligste 
matematikkoppgavene løses av jenter. 

Finnes det noe så uestetisk som kvinner som 
løper? Med brede rumper velter de fram..
Sportsjournalister ville ha seg «frabedt kvinner som forsøker å 
konkurrere med mennene på deres områder» og protesterte på at 
de for første gang skulle få gå 10. km langrenn under vinter-OL i 
Norge i 1952.





KROPP SOM SALGSVARE











SKJØNNHETSTYRANNI





SOSIALE MEDIER

* Instagram er mest skadelig for psyken din.

(https://www.aftenposten.no/digital/Ny-undersokelse-Instagram-mest-skadelig-for-
psyken-10196b.html)

* Nordmenn mest redd for å miste mobilen, uansett alder:

1. Mobilen

2. Internett

3. Bil og ting

4. Nåværende partner



SOSIALE MEDIER
#OPPUSSING



KOSMETISKE OPERASJONER



NOEN TJENER SEG RIKE PÅ Å 
OPPRETTHOLDE PRESSET…



OG STRAFFER DE SOM GJØR DET





RETUSJERING







IKKE ALLE FØLGER STRØMMEN..



HELDIGVIS!





RETTEN TIL Å VÆRE STYGG, FEIT OG 
UPERFEKT!



MINE RÅD FOR Å FØLE SEG GOD NOK

* Slutt å følge folk i sosiale medier som får deg til å føle deg 
uperfekt.

* Blås i antall likere og følgere i sosiale medier.

* Følg personer i sosiale medier som får deg til å føle deg bra og 
som viser en mer ekte og uredigert side av seg selv.

* Rett blikket utover deg selv- og utover andres utseende.



MINE RÅD FOR Å FØLE SEG GOD NOK, 2

* Vær naken- og se på kroppen din når den er naken.

* Smil til deg selv- og si noe fint når du ser deg selv i speilet uten 
sminke.

* Vær i aktivitet du synes er gøy. Ikke fokuser på kalorier og på å 
bygge kropp.

* Vær kritisk! Husk at noen tjener penger på vår «uperfekthet»



SJEKK UT

Instagram: 

* lonibp

* linefikserkroppen

* celestebarber

* Piateed

Blogger- og nettsider:

www.lonilagerleven.blogg.no

https://martabreen.wordpress.com

http://www.kvinnehistorie.no/



LES BØKENE

• «Gleden med skjeden», «F-ordet, 155 grunner til å være 
feminist», «Det annet kjønn» «Kvinner i kamp» og «Jenteloven»



GJENTA ETTER MEG!

1) Jeg lover at jeg aldri skal si til meg selv at jeg er stygg, feit eller dum.

2) Jeg lover at jeg aldri skal si til- eller om andre- at de er feite, stygge eller 
dumme.

3) Jeg lover at jeg ikke skal la meg lure til å manipulere med mitt eget 
utseende fordi en eller annen kynisk markedskraft forsøker å tjene penger på 
meg.

4) Jeg lover å lese dameblader med en kritisk- og kanskje ironisk, distanse

5) Jeg er verdt noe.

6) Jeg er god nok!



SPØRSMÅL?



EN SISTE «FIN NOK» ØVELSE 


