
Å ha en kropp – eller å være en kropp? 
Om ungdom og utseende i en kroppsorientert tid 
(Skrevet for det danske tidsskriftet Ungdomsforskning 1/2005). 

 

Innledning 

 Jeg husker fremdeles den nye innrammede plakaten på veggen hos min søster tidlig på 

1990-tallet. Bildet viste en kvinnekropp i grasiøs bevegelse. Teksten var denne: Du har ikke 

en krop – du er en krop. Min første tanke var at dette var kloke ord. Kropp og sinn som 

helhet. Mine neste tanker var av mer tvilende karakter. Dette er for lett å si og for vanskelig å 

etterleve! Vanskelig nok for en etablert voksen med regelmessige vaner, stabilt og 

bekreftende nettverk og et arbeid en trives i. Men hvordan er det for andre, for eksempel en 

15-16-årig gutt eller pike med et selvbilde som følsomt endrer seg i takt med de varierende 

sosiale og kulturelle erfaringene som høstes gjennom andres responser?  

 Det djevelske ved parolen er at den passer best for dem som elsker sin kropp. For dem 

som behersker den, syns den ser godt ut, og med glede utfolder seg i lek og trening med den. 

Og de som hviler godt i sin egen kropp; har et avslappet forhold til den. Men hva med dem 

som er misfornøyd med kroppen sin? Eller dem som vil mye mer med kroppen sin, enn det de 

i praksis får til? 

 Denne artikkelen begynner med å reise noen allmenne spørsmål om ungdom og kropp. 

Dernest skal jeg trekke fram noen funn fra en nordiske undersøkelse som sier noe om hva 

slags ungdommer som ser ut til å være mer opptatt av utseendet sitt enn andre. I artikkelens 

siste del drøftes spørsmålet om ungdom og kropp i et mer teoretisk perspektiv. 

 

Ungdom og kropp – kollektive og individuelle aspekter 

 Når vi snakker om ”ungdom” og mener noe om dette som samfunnsborgere, 

fagpersoner som arbeider med ungdom eller som forskere, er det ofte uklart hvorvidt vi tenker 

på ungdom som en form for mentalitet eller holdning til verden eller om vi snakker om 

ungdom som et kroppslig uttrykk. Et bidrag i å rydde opp i slike uklarheter, kan være å peke 

på at ”ungdom” både kan skape et kollektivt bilde av kropper i fellesskap og et bilde av 

individer med hver sine subjektive kroppslige uttrykk. 

 Jeg kan gi mange eksempler på forestillinger om ungdom som kollektiv kropp. 

Fjernsynsbildene fra Dresden februar i år, i forbindelse med 60-årsdagen for den allierte 



bombingen av byen, viste oss et kollektivt bilde av demonstrerende nynazistisk ungdom. 

Uforsonlige kroppsholdninger og hatefulle blikk møtte oss i bildene, et kollektivt hat båret 

fram av kropper merket av år med marginalisering i det økonomisk ustabile østlige Tyskland. 

Tenker vi oss tilbake til 1960-tallet, husker vi også hippienes avspente kollektive 

kroppsuttrykk, ofte sittende i sluttede sirkler, med suveren forakt mot maskinsamfunnets 

tidsstudier og effektivisering. Punkerne på slutten av 1970-tallet ga oss ordentlighetens 

dramatiserte  motbilde, med No Future-uttrykket i blikkene, lute holdninger og hule kinn, 

noen av dem perforert av sikkerhetsnåler. Skulle en skrive fagbok om ungdom på 80-tallet, 

var punkerne et uunngåelig ikon på forsiden, til tross for at de i nordiske land aldri ble mer 

enn en ubetydelig minoritet, kvantitativt sett.  

 Det er et stort sprang, sett som kollektive uttrykksformer, mellom 1950-tallets 

”innordnede” ungdom på de store turnmønstringene rundt om i de nordiske landene og til 

2000-tallet individualiserte snowboard-artister. De første var samlet på kroppsdisiplineringens 

ovale rom, idrettsbanen, omkranset av stolte familiemedlemmer og naboer. De siste befinner 

seg off-piste i naturens randsoner, der de dramatiske kroppslige uttrykksformene iscenesettes 

som uavhengighet og individualisme. Naboer og familiemedlemmene er fraværende, men 

film- og videokameraene fanger inn begivenheten. 

 En annen kollektiv ungdomsscene jeg skal nevne, er seksualitetens og poseringens 

scene, hvor unge popartister spiller mot pornografiens estetikk, med forførende ansiktsuttrykk 

og utfordrende kroppsbevegelser. Poseringskulturen blir også ett av mange kollektive uttrykk 

i det offentlige rommet, også lett tilgjengelige i de ”private” sfærer til unge fjernsynsseere, 

hvor de for eksempel kan hygge seg med hip-hop-stjernenes MTV-videoer, hvor innslaget 

med hoftevrikkende kvinner synes å være en nødvendig klisje. I fjernsynssuksessen Idol, som 

har sitt kjernepublikum blant barn og ungdom mellom ti og seksten, spiller mange av seriens 

wannabee-stjerner på det hotte kroppsspråket til de virkelige stjernene fra popmusikkens ulike 

sjangre.  

 De forskjellige kollektive kroppsuttrykkene til ungdom skaper mange reaksjoner blant 

oss voksne. De provoserer, irriterer, skremmer, bekymrer, pirrer eller gleder. De mest 

pessimistiske av oss ser ungdomskroppene som marionetter i et spill, iscenesatt av kyniske 

kommersielle markedskrefter. Andre har vaksinert seg mot en slikt pessimisme, og tolker inn 

en selvbevisst ironisk distanse i de fleste iscenesatte kollektive kroppsuttrykk blant ungdom. 

Ungdom betraktes som evig kompetente og autonome.  

  



De individuelle kroppene 

Når ungdom betraktes som individuelle og subjektive kropper, blir bildet mer 

sammensatt. Vi kan se overvektige kropper, som likevel bæres med en personlig trygghet og 

en selvfølgelig avslappethet som overbeviser. Omvendt kan vi også i noen tilfeller se 

velformede og atletiske kropper som likevel gjemmes bort, og hvor personene bak kroppene 

skjuler seg i mengden, misliker blikk som rettes mot dem og er usikre og sjenerte. Flere 

undersøkelser i Norden viser at det særlig er de unge jentene som er kritisk til sin egen kropp. 

For mange av dem vil alle former for posering, ironisk eller ei, være en fullstendig fremmed 

tanke. Enkelte unge, både gutter og jenter, lider under den ubønnhørlig belyste 

kroppseksponeringen i dusjen etter skolens gymnastikktimer. Her er kontrastene sterke. På 

den ene siden de leende og høyrøstede ungdommene, som ikke har noe i mot 

oppmerksomheten som rettes mot deres nakne kropper. På den andre siden ungdom som er 

tause og prøver å gjøre seg så usynlige som mulig.  

De individuelle kroppene inngår også som en del av kollektive kroppsbilder. Hvis vi 

ser for oss den voldsomme kroppsutfoldelsen som finner sted i en håndballkamp mellom to 

ungdomslag, har hvert individ på disse lagene en individuell opplevelse av sin egen kropp. 

Det kollektive kroppsutfoldelsen er skjematisk innrammet av treningstider og kampoppsett, 

og overvåket av dommere som følger et sett av regler. Det som for et utrenet øye kan se ut 

som voldsomheter, som kampscener, er i virkeligheten nøye regulert og det gis klare 

sanksjoner for avvik mot normene. Midt i kampscenene befinner individene seg, men uten en 

lignende regulering av deres subjektive oppfatninger av sine individuelle kropper, av 

kroppens yteevne, og av dens smerteterskel. De har også ulike opplevelser av den sosialiteten 

som kroppen inngår i. Selv spillere som bedømmes som gode, kan føle seg på siden av 

fellesskapet eller som middelmådige i denne settingen.  

 

Hverdagslivet, utseendet og kroppen 

 All ungdom foretar en daglig reise mellom hjemmets privatsfære og offentlige arenaer 

i skolen, i foreningsfritiden eller i mer uformelle settinger hvor ungdom samles. I overgangen 

fra barndom til ungdom skifter interessen for utseende og kropp karakter. Den estetiske 

bevisstheten om kroppens utforming endrer seg, og de unge blir mer bevisst på hva og 

hvordan de er og, ikke minst, hvordan de bør være. Interessen for utseendet handler også om 

en økende bevissthet om klær, frisyre og sminke. Klærne muligheter er mange. Klærne kan 

understreke eller skjule. De kan være kroppsnære eller det helt motsatte. Valg av klær er også 



innlemmet i kollektivt betingede forestillinger om hvem man er og hvem man ikke er. Noen 

lar seg inspirere av de mest markante formene for klesuttrykk. De leker med uttrykk som er 

inspirert av stiler som goth, punk, hip-hop eller av den klesstiliseringen som også finnes innen 

idretten, symbolisert ved idrettsikoner som David Beckham.  

 Andre ungdommer har et helt annet prosjekt med klærne. De kler seg for ikke å skille 

seg ut, eller for å bli del av en anonym ”masse”. Denne strategien har også sine fallgruber. 

Den krever også at en følger med, siden ”massen” også endrer seg. Kunststykket blir å sørge 

for verken å ligge foran eller etter et vanskelig definerbart mainstream uttrykk. Jeg tror at 

mange av oss som i faglig sammenheng betrakter ungdom og prøver å forstå dem, lett 

undervurderer det strevet det utvilsomt ligger i det å være såkalt ”vanlig” ungdom.  

 Men all ungdom, uansett variasjon i interesse for kropp og utseende, har en ting til 

felles. Deres utseende skal ”gjøres” et sted. Et viktig sted er hjemme hos dem selv. Her er 

klærne samlet, her finnes sminkesakene, her er det speil å kikke på seg selv i, enten de 

befinner seg på deres egne rom, i gangen eller på baderommet. De bedømmer og vurderer det 

de ser, og de har også en oppfatning om deres interesse for utseende, kropp og klær er større, 

mindre eller omtrent på samme nivå som andres.  

 Det finnes en spennende, men lite utforsket dialektikk mellom det som ungdom 

bedriver med hjemme, relatert til sitt ytre og det som skjer på offentlige arenaer sammen med 

annen ungdom. I dette spenningsfeltet vokser en eller annen form for interesse fram, en eller 

annen grad av interesse for trender og moter, utspent mellom ytterligheter som mote- og 

merkeslaven på den ene siden og ungdom som er uinteressert i dette på den annen side. 

Mellom dette finner vi kanskje ulike former for mainstream-løsninger, eller ulike former for 

tilbakelent, men kanskje likevel nøye innstudert ”individualisme”.  

 

Hvilke ungdommer bruker mer tid til eget utseende? 

 Som en ungdomsforsker som både ønsker å bevege meg innenfor kvalitative og 

kvantitative måter å dokumentere ungdoms ulike fortellinger om kropp og utseende, vil jeg i 

denne sammenhengen undersøke om det kan finnes en form for ”orden” i det tilsynelatende 

kaos av kollektive og individuelle uttrykk som jeg innledet med. Utgangspunktet er en bred 

nordisk undersøkelse som blant annet ser på mulige forbindelser mellom interesser og 

estetisk-kulturelle praksiser i privatsfæren og motsvarende interesser og praksiser i det 

offentlige rommet. I denne sammenhengen vil jeg dvele ved noen funn av kvantitativ karakter 

i et nordisk forskningsmateriale (Aagre et al 2002, Aagre 2003). Et utvalg på 277 ungdommer 



i byer og bynære kommuner i Danmark, Sverige og Norge svarte på spørsmål om sine 

preferanser og prioriteringer hjemme og ute. Tallene fra denne undersøkelsen vil blant annet 

kunne bidra med en viss kunnskap om hvilke grupper av ungdom som har høyere eller lavere 

interesse for eget utseende. Grunnlaget for tallene er ungdoms graderte vurdering av tidsbruk 

som har med utseendet å gjøre. Denne graderingen av tidsbruk er femdelt, i kategoriene 

”Ganske mye”, ”En del”, ”Lite”, ”Ingen” og ”Uaktuelt”. For oversiktens skyld vil jeg i den 

første tabellen nedenfor nøye meg med å  se på tallene i den høyeste kategorien. Jeg vil sette 

disse tallene opp mot enkelte utslagsgivende interesseområder på den ene siden, og de unges 

relative bruk av fritid på den andre siden. Med det siste mener jeg ungdoms rangering av 

hvilke former for fritid de bruker mest tid på utenom weekendene. Dette dreier seg om 

hjemmefritid (hjemme for seg selv eller med familien, foreningsfritid, fritid med venner 

hjemme hos seg selv eller hjemme hos venner og, som den siste kategorien, utefritiden. Til 

det siste regnes fritid som tilbringes sammen med andre venner i det offentlig uterom som 

gater, torv og streder, men uten nevneverdig voksenkontroll.  

 

Tabell 1: Andel av ulike grupper ungdom som bruker ”ganske mye” tid på eget 

utseende. Hovedvekt på jenter. Prosent.  
 
Gruppe Prosentandel  Antallet det regnes av 
Gutter   4.1 146 
Jenter 36.6 131 
Alle 19.5 277 
Uteorienterte jenter 52.1 48 
Jenter med relativt sterk 
interesse for trender og moter 

52.1 73 

Jenter med sterk interesse for 
musikk 

50.0 28 

Jenter med høy grad av 
ungdomskulturell orientering1

49.6 67 

Jenter som bruker særlig mye 
fritid hjemme med venner 
eller hjemme hos venner 

46.2 39 

Jenter med høy grad av 
interesse for sport 

42.9 61 

Særlig foreningsaktive jenter 37.5 32 
Jenter med høy grad av 
allmennkulturell orientering2

25.5 55 

                                                           
1 Ungdomskulturell orientering er en sammenstilling av interessen for musikk og interessen for de estetiske 
sidene ved ungdomsrommet. Høye samlede verdier gir høy grad av ungdomskulturell orientering 



Jenter med den sterkeste 
interessen for bøker 

19.6 46 

Jenter som prioriterer 
hjemmeliv høyt 

12.1 33 

 

 Som vi ser, er kjønnsforskjellene slående. En betydelig større prosentandel av jentene, 

36.6 mot 4.1, plasserer seg i kategorien som angir den høyeste graden av tidsbruk til eget 

utseende. Resten av tabellen handler om prosentandeler av ulike undergrupper av jenter, med 

fallende verdier for den andelen som plasserer seg i høyeste kategori. Som vi ser, er det de 

jentene som primært bruker fritiden i det offentlige rommet, vel å merke utenfor 

foreningslivet, som skårer høyest på den tiden de bruker til utseendet. Jenter med interesser 

innenfor musikk, trend og mote skårer særlig høyt. Også jenter med høy grad av 

ungdomskulturell orientering (se fotnote), skårer høyt.  

 Relativt høyt skårer også ungdom som bruker mest fritid hjemme med venner, enten 

ved å ha dem hjemme hos seg eller ved å være sammen med dem der de bor. Vi ser videre at 

de aller mest foreningsaktive jentene ikke skiller seg ut, verken ut i positiv eller negativ 

retning, når det gjelder tidsbruk til utseendet. 

 De som skårer lavest i tabellen, er de mest bokinteresserte og de mest 

hjemmeorienterte av jentene. Også jenter som både er aktive i foreningslivet og gode på 

skolen, altså jenter med høy grad av det vi betegner som allmennkulturell orientering, er 

mindre opptatt av utseendet enn snittet.  

 Det ser altså ut til at det er jenter med relativt lite kontakt med voksne i sitt daglige liv, 

som særlig skårer høyt når det gjelder tidsbruk på eget utseende. Tiden foran speilet hjemme 

ser ut til å representere et slags symbol på deres orientering bort fra hjemmet og familien og 

dragningen ut mot andre ungdommer på gater og streder i byer og forsteder. Musikkinteressen 

til disse jentene, som også kommer til uttrykk på jenterommene, blir et tegn på den samme 

ungdomskulturelle utadvendtheten. Denne formen for musikkinteresse kanaliseres i liten grad 

inn i musikkorganisasjonene, men spiller en rolle som felles interesse i det uformelle 

samværet de unge imellom. 

 I tabellen nedenfor har jeg valgt å konsentrere meg om de sammenhengene som 

materialet viser mellom guttenes tidsbruk til eget utseende og noen av deres øvrige kulturelle 

praksiser i hverdagen. For lettere å kunne sammenligne med jentene i tabellen over, har jeg 

valgt å slå sammen kategoriene ”ganske mye” og ”en del”. Det er til sammen 37% av guttene 
                                                                                                                                                                                     
2 Allmennkulturell orientering er en sammenstilling av grader av skoledyktighet og grader av aktivitet innenfor 



som har plassert seg i disse kategoriene, altså svært likt den andelen av jentene (36.6%) som 

har plassert seg i øverste kategori (se Tabell 1). 

 

Tabell 2 Andel av ulike grupper gutter som plasserer seg i de to høyeste kategoriene når 

det gjelder tidsbruk til eget utseende.  

Gruppe Prosentandel Antallet det regnes av 
Uteorienterte gutter 54.8 42 
Gutter som trener hjemme 51.9 52 
Gutter med høy grad av 
ungdomskulturell orientering 

48.8 41 

Gutter med relativt sterk 
interesse for trender og moter 

45.2 62 

Gutter med relativt høy 
interesse for sport og idrett 

44.9 78 

Gutter med høy grad av 
allmennkulturell orientering 

44.2 52 

Gutter med relativt stor 
interesse for musikk 

42.9 91 

Gutter med den sterkeste 
interessen for bøker 

37.5 32 

Gutter som prioriterer 
foreningsliv høyt 

35.7 42 

Gutter som prioriterer 
hjemmeliv høyt 

32.1 56 

Gutter som bruker særlig mye 
fritid hjemme med venner 
eller hjemme hos venner 

31.7 41 

 

 Vi ser at også de uteorienterte guttene, i likhet med jentene, har en relativt høy andel 

som er opptatt av å bruke tid på utseendet. De som interesserer seg for sport, trening, musikk 

og trender/moter, bruker mer tid på utseendet enn andre grupper. Også her ser vi de samme 

tendensene som blant jentene.  

 Blant guttene er de bokinteresserte omtrent like opptatt av utseendet som gutter ellers. 

Her skiller de seg klart fra de bokinteresserte jentene, som vi så var betydelig mindre opptatt 

av utseendet enn andre jenter. Guttene som prioriterer hjemmeliv høyt, har bare en ubetydelig 

lavere andel enn snittet med en viss interesse for utseendet. Som vi så, var tidsbruken på 

utseendet ekstremt lavt blant de mest hjemmeorienterte jentene. 

                                                                                                                                                                                     
foreningslivet. Høye samlede verdier gir høy grad av allmennkulturell orientering. 



 En annen kjønnsforskjell har med allmennkulturell orientering å gjøre. Jentene med 

denne orienteringen var mindre opptatt av utseendet enn snittet, mens guttene her lå over 

gjennomsnittet.  

 Generelt kan vi si at den sterkere interessen for utseendet blant jentene og den økte 

tidsbruken som følger av dette, ser ut til å skape større kontraster mellom delkulturer der enn 

blant guttene.  

 

Kroppen og den symbolske kreativiteten 

 Denne undersøkelsen er for grovkornet til å kunne si noe mer presist om hva ulike 

former for iscenesettelser av kropp og utseende blant ungdom rent subjektivt kan bety. Det er 

mange måter å være opptatt av utseendet på. Den tiden ungdom bruker til å trene opp 

magemuskler eller til å nappe ut hår fra øynebrynene, handler ikke nødvendigvis 

sammenlignbare former for opptatthet av det ytre.  

 Vi vet også for lite om hva slags lyst og tvang som eventuelt ligger i den enkeltes 

fokusering på eget utseende. Det ikke urimelig å anta at følelsen av å kunne skape noe med 

egen kropp, vil ha betydning for hvilken følelse som er mest framtredende. Jeg ønsker å 

avrunde denne artikkelen ved å formidle noe om et teoretisk bidrag som den engelske 

etnografen Paul Willis har kommet med i sin ungdomsforskning. Hans begrep om symbolsk 

kreativitet vil etter mitt syn kunne være nyttig også i denne sammenhengen.  

 I sin bok Common Culture (1990), kritiserer Willis forskningen for å være for lite 

opptatt av ungdoms kommunikative og symbolske hverdagskompetanse. Det som allment 

betraktes som kreative og estetiske kvaliteter, har i for stor grad kunsten som normativt 

forbilde. Kunsten er som regel innelukket i egne institusjoner, fjernt fra mange unges 

hverdagserfaringer. Med sin innebygde konstruksjon av ”høyere” former for kulturelle 

uttrykk, som kontrast til de ”lavere”, bidrar kunstinstitusjonene til å degradere de gruppene av 

befolkningen som står fjernt fra dette kunstbegrepet. Dette gjelder ikke minst ungdom fra 

mindre privilegerte lag. 

 Willis oppgraderer det kulturelle og estetiske symbolarbeidet som ligger i det å skape 

betydning gjennom kropp og utseende; for eksempel med bevegelsesformer og dans, med 

populærmusikalsk smak og viten og ved det å beherske kunsten å imitere og fortelle historier. 

For Willis er dette ikke primært individuelle kvaliteter, men noe som skapes i fellesskap med 

andre. Willis betrakter dette som unge menneskers kunstformer, som former for symbolsk 



kreativitet som er naturlig innbakt i hverdagslivet selv. Denne kreativiteten har for Willis tre 

hovedkanaler – språk, drama og kropp.  

 Med den språklige kanalen tenker Willis på de språklige kodene som skapes blant 

grupper av unge, gjennom slang, lokal humor og interne betydninger. Gjennom drama kan de 

unge karikere sentrale figurer i sin hverdag. Practical jokes er et eksempel på dramatiserte 

handlingsforløp som kan ha betydning for gruppefellesskapet og for å trekke opp grensene 

mellom en gruppe og de som er på utsiden av denne.  

 Kroppen er en integrert del av både språket og av det dramatiske. I tillegg har kroppen 

et potensielt repertoar av uttrykksformer. Den gir i seg selv en mulighet for dekorering. Håret 

kan  farges i sterke toner og huden kan gjennomhulles på forskjellige måter. Kroppen kan 

både brukes til å uttrykke at en vil skille seg ut og at en vil være lik de andre. Ved hjelp av 

symbolsk kreativitet kan selv en (for) tung og stor kropp gjøres om til et fortrinn, til en måte å 

tydeliggjøre styrke og suverenitet på. Dette gjorde den overvektige artisten Fats Domino fra 

han slo gjennom på slutten av 1940-tallet. Det gjør også enkelte av de storvokste 

hiphopstjernene nå på 2000-tallet, selv innenfor en sjanger hvor de stramme magemusklene er 

en dominerende kroppslig norm. 

 Willis’ begreper kan bidra til å skape en større form for ydmykhet når det gjelder å 

forstå det tvetydige forholdet mellom ungdomskultur og kropp. Det gjør det også vanskeligere 

å postulere at det finnes en slags gitt gyllen middelvei når det gjelder graden av opptatthet 

som ungdom ”bør” ha av sin egen kropp og sitt eget utseende. En veldig liten interesse for 

dette kan også bety at den unge er mer opptatt av litteratur og av åndelige verdier og 

prioriterer dette. Vi kan heller ikke utelukke at mye tid til utseendet også kan bety at den unge 

har glede av den muligheten for lekende utfoldelse som ligger i ens egen kropp, eller som en 

kollektiv og symbolsk kommunikasjonsform sammen med andre.  

 Plakatteksten jeg startet artikkelen med satte opp en motsetningsforhold mellom å ha 

en kropp og å være en kropp. Willis antyder en tredje mulighet, en mulighet som overskrider 

begge betydningene – muligheten for å gjøre en kropp eller for å skape en kropp.  
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