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Figur 1. Til venstre er deler av en autentisk forside av VG. Til høyre er deler av en manipulert  

versjon, der vi har lagt til mer nakenhet i bildene. 
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Innledning og bakgrunn 

Nakenhet omringer oss nærmest hvor enn vi ser i dagens samfunn. I sosiale medier florerer 

mer eller mindre nakne kropper på millioner av bikini- og treningsbilder, og i reklameverden 

har nakne kropper blitt brukt til å selge alt fra biler til sigaretter helt siden 1800-tallet 

(Psychology for Marketers, 2013). Vi får servert nakenhet gjennom mangfoldige kanaler, 

som for eksempel musikkvideoer, markedsføring, filmer, og ikke minst; i dagens medier. 

 

Dagens presse er helt avhengige av klikk for å overleve, og iblant er terskelen lav for å ty til 

virkemidlene sex og nakenhet. Under Nordiske Mediedager i Bergen i 2015, fortalte 

masterstudent Tine Eide at det er mye hud og sex i dagens nettaviser. Etter å ha utført en 

telling av «nakensaker» i norske nettaviser over flere uker, kunne hun melde om at hele 6,5% 

av sakene på Nettavisens forside inneholdt bilder med nakenhet. VG fulgte på andreplass 

med 3,5%, etterfulgt av Dagbladet med 2% (Medier24, 2015).  

  

Under en debatt om nettjournalistikk i 2014, kunne Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum 

meddele at de ville endre bildebruken etter massiv kritikk i sosiale medier. «Vi skal ta vekk 

umotiverte sexbilder. Vi skal fortsatt skrive om sex og samliv, og når du gjør det er det 

relevant å ha bilder av nakenhet. Men vi skal ikke skrive om flått og illustrere det med et 

bilde av en halvnaken dame i en eng». Fire uker etter innføringen forteller Stavrum at 

Nettavisen ikke har opplevd noe endring i trafikken. «Jeg tror det gir den positive effekten at 

vi oppfattes som et mer vesentlig medium.» fortalte han (Journalisten, 2014). 

  

I dette prosjektet har vi hatt et ønske om å utforske nytteverdien og effekten av bruk av 

nakenhet. Vil mer nakenhet være positivt for nettaviser? Vil det kunne gi flere klikk, og 

større engasjement fra leserne? Eller vil en økt bruk ha en negativ innvirkning på leserne?  

  

I første del av oppgaven gjør vi rede for prosjektets formål, bakgrunn og metode. Deretter vil 

vi presentere og analysere funnene fra den objektive undersøkelsen. Til slutt vil vi komme 

med en evaluering rundt hva som fungerer og hva som ikke fungerer i designet vi testet, før 
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vi avslutter med å svare på om det vil være positivt for dagens nettaviser å fokusere mer på 

kropp og nakenhet i bildebruken sin, eller ikke.  

  

Formål  

Idéen til prosjektet ble bygget på ren nysgjerrighet, og et felles engasjement rundt temaet. Vi 

hadde en genuin interesse for å utforske og finne ut av hvordan folk forholder seg til nakenhet 

i nettaviser. Vi hadde også et ønske om å skrive en oppgave som kunne ha nytteverdi for 

noen. Vi håper den ferdige evalueringen kan være til nytte for Norges media, spesielt 

nettaviser som VG, Aftenposten, Dagbladet og Nettavisen, men også andre lignende 

mediefirmaer.  

 

Vi har fordelt arbeidet jevnt gjennom hele prosjektet, og samarbeidet godt. 

VG 

Vi har valgt å bruke VG i vår eksperimentelle evaluering fordi det er Norges største nettavis 

med 1,9 millioner lesere (Medienorge, 2017). De fleste kjenner til avisen, og den dekker alt 

fra lettbeint underholdning og kjendissladder, til tyngre nyhetsstoff som økonomi og politikk. 

Tall fra Medienorge (2017) viser også at 1,4 millioner av VGs brukere leser avisen på mobil. 

Det betyr at avisen er tilgjengelig og kan leses der brukerne befinner seg. 

 

VG er en tabloidavis med store bilder og fengende overskrifter, og innholdet er veldig 

varierende. I vårt prosjekt har vi manipulert en VG-forside og konstruert mer hyppig 

nakenhet enn det vanligvis er, med bruk av bilder, video og tekst. Noen av bildene har VG 

tidligere brukt på forsiden, mens andre er av litt drøyere karakter. VG bruker selv stor grad av 

nakenhet i noen av sine artikler (se figur 2). Det store spørsmålet som vi skal forsøke å svare 

på i evalueringen er; ville mer bruk av nakenhet fungert positivt for VG? 
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Figur 2: Et eksempel på nakenhet i bilder til VGs artikler, dette ble publisert mandag 1.april 2019. 

Forsidens oppsett 

Visuelt sett er VGs forside bygget opp etter et konsistent designprinsipp som går ut på at 

lignende funksjonalitet skal fungere på lignende måte (Nordbø, s.43). Alle artiklene 

presenteres med et bilde og en tittel med identisk font under. Valg av bilde og tekst blir derfor 

en viktig del av det journalistiske arbeidet for å fange oppmerksomhet. 

Bildebruk 

Vær Varsom-plakaten, som VG er pålagt å følge som norsk avis, sier i punkt 4.10 at en skal 

være varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige ( Norsk 

Presseforbund, 2015). Hvis bildet ikke er troverdig, mister også resten av journalistikken 

troverdighet (Handgaard .mfl, 2017, s. 298). Dermed må journalisten finne en balanse med et 

bilde som fanger oppmerksomhet, har relevant vinkling og i tillegg er troverdig i forhold til 

innholdet. Dette er to av kriteriene vi vil evaluere designet ut ifra.  
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Metode  

For å kunne definere tydelige funn har vi brukt flere datainnsamlingsteknikker, såkalt 

metodetriangulering. Metodisk triangulering går ut på å ta i bruk ulike 

datainnsamlingsteknikker (Preece .mfl s. 230). I vårt tilfelle inkluderer dette observasjon ved 

hjelp av teknisk utstyr som gir oss objektive data i form av fysiologisk respons, etterfulgt av 

et intervju som gir oss subjektive data i form av verbal respons. De ulike responsene styrker 

hverandre og vi kan lettere argumentere rundt funnene våre.  

 

Metoden som inkluderer teknisk utstyr åpner for at vi kan finne flere forhold enn det som er 

mulig gjennom kun en samtale med deltakerne. Et bredt spekter av fysiske og følelsesmessige 

målinger kan hjelpe oss med å få god innsikt i hvordan en deltaker opplever en løsning eller 

et grensesnitt. (Lazar, 2017, s. 369) 

Intervju 

Før testen startet vi med et par innledningsspørsmål rundt deltakernes forhold til VG og 

nyhetsmedier. Testen ble avsluttet med et semistrukturert intervju. Det vil si at vi tok 

utgangspunkt i en intervjuguide, med muligheten til å legge til eller trekke fra spørsmål 

fortløpende gjennom intervjuet dersom det var behov for det (Nordbø, s. 82). I vårt tilfelle var 

det relevant å legge til spørsmål basert på observasjonene vi gjorde underveis i testen. 

Intervjuet ga oss subjektive data, som kunne støtte opp under de dataene vi samlet med det 

tekniske utstyret.  

Utstyr 

I undersøkelsen observerte vi det underbevisste, og vi brukte derfor utstyr som ga oss tilgang 

til underbevisste prosesser. I vår observasjon brukte vi eye tracking-briller (på norsk: 

blikksporingsbriller) i kombinasjon med biometrisk utstyr i form av et armbånd som fanger 

fysiologisk data.  
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Blikksporingen viste oss nøyaktig hvor og hvordan deltakerne så på testmaterialet, altså hvor 

blikket deres ble fokusert og flyttet. Blikksporingsbrillene viste hva deltakerne var bevisst og 

oppmerksom på til enhver tid, med en så stor nøyaktighet at det til og med kunne avsløre 

deres ubevisste øyebevegelser (Schiessl, 2003). Vi brukte brillene Tobii Pro Glasses 2 som 

tar opptak av det brukeren ser, i tillegg til øyebevegelsene i sanntid. En liten sirkel indikerer 

akkurat hvor han eller hun ser. Hvis vi kan forstå hvordan brukere flytter øynene når de 

utfører en oppgave eller ser gjennom en løsning, kan dette resultere i et godt innblikk i hvor 

oppmerksomheten er fokusert, og eventuelt hvor den ikke er det (Lazar mfl, 2017, s. 371). 

 

Når en skal tolke dataene fra blikksporingen ser en etter klassifiserte øyebevegelser 

som blant annet fiksering, sakkader, blikkpunkt og smooth pursuit. En fiksering oppstår når 

brukeren fokuserer på et punkt i mer en 30 millisekunder. Sakkader er bevegelser som 

oppstår mellom fikseringene. Fikserer en på flere punkt som er nære i både tid og rom kan vi 

anta at området er et blikkpunkt. Begrepet smooth pursuit brukes når øynene følger det som 

er i bevegelse. (Holmqvist, 2017, s. 18). 

 

For å få en enda dypere innsikt i objektive data tok vi i bruk Empatica E4 wristband, som er 

et armbånd som tar opp fysiologisk respons i form av puls, hjerterytme, svette, temperatur og 

bevegelse. Videre i oppgaven vil dette armbåndet bli henvist til som «stressarmbånd». For å 

tyde de fysiologiske dataene tok vi i bruk softwaren Observer XT som kunne konvertere de 

analoge signalene til digital form. Softwaren ga oss målingskurver for alle de fysiologiske 

utslagene, som vi kunne bruke til analysen (Lazar mfl, 2017, s. 382).  

 

Vi valgte å utføre testen på et nettbrett, da en stor skjermflate er optimal for å fange opp 

detaljerte øyebevegelser. I tillegg ville et nettbrett gi deltakerne den naturlige opplevelse av 

det å fysisk scrolle på en touchskjerm med et relevant grensesnitt, da tre fjerdedeler av VGs 

brukere leser nyhetene på en mobil med de samme funksjonene. 
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Deltakere  

Vi bestemte oss tidlig for at vi ville teste en mann og en kvinne i dette prosjektet. Vi ønsket å 

se om de reagerte ulikt, men med kun to deltakerer var vi klare over at vi ikke kunne 

begrunne ulikhetene basert på kjønn. Med kun én deltaker av hvert kjønn kunne vi ikke få 

representative svar på om det var kjønnene som avgjorde forskjellene i hvordan de opplevde 

løsningene våre, men vi kunne gjøre oss noen antagelser. Hovedteorien vår var at det ikke 

ville være store forskjeller i hvordan deltakerne reagerte i den objektive testen.  

 

Deltakere Alder Kjønn Leser VG Enhet 

Deltaker 1 25 Mann Daglig Mobil 

Deltaker 2 21 Kvinne Daglig Mobil, PC 

Figur 3: Tabell som introduserer deltakerne i vårt eksperiment.  

Utførelsen  

De to testene ble utført på Media City Bergen, i et rom sammen med en deltageransvarlig og 

en teknisk ansvarlig. I et annet rom satt to observatører, som gjennom skjermdeling kunne 

følge den objektive undersøkelsen. Observatørene skrev notater i tillegg til å formulere 

eventuelle spørsmål basert på de objektive dataene, som kunne tas med i det avsluttende 

intervjuet.  

  

I testen fikk deltakerne presentert to forskjellige versjoner av VGs forside. Den ene versjonen 

var den manipulerte utgaven som inneholdt mer nakenhet enn vanlig. I tillegg til denne, 

valgte vi å eksponere deltakerne for en autentisk VG-forside fra en vilkårlig dag. Dette gjorde 

vi for å få et godt sammenligningsgrunnlag for å tolke dataene best mulig, og for å få 

muligheten til å trekke konklusjoner basert på disse sammenligningene. Deltakerne fikk 

presentert de to ulike forsidene i motsatt rekkefølge, for å få en pekepinn på om selve 

rekkefølgen kunne ha noe å si for utslaget på de fysiologiske dataene. 

  

8 av 21 



Deltakerne skrev under på et samtykkeskjema med formell informasjon, men vi informerte 

ikke konkret om at det var nakeninnholdet vi ville teste. Dette for at vi kunne få mest mulig 

ekte reaksjoner under testen. Deltakerne fikk så på seg blikksporingsbriller og stressarmbånd. 

Deretter fikk de instrukser om å scrolle gjennom forsiden til VG på vanlig måte, og gjøre seg 

kjent med sakene. I tillegg viste vi dem en kort promofilm for den kommende sesongen av 

realityprogrammet «Ex on the Beach» som fokuserer mye på kropp og nakenhet, som er en 

typisk film VG kunne hatt på forsiden. Testen ble avsluttet med det semistrukturerte 

intervjuet.  

Analyse  

Da vi introduserte deltakerne for både en manipulert og en autentisk versjon av VG fikk vi 

data rundt hvordan deltakerne bruker og opplever VG slik som den er i dag, samtidig som vi 

fikk noe å sammenligne den manipulerte versjonen med. Deltaker 1 startet med den 

autentiske versjonen av VG, og vi så raskt hans lesemønster. Han virket veldig bevisst på 

hvordan han leser nyheter, og fortalte oss i intervjuet at han først leser overskriftene for å se 

om innholdet er av interesse før han ser på bildene. Når Deltaker 1 fikk den manipulerte 

versjonen av VG oppdaget han umiddelbart at denne var manipulert, og mistenkte at vi ville 

teste hans reaksjon på nakenhet og kropp. Deltaker 2 startet med den manipulerte versjonen 

av VG og tenkte verken at den var manipulert eller at det var nakenhet vi skulle teste. Hun 

bemerket likevel at det var litt mer nakenhet enn vanlig på den manipulerte VG-forsiden. Vi 

vil nå presentere våre hovedfunn fra undersøkelsen.  

 

Mønsteret brytes  

Blikksporingen viste at deltakerne generelt hadde en fin flyt i hvordan de fikserte på 

overskrifter og bilder. Denne flyten ble et slags mønster på den autentiske versjonen av VG, 

mens på den manipulerte versjonen endret dette mønsteret seg når bilder med nakenhet 

dukket opp på skjermen. Blikket flyttet seg mye raskere over dette innholdet i sakkader uten å 

fokusere på verken bildet eller tekst. Den naturlige flyten i blikket forsvant og deltakerne tok 

gjerne omveier med blikket for å unngå innholdet. Første fiksering etter disse sakkadene varte 

9 av 21 



ofte litt lenger enn ellers i testen, spesielt hos Deltaker 1. Det virket nesten som deltakerne 

festet øynene i en trygg sone, og hvilte litt før de gikk videre (se figur 4).  

 

 

Figur 4: Skjermdump fra opptak fra blikksporingen til Deltaker 1 når han så på den manipulerte 

versjonen av VG. Blikket stoppet lengre enn vanlig mellom to bilder av kvinnekropper.  

 

Ettersom Deltaker 1 var veldig mistenksom rundt hva vi skulle teste, virket det som at han 

bevisst unngikk dette innholdet. Det var veldig tydelig at han ikke ville bli tatt i å se på de 

dristige bildene. Deltaker 2 virket mindre bevisst på at hun unngikk innholdet, men fortalte 

senere at hun synes det var litt ubehagelig å se på innholdet under observasjon.  

 

«Oi, der var det en naken person liksom» 

I intervjudelen etter testen spurte vi Deltaker 2 om hun prøvde å unngå bildene med mye 

nakenhet, og hun svarte «Ja, jeg tenkte først litt over det.. Men det er et blikkfang så man ser 

jo dit, men så bare oi,  der var det en naken person liksom». Det kan virke som at hun blir 

stresset av innholdet og derfor velger å flytte blikket. Dette ga ikke nødvendigvis fysiologiske 

utslag på armbåndet, men endringene i blikket viste uansett en reaksjon til innholdet. Da 

blikket flyttet seg raskere og mer ukontrollert enn ellers, virket det som hun ville bort fra 

innholdet. 
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Helt i slutten av den manipulerte stimulien brukte vi et relativt drøyt bilde, der en tydelig 

kunne se omrisset av penisen til en mann under undertøyet han hadde på seg. Dette vekket 

sterke reaksjoner hos Deltaker 2 (se figur 5). Den høye kurven starter når hun fikk øye på den 

nesten helt nakne mannen. Blikket festet seg først mellom bena på mannen, før hun fulgte 

omrisset av penisen (se figur 6). Denne gangen ble ikke blikket umiddelbart tatt bort fra 

bildet, da hun heller så videre opp på magen til mannen. Hun så bort fra bildet først etter at 

hun hadde sett på mannens brystvorter. Hun studerte ingen av de andre bildene med nakenhet 

på samme måte, og målingene før dette var ellers veldig stabile under testen.  

 

Figur 5: Skjermdump av resultat fra måling av hjerterytme til Deltaker 2 da hun så på den manipulerte 

versjonen av VG. Den høye kurven starter når deltakeren se på den nesten helt nakne mannen.  

 

 

Figur 6: Skjermdumper fra opptak fra blikksporingen til Deltaker 2. Blikket hennes fulgte penisen på 

bildet.  

 

Begge deltakerne fortalte at de hadde et veldig avslappet forhold til nakenhet, og at kropp er 

kropp. Selv om Deltaker 2 snakket om et sunt forhold til kropp, sa hun også «Jeg syns det er 

ubehagelig med medieinnhold som viser nakenhet i offentlige settinger. Det kan være 

ubehagelig når folk har på litt klær også, men det ser man jo ofte på VG». Dette kan være en 
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bekreftelse på at deltakeren endret blikkmønsteret fordi hun ble observert. Det er et kjent 

fenomen at atferd kan endres under observasjon, og dette er ofte kalt Hawthorneeffekten 

(Halle og Tjora, 2014). Funnet er likevel relevant da handlinger på mobil ofte kan bli 

observert av de rundt oss.  

Bare en liten titt 

Selv om vi flere ganger så at deltakerne unngikk innholdet, så vi også noen lynkjappe blikk 

hoppe tilbake til det mest sentrale i bildene. Dette skjedde oftest på Deltaker 1, da han flere 

ganger kastet et siste blikk på puppebilder han hadde unngått før han scrollet seg videre ned 

på siden. Dette viste oss at deltakeren hele tiden hadde kontroll på mer enn bare det innholdet 

han fokuserte på. Selv om blikket var et helt annet sted på skjermen, visste han godt hvor de 

ulike bildene befant seg. På bakgrunn av dette kunne vi også anta at deltakerne fikk med seg 

innholdet vi ville teste, selv om de ikke fokuserte på alt. Funnet fortalte oss også at det var 

noe med disse bildene som deltakeren ikke vil gå glipp av, da det ble tatt en siste titt.  

 

Figur 7: Skjermdump fra opptak fra blikksporingen til Deltaker 1. Begge eksemplene viser at blikket 

til deltakeren hopper tilbake til en artikkel han har prøvd å unngå i det han begynner å scrolle seg 

videre ned på siden.  

 

Nekter å se på kroppen 

På samme måte som nakenhet ble unngått i den manipulerte VG-stimulien, så vi at det 

samme skjedde når Deltaker 1 skulle se på videoen vi testet. Da øynene normalt har en 

smooth pursuit og følger det som er i bevegelse og levende i filmen, valgte Deltaker 1 heller å 
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se på bakgrunnen og bort fra menneskene i filmen (se figur 8). I starten av videoen var det et 

motiv av en kvinne i et basseng som hadde tydelige fokus ved brystene. Deltaker 1 flyttet 

umiddelbart blikket ned i vannet istedenfor å se på kvinnen. Da hver person i filmen ble vist i 

noen sekunder klarte Deltaker 1 rolig å flytte blikket litt etter litt mot ansiktet på personene.  

 

 

 

Figur 8: Skjermdumper fra opptak fra blikksporingen til Deltaker 1 da han skulle se videoen. Bikket 

starter hele tiden med å feste seg bort fra det som er i fokus.  

 

Igjen så vi at deltakeren hadde full kontroll på hva som var på skjermen, uten å faktisk se 

direkte på innholdet. Han fortalte at han ikke hadde noe interesse for programmet Ex On The 

Beach som filmen markedsførte, og at slikt innhold hørte mer hjemme i Se og Hør. Det som 

var interessant da han sa dette var at pulsen økte veldig (se figur 9). Dette kan blant annet 

bety at han ikke var helt ærlig, og faktisk har sett litt på lignende programmer, eller at han 

bare brenner veldig for temaet som motstander. Vi så at pulsen økte flere steder i intervjuet. 

Det økningene har til felles er at de oppstår når han snakker om det manipulerte innholdet. Vi 

kunne også se at både svetten og kroppstemperaturen økte (se figur 10 og 11) i løpet av 

intervjuet. Under selve testen valgte han å unngå nakenhet, men i intervjuet var han derimot 

nødt til å både tenke på og snakke om bildene. Det er vanskelig å si nøyaktig om han fikk 

disse utslagene fordi han er engasjert eller fordi han synes det er ubehagelig å snakke om 

innholdet, men vi antar at det er en blanding.  
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Figur 9: Skjermdump av hjerterytmen til Deltaker 1 under intervjuet. De høye kurvene oppstår når 

deltakeren snakker om videoen og det manipulerte innholdet.  

 

 

Figur 10: Skjermdump av temperaturen til Deltaker 1 under intervjuet. Temperaturen har en jevn 

stigning under intervjuet. 

 

Figur 11: Skjermdump av svetten til Deltaker 1 under intervjuet. Svetten stiger raskt i starten av 

intervjuet og holder en liten stigning videre i intervjuet.  

 

Mister tillit 

Bakgrunnsteorien vår sa at bilder er en viktig del av journalistikkens troverdighet (Handgaard 

.mfl, s.298). Da bilder er et av hovedvirkemidlene i en artikkel så vi det som nødvendig å 
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kartlegge hvilken troverdighet bildene med nakenhet hadde hos deltakerne. Deltaker 1 svarte 

tydelig og virket personlig engasjert da vi spurte om det var noe av innholdet han ikke hadde 

tillit til. «Ja! Jeg hadde verken tillit til eller interesse for mange av sakene». Han fortsatte med 

å nevne flere av de manipulerte artiklene med mye nakenhet, og sa at noen av dem rett og 

slett var ubehagelige, som igjen gjorde at han mistet tillit til innholdet. Han nevnte til slutt at 

mange av sakene var ubehagelige fordi de kan relateres til kroppspress, noe han er sterkt i 

mot.  

 

«Jeg leser aviser for å lese nyheter, og folk som tar ut silikon er ikke nyheter for min 

del. På VG kommer alltid et eller annet kropps- eller kjendisrelatert på høyre siden. 

Det er det området jeg ser minst på, med unntak av nyhetsoppdateringen øverst» - 

Deltaker 1  

 

Videre spurte vi om han hadde vært komfortabel med å lese den manipulerte versjonen av 

VG i folksomme omgivelser, og han svarte «Jeg hadde absolutt ikke lest VG om det så ut 

som den manipulerte versjonen, verken privat eller offentlig». Ettersom dataene våre viste at 

han ikke ville se på mye av innholdet, stemmer det nok at deltakeren ikke ville brukt VG 

offentlig om innholdet var like drøyt og hyppig som i vår versjon av VG.  

 

Deltaker 2 nevnte også at hun ikke hadde tillit til flere av de manipulerte artiklene, men i 

motsetning til Deltaker 1 sa hun også at hun ikke hadde tillit til flere av VGs originale 

artikler. Blant annet uttalte hun «Jeg syns VG+-sakene er sånne unødvendige artikler og så 

tror jeg ikke på de tiltakene de skriver om heller». Et interessant funn her var at to av sakene 

hun spesifikt nevnte at hun ikke hadde tillit til, var originale VG-saker (se figur 12). 
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Figur 12: Skjermdump av noen av artiklene som Deltaker 2 spesifikt nevnte at hun ikke hadde tillit til. 

Artikkelen til høyre er manipulert, de to andre er hentet fra VG.  

 

Begge deltakerne sa at de ikke ville klikket seg inn på mange av sakene om VG så ut som den 

manipulerte versjonen. Deltaker 2 trodde hun ville brukt VG uansett, men at hun hadde bladd 

raskt forbi innholdet som var ubehagelig i folksomme omgivelser.  

Kritisk evaluering 

Som nevnt innledningsvis, er det en del hud og sex i norske nettaviser. Etter å ha fulgt med på 

VGs forside i en periode på 3 uker, har vi sett at det til enhver tid er mellom 5 og 10 saker 

som inneholder bilder med nakenhet. 

Tillit og troverdighet 

Basert på innsikten vi tilegnet oss gjennom undersøkelsen, kan vi si at til tross for at 

deltakerne har et naturlig forhold til kropp, liker de ikke å se på nakenhet under observasjon. 

Noen saker kan til og med vekke ubehag hos dem når de vet at de blir observert. Vi oppfatter 

det som at deltakerne vil holde sine fysiologiske reaksjoner til nakenhet private. Dette kan 

føre til at publikum hopper over saker som bruker nakenhet som virkemiddel, i tillegg til at 

saken får mindre tillit fra dem, slik vi viste tidligere i analysen. Dette bekreftes når Deltaker 1 

nevner at mange av artiklene ikke var nyhetsverdige, men passet bedre inn i sladdermagasiner 

som Se og Hør. Selv om mange bilder fungerer som blikkfang, fører ikke dette nødvendigvis 

til klikk, slik vi så i innledningen der Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum meddelte at 

trafikken ikke hadde gått ned etter at de sluttet med umotiverte sex- og kroppsbilder.  
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Undersøkelsene våre viser at leseren kan finne artikkelen mindre troverdig når et bilde med 

mye hud representerer artikkelen på nettavisens forside. Dersom dette er et gjentagende 

fenomen, vil det være nærliggende å tro at leseren også kan finne hele avisen mindre 

troverdig, ikke bare de aktuelle artiklene. Vi kan på bakgrunn av dette si at nettavisene gjerne 

bør satse mer på bilder uten mye hud og kropp. Som nevnt tidligere er et relevant punkt i Vær 

Varsom-plakaten at en skal være varsom med bruk av bilder i en annen sammenheng enn den 

opprinnelige. Når nettaviser bruker bilder som spiller på kropp og sex i artikler som 

overhodet ikke handler om dette, vil det etter vår mening stride mot dette punktet i Vær 

Varsom-plakaten. 

Kroppspress 

Et svært dagsaktuelt tema, som til stadighet har vært oppe til debatt de siste årene, er 

kroppspressproblematikken. Som nevnt tidligere i analysen, påpekte Deltaker 1 at han 

relaterte bilder som viste mye hud og kropp i nettaviser til kroppspress. Bilder og ytringer 

som kan bidra til kroppspress kan invitere til heftig debatt der mange har sterke følelser og 

meninger knyttet til temaet. Dette kan være en ytterligere negativ konsekvens av bilder som 

viser mye hud. 

 

Vi vil oppfordre dagens nettaviser til å være svært bevisst på dette punktet da det potensielt 

kan bidra til å svekke leserens tillit ytterligere, sammen med de yngre leserens selvtillit. 

Spesielt VG, som den mest leste avisen i Norge, bør ta ansvar for hvilke konsekvenser deres 

innhold kan ha for befolkningen.  

Underbevisst blikkfang 

Et annet interessant funn fra analysen er at selv om begge deltakerne bryter sitt vanlige 

blikkmønster ved å se bort fra nakenbildene, klarer de ikke helt å unngå dem likevel, og de 

har en tendens til å ta en rask titt på dem før de blar seg videre. Dette kan si noe om at 

nakenbilder likevel er et blikkfang og skaper oppmerksomhet underbevisst, på tross av at en 

prøver å unngå det. Selv om blikket tvinges raskt tilbake, er det imidlertid ikke gitt at dette er 

positivt. Det kan være blikket føres tilbake grunnet en følelse av flauhet eller ubehag.  
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Positive funn 

Av positive funn, kan vi nevne at ingen av deltakerne reagerte nevneverdig på nakenheten på 

den autentiske forsiden de ble vist under testen. Når 5-10 av ca. 140 saker på VGs forside 

inneholder bilder med hud og kropp, kan vi si at det ikke er nevneverdig mye. Men funnene 

våre bør likevel få VG til å stille seg selv spørsmålet; Er 5-10 saker med nakenhet og kropp 

5-10 saker for mye? Som vi har sett gjennom egen undersøkelse og teori, gir ikke bilder med 

nakenhet og kroppsfokus mange positive effekter. Tvert imot kan de gi leseren en negativ og 

ubehagelig opplevelse. Dessuten viste som tidligere nevnt Nettavisens redaktør til at en 

nedgang i seksualiserte bilder ikke hadde noen innvirkning på trafikken. Så hva er da de gode 

grunnene til å bruke denne type bilder? Vi finner ingen, og det tror vi ikke VG gjør heller. 

Med andre ord; VG og dagens nettaviser er generelt gode på bildebruk, men de kan fortsatt 

bli enda bedre.  

Råd og oppfordringer 

Som analysen viser, er ikke problemet nødvendigvis det å se nakenhet i seg selv, men å få det 

ufrivillig opp på skjermen i settinger der en ikke ønsker det. Et konkret råd til VG kan være å 

bruke et mindre avkledd bilde på forsiden, med et ikon som viser at dersom brukeren klikker 

seg inn på artikkelen, vil bilder med mer nakenhet vises. I artikler og videoer med innhold 

som kan oppfattes støtende eller opprørende, presiseres det gjerne i tittelen «NB: Sterke 

bilder». Vi mener ikke at en trenger å gå like drastisk til verks, men et lite ikon som forteller 

leseren at bilder med mye hud og kropp kan dukke opp dersom han eller hun klikker seg inn 

på artikkelen, kan være hensiktsmessig. Det gir leseren kontrollen tilbake, og løser problemer 

de kan oppleve med å ufrivillig få nakenhet opp på skjermen de leser nyheter på.  

 

Vi vil råde VG og andre nettaviser til å tenke nøye gjennom om bilder som inkluderer 

nakenhet er viktig for, og ikke minst passende til, artikkelen. En oppfordring er også at de må 

være svært bevisst på sitt ansvar for sine lesere, spesielt med tanke på den yngre 

lesergruppen. Å risikere å bidra til kroppspress ved publisering av lettkledde bilder er uheldig 

både for leserne og for VG. 

18 av 21 



Konklusjon 

Ville mer bruk av nakenhet fungert positivt for VG? Basert på vår objektive testing og 

analyse kan vi svare nei på dette spørsmålet. Bruk av nakenhet i nettaviser er ikke et stort 

problem i dagens samfunn, men vi vil oppfordre dagens medier til å være svært bevisste på 

bildebruken, og være oppmerksomme på at det finnes forbedringspotensiale. Dette både for å 

styrke sin egen troverdighet, og leserens tillit til mediet.  

 

Med dette kan vi konkludere med følgende punkter:  

- Troverdighet og tillit er viktige faktorer for publikum. 

- Nakenhet tar kanskje øyets oppmerksomhet, men ikke nødvendigvis i positiv forstand. 

- En bør være oppmerksom på at bruk av kroppsfikserte bilder kan bidra til økt 

kroppspress. 

- Dagens nettaviser bør være oppmerksomme på at nyheter ofte leses på mobil i 

offentlige settinger, og bildebruk bør tilpasses deretter.  

 

Dette var en relativt liten undersøkelse med få deltakere. I fremtiden vil vi finne det svært 

interessant å utføre et mer komplekst forskningsprosjekt rundt temaet. I et slikt 

forskningsprosjekt ville vi økt antall deltakere til ca. 40, slik at vi ville fått en mer 

representativ innsikt fra eksperimentstudiet. Resultatet fra et slikt forskningsprosjekt tror vi 

ville vært svært verdifull for dagens medier.  
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