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Instagram ansiktet

Livsstil
Fyldige lepper, små dukkeneser og fremhevede kinnben florerer på Instagram.  

ansiktet kan kjøpes; billigere og enklere enn noensinne.

TEKsT Julia Afshary-Kaasa  FOTO Martin Rustad Johansen
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Uttrykket ble popularisert 
etter en artikkel i maga
sinet New Yorker fra 2019. 
Instagramansiktet be
står av ansiktstrekk som er 
 populære blant influen sere 
på billeddelingsplattfor
men Instagram. 
Dette gjelder særlig volu
minøse lepper, høye kinn
ben, buede bryn og andre 
trekk som er resultatet av 
injeksjoner og kosmetisk 
kirurgi. 
Flere sminkører mener 
 Instagramansiktet er et 
 resultat av hva salgs utse
ende som gir mest likes og 
oppmerksomhet på appen. 
Injeksjoner, trådløft og 
 andre skjønnhetsbehand
linger er svært populære i 
Norge. Disse er langt bil
ligere og raskere enn kos
metisk kirurgi. 

 ↓  
Instagramansiktet

Instagramansiktet er ungt, med feilfri hud, 
 katteaktige øyne og lange, tykke vipper

I N s T a G r a m a N s I K T E T

Det lukter som en eksklusiv sjampo, den duften 
av luksus og renhet man typisk finner i en frisørsa-
long. En bærbar høyttaler spiller lavmælt RnB. San-
dra Romano, gründer, kosmetisk sykepleier og eier av 
klinikken Beauty Medical i Oslo, nynner med til mu-
sikken mens hun fyller opp en sprøyte med lokalbedø-
velse. En storøyd pasient, «Hilde» (47), følger med fra 
behandlingsstolen. Huden er fri for linjer og ujevnhe-
ter, leppene fyldige og skulptert. Det lyse håret ligger 
luftig rundt ansiktet hennes, rammer det inn.

– Er du nervøs? spør Romano, og gir Hildes skul-
dre en kjapp, vennlig klem.

– Ikke så veldig. Men jeg liker ikke sprøyter, det 
vet du jo.

– Det vet jeg jo.
Romano og kunden har en lett tone, med interne 

vitser og plutselige sprang i samtalen, den typen 
rytme som er reservert for to mennesker som kjen-
ner hverandre godt. De hopper elegant fra hva slags 
injeksjoner som kan minske dobbelthaker, via ak-
sjetips til anekdoter om barn, mann og kjærester.

Straks er Hildes kinn fylt opp med tusjmerker, et 
skattekart som markerer hvor Romano skal dytte 
inn kanylen slik at området er bedøvet og smerte-
fritt. Små bloddråper pipler frem, men Hilde forblir 
stoisk og uttrykksløs.

– Sånn her ser den ut!
Romano holder frem en liten, lilla plastråd. Den 

har tagger på alle kanter, minner litt om et hårete 
edderkoppben. Denne tråden skal føres inn under 
huden til Hilde, et såkalt «trådløft». Hensikten er å 
løfte opp huden i ansiktet, gi henne mer «definisjon».

– Ok, da begynner vi, sier Romano.

stanDarDansiktet. I 2019 publiserte magasinet 
New Yorker en mye lest og delt artikkel om det så-
kalte «Instagram Face» – Instagramansiktet. Via 
injeksjoner og kosmetisk kirurgi endrer kvinner på 
ansiktet for å oppnå et utseende som ligner det mo-
dell og realitystjerne Kim Kardashian er blitt ver-
denskjent for; fyldige lepper, buede bryn, definert 
kjeve, skarpe kinnben og smal nese. Konstruksjo-
nen er spesielt vanlig blant influensere på billedde-
lingsplattformen Instagram (derav navnet) – fak-
tisk så vanlig, at et populært meme-format består 
av å plassere bilder av fire Kardashian-liknende 
kvinner ved siden av hverandre, for så å gjette hvem 

som er den virkelige Kim. Kvinnene ligner så mye 
på hverandre at oppgaven er nærmest umulig. Og 
ingen av dem er den opprinnelige Kim.

Har Instagrams algoritmer dyrket frem et «stan-
dardisert ansikt», et vakkert kvinneansikt designet av 
kosmetiske behandlinger? Instagramansiktet er ungt, 
med feilfri hud, katteaktige øyne og lange, tykke vipper. 

Og dersom du ennå ikke har gått til anskaffelse av 
et filler-fylt ansikt kan Instagram hjelpe deg, helt 
gratis. Bare gå inn på filter-funksjonen, og bla deg 
igjennom alternativene for større øyne, smalere 
kjeve og renere hud. 

Inspirert av de største kjendisene på feltet, de 
«profesjonelt vakre», som nettopp nevnte Kim Kar-
dashian, Kylie Jenner og modellsøstrene Bella og 
Gigi Hadid, drar kvinner til sin nærmeste kosme-
tiske sykepleier slik man før gikk til frisøren; iste-
denfor å be om prinsesse Dianas siste hårklipp, ber 
man om Bella Hadids nye øyne.

Det finnes heller ingen mangel på norske eksem-
pler på Instagramansiktet. Med lange silkevipper, 
solbrun hud og restylanefylte lepper smiler mang en 
blogger, tidligere reality-deltager eller modell mot 
kameraet mens de reklamerer for slankepiller, tann-
blekingspenner eller rabattkoder i ulike nettbutikker.

mer av seg selv. – Jeg synes Jennifer Lopez er 
helt nydelig. Spesielt med tanke på alderen hennes. 
Hun er vel over 50 år nå, sier Hilde mens hun venter 
på at en ny sprøyte fylles opp med lokalbedøvelse.

Nå er en side av ansiktet heist opp. Det holdes 
på plass av den taggete tråden, som etter hvert vil 
forsvinne av seg selv. Kinnbenet har fått et definert, 
skarpt uttrykk.

– Det ser så bra ut, sier Hilde mens hun studerer seg 
selv i et håndholdt speil, tar seg forsiktig på kinnet.

Hun ser ikke sjokkerende annerledes ut – hadde 
jeg ikke nettopp sett en tykk stålkanyle skyte inn 
plasttråden, ville det vært vanskelig å sette fingeren 
på hva som var nytt. Men noe er det definitivt, en 
slags umerkelig oppgradering i det konvensjonelt 
attraktive. 

– Trådløft er spesielt populært nå, forklarer Ro-
mano tidligere samme morgen.

Den kosmetiske sykepleieren og gründeren sitter 
foran en vegg som er dekket av sertifikater – beviser 
på gjennomførte kurs i alt fra laserbehandlinger 
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til Botox. Det er ikke plass til alle diplomene her 
inne, forklarer hun, noen dekker en vegg i lobbyen, 
resten er stuet vekk på et lager. 

– Det begynte med modellen Bella Hadid, hun tok 
et trådløft ved øynene, og fikk «foxy eyes». Plutse-
lig ville alle ha det. Jeg har faktisk tatt det selv også, 
bare for å vite hvordan det kjennes.

Hun peker på pannen sin, der den usynlige trå-
den befinner seg et sted under overflaten. Trender 
kommer og går i skjønnhetsbransjen, forklarer Ro-
mano, men «det siste nye» er en illusjon av natur-
lig skjønnhet. Det skulpterte, fiksede ansiktet skal 
helst ikke se fikset ut – trådene og injeksjonene som 
holder det hele på plass er en hemmelighet mellom 
deg og behandleren.

– Folk vil ikke se ut som noen andre – de vil se mer 
ut som seg selv, med noen modifikasjoner. En bedre 
deg, rett og slett.

en beDre versjon. I de koronavennlige telefon-
intervjuene jeg gjennomfører med kosmetiske ki-
rurger, skjønnhetsbehandlere og sykepleiere de 
neste ukene er dette – å bli en bedre versjon av seg 
selv – en tanke som går igjen. Både kvinner og menn 
bruker tusenvis av kroner på behandlinger som skal 
gjøre dem til en bedre versjon av seg selv. 

– Mine pasienter vil bare se ut som en friskere ut-
gave av seg selv, sier Mette Haga, plastikkirurg ved 
Akademikliniken. 

Haga forstår hva Instagramansiktet er, men un-
derstreker at hennes egne pasienter er fra 30 år og 
oppover, og antagelig i mindre grad lar seg påvirke 
av utseendetrender. 

– Men det er ingen tvil om at sosiale medier kan 
påvirke selvtilliten til spesielt unge mennesker. Det 
er selvfølgelig ganske alvorlig, spesielt med tanke 
på at det meste vi ser der er redigert, og ikke en re-
alitet, sier hun. 

Også ifølge kosmetiske sykepleiere på norske 
skjønnhetssalonger er det uttalte målet et «naturlig 
resultat». Flere sier at deres mest populære behand-
linger fremdeles er injeksjoner i leppene, men tid-
lig 2010-tallets sprekkfulle trutmunn er det få som 
ønsker seg. 

– Altfor store lepper er ut, nå forsøker vi heller å 
få tilbake fukten og formen på leppene, slikt man 
hadde da man var i tyveårene, sier Christine T. 

«Det siste nye» er en illusjon 
av  naturlig skjønnhet. Det 
skulpterte, fiksede  ansiktet 
skal helst ikke se fikset ut

Storstrøm, kosmetisk sykepleier ved Beths Medispa. 
Alle fagfolkene jeg snakker med understreker at 

de tar grundige forhåndssamtaler med pasienter 
og kunder, at de bruker medisinsk etikk og kunn-
skap for å vurdere en behandling, at de yngste eller 
mest urealistiske kandidatene ofte får et nei. Flere 
nevner at de kvier seg for å bekrefte fordommer om 
yrket i mediene.

– Mediene er veldig drevet av sensasjon, plastisk 
kirurgi som ser ekstremt ut. Men mine pasienter 
gjør dette for sin egen selvtillit, for å se ut som en 
god versjon av seg selv, sier Mette Haga.

optimalisert. Er  søket etter det naturlige en 
forlengelse av Instagramansiktet, en slags nordisk 
friskus-versjon av Kim Kardashian? Eller er det en 
motreaksjon?

Det ironiske i å legge seg under kniven eller 
botoxnålen for å se mer ut som seg selv kommer 
ikke opp under samtaler med fagfolket. Å fikse på 
utseendet blir omtalt som å «ta vare på seg selv», på 
lik linje med trening og sunt kosthold. Spørsmålet 
er hva det betyr å se ut som «seg selv» etter en rekke 
kosmetiske inngrep. Er leppene fortsatt fylt opp, 
bare med noen milliliter mindre? Øynene, frem-
deles kattelignende, men i en mildere vinkel? En 
konstruert kjeve, men ikke filt ned til det skarpeste?

Det var journalist og forfatter Jia Tolentino som 
først beskrev Instagramansiket i New Yorker-artik-
kelen fra 2019. Hun utbroderer ideen om det ideelle 

ansiktet, eller den ideelle kvinnen, i boken «Trick 
Mirror» fra samme år.

«Den ideelle kvinnen optimaliserer seg alltid,» 
skriver Tolentino.

«Hun bruker masse penger på å ta vare på huden 
sin. Arbeidet som tidligere ble gjort av sminke er nå 
innebygd i ansiktet hennes: kinnbenene er plum-
pet opp, linjer er blitt fylt inn, øyevippene forlenges 
hver fjerde uke. Den ideelle kvinnen har alltid vært 
konseptuelt overarbeidet, en uorganisk ting som er 
konstruert for å se naturlig ut».

Man kan spørre seg hvorvidt ideen om «en bedre 
meg», egentlig bare er pr-språk for det samme gamle; 
unge mennesker, spesielt kvinner, som bruker pen-
ger og tid på å rette opp i selvoppfattede skavanker. 
Det ligger i alle fall ikke mindre arbeid bak den «na-
turlige» skjønnheten, hun med litt færre millimeter i 
leppene og noen centimeter kortere silkevipper. 

popper fra skjermen. Urealistiske skjønnhets-
idealer er selvsagt ikke et nytt fenomen. Siden tide-
nes morgen har kvinner deltatt i karusellen av ble-
kere hud, solbrun hud, små lepper, store lepper, 
formfull figur, slank med smale hofter, blyanttynne 
eller buskete bryn. Trendene går i sykluser og av-
henger av alt fra motebilde til sosioøkonomiske 
forhold. Skjønnhetsidealet varierer også fra gruppe 
til gruppe – unge realitykjendiser dyrker noe annet 
enn litteraturstudenter på Blindern.

Men et par ting har forandret seg etter at sosiale 

medier umerkelig ble en del av hverdagen. For det 
første har Instagram blitt en helt sentral plattform 
for alle som har noe å promotere – enten det er et 
produkt, en evne eller deg selv du markedsfører. Og 
det er ingen tvil om at noen bilder fungerer bedre 
på Instagram enn andre. Moteskapere innrømmer 
for eksempel at de designer klær basert på hva som 
«popper» opp av skjermen mens du skroller deg 
gjennom nyhetsfeeden.

Slik er det også med ansikter, de må «poppe» – og 
fange – oppmerksomheten. I alle fall om vi skal tro 
make-up artist Colby Smith. Han har jobbet med 
popstjerner som Zara Larsson, Billie Eilish og Char-
lie XCX. Til The New Yorker beskriver han Instagra-
mansiktet slik: – Det er som en urealistisk skulptur. 
Volum på volum. Et ansikt som ser ut som om det 
er laget av leire.

Den norske sminkøren Dajana Tomanovic har i 
mange år arbeidet med kontur – en sminketeknikk 
som bruker mørke og lyse toner for å skape en illu-
sjon av perfekt benbygning, for eksempel ved å gjøre 
nesen smalere, kinnbenene høyere, leppene større.

– Blant yngre jenter ser jeg veldig mye fillers og 
Botox. Mange tar med seg bilder av Kardashian-søs-
trene når de kommer til meg. Jeg tror faktisk at 
mange tenker at det er slik de må se ut for å oppnå 
noe, sier hun.

Men kanskje langt viktigere er en mer praktisk 
årsak; aldri før har det vært så billig og så enkelt å 
endre på sitt eget utseende.
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gjort unDer lunsjen. Det tar litt mindre 
enn en halvtime før Hilde har fått satt inn to tråder 
på hver side av ansiktet. Igjen studerer hun de defi-
nerte kinnbena i speilet, og smiler.

– Du elsker det, ikke sant? Jeg ser det på deg! Du 
elsker det! sier Romano.

– Jeg elsker det!
En slik behandling starter på 15.000 kroner på 

Romanos klinikk. En heftig pris, vil kanskje mange 
tenke, men langt billigere enn kirurgiske behand-
linger som ansiktsløft, som på flere klinikker er 
priset til omtrent 80.000. 

Romano klipper opp en medisintape og plasserer 
to mikroskopiske biter på hver side av tinningen 
til Hilde. Hun spør om Hilde har vondt noe sted 
(det har hun ikke), de konstaterer at området ikke 
er hovent og at tapen må bli på to dager, for sik-
kerhets skyld. Så trer Hilde ut i vinterværet med 
munnbindet godt plassert over de trådløftede kin-
nene.

– Teknologien har virkelig tatt over. Skjønnhets-
behandlinger er blitt enklere, mindre invaderende, 
med mindre komplikasjonsfare og mindre nedetid, 
sier Romano senere.

– Du kan bare gå og gjøre det i lunsjen, til en tyven-
dedel av prisen du måtte ut med før. En halvtime 
senere er du tilbake på jobb.

Konsekvensene av mer tilgjengelige injeksjoner 
er åpenbare for alle som har fulgt med på «feste 
og date»-sjangeren av realityserier det siste tiåret. 
I serier som «Paradise Hotel» ble seeren tidligere 
introdusert for unge, spente deltagere, gjerne i slut-
ten av tenårene eller starten av tyveårene. De var 
slanke og solbrune, perfekt sminket, men stort sett 
med ubehandlede, naturlige ansikter. Det var ikke 
før realitystjernene slapp ut fra sydhavshotellet, nå 
med tusenvis av nye følgere på sosiale medier, at 
leppene ble plumpet og tennene bleket.

Rekkefølgen har endret seg – den blivende influ-
enseren stiller opp i første episode på en strand i 
Mexico med ny bikini og ferdig fiksede lepper. Hun 
trenger ikke lenger vente på premiepengene, føl-
gere eller berømmelse for for å skaffe seg Instagra-
mansiktet.

risiko og gevinst. Å legge seg under kniven 
medfører som kjent alltid en risiko. Samtlige 

plastiske kirurger D2 har vært i kontakt med river 
seg i håret over det de kaller «useriøse aktører» i ut-
landet. Skrekkhistorier om heftige komplikasjoner, 
brystimplantater i rumpa og lite estetiske resulta-
ter utveksles over en lav sko.

– Etikken må være tilstede før man opererer på 
friske kropper. Pasientene har krav på en lege som 
gir dem realistiske forventninger. Jeg vil si at rundt 
fem prosent av dem som tropper opp på mitt kontor 
har en eller annen form for kroppsdysmorfi, sier dr. 
Amin Kalaaji på Oslo Plastikkirurgi.

Fem prosent høres kanskje ikke så høyt ut, men 
Kalaaji understreker at denne gruppen ikke skal 
opereres på i det hele tatt.

– Vi bruker mye tid på å veilede pasienten før ope-
rasjon. Det er alvorlig dersom etikken svikter, fort-
setter overlegen.

Men hva med ikke-kirurgiske inngrep, som 
sprøyter og trådløft? Hvilken risiko utsettes du for 
ved disse billigere, raskere inngrepene? Ifølge Norsk 
Helseinformatikks nettsider er bivirkningene av for 
eksempel nervegiften Botox uvanlige. I verste fall 
kan pasienten oppleve dobbeltsyn eller uklart syn, 
en situasjon som krever legehjelp. Risikoen ved 
trådløft er også lav, men den eksisterer. Dårlig ar-
beid kan medføre infeksjoner, hevelse eller nedsatt 
følelse i ansiktet.

Langt vanligere er det derimot at man blir mis-
fornøyd med resultatet.

– Jeg vil si at vi i gjennomsnitt korrigerer andres 
arbeid mellom 20 og 30 ganger i uken, forteller San-
dra Romano.

Hun beskriver fortvilede kunder med klumpete, 
harde lepper, hovne ansikter som er blitt overfylt. 

– Det kan være snakk om alt fra lite trening, til 
bruk av billig utstyr, til at behandlerne mangler 
autorisasjon. Disse cowboyene i bransjen, som jeg 
kaller dem, setter resten av oss i dårlig lys. Det er 
frustrerende, sier hun.

Romano understreker stadig hvor mange timers 
trening som ligger bak gode resultater og fornøyde 
kunder, og at hun aldri har hatt en komplikasjon.  
Hun er var på å gi inntrykk av at profesjonalitet og 
utdanning ligger til grunn for arbeidet på Beauty 
Medical. Kanskje ikke så rart, i en bransje hvor hun 
må konkurrere mot stadig lavere priser og behand-
linger utført av privatpersoner. 

– Det er jo jungeltelegrafen som gir oss et godt 
rykte, en fornøyd pasient kan gi oss fem nye. Og 
pasientene vi har korrigert kan vitne om hvor dyre 
billige behandlinger kan bli. 

reklame. I løpet av de ukene jeg undersøker kå-
rene for Instagramansiktet i Norge, skjer det noe 
med nyhetsfeeden min. Etter flere googlesøk på 
setninger som «fillers, Oslo» og «leppebehandling, 
pris», slutter Instagram å vise meg kattevideoer og 
Filippa K-reklamer, og starter en konstant strøm 
av før-og-etter bilder fra ansiktsbehandlinger. 
Korte videoer av kvinner som får sprøytet væske 
inn i leppene dukker opp hver gang jeg åpner ap-
pen, og stadig oftere havner jeg inne på Instagram-
kontone til plastiske kirurger og skjønnhetsbe-
handlere.

Jeg blar meg tankeløst igjennom video etter 
video med trådløft, Botox og rynkebehandlin-
ger. På Facebook får jeg opp sponsede annonser 
for fyllstoffet Juvederm, bilder av vakre kvinner 
som smiler til meg mens slagordet «fremhev 
og  forsterk» ruller over skjermen. En reklame 
 foreslår «Kylie Jenner-pakken», og 20 prosent 
avslag på fillers som kan gi meg superstjernens 
ansikt.

Det er kanskje ikke så rart. «Utforsk»-delen av In-
stagram, den delen hvor brukere får opp et utvalg av 
kontoer de kanskje er interessert i, men ikke følger, 
baserer seg jo nettopp på hva algoritmen oppfat-
ter som dine interesser. Ifølge egne retningslinjer 
bruker Instagram informasjon fra tredjeparter og 
moderselskapet Facebook for å skreddersy innhold 
og reklame til brukere.

Kardashian-søstrene, toppmodeller og norske 
influensere stirrer på meg fra skjermen, tomme 
i blikket, med lure smil. Jeg skroller meg ned til 
neste bilde, Kendall Jenner, side om side, før og et-
ter leppefillers og neseoperasjon. Kontoskaperen 
bak «Celebs_before_and_after» har hjelpsomt nok 
redigert inn små piler slik at jeg kan se nøyaktig hva 
slags behandlinger som ligger til grunn for Jenners 
ansikt.

Det hele blir en evigvarende tilbakemeldings-
løkke hvor jeg ser på videoer, lagrer, liker og sjekker 
ut relaterte søk. Til gjengjeld gir Instagram meg 
enda mer av det den forstår at jeg vil ha.

Er søket etter det naturlige en forlengelse av 
 Instagramansiktet, en slags nordisk friskusversjon 

av Kim Kardashian? Eller er det en motreaksjon?
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ene delesed mod eos qu
iamet ellendae imin pora
temperum con restistio.
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kunstprosjekt. – Det er noen jeg vil at du skal 
møte hvis du har tid!

Sandra Romano vil introdusere meg for en kunde. 
Det ringer svakt i en bjelle over døren, og inn kom-
mer en ung jente med kort, neongrønt hår, lange 
negler og magetopp i samme farge. Jeg vet godt 
hvem det er – Helene Ekra, influenseren bak kon-
toen @BbyEkra er en av de stadig tilbakevendende 
profilene i min nye, skjønnhetsfokuserte Instra-
gramfeed.

– Du ser så bra ut! utbryter Romano etter å ha in-
spisert ansiktet hennes.

Dagen før har Ekra fått en trådløftbehandling på 
Beauty Medical, en affære hun dekket i helhet med 
bilder og videoer på Instagram. Helt uoppfordret, 
understreker hun. Spons av kosmetiske behand-
linger blir slått hardt ned på av influensernes selv-
reguleringsorgan, Fagutvalget for influencermar-
kedsføring. 

De siste årene har Ekra vokst seg stor på sosiale 
medier. Med sin fargesprakende, humoristiske og 
innimellom provoserende stil har hun på kort tid 
fått en følgerskare på over 100.000 mennesker.

Både på Instagram og i medier har Ekra vært 
åpen om et enormt vekttap – hun har gått ned over 
70 kilo og fjernet overflødig hud med kirurgi. Det 
er også årsaken til trådløften – hun ville «stramme 
opp ansiktet» etter vekttapet.

– Alle operasjoner og behandlinger jeg har tatt, 
som silikon i puppene eller denne trådløften, har 
bare vært for å bli mer av meg selv igjen, komme til-
bake dit jeg var før jeg var overvektig, forteller Ekra.

Hun snakker i et lavt toneleie, nærmest hest. Ekra 
har sluttet å bruke sminke, forteller hun, alt skal 

være naturlig. Ansiktet er dekorert med små krys-
taller, hun liker tanken på seg selv som et objekt 
som skal dekoreres og presenteres for verden. Hun 
holder frem armene sine, totalt dekket av tatove-
ringer som skal skjule arrene fra hudoperasjonen.

Det slår meg at den unge influenseren virker 
som en salgs personifisering av hva det betyr «å se 
ut som seg selv», selv etter trådløft, operasjoner og 
behandlinger. Denne blandinger av outrerte iden-
titetsmarkører – tatoveringer, neongrønt, kortklip-
pet hår – står i kontrast til det mer konvensjonelt 
attraktive; de fyldige leppene hennes, ansiktet som 
er blitt løftet og strammet opp. Det er som om det 
eksisterer en liste med krav man må oppfylle før 
man får lov til å utøve individualitet. 

– Jeg ser på meg selv som et kunstprosjekt, slik 
som dette med å gå ned i vekt, jeg har klart å få 
kroppen min slik jeg ønsker og sånt. Før var jeg 
ulykkelig, jeg følte at jeg var inne i en kokong og 
måtte bli en sommerfugl, forklarer Ekra. 

Det plinger stadig i Ekras telefon, en kort melodi 
fra Disney Channel-serien «Kim Possible». Hun sva-
rer lynraskt på meldinger, de neongrønne neglene 
flyr over skjermen. Jeg spør hvordan det er å ha In-
stagram som arbeidsplass.

– Det er en veldig interessant måte å leve på, for 
å si det sånn. Det er ingen skiller mellom jobb og 
deg selv.

Ekra tar en pause, tenker seg om i noen sekunder.
– Det kan være slitsomt, selvsagt, men jeg har 

jo vokst opp med nettet, det er en integrert del av 
hvem jeg er. Det er liksom vanskelig å vite hvor jeg 
slutter og sosiale medier begynner.  D2
julia.kaasa@dn.no

Den ideelle  kvinnen 
har alltid vært konsep
tuelt overarbeidet, 
en uorganisk ting 
som er konstruert 
for å se naturlig ut
J I a  T O L E N T I N O  – journalist og forfatter
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