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Forord 

Jeg vil rette en spesiell takk til Ingela Lundin Kvalem for god veiledning og gode og kreative 

innspill. Ofte strakk vel ikke tiden helt til, men takk for og alltid sette av litt ekstra tid, og ikke 

minst for å være tilgjengelig helt til siste slutt..! En ekstra takk også til Pål Ulleberg, som 

sikkert har hatt så altfor mye å gjøre denne våren. Vet ikke om noen som får metode til å virke 

så mye lettere! En spesiell takk også til Solveig for all støtte og tålmodighet.  
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Sammendrag 

Forskning på kroppsbilde og seksuell orientering har undersøkt hypotesen om en 

lesbisk orientering som en mulig beskyttelsesfaktor for kroppsmissnøye. Undersøkelser har 

vist motstridende resultater med henhold til denne hypotesen. Denne studien ønsket å komme 

nærmere svar på inkonsistente funn, gjennom et representativt utvalg, og en multidimensjonal 

og ikke- dikotom tilnærming til seksuell orientering.     

 Metode: Kvinner (n=1444) ble kategorisert som heterofile, bifile eller lesbiske ut fra 

spørsmål om deres seksuelle tiltrekninger og selvrapporterte seksuelle identitet. Basert på 

longitudinelle data fra 1992 til 2005 ble kvinners kroppsbilde analysert og betraktet i relasjon 

til kjønnsrolleidentitet og sosial aksept.       

 Resultat: Bifile kvinner var signifikant mindre tilfredse med egen kropp, både i 

ungdoms- og voksenalder. Lesbiske kvinner var mest tilfredse som voksne. De skilte seg 

signifikant fra bifile, og fra hvor tilfredse de selv var som ungdom. Kjønnsrolleidentitet kunne 

ikke forklare forskjeller mellom gruppene på kroppstilfredshet som voksne. Opplevd sosial 

aksept i voksenalder spilte derimot inn på de bifiles kroppsbilde. Sosial aksept medierte delvis 

forholdet mellom kroppstilfredshet og en bifil orientering, og hadde en signifikant sterkere 

betydning for hvor tilfredse bifile var med egen kropp i voksenalder sammenlignet med 

heterofile og lesbiske.          

 Diskusjon: Undersøkelsen støtter antagelsen om at lesbiske kvinner er mindre utsatt 

for kroppsmissnøye, men kun i voksenalder. De bifiles signifikante lavere grad av 

kroppstilfredshet belyser at det er hensiktsmessig å betrakte seksuell orientering som en ikke- 

dikotom variabel. Kroppstilfredshet virker å henge sammen med ulike forklaringsvariabler 

avhengig av seksuell orientering. Fremtidige studier bør se nærmere på sosial aksept i lys av 

bifile kvinners kroppsbilde, og skille mellom spesifikk sosial aksept relatert til seksuell 

orientering og mer generell sosial aksept, og sosial aksept i et lesbisk vs. et heterofilt miljø.  

Nøkkelord: Kroppsbilde, seksuell orientering, kjønnsrolleidentitet, sosial aksept 
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Innledning 

Bakgrunn 

 Kroppsbilde antas å ha sterk forklaringskraft utover det faktum at kroppsmissnøye i 

seg selv kan være tyngende. Studier har dokumentert en sterk predikerende effekt av 

kroppsmissnøye for både utvikling av spiseforstyrrelser (Striegel-Moore & Franko, 2004) 

samt et generelt negativt selvbilde (Cash & Pruzinsky, 2002). Forskning har derimot vært 

relativt ensidig. En har betraktet hvite vestlige, unge og antatt heterofile kvinner, gjerne med 

et fokus på negativt kroppsbilde og spiseforstyrrelser. Studier har derimot vist at kroppsbilde, 

og årsaker til kroppsmissnøye kan forholde seg ulikt fordelt på ulike grupper i samfunnet. Et 

ensidig fokus kan dermed føre til at viktig kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer, som 

potensielt kan gagne alle grupper, ikke blir fanget opp. Denne oppgaven vil rette søkelys på 

dette gjennom fokus på kroppstilfredshet fordelt på seksuell orientering.   

 På generelt forskningsmessig grunnlag foreligger det to måter å tilnærme seg seksuell 

orientering på. En kan undersøke gruppeforskjeller innad blant bifile/lesbiske, som for 

eksempel alder for åpenhet om orientering, diskriminering basert på legning osv., hvor en 

sammenligning med heterofile gir liten mening. For det andre kan en sammenligne lesbiske, 

bifile og heterofile, og undersøke om det og ha en seksuell orientering fremfor en annen er 

assosiert med økt risiko, eller fungerer beskyttende, og hvordan eventuelle uavhengige 

variabler påvirker denne sammenhengen. Denne studien baseres i hovedsak på den sistnevnte 

tilnærmingen. Det foreligger et økt antall studier med en slik tilnærming, hvor kroppsbilde har 

vært i fokus. Det kan derimot rettes kritikk mot flertallet disse, og funn er preget av 

inkonsistens. Med stor sannsynlighet kan dette tilskrives et vidt spekter av ulike 

utvalgsmetoder og operasjonaliseringer (Savin- Williams, 2006). Spesielt kan tre metodiske 

svakheter trekkes frem: Majoriteten av studier har benyttet bekvemmelighetsutvalg. Blant 

annet for å øke antall deltakere med ikke- heterofil orientering, noe som svekker deres 

generaliserbarhet. For det andre er operasjonaliseringen av seksuell orientering ofte blitt utført 

med utgangspunkt i et enkelt spørsmål. For det tredje, og nærliggende det andre problemet, 

virker en gjennomgående tendens å være at bifile ekskluderes, eller plasseres i samme gruppe 

som lesbiske, igjen for å få et større utvalg, hvor disse sees som en seksuell minoritet 

sammenlignet med den heterofile majoriteten. Fokus vil rettes mot disse områdene. Ved å ta 

utgangspunkt i et populasjonsbasert longitudinelt utvalg, bruke flere spørsmål for å 

operasjonalisere seksuell orientering, og gjennom å inkludere bifile i analysene, vil denne 

oppgaven være et bidrag på alle de tre nevnte svakhetene ved tidligere forskning. Data er 
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hentet fra undersøkelsen ”Ung i Norge” som strakk seg fra 1992 til 2005. At studien er 

populasjonsbasert øker dens generaliserbarhet, i tillegg til at det longitudinelle designet gjør 

det mulig å betrakte enkelte utviklingstendenser.      

 Få studier har sett på mulige årsaker til forskjeller i kroppstilfredshet for kvinner med 

ulik seksuell orientering. De fleste studier har kun dreid seg om å etablere om det foreligger 

ulikheter. Ingen kvantitative studier har, til min viten, betraktet bifile i denne sammenheng. 

Studien vil også her være et bidrag, hvor mulige forklaringer på forholdet mellom seksuell 

orientering og kroppsbilde belyses ved å inkludere kjønnsrolleidentitet og sosial aksept. Jeg 

vil starte med en drøfting av kroppsbilde. Deretter betraktes kroppsbilde i relasjon til seksuell 

orientering, for og så bli lagt frem i sammenheng med kjønnsrolleidentitet og sosial aksept. 

Gjennomgående vektlegges et fokus på generell teori og empiri innen de respektive områdene 

i sammenheng med mer spesifikk kunnskap om seksuell orientering og kroppsbilde. Grunnet 

lite forskning og inkonsistente funn, er det problematisk å betrakte enkelte teoriers 

prediksjoner som mer sannsynlige enn andre. Teorivalget kan sees som eklektisk, med fokus 

på å legge frem flere mulige tolkninger av resultatene. Oppgaven er eksplorerende, og rettet 

mot uforskning av problemstillinger, heller enn å teste flere konkrete hypoteser. 

Kroppsbilde 

1990- tallet kan betraktes som et revolusjonstiår for forskning på kroppsbilde. 

Benyttede forklaringsmodeller i denne perioden reflekterer en utvikling innen psykologien, 

med et skifte vekk fra psykodynamiske teorier og i større grad benyttelse av kognitive, atferds 

og feministiske perspektiver (Cash & Pruzinsky, 2002). Avhandlingen er influert av aktuelle 

forklaringsmodeller og perspektiver nettopp fra denne perioden og frem til i dag. Ytterligere 

begrenser den seg til en vestlig kultur, hvor tidligere empiri og teori er hentet fra vestlig 

orienterte land.         

 Definisjon og anvendelse. Samfunnsvitere og forskere som fokuserer på kroppsbilde, 

er i økende grad enige om at dette er et multidimensjonalt fenomen (Cash & Pruzinsky, 2002). 

Kroppsbilde kan samlet sett beskrives som hvordan en tenker, føler og handler i forhold til 

egen kropp (Morrison, Morrison, & Sager, 2004). Tanker og følelser reflekterer individers 

vurdering av sitt fysiske utseende, og måles gjerne langs en fornøyd-/missfornøydhetsskala. 

Handlinger vil si atferd et individ bedriver for å endre eller beholde sitt kroppslige utseende 

(Cash & Pruzinsky, 2002). Ulike begreper benyttes til tider som synonymt for kroppsbilde. 

Derimot kan de i virkeligheten reflektere ulike betydninger, uten at dette nødvendigvis 

redegjøres for. Eksempler på begreper kan være vekttilfredshet, kroppsselvtillitt, 
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kroppsbekymring, kroppstilfredshet, spise- og kroppsforstyrrelser, persepsjon av egen kropp 

m.m. (Cash & Pruzinsky, 2002). Disse er ofte relatert til hverandre, men trenger ikke være 

det. Her er det ens kognitive og affektive vurdering, kroppstilfredshet, som står i fokus. 

Studier som refereres til, hvor kun termen kroppsbilde benyttes, sikter til kroppstilfredshet. I 

tilfeller hvor andre kroppsbildevariabler har vært hovedfokus, vil dette oppgis eksplisitt.  

Kroppsbilde og selvbilde. En måte å betrakte kroppsbilde på, er som en komponent av 

individers selvbilde, og forstyrret kroppsbilde er blitt linket til lavere selvtillitt (Cash & 

Pruzinsky, 2002). For mange jenter avhenger deres selvbilde av kroppsstørrelse og vekt 

(Grogan, 2008). Kroppsmissnøye kan dermed ha negative konsekvenser for generell velvære 

og livskvalitet utover de bekymringer som direkte har med kropp å gjøre. I relasjon til 

selvbilde, har forskning vist at individer som vektlegger kroppsbilde som mer viktig for deres 

selvbilde, oftere har et negativt kroppsbilde (Tiggeman, 2002). Selv om kroppstilfredshet i seg 

selv predikerer både slankeatferd og et mer negativt selvbilde, sier viktigheten en tildeler 

kroppsbilde, noe om sannsynligheten for at et negativt kroppsbilde vil føre til 

spiseforstyrrelser og et mer negativt selvbilde. Linken mellom kroppsbilde og selvbilde er 

viktig å ha i bakhånd, da enkelte studier som refereres til ikke direkte har betraktet 

kroppsbilde, men har sett på generell selvfølelse i relasjon til seksuell orientering. 

Kroppsbilde og sosiokulturelle forklaringsfaktorer. Fordi kroppsbilde er et sosialt 

konstruert fenomen, er det sosiale og kulturelle miljøet viktig i forståelsen av forskjeller i 

kroppstilfredshet. Den dominante delen av vestlig kultur vektlegger slankhet som det 

kvinnelige idealet. Dette er blant annet koplet til lykke, suksess og sosial aksept, mens 

overvekt er assosiert med latskap, mangel på kontroll og viljestyrke (Grogan, 2008). I tråd 

med dette har studier funnet at individers faktiske kroppsstørrelse (BMI) predikerer 

kroppstilfredshet. Selv om utseendenormer foreligger for begge kjønn, er disse i sterkest grad 

rettet mot kvinner, og avspeiles i studier som har vist at kvinner gjennomsnittlig er langt mer 

missfornøyde med egen kropp (Owens, Hughes, & Owens-Nicholsen, 2002). Spesielt tre 

sosiokulturelle kanaler over formidling har vært gjenstand for teoretiske og empiriske 

forklaringer på hva som influerer kroppsbilde: Medias influering, foreldres influering og 

annen mellommenneskelig influering (Cash & Pruzinsky, 2002). Ulik grad og kvalitet på 

disse forholdene i samspill med personlige tolkninger, medfører individuelle forskjeller i 

kroppstilfredshet. Disse faktorene kan betraktes som bakenforliggende og overordnet de mer 

spesifikke faktorene kjønnsrolleidentitet og sosial aksept, som her vil være i fokus.  

 Samtidig som det sosiale miljøet står sentralt for kroppsbildeutviklingen, har forskning 
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vist at kroppstilfredshet kan påvirke kvaliteten på ens sosiale relasjoner. I lys av at denne 

studien er basert på korrelasjoner, er dette et poeng og ha i bakhånd. Blant annet har et 

negativt kroppsbilde vist seg å påvirke sosial selvtillitt, offentlig selvbevissthet og sosial angst 

i negativ retning (Cash & Fleming, 2002).  

Seksuell orientering  

Perspektiver på seksuell orientering. Innen generell identitetsforskning, og forskning 

over seksuell orientering, skilles det gjerne mellom en essensialistisk og en konstruktivistisk 

forståelse. Den førstnevnte impliserer en ”fast” identitetsforståelse, mens en konstruktivistisk 

tilnærming baseres i større grad på muligheter for endring. Essensialistisk pregede 

tilnærminger argumenterer for at ens seksuelle orientering er en kjernedel av individets 

væremåte og identitet (Bohan, 1996). Det og ha homofile erfaringer betraktes som et uttrykk 

for denne kjernen, og impliserer at ens seksuelle orientering er medfødt (Hegna, 2007), selv 

om ikke dette er gitt alle essensialistisk pregede teorier (Bohan, 1996). Et hovedargument er 

at homoseksualitet alltid har eksistert, gjennom hele historien, på tvers av kulturer, og 

reflekterer et essensialistisk aspekt ved menneskelig erfaring. Sosial konstruktivistiske 

tilnærminger poengterer på den andre siden, at kategoriene ”heterofil”, ”homofil” og ”bifil”, 

slik vi forstår disse, er produkter av en spesifikk historisk og kulturell forståelse. Selv om 

sammekjønns tiltrekninger og atferd kan ha foregått gjennom historien og på tvers av kulturer, 

er betydningen dette har, alltid i utvikling (Bohan, 1996). Sett på denne måten er ikke seksuell 

orientering en kjernedel av ens identitet, men blir erfart slik fordi kulturen definerer det på 

den måten (Bohan, 1996). Det betyr ikke at ens følelser eller tiltrekning er konstruksjoner, 

men hvordan disse tolkes avhenger av tilgjengelige konsepter i den aktuelle kulturen (Rust, 

1995). En konstruktivistisk forståelse åpner dermed for muligheten å skille mellom seksuelle 

tiltrekninger, erfaringer og identifiseringer (Hegna, 2007), hvor disse kan ha ulik betydning. 

 På tross av at identitet som essens fortsatt preger forskningen, kan utviklingen de 

seinere årene sies og ha beveget seg fra en mer essensialistisk forståelse og i retning av økt 

fokus på kontekst og mangfoldighet. Perspektivet på seksuell orientering er i denne 

sammenheng i samsvar med en utvikling i mer sosial konstruktivistisk retning, hvor seksuell 

orientering betraktes som et multidimensjonalt konstrukt.      

 I tråd med en konstruktivistisk tilnærming, har forskning funnet at kategorier som 

”hetero”, ”lesbisk” og ”bifil” er i stadig endring. Yngre generasjoner benytter også andre 

termer som ”skeiv”, ”queer” og lignende i definering av sin identitet. Alternativt ønsker en 

ikke å kategorisere seg selv. Termene ”hetero”, ”lesbisk” og ”bifil” er fortsatt mest benyttet. 
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Disse gir mening i den (vestlige) sosiale konteksten, og brukes derfor her. Fra et 

sosialkonstruktivistisk ståsted, kan dette betraktes som å underbygge en essensialistisk 

forståelse av identitet (Gurevich, Bower, Mathieson, & Dhayanandhan, 2007). Benyttelsen av 

termene må derimot ikke sees som en argumentasjon for at disse kategoriene nødvendigvis 

bør eksistere. På den andre siden utelukkes det heller ikke at biologi kan spille inn på 

utviklingen av ens seksuelle orientering. Dette er derimot ikke en problemstilling som vil 

diskuteres. Mer viktig er uttrykket av ens seksuelle orientering, og de psykologiske og 

erfaringsmessige konsekvensene ulik seksuell orientering kan ha. Dette betraktes som i større 

grad å være styrt av sosiokulturelle faktorer. Både ulikt kroppsbilde, kjønnsrolleidentitet og 

ulik grad av sosial aksept på tvers av seksuell orientering kan sees som slike konsekvenser. 

Den empiriske operasjonaliseringen av seksuell orientering kan betraktes som en 

utfordring, og et diskusjonstema i seg selv. Det foreligger ingen klar enighet om hvordan en 

på best mulig måte bør måle seksuell orientering. Seksuell identitet og seksuell orientering er 

begreper som ofte benyttes om hverandre uten at bruken av de respektive termene 

problematiseres eller blir forklart. Orientering kan defineres som å omfatte tre dimensjoner: 

Seksuell identifisering som heterofil, lesbisk, bifil eller annet (identitet), seksuell og/eller 

følelsesmessig tiltrekning til samme eller motsatt kjønn (tiltrekning), og seksuelle erfaringer 

med motsatt og/eller samme kjønn (atferd) (Hegna, 2007; Savin- Williams, 2006). Seksuell 

identitet er således er inkorporert som en dimensjon av ens seksuelle orientering.  

 En tendens, som reflekterer en essensialistisk forståelse, er at en operasjonaliserer 

seksuell orientering ut fra kun en av dimensjonene, hvor dette er ment å avspeile ens seksuelle 

orientering. Det kan derimot argumenteres for at ingen dimensjon alene egner seg som en 

treffsikker definisjon av seksuell orientering som grunnlag for å konstruere en kategori av 

”lesbiske” vs. ”heterofile”(Hegna, 2007). Avhengig av hvilke komponenter som benyttes har 

studier vist, at ulike konklusjoner kan bli trukket omkring både prevalens og mental 

helseprofiler. Innen helsepsykologi er identitet og atferd er mest benyttet. Selv om dette er et 

felt under utvikling, blir det sjeldent problematisert om det er identitet eller atferd som 

sterkest er korrelert med eventuelle mentale problemer. På tross av at tiltrekning kan sies å 

spille en viktig psykososial og emosjonell rolle for individers selvforståelse, er dette sjeldent 

inkludert (Savin- Williams, 2001). Det foreligger ulike måter å løse dette problemet på. En 

kan benytte to eller tre dimensjoner, og kun inkludere de som svarer konsistent på tvers av 

dimensjonene. Alternativt kan en måle en og en dimensjon uten å implisere at resultater 

avspeiler psykologiske konsekvenser av ulik seksuell orientering. Et annet hensyn foreligger i 
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forhold til naturen av de variabler en ønsker å måle, og ens problemstillinger. For eksempel 

om en ønsker å se på risikoatferd eller seksuelt overførbare sykdommer i forbindelse med 

seksualitet, er atferd en vesentlig komponent. Om man vil ta mellommenneskelig tilknytning, 

emosjoner og relasjoner under betraktning, kan tiltrekning argumenteres for å være essensielt. 

Ønsker en å se på politisk ideologi, følelse av gruppetilhørighet og lignende, er identitet en 

viktig dimensjon (Savin- Williams, 2006). Uansett benyttelse, er det viktig at valg redegjøres 

for, slik at sammenligning med andre undersøkelser er mulig.   

 Kategorisk inndeling. I tillegg til valg av komponenter, må en velge hvilke kategorier 

en benytter over seksuell orientering. Den mest benyttede inndelingen er å dele utvalget i to, 

hvor lesbiske eller lesbiske og bifile, sees i opposisjon til heterofile. Både basert på empiri og 

teori, foreligger det derimot argumenter som peker på viktigheten av å betrakte lesbiske og 

bifile som separate grupper. Fordi bifile ofte er ekskludert i forskning over seksuell 

orientering kan argumenter illustreres gjennom å betrakte benyttede diskurser over seksualitet, 

og hvordan tidligere forskning har betraktet/ ikke betraktet bifile.    

 Det foreligger ulike tankesett som reflekterer ulike måter å betrakte kategoriseringen 

av seksuell orientering på. En kan se bifile, lesbiske og homofile som en minoritetskategori av 

individer som har mye til felles. Alle vil potensielt ha forhold med noen av samme kjønn som 

en selv. Dette er sosialt stigmatisert, og fører til like interesser. Fra en annen synsvinkel, og et 

feministisk ståsted er alle lesbiske motstandere av de som elsker menn. Feministiske lesbiske 

står alene i mot patriarkatet. En alternativ vinkling (som ofte benyttes av bifile selv, spesielt 

politisk engasjerte), ser bifile i motsetning til lesbiske og heterofile. Monoseksuelle blir 

betraktet som rigide, og som overdrevent fokuserte på kjønn, mens bifile er mer fleksible, og i 

stand til å overkomme forskjeller basert på kjønn (Esterberg, 2006). Disse tankegangene og 

opposisjonene reflekterer ulike utfall av holdninger til bifile, men også to fellestrekk: Den 

dualistiske tankegangen i vestlige samfunn: Individet antas å ha et selv og en seksuell 

identitet, og tendensen til å se kategorier som binære enheter: mann- kvinne, hetero- homo, 

osv. Kategorier som ikke representerer ytterpunktene blir nettopp tolket i lys av disse 

(Esterberg, 2006). Dette kan føre til at bifile blir mindre synlige. Unntaket er skillet basert på 

monoseksualitet, hvor bifile stilles i mer i sentrum (Ault, 1996). Svært få benytter derimot 

denne tankegangen. Mest anvendt er inndelingen hvor homofile og heterofile er de essensielle 

kategoriene. På tross av arbeid fra Kinsey, m.fl., hvor seksualitet konseptualiseres langs en 

kontinuerlig skala, fortsetter mennesker å se på seksuell orientering som en dikotom variabel. 

Å kollapse bifile og lesbiske til en seksuell minoritetskategori, eller å ekskludere bifile, 

reflekterer, og bidrar til å opprettholde en dikotomisk tankegang (Ault, 1996). Dette 
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gjenspeiler en forståelse av orientering og identitet som essens, hvor kontinuerlighet eller 

mulighet for endring nærmest utelukkes. I relasjon til dette foreligger det flere stereotypiske 

oppfatninger om bifile som skiller dem fra lesbiske. Denne formen for seksuelle fordommer 

kalles monosexisme (Eliason, 1997), og vil utdypes senere. Eksempler inkluderer antagelsen 

om at bifile ikke eksisterer, er promiskuøse, og et press som erfares av bifile, til enten å 

identifisere seg som heterofile eller lesbiske (Spalding & Peplau, 1997). Det å være bifil kan 

dermed innebære ulike utfordringer knyttet til identitetsdannelse, og typer av sosiale stigma 

som er distinkte fra lesbiske. Ytterligere argumenter foreligger for at det nettopp i forbindelse 

med kroppsbilde kan være nyttig å betrakte lesbiske og bifile som separate grupper. Et sentralt 

poeng ligger i at det ikke foreligger et bifilt miljø på samme måte som et lesbisk miljø. 

Alternativt kaller en miljøet et homofilt/lesbisk/bifilt (evt. /transseksuelt miljø), hvor 

hovedtyngden av medlemmer som regel er lesbiske. Rene bifile miljøer er sjeldnere og ofte 

med løsere sosiale relasjoner. Bifile former derfor ofte tilknytninger til lesbiske miljøer 

(Heath & Mulligan, 2008). Forskning på kroppsbildeforventninger i et heterofilt vs. et lesbisk 

miljø antyder i stor grad at det foreligger ulikheter i de respektive miljøene, og at det å være 

bifil i forhold til lesbisk innebærer ulike utfordringer knyttet til kropp og utseende (Myers, 

Taub, Morris, & Rothblum, 1999). Grunnet bifiles potensielle partnere av begge kjønn vil de, 

mer sannsynlig enn lesbiske og heterofile, betrakte ulike utseendeforventninger på ulike 

tidspunkt som aktuelle. Ved siden av å avdekke hva dette kan medføre for bifile selv, kan det 

å studere bifile lede til økt og mer nyansert kunnskap om kroppsbildeforventninger i både et 

heterofilt og et lesbisk miljø. Indirekte kan dette også bidra til en økt forståelse av 

identitetsforventninger, samt de maktforhold seksuell identitet er bygget på (Ault, 1996). 

Istedenfor å betrakte bifile som en ”problematisk” kategori som ikke enkelt lar seg definere ut 

fra dikotomien homo- hetero, kan bifile sees som en unik kategori som nettopp utfordrer dette 

skillet (Esterberg, 2006). 

Seksuell orientering og kroppsbilde 

Kroppsbilde som et multidimensjonalt konstrukt inngår i et individs utvikling og 

konstruering av sin identitet (Levine & Smolak, 2002). Det samme er gjeldene for seksuell 

identitetsutvikling. Fordi individer med en annen seksuell orientering enn det normative kan 

møte ulike utfordringer fra omgivelsene som skiller dem fra heterofile, kan dette med stor 

sannsynlighet påvirke andre identitetskomponenter, som ens selvfølelse og kroppsbilde. Som 

antydet, indikerer studier at en lesbisk identitetskonstruksjon er knyttet til utseende og 

selvrepresentasjon, som ofte skiller lesbiske fra heterofile (Kelly, 2007).   
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 Forskning på seksuell orientering og mentale helseproblemer som depresjon og 

selvmord har funnet at seksuelle minoriteter generelt er mer utsatt enn heterofile (Hegna, 

2007). Studier over kroppsbilde har derimot antydet en omvendt tendens. Lesbiske antas å ha 

et mer positivt kroppsbilde og betrakte kropp som mindre viktig enn heterofile. Antagelsen 

har derimot møtt motstand, og samlet sett er funn miksede og preget av inkonsistens. 

 En metaanalyse fra 2004 kan tjene som beskrivende for de miksede resultatene. 

Analysen tok for seg 16 studier fra 1983 til 2002 som sammenlignet lesbiske (n=1448) og 

heterofile (n=1391) på kroppstilfredshet (Morrison, et al., 2004). Ni studier viste effekt- 

størrelser som talte for at lesbiske hadde et mer positivt kroppsbilde, mens de resterende fant 

at heterofile var mer tilfredse. Den gjennomsnittlige effektstørrelsen viste at lesbiske var noe 

mer fornøyde, men forskjellen var svært liten. Enkelte faktorer som kunne påvirket 

heterogeniteten av resultatet ble kontrollert for. Dette gjorde at forskjellene økte noe i samme 

retning (Morrison, et al., 2004). Forskerne konkluderte med at lesbiske virket å være mer 

fornøyde, men at forskjellene var såpass små at en ikke kunne utelukke nullhypotesen, som 

tilsa ingen korrelasjon. Denne metaanalysens studier kan betraktes som relativt representative 

for forskning på kroppsbilde og seksuell orientering. Resultatene tilsa at lesbiske er noe mer 

fornøyde, men overbeviste ikke i sin styrke over denne sammenhengen. Studiene er likeledes 

representative når det gjelder metodiske svakheter. De fleste studiene benyttet 

bekvemmelighetsutvalg, målet på seksuell orientering ble oftest målt med kun et spørsmål, og 

det ble kun skilt mellom en lesbisk eller en lesbisk/bifil og en heterofil orientering.  

 Til min viten foreligger det ingen studier som har tatt hensyn til alle disse kriteriene. 

Det er derimot blitt publisert to studier som betraktet bifile som egen gruppe, og begge 

benyttet data fra populasjonsbaserte studier. Seksuell orientering ble også her målt med kun et 

spørsmål: Identitet. Den ene undersøkelsen er amerikansk, hvor funnene talte for en 

kontinuerlig fordeling av kroppstilfredshet basert på dikotomien homo- hetero. Utvalget ble 

delt i tre: negativt, medium og positivt kroppsbilde. Flest heterofile (43,7 %) hadde et negativt 

kroppsbilde mens flest lesbiske (42,1 %) hadde et positivt kroppsbilde. Bifile plasserte seg i 

midten på begge inndelingene (French, Story, Remafedi, Resnick, & Blum, 1996). En svakhet 

med denne studien var at den ikke benyttet standardiserte mål på kroppsbilde. Den andre 

studien ble publisert i 2009, er australsk, og viser et annerledes bilde. Det ble skilt mellom 

”heterofile”, ”hovedsaklig heterofile”, ”bifile” og ”lesbiske”. Målinger på tilfredshet med vekt 

og kroppsfasong viste at lesbiske kom best ut, deretter hovedsakelig heterofile, heterofile, 

mens bifile var mest missfornøyde. Tatt i betraktning atferd relatert til kropp, ble det 

konkludert med at hovedsakelig heterofile og bifile var i større risiko for spiseforstyrrelser 
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(Polimeni, Austin, & Kavanagh, 2009) I samsvar med dette fant en annen studie at bifile mer 

enn dobbelt så sannsynlig som lesbiske ville ha en spiseforstyrrelse (Koh & Ross, 2006). 

 Potensielle negative konsekvenser av kroppsmissnøye, som spiseforstyrrelser og lav 

selvtillitt, er som nevnt knyttet til viktigheten av kroppsbilde. Relatert til seksuell orientering, 

har enkelte studier funnet at lesbiske anser kroppsbilde som mindre viktig enn heterofile 

(Gettelman & Thompson, 1993; Wagenbach, 2004). Slike funn tilsier at lesbiskes kroppsbilde 

med mindre sannsynlighet vil ha negative konsekvenser for deres øvrige mentale helse, 

sammenlignet med heterofile. Igjen er kunnskapen mer mangelfull når det gjelder bifile. 

Teoretiske forklaringer på forskjeller ved kroppstilfredshet. I tråd med forskningens 

inkonsistente funn, foreligger det ulike teoretiske forklaringer som henviser til forskjellige 

hypoteser. Grovt sett kan det skilles mellom tre antagelser. For det første har forskere 

betraktet en lesbisk/bifil orientering som en mulig beskyttelsesfaktor. Et sentralt argument er 

at det lesbiske miljøet har mer fleksible kroppsidealer og normer (Ojerholm & Rothblum, 

1999). Alternativt antas det å være kvinne som mer utslagsgivende, og at et aksepterende 

miljø ikke er tilstrekkelig for å motvirke storsamfunnets press til konformitet av de 

skjønnhetsidealer som foreligger. En tredje antagelse reflekteres gjennom mer generelle 

forklaringsmodeller over mental helse på tvers av seksuell orientering, og belyses gjennom et 

minoritetsperspektiv. Antagelsen er at det å være sosialt stigmatisert kan ha negative 

konsekvenser på flere psykologiske faktorer, inkludert kroppsbilde (Meyer, 2003). 

 Objektifiseringsteori (Fredrickson & Roberts, 1997) fokuserer på dagligdagse 

erfaringer kvinner har i forhold til egen kropp. Siktemålet er å forklare, på individnivå, 

konsekvenser av det å bli seksuelt objektifisert. Objektifisering skjer når ens kropp, 

kroppsdeler eller seksuelle funksjoner blir redusert til rene instrumenter, eller betraktet som de 

kan representere hele kvinnen (Fredrickson & Roberts, 1997). Det å bli glodd på, hva teorien 

kaller et objektifiserende ”gaze”, eksemplifiserer seksuelt objektifiserende atferd. Studier har 

vist at kvinner oftere blir glodd på, og føler at de blir det enn menn. Foruten om i 

mellommenneskelige situasjoner, foregår objektifisering i mediene, hvor fokus oftere hos 

kvinner er på deres kropp (Fredrickson & Roberts, 1997). Fordi en selv stort sett ikke har 

kontroll over slike situasjoner er dette vanskelig å unngå. Teorien argumenterer for ulike 

psykologiske konsekvenser. Den kanskje viktigste effekten er at en kan stå i fare for å 

internalisere et objektifiserende syn på seg selv og egen kropp. Fordi ytre press oppmuntrer til 

opptatthet av utseende kan det føre til at kvinner utvikler et observatørperspektiv på egen 

kropp. Dette er linket til negative psykologiske konsekvenser, hvor spesielt skam og angst, i 
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kombinasjon med et observatørperspektiv, kan føre til kroppsmissnøye og spiseforstyrrelser. 

Teoriens hovedantagelse er at kjønn ”overgår” seksuell orientering som utslagsgivende. 

Ungdomsalder og sosialisering inn i kulturens idealer sees som viktig for kroppsbilde- 

utviklingen. Alle jenter gjennomgår puberteten og ungdomsalderen, og blir større eller mindre 

grad sosialisert inn i den dominante kulturens idealer. Kontakt med et lesbisk miljø kommer 

for de fleste seinere, og vil derfor ikke påvirke allerede internaliserte idealer i stor nok grad til 

å minske risiko. I tillegg lever alle kvinner innen den dominante kulturen som har en 

objektifiserende holdning til alle kvinner (Fredrickson & Roberts, 1997). I samsvar med dette 

har det blitt dokumentert lik forekomst av erfart seksuell objektifisering blant heterofile og 

lesbiske kvinner (Hill & Fischer, 2008). Teorien åpner derimot for individuelle forskjeller. 

Klasse, alder, etnisk tilhørighet og seksualitet, i tillegg til individuelle erfaringer og fysisk 

utseende, kan skape ulikheter ved oppfatning av objektifisering i forhold til grad og type. For 

eksempel har studier av afroamerikanske kvinner i USA vist at de i større grad skiller mellom 

hvordan de føler om seg selv, og hvordan de tror andre tenker om dem. Dette kan tolkes som 

en adaptiv respons på rasistiske fordommer og undertrykkelse (Fredrickson & Roberts, 1997). 

Muligens kan noen av de samme mekanismene gjelde for lesbiske/bifile på tross av at de ikke 

er oppvokst i et lesbisk miljø. Tradisjonell lesbisk ideologi antas å motkjempe tynnhetsidealet 

i den vestlige kulturen, og inkludere en bevissthet rundt sexisme og heterosexisme (Ojerholm 

& Rothblum, 1999). Flere har også argumentert for at det å være tiltrukket av kvinner er 

beskyttende i seg selv. Menn er i forhold til kvinner, antatt å tillegge utseende mer verdi hos 

partnere. Lesbiske vil ikke tenke på seg selv som objekter som defineres av menn, noe som 

kan virke beskyttende mot selvobjektivering (Siever, 1994). Støtte for dette er funnet i studier 

over seksuell orientering hvor homofile menn har et mer negativt kroppsbilde enn heterofile, 

og hvor lesbiske kvinner har et mer positivt kroppsbilde enn heterofile (French, et al., 1996).

 I tråd med den sistnevnte antagelsen har teoretikere som i større grad har fokusert 

direkte på seksuell orientering, foreslått at stadier ved en seksuell identitetsutvikling påvirker 

kroppstilfredshet (Morrison, et al., 2004). Antagelsen er at lesbiske vil ha et mer positivt 

kroppsbilde enn heterofile, og dette spesielt etter hvert som ens identitet blir en integrert del 

av individets selvforståelse, og involvering med andre av samme orientering øker (Siever, 

1994). At stadier i utviklingen sees som avgjørende, kan sies å reflektere et essensialistisk 

syn, hvor utviklingen går fra hetero til lesbisk. Det sentrale ved modellen, og det som vil 

vektlegges her, ligger derimot i tilknytningen til en lesbisk subkultur. En antar at lesbiske vil 

bli mindre opptatt av utseende fordi dette bevisst ikke vektlegges i et lesbisk miljø (Morrison, 

et al., 2004). Støtte for modellen er funnet i studier hvor det forelå en negativ korrelasjon 



 

16 
 

mellom kroppsmissnøye og tilknytning til et lesbisk miljø (Morrison, et al., 2004; Siever, 

1994). Andre studier har derimot ikke støttet dette (Beren, Hayden, Wilfley, & Grilo, 1996; 

Wrench & Knapp, 2008). De motstridende resultatene gjenspeiles innen kvalitativ forskning, 

som peker på en sterk heterogenitet av erfaringer. I en studie (Cogan, 1999) rapporterte 

lesbiske/bifile at det og stå frem ’ga en følelse av frihet fra de begrensede skjønnhets- 

standardene i den dominante kulturen’. Lesbiske utseendenormer er blitt fremstilt som i større 

grad å være basert på å skape en gruppesolidaritet og et instrument for å gjenkjenne hverandre 

på, heller enn å være knyttet til kroppsfasong eller vekt. På den andre siden har en funnet at 

lesbiske også opplever press til å bekrefte skjønnhetsstandarder (Myers, et al., 1999).  

 Et minoritetsperspektiv kan på den andre siden benyttes ved argumentering for at en 

ikke- heterofil orientering kan være en risikofaktor. Dette er ikke en enkeltstående teori, men 

et rammeverk som kan anvendes i forståelsen av hvordan stigma, fordommer og 

diskriminering kan skape et fiendtlig og stressende miljø som kan føre til mentale 

helseproblemer (Meyer, 2003). I likhet med stadieteorien antas det at lesbiske og bifile (og 

homofile) utgjør en seksuell minoritet med visse felles erfaringer som vil påvirke deres 

mentale helse. Termen ”minoritetsstress” sikter til stress som individer fra stigmatiserte 

sosiale kategorier erfarer, på grunn av sin sosiale posisjon som en minoritet (Swearingen, 

2007). Et minoritetsindivid vil med større sannsynlighet bli offer for konflikter, fordi den 

dominante kulturens sosiale strukturer og normer ikke reflekterer de minoritetsgruppen står 

for (Meyer, 2003). Perspektivet kan sies å innebefatte, og være i overensstemmelse med ulike 

sosiologiske og psykologiske teorier. En relevant teori er symbolsk interaksjonsteori, som 

utdyper enkelte mekanismer som kan påvirke utviklingen av mentale helseproblemer. Det 

sosiale miljøet sees som nødvendig for utvikling av ens selvfølelse, og negative vurderinger 

fra andre, som for eksempel stereotypiske holdninger og fordommer, kan lede til negative 

vurderinger av en selv (Meyer, 2003). Fordi bevisstheten om hva som er stigmatisert i et 

samfunn deles av den stigmatiserte andre, kan dette ha negative konsekvenser om de 

inkorporeres i individet og ens selvforståelse (Hegna, 2007). Denne typen stress kalles 

internalisert homofobi (negative holdninger basert på seksuell orientering) (Hegna, 2007) 

/homonegativitet (Herek, 2002). Det vil altså si å rette samfunnets negative holdninger til 

homofile mot seg selv. Dette kan muligens ha implikasjoner for ens kroppsbilde. For 

eksempel foreligger det en stereotypisk antagelse om lesbiske som mindre attraktive enn 

heterofile (Kelly, 2007). En internalisering av en slik oppfatning kan følgelig ha negativ 

innvirkning på lesbiskes opplevde kroppsbilde (Gettelman & Thompson, 1993). Andre 

”stressorer” kan være diskriminering og stigmatisering som er blitt dokumentert og ha en 
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sammenheng med negativ psykisk helse. Flere har pekt på at lesbiske kvinner utgjør en særlig 

minoritet innenfor kategorien ”seksuelle minoriteter”, ved at de som kvinner er undertrykt i 

samfunnet, og usynliggjøres i forhold til homofile menn (Hegna, 2007). Bifile kvinner kan ut 

fra samme tankegangen sies å konstituere en ytterligere minoritet. De omfattes ikke av den 

heterofile majoriteten, eller den ikke- heterofile majoriteten i et lesbisk/bifilt miljø, som 

utgjøres av lesbiske. Ut fra modellens rasjonal kan heterofile tenkes å ha mest positivt 

kroppsbilde, mens bifile vil ha det mest negative. Det åpnes derimot for at tilknytning til et 

lesbisk miljø kan ha betydning. Gruppesolidaritet kan være sterkere i minoritetsgrupper, og et 

sterkt nettverk kan skape en sosial identitet som kan fungere som en buffer mot negativ 

påvirkning (Garnets, 2002). For eksempel er den adaptive responsen hos afroamerikanske 

kvinner, nevnt under objektifiseringsteori, også i tråd med denne modellens prediksjoner.

 De tre teoretiske tilnærmingene vektlegger alle den sosiale konteksten i interaksjon 

med individet. De skiller seg derimot i forklaringen på om det burde være forskjeller i 

kroppstilfredshet på tvers av seksuell orientering, og hvorfor. Hvert av perspektivene kan sies 

og ha sine styrker og svakheter. Både stadieteorien og et minoritetsperspektiv impliserer at 

lesbiske kvinner og det lesbiske miljøet utgjør en homogen enhet, og en slags ”kvasi- etnisk” 

gruppe. Det at en lesbisk orientering i seg selv virker positivt eller negativt på kropps- 

tilfredshet kan beskrives som reduksjonistisk, i og med at lesbiske/bifile ikke utgjør en 

homogen gruppe (Bux, 1996; Rosario, Hunter, & Gwadz, 1997). Det gis mindre forklaring på 

den mangfoldighet og heterogenitet som er funnet i relasjon til kroppsbilde og seksuell 

orientering. Et minoritetsperspektiv er dog ikke en modell som er utviklet i forhold til 

forståelse av kroppsbilde, men er mye benyttet ved forklaring av sosiale ulikheter på høyere 

nivå, og generelle konsekvenser på mental helse. Perspektivet har også sine styrker. I 

motsetning til stadieteorien gis det rom for tolkning av en bifil orientering som kvalitativ 

annerledes enn en lesbisk orientering, og ikke kun som en forlengelse av en lesbisk 

orientering, eller en mellomkategori mellom homo og hetero. Når det gjelder 

objektifiseringsteori, kan det argumenteres for at denne i større grad går inn på mekanismer 

som virker på utviklingen av et negativt kroppsbilde. Den egner seg godt i forståelsen av 

kroppslige erfaringer, noe den nettopp er utviklet for og kunne beskrive de personlige 

konsekvensene av. På den andre siden er dette en kompleks modell, og det er usikkert om 

dens antatte mekanismer påvirker kroppsbilde slik en antar. Enda mer usikkert er det om det 

er slik uavhengig av seksuell orientering. I en studie designet for å teste dette, ble det antydet 

at sammenhengen mellom de ulike mekanismene i modellen var annerledes, og mer 

komplekse, for lesbiske sammenlignet med heterofile (Kozee & Tylka, 2006).   
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 Som antydet er hovedantagelsene om seksuell orientering som beskyttende, ikke 

tilstrekkelig beskyttende eller en risikofaktor, en forenkling, og gir ingen direkte anvendbar 

kunnskap i seg selv. Innen alle grupper av mennesker foreligger det individuelle og 

psykososiale faktorer som kan mediere forholdet mellom seksuell orientering og 

kroppstilfredshet. En lesbisk subkultur er et eksempel. I tillegg kan, for å nevne noen, 

forskjeller ved selvtillitt, mestringsferdigheter, depresjon, kjønnsroller (Beren, et al., 1996), 

sosial støtte og sosial aksept (Sheets & Mohr, 2009) betraktes som andre mulige forklarings- 

faktorer. I sin tur kan det tenkes at disse kan påvirke, og bli påvirket av hverandre. Det kan 

også tenkes at slike faktorer har ulik innflytelse på kroppsbilde avhengig av om en er 

heterofil, bifil eller lesbisk. Kjønnsrolleidentitet og sosial aksept blir her betraktes som mulige 

forklaringsvariabler for eventuelle forskjeller ved kroppstilfredshet. 

Forklaringsvariabler for ulikt kroppsbilde: Kjønnsrolleidentitet og sosial aksept 

Fordi røttene til kroppsmissnøye finnes i de sosialt konstruerte verdiene som tildeles 

et, nesten uoppnåelig, kroppsbilde (Few, 2001), bør den sosiale konteksten betraktes når en vil 

forklare årsaker til forskjeller i kroppsmissnøye. Individers kjønnsrolleidentitet (Lakkis, 

Ricciardelli, & Williams, 1999) og opplevde sosiale aksept kan sees som aktuelle variabler for 

å studere den sosiokulturelle konteksten. I lys av seksuell orientering, er det blitt etterlyst mer 

fokus på mulige beskyttelsesfaktorer (Savin- Williams, 2001). Ulik kjønnsrolleidentitet og 

grad av opplevd sosial aksept kan betraktes som mulige risikofaktorer så vel som 

beskyttelsesfaktorer for kroppsmissnøye. Et annet argument for å betrakte nettopp disse 

variablene i relasjon til kroppstilfredshet og seksuell orientering foreligger innen ungdoms- og 

identitetsforskning. Ungdomstiden innebærer økt fokus på hvem man er. Seksuell orientering, 

kjønnsrolleidentitet og ens kroppsbilde er da i stor utvikling (Hegna, 2007). Undersøkelser har 

vist at kroppsbekymringer gjennomsnittlig er sterkest i ungdomsalderen (Grogan, 2008). 

Samtidig er dette en periode med økt fokus på forelskelser og potensielle kjærester. For ikke- 

heterofile innebærer alderen gjerne en økt bevissthet rundt tiltrekning til samme kjønn. 

Grunnet blant annet en allmenn oppfattelse om kjønnsroller som nært knyttet til seksualitet, 

innebærer perioden likeledes en økt bevissthet rundt dette. Dette er likeledes en periode hvor 

mangel på aksept kan oppleves sterkere, og antagelig spesielt for ungdom med en ikke- 

heterofil orientering. Ungdoms mer begrensede kunnskap og erfaringer med hva andre tenker, 

bidrar til en økt stereotypisering av ”de andre”. Undersøkelser har funnet at yngre ungdom, i 

større grad enn eldre, uttrykker en mangel på aksept gjennom diskriminering og mobbing, 

blant annet av homofile/lesbiske (Hegna, 2007). Kombinasjonen av disse samtidige 
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prosessene kan tenkes å være ulik avhengig av seksuell orientering, og føre til erfaringer og 

oppfatninger av egen kropp som skiller heterofile, bifile og lesbiske fra hverandre. 

Kjønnsrolleidentitet, kroppsbilde og seksuell orientering 

Kjønnsroller reflekterer stereotypier omkring personlighetstrekk som typisk attribueres 

til kvinner eller menn (Lakkis, et al., 1999). Sandra Bem har presentert et mye benyttet 

teoretisk rammeverk for kjønnsroller. Maskulinitet og femininitet betraktes som uavhengige 

dimensjoner. Ut fra maskuline og feminine egenskaper postulerer hun at det foreligger fire 

distinkte kjønnsrolleidentiteter: Maskulin, feminin, androgyn og udifferensiert (Bem, 1974). 

Androgyne og udifferensierte er henholdsvis i besittelse av mange eller få både maskuline og 

feminine egenskaper, mens maskuline og feminine har en mer differensiert 

kjønnsrolleidentitet.          

 Et økende antall av studier har bekreftet at ulik kjønnsrolleidentitet predikerer ulik 

grad av kroppstilfredshet (Murnen & Smolak, 1997). Det foreligger derimot motstridende 

hypoteser omkring hvilken kjønnsrolleidentitet som i sterkest grad virker beskyttende, og 

hvilken som gjør en mer sårbar for et negativt kroppsbilde. Med utgangspunkt i biologisk 

kjønn, kan en på generell basis betrakte atypisk kjønnsrolleidentitet som en beskyttelses- eller 

en risikofaktor, hvor støtte er funnet for begge antagelser (Hegna, 2007; Lakkis, et al., 1999). 

Hovedtyngden av forskning over kroppsbilde og kjønnsrolleidentitet hos kvinner støtter 

antagelsen om atypisk kjønnsrolleidentitet som beskyttende. Et positivt kroppsbilde har 

sterkest sammenheng med maskulinitet og androgynitet (Davis, Dionne, & Lazarus, 1996; 

Jackson, Sullivan, & Rostker, 1988; Kimlicka, Cross, & Tarnai, 2006; Ludwig & Brownell, 

1999). Et negativt kroppsbilde er blitt koplet til en feminin og en udifferensiert 

kjønnsrolleidentitet (Kimlicka, et al., 2006).       

 Objektifiseringsteori kan betraktes som relevant for forståelsen av disse 

sammenhengene. Utseende og atferd som mer eller mindre bekreftende i forhold til 

tradisjonell kjønnsrolleatferd, kan tenkes å påvirke seksuell objektifisering. Fordi feminine 

kvinners utseende i sterkest grad ligner samfunnets ideelle bilde av hvordan kvinner bør se ut, 

kan dette medføre økt objektifisering. Samtidig kan det være at disse kvinnene føler et 

sterkere press til å bekrefte, og dermed internalisere disse idealene, enn hva som er tilfelle for 

maskuline og androgyne (Ludwig & Brownell, 1999). Maskuline og androgyne kvinner 

erfarer muligens at de ikke ligner, eller er en del av hva mediene og storsamfunnet avbilder 

som det mest ideelle. En løsning kan være å ta sterkere avstand fra disse idealene. Dette kan 

medføre en økt selvaksept, ikke bare av ikke- feminine komponenter ved en selv, men også 
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ens kroppsstørrelse og form (Ludwig & Brownell, 1999).     

 I relasjon til seksuell orientering er et lesbisk miljø den mest benyttede 

forklaringsfaktoren for mindre kroppsmissnøye blant lesbiske i forhold til heterofile. 

Hovedantagelsen er at lesbiske idealer skiller seg fra heterofile. Et sentralt argument er at 

miljøet i større grad enn den dominante kulturen, vektlegger maskulinitet og androgynitet som 

positiv kjønnsrolleatferd. Normer relatert til kropp og utseende, har gjennom historien vært 

knyttet til kjønnsroller i et lesbisk miljø. På 50- tallet oppstod skillet mellom ”butch” og 

”femme”, som kan sies og i stor grad reflektere maskuline og feminine lesbiske. Feminist- 

bevegelsen på 70-tallet distanserte seg fra det å være ”dekorative” for menn. En motsa 

samtidig stereotypien om at en kvinne i et forhold burde være maskulin og den andre feminin 

(Myers, et al., 1999), noe en betraktet som å undergrave det heterofile systemet en kjempet i 

mot. Kvinner med et ”butch” utseende ble beskyldt for å herme etter menn, mens ”femme” 

kvinner ble beskyldt for selvobjektifisering (Levitt & Hiestand, 2005). Androgynitet var 

idealet. En observert trend i dag er en ny interesse for ”butch- femme” skillet (Krakauer & 

Rose, 2002). Selv om normer i dagens lesbiske miljø mulig er mindre rigide (Rothblum, 

1994), kan stereotypiske oppfatninger av lesbiske sies og fortsatt være preget av disse 

idealene. Dette kan føre til at lesbiske og bifile sosialiseres inn i, og møter ulike kjønnsrolle- 

forventninger i et lesbisk miljø, i forhold til på andre arenaer. En kvalitativ studie som belyste 

dette fant at unge kvinner hadde en forutinntatt antagelse om lesbiske som mer maskuline og 

androgyne. De rapporterte at de ble oppmuntret til, og endret sitt eget utseende i den retning 

da de stod frem som lesbiske (Krakauer & Rose, 2002). Flere studier har støttet den 

prototypiske oppfatningen om lesbiske som mer atypiske i sin kjønnsrolleidentitet enn 

heterofile (Lakkis, et al., 1999; Ludwig & Brownell, 1999). Også her er det sjeldent blitt skilt 

mellom bifile og lesbiske. De ytterst få kvantitative studier som har betraktet dette, har funnet 

at bifile plasserte seg mellom lesbiske og heterofile på maskulinitet og femininitet (Ludwig & 

Brownell, 1999). Det foreligger også en normativ oppfatning om bifile som mer feminine enn 

lesbiske. I en kvalitativ undersøkelse med bifile kvinner rapporterte halvparten (n=74) at det å 

stå frem som bifil påvirket deres skjønnhetsidealer og/eller deres kjønnsrolleidentitet. Flere 

kvinner som gikk fra å identifisere seg som lesbiske til bifile uttalte at de begynte og utforske 

mer feminine sider ved seg selv, og følte et økt press til å bekrefte den dominante kulturens 

utseendeidealer. Enkelte respondenter uttalte derimot at de ble mer opptatte av sitt utseende i 

relasjon til kvinner. En sentral årsak var at de følte seg dømt av andre kvinner hvis de 

utforsket en ”feminin” identitet (Taub, 1999). Dette belyser en heterogenitet av erfaringer, 

men at normer i et lesbisk miljø betrakter femininitet i et motstridende forhold til en lesbisk 
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identitet. De fleste uttalte også at kjønn på deres partner spilte en sentral rolle. Flere følte et 

økt press til å bekrefte ”feminine” skjønnhetsidealer når de var involvert med menn. Enkelte 

endret også utseende for å tiltrekke seg menn eller kvinner på ulike tidspunkt. Dette antyder at 

enkelte tar opp normer de antar personer de ønsker oppmerksomhet fra, finner attraktivt 

(Taub, 1999). Slike erfaringer belyser at det kan foreligge ulike kjønnsrolle- forventninger for 

bifile og lesbiske, og at disse virker å være nært knyttet til kropp og utseende.  

 Når det gjelder kvantitative studier, og antagelsene om en atypisk kjønnsrolleidentitet 

som risiko- eller beskyttelsesfaktor, foreligger det empirisk støtte for begge deler tatt seksuell 

orientering i betraktning. Studier som har tatt for seg generell mental helse, men ikke belyst 

kroppsbilde, har funnet støtte for den førstnevnte antagelsen (Plöderl & Fartacek, 2009).  De 

få studiene som direkte har koplet kjønnsrolleidentitet med seksuell orientering og 

kroppsbilde har derimot i sterkest grad bekreftet antagelsen om en positiv sammenheng 

mellom maskulinitet, androgynitet og kroppstilfredshet, også hos ikke- heterofile. Femininitet 

er blitt koplet til økt kroppsmissnøye (Lakkis, et al., 1999; Ludwig & Brownell, 1999). 

Enkelte studier har også identifisert en medierende effekt av kjønnsrolleidentitet på 

sammenhengen mellom seksuell orientering og kroppsmissnøye (Lakkis, et al., 1999) og 

mellom seksuell orientering og forstyrret spiseatferd (Blissett, Oldfield, & Meyer, 2001). 

Altså ble forskjeller i kroppsbilde, som talte i favør lesbiske, mindre kontrollert for 

kjønnsroller. Dette impliserer at lesbiskes mer atypiske kjønnsrolleidentitet muligens kan 

forklare deres noe høyere grad av kroppstilfredshet. I likhet med hovedtyngden av forskning 

over kroppsbilde og seksuell orientering, ble det i disse studiene benyttet 

bekvemmelighetsutvalg, og seksuell orientering ble kun målt med et spørsmål.  

 På tross av at kvalitative studier har pekt på ulike erfaringer av kjønnsrolle- og 

kroppsbildeforventninger for bifile og lesbiske kvinner, foreligger det lite kunnskap om bifile 

i denne sammenheng. Det kan argumenteres for at en inkludering av bifile kan gi unik 

kunnskap, i og med økt sannsynlighet for internalisering av idealer og forventninger i både 

heterofile og lesbiske miljøer.  

Sosial aksept, kroppsbilde og seksuell orientering 

Studier over mental helse og seksuell orientering, har poengtert viktigheten av å 

inkludere andre forklaringsvariabler enn spesifikke seksuell orienteringsfaktorer. Spesielt er 

ulike former av stigmatisering (D'Augelli, 2006), som dagligdags diskriminering blitt 

identifisert som en sentral stressor blant seksuelle minoriteter (Meyer, 2003). Lave nivåer av 

sosial aksept er en slik faktor, og kan betraktes som en mer subtil form for diskriminering enn 
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for eksempel åpen mobbing og stigmatisering. Sosial aksept, slik det her forstås, er ens egen 

vurdering og oppfattelse av å bli akseptert. Dette er i samsvar med de mekanismer en antar er 

viktigst i forhold til influering på individers kroppsbilde. Forskning har vist at det spesielt er 

ens egen persepsjon og oppfatning av andres evalueringer som spiller en rolle, mens andres 

faktiske vurderinger har mindre betydning (Tantleff-Dunn & Gokee, 2002).  

 Det foreligger få empiriske studier som eksplisitt har tatt for seg sammenhengen 

mellom opplevd sosial aksept og kroppstilfredshet. Studier har i tillegg vist noe motstridende 

resultater. En undersøkelse fant at bekymringer rundt sosial aksept fra jevnaldrene signifikant 

predikerte kroppsmissnøye (Graham, Eich, Kephart, & Peterson, 2000). I en annen studie 

predikerte mangel på aksept fra venner kun kroppsbildebekymringer, men ikke 

kroppsmissnøye (Gerner & Wilson, 2005). Ingen studier har, til min viten, betraktet variasjon 

i seksuell orientering i denne sammenheng.        

 En rekke studier har derimot belyst sosial aksept og nærliggende temaer som 

diskriminering, homonegativitet og heterosexisme i relasjon til generell mental helse fordelt 

på seksuell orientering. Slike temaer er relevante, fordi de impliserer en underliggende 

antagelse om en lesbisk/ bifil orientering som mindre akseptert enn en heterofil. 

Heterosexisme kan beskrives som antagelsen om at heteroseksualitet er den eneste aksepterte 

seksuelle orienteringen (Garnets, 2002). Uttrykt diskriminering er atferd bygget nettopp på 

manglende aksept og negative holdninger. Også temaer som sosialt stress og sosial støtte er 

relevante. Oppfattet sosial aksept kan sees som en kognitiv og affektiv vurdering av hvordan 

andre ser på en. Faktisk sosial støtte kan tenkes og bli påvirket, og påvirke denne 

oppfatningen.            

 Når det gjelder sosial aksept av lesbiske og bifile, bør en for å forstå bifiles erfaringer 

med fordommer og diskriminering, betrakte dette separat fra lesbiskes erfaringer (Herek, 

2002). Bifile former potensielt heterofile relasjoner, noe kan bidra til mindre synlighet av 

deres orientering, og medføre færre fordommer og diskriminering (Garnets, 2002). 

Alternativt, som antydet, kan det være at holdninger ovenfor bifile er desto mer fordoms- 

pregede. Støtte for dette foreligger i studier som har betraktet bifile og lesbiske separat. Det 

ble observert en sterk korrelasjon mellom bifobi og homofobi (også kalt seksuelle fordommer/ 

binegativitet/ homonegativitet (Herek, 1999)) blant heterofile respondenter, men negative 

holdninger til bifile var sterkere og mer utbredt enn negative holdninger til homofile og 

lesbiske (Eliason, 1997; Herek, 2002). Også i studier med lesbiske er det observert negative 

holdninger til bifile, hvor dette var mer utbredt og overgikk positive holdninger (Rust, 1995). 

 Teoretisk kan mindre aksept av lesbiske og bifile betraktes gjennom et minoritets- 
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perspektiv. En seksuell minoritetsstatus kan øke risiko for et lavere nivå av opplevd sosial 

aksept. Symbolsk interaksjonsteori utdyper at stereotypiske holdninger og persepsjonen av 

hvordan man oppfatter gruppen en selv er medlem av som en helhet, kan influere hvordan en 

ser på seg selv (Meyer, 2003). Om erfaringer av mindre sosial aksept vil ha negative effekter, 

påvirkes altså av om man kjenner seg igjen i disse strukturene, og føler negative holdninger 

som relevante for egen selvfølelse.        

 Funn peker i retning av at dette er tilfelle, hvor en ikke- heterofil orientering øker 

sannsynligheten for lavere nivåer av sosial aksept, og er forbundet med negative helse- 

konsekvenser. I en norsk undersøkelse fant Hegna at flere ungdommer med tiltrekning til 

samme kjønn følte seg lite akseptert i jevnaldermiljøet (Hegna, 2007). Et brett mangfold av 

studier har rapportert høyere forekomst av diskriminering og sosialt stress blant lesbiske/bifile 

enn blant heterofile, og at dette har negative konsekvenser på sosiale og personlige ressurser, 

og var korrelert med dårligere mentale helse (D'Augelli, 2006; Mays & Cochran, 2001; 

Meyer, Schwartz, & Frost, 2008). Igjen har få studier skilt mellom lesbiske og bifile. Kun i 

relasjon til sosial støtte, men ikke kroppsbilde, har derimot to studier observert like nivåer av 

sosial støtte blant heterofile og lesbiske, men lavere nivåer for bifile (Jorm, Korten, Rodgers, 

& Jacomb, 2002; McNair, Kavanagh, Agius, & Tong, 2004). Kvalitative undersøkelser har på 

den andre siden betraktet både bifile og lesbiske kvinners opplevelse av sosial aksept. En 

studie fra 2009 bekreftet opplevd ekskludering og diskriminering blant både lesbiske og bifile, 

hvor bifile opplevde dette i sterkere grad, spesielt fra et lesbisk miljø (Hequembourg & 

Brallier, 2009). Opplevd lav grad av sosial aksept blant bifile er blitt støttet av flere 

undersøkelser (Gurevich, et al., 2007; McLean, 2008). Det ble uttrykt at heterofile og lesbiske 

hadde fordommer mot bifile som mer promiskuøse, mindre troverdige og at de følgelig burde 

bestemme seg for å være heterofile eller lesbiske. Andre har funnet at bifile selv definerte seg 

selv i tråd med en minoritetsmodell, hvor en kvinne beskrev det som ”vi er marginale 

marginale” (Shokeid, 2001). Totalt sett tilsier funn av opplevd manglende sosial aksept, at de 

strukturene et minoritetsperspektiv sikter til, oppleves som reelle av lesbiske og bifile. 

 Kun to studier har, til min viten, betraktet minoritetsstress direkte i relasjon til 

kroppsbilde. En undersøkelse fant at mangel på sosial støtte og internalisert homonegativitet 

forklarte (medierte) effekten av seksuell orientering på kroppstilfredshet hos homofile menn 

som hadde et mer negativt kroppsbilde enn heterofile (Swearingen, 2007). Brown (1987) fant 

likeledes at lesbiske som uttrykte internalisert homofobi var mindre positive til sin kropp og 

vekt (Wagenbach, 2004). Gitt den innholdsmessige relasjonen dette har til sosial aksept, kan 

det tenkes at sosial aksept kan ha lignende konsekvenser.      
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 På bakgrunn av empiri og benyttet teori, ble det dannet enkelte forventninger om 

sammenhengen mellom seksuell orientering og sosial aksept. Grunnet antatt mer utbredelse 

av negative holdninger til lesbiske/bifile i ungdomsalder, ble det forventet at de i ung alder 

ville skille seg fra heterofile med lavere nivåer av sosial aksept, og at forskjellene ville være 

noe svakere i voksenalder. Empiri som taler for mindre opplevd sosial aksept blant bifile er i 

stor grad hentet fra kvalitative studier, og fra erfaringer i lesbiske miljøer. Med tanke på at 

bifile kan være i forhold med menn, hvor deres seksuelle orientering muligens ikke settes 

spørsmålstegn ved fra et heterofilt miljø, kan det tenkes at dette påvirker gruppen som helhet i 

mer positiv retning. Det ble derfor ikke dannet noen hypotese, men en forventning om at bifile 

ikke ville skille seg positivt fra lesbiske.  

Problemstillinger og hypoteser 

Som litteraturen viser, er det langs variablene kjønnsrolleidentitet og sosial aksept, 

blitt observert forskjeller på tvers av seksuell orientering. Den antatte sammenhengen mellom 

kroppstilfredshet og seksuell orientering forholder seg ulikt med henhold til kjønnsrolle- 

identitet og sosial aksept. Mens kjønnsrolleidentitet i hovedsak er blitt betraktet som en mulig 

beskyttelsesfaktor for lesbiske/bifile, peker sosial aksept heller i motsatt retning. Likevel 

forventes et mer positivt kroppsbilde for lesbiske, og at de vektlegger kropp som mindre 

viktig, som følge av det lesbiske miljøets normer, med blant annet andre kjønnsrolleidealer. 

Mindre sosial aksept antas ikke å påvirke kroppsbilde i sterk nok grad til å reversere den 

positive innflueringen. Grunnet lite, og motstridende forskning, ble forventningene om bifiles 

kroppsbilde mer usikre. Grunnet mulig mer kontakt og press fra den dominante kulturen 

sammenlignet med lesbiske, ble det forventet at deres grad av kroppstilfredshet ville være noe 

lavere. Sammenlignet med heterofile kan det tenkes at bifile gjennomsnittlig vil ha mer 

kontakt med et lesbisk miljø, og dets antatte mindre bedømmende idealer. Samtidig forventes 

det at bifile vil møte mer negative fordommer basert på seksuell orientering. Ingen hypotese 

ble derfor dannet om forskjellene i kroppstilfredshet mellom bifile og heterofile.   

 I lys av forklaringsvariablene kjønnsrolleidentitet og sosial aksept vil mulige 

medierende effekter undersøkes. Medierende effekter vil si en variabel som forklarer 

relasjonen mellom to andre variabler. Altså om ulik kjønnsrolleidentitet eller nivåer av sosial 

aksept kan forklare eventuelle forskjeller i kroppstilfredshet på tvers av seksuell orientering. 

Ved kjønnsrolleidentitet forventes det at maskulinitet og androgynitet vil predikere 

kroppstilfredshet for hele utvalget, og at flere lesbiske og bifile vil være maskuline og 

androgyne. Hypotesen er at kontrollert for kjønnsrolleidentitet, vil den forventede forskjellen 
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mellom lesbiske og heterofile bli mindre. Likeledes vil det undersøkes om variasjon i 

kroppstilfredshet kan skyldes variasjon i sosial aksept. Med bakgrunn i at mangel på aksept 

har vist seg å påvirke den mentale helsen spesielt til seksuelle minoriteter i negativ retning, 

forventes det at dette også vil være tilfelle for kroppstilfredshet blant lesbiske og bifile. Det 

utført for lite forskning til å danne konkrete hypoteser om styrken på denne sammenhengen, 

og forskjeller mellom bifile og lesbiske.        

 I tillegg vil det bli undersøkt om kjønnsrolleidentitet eller sosial aksept modererer 

effekten på kroppstilfredshet. En modererende effekt vil si at forholdet mellom to variabler 

varierer systematisk som følge av en tredje variabel (Howitt & Cramer, 2008), og viser til en 

effekt på kroppsbilde som ikke kan forklares av de uavhengige variablene alene. Altså om 

forklaringsvariablene er ulikt korrelert med, og betyr mer for kroppstilfredshet avhengig av 

seksuell orientering. Til min viten har ingen tidligere studier betraktet dette, og ingen 

hypoteser ble derfor formet for disse eventuelle effektene. Ut fra forventningene kan de 

overordnede hypotesene og problemstillingene oppsummeres med følgende:  

 Kroppstilfredshet: - Lesbiske vil ha et mer positivt kroppsbilde, og anse utseende og 

vekt som mindre viktig for deres selvbilde i forhold til heterofile og bifile.  

  I relasjon til kjønnsrolleidentitet: - Kontrollert for kjønnsrolleidentitet vil de 

eventuelle forskjellene i kroppstilfredshet mellom lesbiske og heterofile bli mindre.  

  I relasjon til sosial aksept: - Vil sosial aksept forklare eventuelle forskjeller i 

kroppstilfredshet?         

 Grunnet manglende empiri innen flere felt ble ikke flere konkrete hypoteser formet. 

Som nevnt tidligere, har BMI vist seg å predikere kroppstilfredshet. Samtidig har enkelte 

studier funnet at lesbiske gjennomsnittlig er noe tyngre enn heterofile (Siever, 1994). Det vil 

derfor bli utført en kontroll over forskjeller i BMI. 

Metode 

Datamaterial og utvalg 

Alle data er hentet fra den longitudinelle studien ”Ung i Norge”, og distribueres av 

NOVA: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Undersøkelsen ble 

ledet av Tormod Øia og Lars Wichstrøm. Studien var landsdekkende og data ble samlet inn på 

fire tidspunkt: 1992 (T1), 1994 (T2), 1999 (T3) og 2005 (T4). I 1992 ble et representativt 

utvalg av norske elever (n= 12287, M=15) valgt ut fra 67 ungdoms- og videregående skoler i 

Norge. Responsraten var på 97 % med lik kjønns- og aldersfordeling. I 1994 ble 63 av de 67 
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skolene funnet egnet for en oppfølgningsstudie. De som hadde avsluttet skolen fikk 

spørreskjemaet tildelt per post. Responsraten i 94 var på 78,9 % (n= 7751, M=16,5). Grunnet 

lav responsrate per post ble kun de som hadde fylt ut skjemaene på skolen ved T2 inkludert på 

T3. Studien var opprinnelig tenkt med kun en oppfølgingsstudie, derfor måtte nytt samtykke 

skaffes til veie. Av de som ga dette, var responsraten 83,8 % (n= 2924, M=22,2). I 2005 ble 

de samme som hadde gitt informert samtykke på T3 igjen tilsendt skjemaene per post. 

Responsraten var på 82,4 % (n= 2890, M=28,2).       

 Kategoriseringen av gruppene heterofil, bifil og lesbisk ble gjort ut fra svar på 

spørsmål om deltakeres kjønn, seksuelle tiltrekning og seksuelle identifisering på T4. Totalt 

var det 1496 kvinner på T4, hvor 96,5 % hadde svart på begge disse spørsmålene, og dermed 

er inkludert i analysene. Det endelige utvalget bestod av 1444 kvinner (M =28,2; SD=1,73). 

Måleinstrumenter 

Kroppsbilde ble operasjonalisert gjennom instrumentet BASS (Body Area Satisfaction 

Scale), og måler selvrapportert kroppstilfredshet langs en fornøydhets-/ missfornøydhetsskala. 

Det ble spurt etter tilfredshet med sju kroppsdeler: Ansikt, øvre, midtre og nedre del av 

overkroppen, muskler, vekt og høyde (Brown, Cash, & Lewis, 1989). Hvert område ble 

rangert fra 1 til 5 med alternativene ”svært missfornøyd”, ”ganske misfornøyd”, ”ikke helt 

fornøyd”, ”fornøyd” og ”svært fornøyd”. På grunnlag av spørsmålene ble det dannet 

gjennomsnittsskårer. Høye verdier indikerer sterkere grad av tilfredshet, og et mer positivt 

kroppsbilde. Skalaen er mye anvendt innen forskning på kroppsbilde, og har med suksess blitt 

benyttet på tidligere utvalg med ungdom i Norge (Strandbu, Storvoll, & Wichstrøm, 2005). 

Deres studie målte en indre konsistenthet med Cronbachs Alpha på .73. Denne studien målte 

også en Cronbachs Alpha verdi på .73 for skalaen på T1, og .77 på T4.  

 Seksuell orientering ble målt basert på kvinnenes svar på T4, og ble operasjonalisert ut 

fra krysninger av svar på to spørsmål. Det ene spurte etter kvinnenes selvidentifisering 

(identitet): ”Hvordan vil du plassere deg på en skala fra utelukkende heterofil til utelukkende 

homofil/lesbisk?” og inneholdt sju svaralternativer: ”Utelukkende heterofil”(1), ”Hovedsaklig 

heterofil, i meget liten grad homofil/ lesbisk”(2), ”Hovedsakelig heterofil, i noen grad 

homofil/ lesbisk”(3), ”Omtrent like homofil/ lesbisk som heterofil”(4), ”Hovedsakelig 

homofil/ lesbisk, i noen grad heterofil”(5), ”Hovedsakelig homofil/ lesbisk, i meget liten grad 

heterofil”(6) og ”Utelukkende homofil/ lesbisk”(7). Det andre spørsmålet spurte etter 

deltakeres tiltrekning og interesse for samme eller motsatt kjønn (tiltrekning): ”Er du seksuelt 

interessert i menn eller kvinner (seksuelt tiltrukket av, fantasier om)?” Igjen forelå det sju 
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alternativer: ”Bare kvinner”(1), ”Hovedsakelig kvinner, en sjelden gang menn”(2), 

”Hovedsakelig kvinner, noen ganger menn”(3), ”Omtrent like ofte menn som kvinner”(4), 

”Hovedsakelig menn, men noen ganger kvinner”(5), ”Hovedsakelig menn, en sjelden gang 

kvinner”(6) og ”Bare menn”(7). De som svarte at de var utelukkende lesbiske eller 

hovedsakelig lesbiske, men i meget liten grad heterofile (6 eller 7), og i tillegg var tiltrukket 

kun eller hovedsakelig av kvinner (1 eller 2) ble kategorisert som lesbiske. De som svarte de 

var hovedsakelig heterofile eller utelukkende heterofile (1 eller 2), og var kun eller 

hovedsaklig tiltrukket av menn (6 eller 7) ble kategorisert som heterofile. De tre midtre 

alternativene ble benyttet for å kategorisere bifile. Krysningene av svaralternativene 3,4 og 5 

ble benyttet. For å inkludere seksuell orientering i regresjonsanalyser ble det dannet 

dummyvariabler. Det vil si at de inkluderte variablene i analysen er kodet som 1, og betraktes 

sammenlignet med den tredje gruppen, som er kodet som 0.    

 Alder for når kvinnene ble klar over sin seksuelle orientering som ikke heterofil, er 

målt med et spørsmål (identifisering) på T4: ”Dersom du ikke oppfatter deg som utelukkende 

heterofil, hvor gammel var du da du ble klar over dette?”     

 BMI kalkuleres som vekt (kg) dividert med høyde (meter) i 2 potens. Dette ble 

utregnet basert på deltakernes selvrapportering av vekt og høyde.   

 Viktighet av vekt og utseende ble målt med henblikk på å reflektere hvor viktig en 

anser kroppsbilde for å være. Dette ble kun målt på T2 med to spørsmål: ”Min selvfølelse er 

helt avhengig av hvordan vekten min er”(1) og ”Når jeg synes utseendet mitt er bra, har jeg 

det bra, men når jeg synes jeg ser mindre bra ut, føler jeg meg elendig”(2). Svaralternativene 

gikk fra 1 til 4 og representerer grad av enighet.    

 Kjønnsrolleidentitet ble operasjonalisert gjennom BEMs kjønnsrolleskala (BSRI). 

Originalutgaven består av 60 ledd, med like mange spørsmål som intenderer å måle 

maskulinitet og femininitet, samt nøytrale ledd. De nøytrale leddene er ekskludert i ”Ung i 

Norge” versjonen. Resten av skalaen er redusert til 20 ledd, 10 feminine og 10 maskuline, og 

er antatt å reflektere like mange positive som negative egenskaper. De maskuline egenskapene 

bestod av følgende: ”Forsvarer mine meninger, uavhengig, har lett for å ta avgjørelser, sterk 

personlighet, sterk, har leder egenskaper, villig til å ta sjanser, dominerende, sier hva jeg 

mener, og aggressiv”. De feminine egenskapene var: ”Feminin, banner nesten aldri, tar 

hensyn til andre, forståelsesfull, sjenert, trøster gjerne andre, varm, øm, glad i barn, og 

vennlig”. For å redusere kompleksiteten av spørsmålene for den yngste aldersgruppen, ble en 

5- poengs responsskala benyttet, i kontrast til originalens 7-poengs skala. Tidligere studier 

viser tilfredsstillende indre konsistensreliabilitet for denne kortversjonen (Wichstrøm & 
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Rossow, 2002). Responsskalaen reflekterer grad av enighet med besittelse av egenskapene. 

Leddene ble summert hver for seg og gjennomsnittsskårer utregnet, der høye verdier indikerer 

høy grad av enighet med egenskapene. Medianverdier ble deretter utregnet for de to skalaene 

på alle tidspunkt. De som her skåret på eller over medianverdien på maskulinitet og under 

denne verdien på femininitet ble kategorisert som maskuline. Det omvendte ble gjort for å 

definere de feminine. Individer som skåret på eller over medianverdien på både maskulinitet 

og femininitet ble kategorisert som androgyne, mens de som skåret under medianverdien på 

begge skalaene ble definert som udifferensierte. Denne metoden er i tråd med den tidligere 

anvendte mediansplit modellen (Pritchard, 2008). I likhet med seksuell orientering er disse 

variablene av kategorisk karakter. De inkluderte dummyvariablene i regresjonsanalysen er 

maskulin, feminin og androgyn kjønnsrolleidentitet, som da er skåret som 1, og betraktes med 

udifferensiert som referansegruppe, som er skåret som 0.      

 Sosial aksept er målt med to instrumenter som reflekterer egen opplevelse av å bli 

sosialt akseptert. Det første instrumentet er en av de ni domenene i ”The Self-Perception 

Profile for Adolecsents” (SPPA). Denne er utviklet av Susan Harter, og er en 

domenespesifikk selvpersepsjonsprofil, som er mye benyttet i forskning relatert til 

selvkonsept (Wichstrøm, 1995). ”Ung i Norge” benytter en revidert utgave av skalaen. SPPA 

består av ni domener med 5 spørsmål i hver, hvor ”Sosial aksept” ble benyttet. Analyser av 

skalaens reliabilitet viste tilfredsstillende Cronbachs Alpha verdier på .76 på T1 og .83 på T4. 

Svar representerer grad av enighet med utsagn (eks): ”Andre ungdommer har vanskelig for å 

like meg”, ”Jeg føler at jevnaldrene godtar meg” (se appendix for hele skalaen). Svar ble 

rangert fra 1 til 4, fra ”stemmer svært dårlig” til ”stemmer svært godt”. Sosial aksept ble i 

tillegg målt ved bruk av et ledd i sosial støtteskalaen. Skalaen er utviklet av Sarason, Levine, 

Basham og Sarason (1983). Spørsmålet ble presentert etter flere spørsmål rettet mot personer i 

deres nærvær, og hvem som aksepterte en fullt og helt. Svar ble rangert fra 1 til 4. Det spørres 

etter deltakernes totale vurdering: ”Hvor tilfreds er du, alt i alt, med denne støtten/hjelpen 

(godtar fullt og helt)? Spørsmålet kan betraktes som tilfredshet med å bli godtatt fullt og helt. 

Fordi dette reflekterte å bli godtatt fra både venner, foreldre, søsken, kjærester, slektninger, og 

andre voksne, ble variabelens navn forkortet til ”generell sosial aksept”.  

Analyseplan 

Kroppsbilde i voksenalder (T4) betraktes som avhengig variabel. Med tanke på å 

sammenligne kroppsbilde i ung og voksenalder er derimot alle tidspunkt inkludert i analysene 

over kroppstilfredshet. I sammenheng med forklaringsvariablene tas det utgangspunkt i 
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kroppsbilde på T4. Resultater langs de ulike variablene vil først presenteres separat, og 

deretter samlet i regresjonsanalyser. Fordi alder har vist seg å spille inn på grad av 

kroppstilfredshet (Krakauer & Rose, 2002), blir dette kontrollert for. Med tanke på å tolke 

utvikling av kroppsbilde over tid, i lys av seksuell orientering, inkluderes rapportert alder for 

når kvinnene ble klar over sin seksuelle orientering som ikke- heterofil. For å identifisere 

eventuelle forskjeller i kroppstilfredshet basert på seksuell tiltrekning og identifisering, vil 

dette presenteres med en grafisk oversikt med utgangspunkt i kroppsbilde på T4. Det utføres 

ANOVA analyser for å kartlegge forskjeller i kroppstilfredshet og viktighet av utseende og 

vekt mellom heterofile, bifile og lesbiske.       

 Ved identifisering av forskjeller i kroppstilfredshet for kvinner med ulik 

kjønnsrolleidentitet vil det utføres ANOVA analyser med i hele utvalget. Intensjonen var å 

gjøre dette fordelt på seksuell orientering. Gruppene av bifile og lesbiske ble derimot for små 

for å la seg inndele i fire ulike kjønnsrolleidentitetsgrupper, og kjøre analyser av kroppsbilde 

basert på dette. Fordelingen av heterofile, bifile og lesbiske langs kjønnsrolleidentitets- 

kategoriene vil derimot presenteres i en krysstabell. Det blir utført ANOVA analyser for å 

undersøke forskjeller ved opplevd sosial aksept på tvers av seksuell orientering. For å vurdere 

om sosial aksept har ulik sammenheng med kroppstilfredshet på bakgrunn av seksuell 

orientering, foretas separate korrelasjonsanalyser for heterofile, bifile og lesbiske. 

 Regresjonsanalysene er hierarkiske, og variablene inkluderes trinnvis. Analysene 

muliggjør en vurdering av de uavhengige variablenes unike bidrag på variasjonen i 

kroppstilfredshet, samt å antyde hvor mye av variasjonen i kroppsbilde alle variablene samlet 

sett forklarer (R
2
). Den hierarkiske og trinnvise fremgangsmåten gjør det også mulig å 

vurdere om inkluderingen av de uavhengige variablene medfører signifikant endring i den 

forklarte variasjonen i kroppstilfredshet. Hovedhensikten i denne sammenheng er å 

identifisere eventuelle medierende eller modererende effekter. I regresjonsanalysene vil en 

medierende effekt være til stede om en seksuell orientering som heterofil, bifil, eller lesbisk 

går fra å være en signifikant prediktor for variasjon i kroppstilfredshet til å bli ikke- 

signifikant. Styrken på evt. effekter leses av endringer i Betaverdiene. Fokus er på relasjonen 

mellom kroppsbilde og seksuell orientering, og effekten av innføringen av kjønnsrolleidentitet 

og sosial aksept som forklaringsvariabler. Mulige modererende effekter vil undersøkes 

gjennom interaksjonen mellom ulik seksuell orientering og variablene kjønnsrolleidentitet og 

sosial aksept. For å lette lesbarheten av analysene vil kun signifikante interaksjonseffekter 

inkluderes. For å unngå multikollinearitet ble variabler sentrerte. Det vil si at gjennomsnitts- 

verdier for alle variabler ble satt til null. Multikollinearitet oppstår hvis to eller flere 
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uavhengige variabler er høyt korrelerte, og fører til at variablene ikke forklarer den sanne 

variasjonen i den avhengige variabelen (Howitt & Cramer, 2008). Regresjonsanalysene blir 

gjennomført i fem trinn (Modell1- 5). For å betrakte den rene effekten av ulik seksuell 

orientering på kroppstilfredshet, inkluderes dette først. Deretter blir kjønnsrolleidentitet og 

sosial aksept inkludert separat i trinn 2 og 3. BMI kontrolleres for i trinn 4, og eventuelle 

interaksjonseffekter undersøkes i trinn 5.        

 Fordi regresjonsanalyser kun lar oss sammenligne to og to grupper, vil det i tilfeller 

der det antydes medierende effekter av forklaringsvariablene, i tillegg foretas ANCOVA 

analyser for å klargjøre hvorvidt ulik seksuell orientering tatt alle gruppene i betraktning, er 

en signifikant prediktor for ulik grad av kroppstilfredshet eller ikke.   

 Det longitudinelle designet gjør det mulig å avdekke om kjønnsrolleidentitet og sosial 

aksept i ung alder, sett i forhold til seksuell orientering, predikerer kroppstilfredshet i voksen 

alder. Det blir gjennomført to regresjonsanalyser, hvor den ene tar for seg denne 

sammenhengen. Den andre analysen er av mer krysseksjonell art, og betrakter sammenhengen 

mellom de uavhengige variablene og kroppsbilde målt i voksen alder. I ung alder er generell 

sosial aksept ikke målt på T1, og inkluderes med utgangspunkt i T2. I voksen alder er 

kjønnsrolleidentitet ikke er målt på T4, og blir analysert med utgangspunkt i skårer på T3. 

      . 

Resultater 

 Fordelingen av kvinner basert på seksuell orientering, og deres oppgitte alder på T4 

for når de ble klar over sin seksuelle orientering er vist i tabell 1. Forskjellene i alder fordelt 

på seksuell orientering var liten, og ikke signifikant, hvor lesbiske gjennomsnittlig var 28,7 år 

på T4 og heterofile og bifile var 28,2 (n= 1444, F=.82, p=.44). 

Tabell 1: Fordeling av seksuell orientering (til venstre), og alder for oppdaget ikke- heterofil (til høyre) 

 n % n M Median 

Heterofil 1392 93 - - - 

Bifil  32 2,1 27 19,4 20 

Lesbisk 20 1,3 19 16,5 16 

 

 I alt ble 3,3 % (n=52) kategorisert som ikke- heterofile, hvor litt over 1/3 ble definert 

som lesbiske og nesten 2/3 som bifile. De bifile kvinnene oppga en gjennomsnittsalder på 

19,4 for når de selv ble klar over sin seksuelle orientering, mens de lesbiske var i 
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gjennomsnitt 16,5 år. Medianverdiene forteller at halvparten av de lesbiske var bevisste sin 

orientering som ikke- heterofil da de var 16 år. Halvparten av de bifile var klare over dette da 

de var 20 år. 

Kroppstilfredshet basert på identifisering og tiltrekning (T4) er presentert i Figur1. 

Fremstillingen går fra ”heterofil til lesbisk” på henholdsvis seksuell tiltrekning og 

identifisering. (Se Appendix for antall kvinner fordelt på tiltrekning og identifisering).  

Figur 1: Kroppstilfredshet (T4) basert på seksuell tiltrekning og seksuell identifisering  

 

 

Som vi ser av diagrammene, virker fordelingen av kroppstilfredshet å ligne hverandre ut fra 

hvordan kvinnene identifiserer seg selv, og hvilke tiltrekninger de har. Kvinner som var like 

tiltrukket av begge kjønn, og identifiserte seg som like lesbiske som heterofile, er minst 

tilfredse med sin kropp. Når det gjelder positivt kroppsbilde, vises de høyeste verdiene for de 

som er mest tiltrukket av kvinner, og i sterkest grad identifiserer seg som lesbiske.



 

32 
 

 Forskjeller i kroppstilfredshet, basert seksuell orienteringskategoriene, er presentert i 

tabell 2, sammen med kvinnenes vurdering av viktighet av vekt og utseende og BMI skårer. 

Tabell 2: Kroppsbilde (BASS, alle tidspunkt), BMI (alle tidspunkt), og ”Viktighet av vekt og utseende for ens 

selvbilde” (T2) fordelt på seksuell orientering (ANOVA) 

 Heterofil Bifil Lesbisk 

 n M SD n M SD n M SD F 

BASS (92) 1381 3.26 .61 32 2.88 .81 19 3.15 .69 6.25* 

BASS (94) 1389 3.25 .60 32 2.96 .86 20 3.20 .69 3.64* 

BASS (99) 1269 3.32 .60 32 3.24 .92 19 3.36 .67 .33 

BASS (05)  1377 3.39 .58 32 3.17 .85 20 3.60 .55 3.47* 

BMI (92) 1355 19.89 2.53 30 20.20 2.53 20 20.76 2.26 1.39 

BMI (94) 1365  20.78 4.98 30 21.29 2.82 20 21.67 2.52 .48 

BMI (99) 1246 22.68 4.28 32 23.28 3.85 19 23.03 2.42 .36 

BMI (05) 1380 23.62 4.14 31 26.05 6.42 20 23.62 3.46 5.08* 

Viktighet av 

vekt(94) 

1330 2.00 .89 31 2.26 .93 20 1.85 .75 1.60 

Viktighet av 

utseende(94) 

1331 2.94 .81 31 2.94 .81 20 2.40 .75 4.49* 

*sig<.05 

           Forskjeller i kroppstilfredshet fordelt på seksuell orientering viser at kvinnene med en 

bifil orientering er minst tilfredse med egen kropp. Disse forskjellene var på alle tidspunkt, 

med unntak av T3, signifikante på gruppenivå. Kvinnene som i voksenalder ble kategorisert 

som bifile var altså allerede som ungdommer minst fornøyde med sin kropp. Bonferroni 

Posthoctester viste at bifile på de to tidligste tidspunktene hadde signifikant lavere skårer enn 

heterofile. I voksenalder (T4) skilte de seg signifikant fra lesbiske som her var mest tilfredse. 

Lesbiske hadde altså mest positivt kroppsbilde i voksen alder, mens heterofile kom best ut i 

ungdomsalder. Analysene viser også en generell tendens som peker i samme retning for alle 

kvinnene, hvor kroppstilfredshet er lavere i ungdomsalder enn i voksenalder. T-tester over 

forskjeller i kroppstilfredshet mellom T1 og T4 viste at endringen var signifikant for lesbiske 

og heterofile (se appendix), hvor den substansielle endringen, som vi ser av tabell 2, var 

sterkest for lesbiske. Analysene over BMI viser kun signifikante forskjeller på T4, hvor bifile 

var de tyngste. Bonferroni Posthoctester viste at de skilte seg signifikant fra heterofile. For å 

identifisere om BMI spilte sterkere inn på kroppsbilde avhengig av seksuell orientering ble 
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interaksjonseffekter undersøkt. Disse viste at sammenhengen mellom BMI og kroppsbilde 

ikke var ulik på tvers av seksuell orientering.          

           Fordelingen av svar på de to spørsmålene som tok for seg viktighet av vekt og utseende 

for ens selvverd, viser at kvinnene med lesbisk orientering skiller seg sterkest ut, hvor de 

antyder at spesielt utseende er mindre viktig for deres selvverd sammenlignet med heterofile 

og bifile. På tross av lik grad av enighet om viktighet av utseende hos heterofile og bifile, 

viste en Bonferroni posthoctest at lesbiske kun skilte seg signifikant fra heterofile.  

De potensielle forklaringsvariablene kjønnsrolleidentitet og sosial aksept, ble først 

analysert i relasjon til kroppstilfredshet for hele utvalget. Med kjønnsrolleidentitet målt på T1 

og T3 og kroppsbilde på T4, viste F- verdiene at gruppeforskjellene var signifikante i begge 

tilfeller (se appendix for tabellresultat). Maskuline og androgyne hadde høyere skårer på 

kroppstilfredshet sammenlignet med feminine og udifferensierte. Korrelasjonsanalyser viste at 

sosial aksept fra venner og jevnaldrene (T1 og T4), og generell sosial aksept på T4 var 

signifikant og positivt korrelert med kroppstilfredshet på T4, mens generell sosial aksept på 

T2 ikke var korrelert med kroppstilfredshet. Det var dermed grunn til å anta at om gruppene 

skulle skille seg fra hverandre på kjønnsrolleidentitet og/eller sosial aksept (med unntak av 

generell aksept på T2), kunne dette være en mulig årsak til ulikt kroppsbilde.   

 Forskjeller i kjønnsrolleidentitet fordelt på seksuell orientering er presentert i tabell 3.  

Tabell 3: Prosentfordeling av kjønnsrolleidentitet på T1 og T3 basert på seksuell orientering 

 Maskulin Feminin Androgyn Udifferensiert N totalt 2 

 %       n %       n %       n %       n   

T1      6.99 

Heterofil 20.4  (268)  22.7 (299) 31.4  (413) 25.5  (335) 1315  

Bifil 35.5  (11)  9.7    (3) 29.0  (9) 25.8  (8) 31  

Lesbisk 30.0  (6) 15.0  (3) 30.0  (6) 25.0  (5) 20  

T3      6.81 

Heterofil 23.6  (299) 22.3 (283) 29.8  (378) 24.3  (309) 1269  

Bifil 31.2  (10) 18.8 (6) 28.1  (9) 21.9  (7) 32  

Lesbisk 21.1  (4) 10.5 (2) 21.1  (4) 47.4  (9) 19  
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            Kji-kvadrat test ble benyttet for å undersøke om heterofile, bifile og lesbiske fordelte 

seg ulikt på kjønnsrolleidentitet på de to tidspunktene (T1 og T3). Disse viste ingen 

signifikante forskjeller mellom de tre gruppene. Ulik seksuell orientering virker dermed ikke å 

ha en sterk sammenheng med ulik kjønnsrolleidentitet. Man kan likevel lese et par tendenser 

ut i fra tabell 3. Ser vi på de lesbiske kvinnenes fordeling på T3 finner vi at nesten halvparten 

ble klassifisert som udifferensierte. Betrakter vi de heterofiles prosentfordeling ser vi at de 

ikke på noe tidspunkt er sterkest representert blant de maskuline, mens de på alle tidspunkt 

har den høyeste prosentandelen av feminine kvinner.  

Forskjeller i sosial aksept fordelt på seksuell orientering foreligger i tabell 4.  

Tabell 4: Sosial aksept fra venner og jevnaldrene (T1, T4) og Generell sosial aksept (T2, T4): 

 Heterofil Bifil Lesbisk  

 n M SD N M SD n M SD F 

Sosial aksept, 

jevnaldrene (1) 

1365 3.09 .51 31 3.02 .47 20 2.91 .64 1.53 

Sosial aksept, 

jevnaldrene, (4) 

1346 3.21 .51 32 3.07 .67 20 3.29 .55 1.32 

Generell sosial 

aksept (2) 

1239 3.48 .69 28 3.32 .86 19 3.53 .84 .73 

Generell sosial 

aksept(4) 

1333 3.76 .52 27 3.44 .89 20 3.75 .44 4.74* 

*sig<.05 

           Generell sosial aksept og sosial aksept fra jevnaldrene, var ulikt fordelt på gruppene. 

Forskjellen var på T4 signifikant for generell sosial aksept. Bonferroni posthoctester viste at 

bifile var signifikant mindre tilfredse med personer i deres nærvær som godtok en fullt og helt 

(generell sosial aksept) sammenlignet med heterofile. Utviklingen fra T1 til T4 viser en sterk 

økning i grad av sosial aksept hos lesbiske. T-tester viste at forskjellene fra T1 til T4 på sosial 

aksept fra venner og jevnaldrene var signifikant for heterofile og lesbiske.  

           Når korrelasjoner mellom sosial aksept og kroppstilfredshet ble betraktet separat for 

heterofile, bifile og lesbiske, forelå det forholdsvis store forskjeller. Disse er presentert i tabell 

5, med sosial aksept fra venner og jevnaldrene til venstre, og generell sosial aksept til høyre.  
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Tabell 5: Korrelasjoner mellom Sosial aksept av jevnaldrene (T1 og T4) og Kroppsbilde (T4), og Generell Sosial 

aksept (T2 og T4) og Kroppsbilde (T4) 

SOSIAL 

AKSEPT, 

JEVNALDRENE 

 

KROPPSBILDE (T4) 

 GENERELL 

SOSIAL 

AKSEPT 

 

KROPPSBILDE (T4) 
 

 

   n    n 

 HETEROFIL   HETEROFIL  

T1 (92) .13** 1350 T2 (94) -.04 1229 

T4 (05) .27** 1334 T4 (05) .10** 1321 

 BIFIL   BIFIL  

T1 (92) .15 31 T2 (94) .09 28 

T4 (05) .31 32 T4 (05) .66** 27 

 LESBISK   LESBISK  

T1 (92) -.20 20 T2 (94) .01 19 

T4 (05) -.09 20 T4 (05) .02 20 

<.05*; <.001** 

Sosial aksept fra venner og jevnaldrene både i ungdomsalder (T1) og voksen alder 

(T4) virker å ha en positiv sammenheng med kroppstilfredshet i voksen alder for bifile og 

heterofile, men ikke for lesbiske. Tross i en tilsynelatende sterkere sammenheng for bifile, 

leser vi at korrelasjonene kun er signifikante for heterofile. Generell sosial aksept i ung alder 

(T2) hadde ingen sammenheng med kroppstilfredshet i voksen alder for noen av gruppene. 

Derimot var generell sosial aksept i voksen alder (T4) positivt og signifikant korrelert med 

kroppstilfredshet. Igjen var effekten kun til stede for bifile og heterofile, og signifikante i 

begge tilfeller. Sammenhengen var størst for bifile kvinner. Korrelasjonen på .66 kan 

betraktes som sterk i psykologisk sammenheng. Utregninger av z-obs skårer viste at 

korrelasjonen var signifikant sterkere enn for både heterofile og lesbiske (se appendix). Alt i 

alt antyder korrelasjonene at sosial aksept har en sammenheng med kroppstilfredshet hos 

kvinner med en bifil og en heterofil orientering, mens dette ikke er tilfelle for lesbiske. 

Bonferroni posthoctester over kroppsbildeforskjeller (tabell 2) viste at forskjellene i 

kroppstilfredshet på T4 kun var signifikante mellom bifile og lesbiske. For og kunne betrakte 

eventuelle medierende effekter på de bifiles signifikante lavere grad av kroppstilfredshet ble 

lesbiske benyttet som referansekategori. Evt. signifikante forskjeller mellom bifile og 

heterofile vil derfor ikke kunne leses direkte ut fra disse analysene (tabell 6 og 7). For å 

betrakte denne sammenhengen, ble det utført to tilleggsanalyser med heterofile som 

referansekategori. Disse foreligger i full tabellform i appendix. Den første regresjonsanalysen 

(Tabell6) tar for seg kroppsbilde i voksenalder med forklaringsvariablene i ung alder. Altså er 

vi interessert i om kjønnsrolleidentitet og sosial aksept i ungdomsalder predikerer 

kroppstilfredshet på T4 i ulik grad tatt i betraktning seksuell orientering.  
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Tabell 6: Hierarkisk Regresjonsanalyse: Avhengig variabel Kroppsbilde T4, Kjønnsrolleidentitet og sosial aksept 

i ung alder (T1 og T2), kontrollert for BMI (T1), (n=1290), Lesbiske som referansegruppe 

 B β t r R2 Adj.R 

     Modell1     .004 .002 

Hetero (05) -.19 -.04 -1.45 .15   

Bifil (05) -.37 -.10 -2.23 <.05   

     Modell2     .009 .005 

Hetero (05) -18 -.04 -1.38 .17   

Bifil (05) -.38 -.06 -2.25 <.05   

Maskulin (92) .08 .06  1.64 .10   

Feminin (92) -.04 -.03  -.84 .40   

Androgyn (92) .05 .04  1.10 .27   

     Modell4      .040*** .040 

Hetero (05) -.23 -.08 -1.82 .07   

Bifil (05) -.41 -.10 -2.49 <.05   

Maskulin (92)  .08 .06 1.68 .09   

Feminin (92)  -.03 -.02  -.72 .47   

Androgyn (92) .04  .03  .91 .36   

Sosial aksept av 

jevnaldrene(92) 

 .11  .09  3.27 <.001   

BMI (92) -.04 -.16 -5.82 <.001   

Sig F- endring. <.05*; <.01;**; <.001*** 

Ingen signifikante interaksjonseffekter ble identifisert. Derfor ble kun fire av de fem 

tenkte modellene inkludert. Resultatene fra korrelasjonsanalysene viste at sammenhengen 

mellom generell sosial aksept i ung alder (T2) og kroppsbilde på T4 var svak for alle grupper. 

Derfor ble variabelen ekskludert i denne regresjonsanalysen.     

 Det ble identifisert en hovedeffekt av sosial aksept og BMI som ungdom på 

kroppstilfredshet som voksne. Ulik kjønnsrolleidentitet som ung predikerte derimot ikke ulikt 

kroppsbilde i voksenalder (se appendix for fullstendig tabell). Seksuell orientering som bifil 

predikerte i alle modellene (tabell 6), en signifikant del av den totale variasjonen i 

kroppstilfredshet. Innføringen av de uavhengige variablene førte ikke til noen endringer i B- 

eller Betaverdiene for heterofile eller bifile. Av den grunn er kun modell1, 2 og 4 vist i tabell 

6. Kontrollert for variasjon langs de uavhengige variablene, predikerer en bifil orientering 

signifikant mer kroppsmissnøye som voksen sett i forhold til lesbiske.   

 Regresjonsanalysen hvor heterofile var referansegruppe viste at en seksuell orientering 

som lesbisk eller bifil, i forhold til heterofil, ikke på noe tidspunkt var signifikante prediktorer 

for ulikt kroppsbilde (se appendix for full tabelloversikt). Det ble, i samsvar med forholdet 

mellom gruppene i tabell 6, ikke identifisert betydelige endringer i Betaverdier for bifile eller 

lesbiske på noe tidspunkt. Totalt sett forteller resultatene at ulik kjønnsrolleidentitet, grad av 

opplevd aksept fra venner og jevnaldrene, eller BMI som ungdom, ikke kan forklare 

forskjeller i kroppstilfredshet som voksne fordelt på seksuell orientering. 
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I tabell 7 vises resultatet av en regresjonsanalyse der prediktorvariblene er målt i 

voksen alder (T3 og T4). Lesbiske er også her referansekategori. Forskjellen mellom 

heterofile og bifile ble likeledes her undersøkt gjennom en regresjonsanalyse med heterofile 

som referansegruppe. Denne er presentert i full tabellform i appendix, men er inkludert med 

modell1,2 og 5 i tabell 8, og kommenteres nedenunder. 

Tabell 7: Hierarkisk Regresjonsmodell: Kroppsbilde T4, kjønnsrolleidentitet og sosial aksept i voksen alder (T3 

og T4), kontrollert for BMI (T4) (n=1197), Lesbiske som referansegruppe 

 B β t p R2 Adj.R 

     Modell1     .005* .003 

Hetero (05)  -.24  -.08  -1.81 .07   

Bifil (05) -.43 -.11 -2.46 <.05   

     Modell2     .022*** .018 

Hetero (05) -.27  -.11 2.02 <.05   

Bifil (05) -.46 -.12 -2.63 <.01   

Maskulin (99) .14  .10 2.96 <.01   

Feminin (99) .06  .05 1.32 .19    

Androgyn (99) .19  .15 4.23 <.001   

     Modell3     .069*** .063 

Hetero (05) .25 -.08 -1.90 .06   

Bifil (05) -.37 -.09 -2.17 <.05   

Maskulin (99) .08 .06 1.78 .08   

Feminin (99) .02 .01 .42 .68   

Androgyn (99) .10 .08 2.09 <.05   

Sosial aksept, jevnaldrene 

(05) 

.23 .20 6.65 <.001   

Generell sosial aksept (05) .06 .06 1.94 .05   

     Modell4      .221*** .226 

Hetero (05) -.22 -.07 -1.86 .06   

Bifil (05) -.22 -.06 -1.41 .16   

Maskulin (99) .10 .07 2.29 <.05   

Feminin (99) .01 .01 .28 .78   

Androgyn (99) .10 .08 2.53 <.05   

Sosial aksept, jevnaldrene 

(05) 

.19 .17 5.94 <.001   

Generell sosial aksept (05) .06 .06 2.07 <.05   

BMI (05) -.06 -.40 -15.60 <.001   

     Modell5     .234*** .229 

Hetero (05) -.22 -.07 1.87 .06   

Bifil (05) -.09 -.02 1.20 .56   

Maskulin (99) .10 .07 2.25 <.05   

Feminin (99) .01 .01 .21 .83   

Androgyn (99) .10 .08 2.43 <.01   

Sosial aksept, jevnaldrene 

(05) 

.19 .17 6.03 <.001   

Generell sosial aksept (05) .04 .04 1.45 .15   

BMI (05) -.06 -.39 -15.41 <.001   

Generell sosial aksept* Bifil .42 .10 3.62 <.001   

Sig F- endring. <.05*; <.01;**; <.001** 
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Tabell 8: Hierarkisk Regresjonsmodell: Kroppsbilde T4, kjønnsrolleidentitet og sosial aksept i voksen 

alder (T3 og T4), kontrollert for BMI (T4) (n=1197), Heterofile som referansegruppe 

 B β t p R2 Adj.R 

     Modell1     .005* .003 

Lesbisk (05)  .24  .05  1.81 .07   

Bifil (05) -.19 -.05 -1.64 .10   

     Modell2     .022*** .018 

Lesbisk (05) .27  .06 2.02 <.05   

Bifil (05) -.19 -.05 -1.65 .10   

Maskulin (99) .14  .10 2.96 <.01   

Feminin (99) .06  .05 1.32 .19    

Androgyn (99) .19  .15 4.23 <.001   

     Modell5     .234*** .229 

Lesbisk (05) .22 .05 1.87 .06   

Bifil (05) .13 .03 1.20 .23   

Maskulin (99) .10 .07 2.25 <.05   

Feminin (99) .01 .01 .21 .83   

Androgyn (99) .10 .08 2.43 <.01   

Sosial aksept, jevnaldrene 

(05) 

.19 .17 6.03 <.001   

Generell sosial aksept (05) .04 .04 1.45 .15   

BMI (05) -.06 -.39 -15.41 <.001   

Generell sosial aksept* Bifil .42 .10 3.62 <.001   

Sig F- endring. <.05*; <.01;**; <.001**       

                Det ble identifisert signifikante hovedeffekter for både sosial aksept, en 

kjønnsrolleidentitet som maskulin og androgyn og BMI i voksenalder på kroppstilfredshet. 

Regresjonsanalysen i tabell 8 med lesbiske som referansegruppe, viser videre at en bifil 

orientering signifikant predikerer variasjon i kroppstilfredshet i modell1 til modell3. I 

modell2, kontrollert for ulik kjønnsrolleidentitet, predikerer både en bifil og en heterofil 

orientering, i forhold til en lesbisk, signifikant mer kroppsmissnøye. Kontrollert for alle de 

uavhengige variablene (modell5) er derimot verken en seksuell orientering som bifil eller 

heterofil signifikante prediktorer for variasjon i kroppstilfredshet. At ulik seksuell orientering 

går fra å være en signifikant prediktor til og ikke være signifikant, forteller at noen av de 

innførte variablene kan forklare kroppsbildeforskjeller.      

 Av B- og Betaverdiene for ulik seksuell orientering, ser vi at de bifiles verdier endres 

noe fra modell2 til 3, ved innføring av sosial aksept. Dette indikerer at deres skårer på sosial 

aksept kan forklare noe av årsaken til deres lavere grad av kroppstilfredshet i forhold til 

lesbiske. ANCOVA analyser ga ytterligere støtte for denne sammenhengen (se appendix for 

tabelloversikt). Kun kontrollert for kjønnsrolleidentitet, var forskjellene på tvers av seksuell 

orientering signifikante. Posthoctesten viste at bifile skilte seg signifikant fra lesbiske med 

lavere grad av kroppstilfredshet. Denne effekten forsvant kontrollert for sosial aksept.
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 Effekten av en bifil orientering var derimot fortsatt signifikant i modell3. Endringene i 

B- og Betaverdier fortsatte i modell4 etter inkludering av BMI, hvor en bifil orientering gikk 

fra å være en signifikant prediktor, til ikke å være signifikant. Som analysene over BMI viste, 

var bifile noe tyngre på T4, og dette bidrar som en medierende faktor.    

 I modell5 ble det identifisert en signifikant interaksjonseffekt mellom generell sosial 

aksept og en bifil orientering. Som de enkle korrelasjonene tilsa, er sammenhengen mellom 

generell sosial aksept og kroppstilfredshet signifikant sterkere for bifile enn hva som er tilfelle 

for heterofile og lesbiske. Effekten ga en signifikant økning i forklart variasjon på 

kroppsbilde, og var den variabelen som bidro sterkest til endrede Betaverdi for bifile. B-

verdiene nærmet seg null, og indikerer at den substansielle forskjellen mellom bifile og 

lesbiske omtrent ikke eksisterer kontrollert for alle uavhengige variabler. For å undersøke 

styrken på effekten nærmere, ble det kjørt en analyse som kun inneholdt modell1 og 5, fra 

tabell 7 (se appendix for tabelloversikt). En bifil orientering gikk her fra å være signifikant 

prediktor for ulikt kroppsbilde, til ikke å være signifikant kontrollert for denne effekten. 

 I regresjonsanalysen med heterofile som referansegruppe (tabell 9) ser vi, i likhet med 

tabell 8, at en lesbisk orientering er en signifikant prediktor for den totale variasjonen i 

kroppstilfredshet kontrollert for kjønnsrolleidentitet (modell2). Endringene fra modell1 til 2, 

antyder en supressoreffekt. Det vil si at kontrollert for feilvariasjon går et forhold (mellom 

heterofile og lesbiske) fra å være ikke- signifikant til å bli signifikant. B- verdiene for lesbiske 

endres derimot ikke nevneverdig, og tilsier at kjønnsrolleidentitet ikke kan forklare forskjellen 

i kroppstilfredshet mellom lesbiske og heterofile. Ved innføring av sosial aksept og BMI 

endret heller ikke og de lesbiskes B- eller Betaverdier seg nevneverdig (se appendix for 

fullstendig tabelloversikt). For bifile ble det igjen identifisert endringer i B- og Betaverdier fra 

modell2 til 3. Forskjellen mellom heterofile og bifile var ikke signifikant i utgangspunktet, 

men endringene antydet at den substansielle forskjellen ble desto mindre kontrollert for sosial 

aksept i modell3. Den samme utviklingen fortsatte også her i modell4 og 5.  

 Totalt sett forteller resultatene, at kontrollert for variasjon langs de uavhengige 

variablene i voksenalder, predikerer ikke lengre ulik seksuell orientering signifikante 

forskjeller i kroppstilfredshet. Ulike skårer på sosial aksept, BMI og interaksjonen mellom 

sosial aksept og kroppsbilde for bifile, forklarer denne utviklingen. Tabell 8 og 9 forteller 

samlet, at det er de bifile som skiller seg fra heterofile og lesbiske langs disse variablene. Med 

henblikk på kjønnsrolleidentitet og sosial aksept som potensielle forklaringsvariabler, forteller 

den modererende effekten (interaksjonen) at mangel på sosial aksept har en signifikant 

negativ effekt på kroppstilfredshet for bifile, en effekt som ikke er tilstede for lesbiske eller 
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heterofile. Denne effekten, sammen med den delvise medierende effekten av deres lavere 

skårer på sosial aksept, forteller at sosial aksept spiller en viktig rolle for deres grad av 

kroppstilfredshet som voksne. 

Diskusjon 

Oppsummert tilsier forskjellene i kroppstilfredshet at bifile kan betraktes som en 

risikogruppe for kroppsmissnøye. De erfarte lavest grad av kroppstilfredshet både i 

ungdomsalder (T1 og T2) og i voksenalder (T4). Som unge skilte de seg sterkest fra 

heterofile, mens de som voksne skilte seg signifikant fra lesbiske kvinner. For lesbiske ble det 

identifisert en sterk endring i kroppstilfredshet fra ung til voksenalder, hvor de som voksne 

var klart mest fornøyde med egen kropp. Deres kjønnsrolleidentitet kunne derimot ikke 

forklare deres grad av kroppstilfredshet. Det ble forventet at, kontrollert for kjønnsrolle- 

identitet, ville forskjellen i kroppstilfredshet mellom heterofile og lesbiske bli mindre. Denne 

tendensen forelå ikke. Kontrollert for kjønnsroller, var derimot forskjellen mellom heterofile 

og lesbiske signifikant. For lesbiske, viste også analysene, at sosial aksept ikke var korrelert 

med deres grad av kroppstilfredshet som voksne. Sosial aksept i voksenalder ble derimot 

identifisert å spille en rolle for de bifiles kroppsbilde. Bifile opplevde i signifikant lavere grad 

å bli godtatt fra mennesker i deres nærvær, og dette kunne forklare noe av årsaken til deres 

lavere grad av kroppstilfredshet. Dette hadde i tillegg en signifikant sterkere sammenheng 

med de bifiles grad av kroppstilfredshet i forhold til heterofile og lesbiske. Denne 

sammenhengen hadde en sterk og signifikant forklarende kraft på de observerte forskjellene i 

kroppstilfredshet mellom gruppene.        

 Tatt de konkrete hypotesene i betraktning, støttes antagelsen om de lesbiske kvinnenes 

mer positive kroppsbilde, men kun som voksne. Hypotesen om viktighet av vekt og utseende 

ble også delvis støttet, hvor lesbiske anså utseende som mindre viktig enn heterofile. Derimot 

ble ikke antagelsen om at kjønnsrolleidentitet ville forklare kroppsbildeforskjeller mellom 

lesbiske og heterofile støttet. Både den manglende observerte effekten av kjønnsrolleidentitet, 

og rollen av sosial aksept på de bifiles kroppsbilde vil diskuteres i lys av tidligere empiri, 

teori, samt problemstillingene. Grunnet den observerte forklaringskraften av sosial aksept på 

bifiles kroppstilfredshet, noe som aldri tidligere er blitt observert, vies dette en del 

oppmerksomhet. Før avslutningen vil alternative forklaringer på forskjeller i kroppstilfredshet 

diskuteres, samt essensielle styrker og begrensninger ved denne studien. Først betraktes 

resultatene på kroppstilfredshet separat fra kjønnsrolleidentitet og sosial aksept. 
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Kroppstilfredshet, utvikling over tid og viktighet av kroppsbilde 

De lesbiske kvinnenes høyeste grad av kroppstilfredshet i voksen alder var i tråd med 

forventningene, og styrker dermed tidligere studier og teoretiske antagelser som har 

argumentert for at det å ha en lesbisk orientering er forbundet med mindre kroppsmissnøye. 

Mer overraskende var det at det var de bifile kvinnene lesbiske skilte seg sterkest, og 

signifikant i fra. En antagelse, og tidligere forskning som har vist til signifikante forskjeller 

mellom lesbiske og heterofile ble derfor ikke støttet fullt ut. Den substansielle forskjellen, og 

at heterofile og lesbiske skilte seg signifikant fra hverandre kontrollert for kjønnsrolleidentitet 

som voksne (tabell 7 og 8), antyder derimot at det foreligger en viss forskjell mellom 

gruppene, og at lesbiske er noe mer tilfredse enn heterofile.     

 Mer oppsiktsvekkende var det at bifile kvinner hadde en signifikant lavere grad av 

kroppstilfredshet på tre av fire tidspunkt. Gitt den mangelfulle kunnskapen om bifiles 

kroppsbilde, var ikke dette i strid med forventningene, men overrasket i sin konsistenthet og 

styrke. Resultatet støtter da en av to tidligere studier som har betraktet bifile som egen gruppe. 

Studien fra Australia i 2009 (Polimeni, et al., 2009) identifiserte likeledes at bifile kom 

dårligst ut på kroppstilfredshet.        

 Kroppsbilde i den grafiske fremstillingen (T4) viste at resultatene lignet hverandre ut 

fra kvinnenes seksuelle identitet, og grad av tiltrekning til samme eller motsatt kjønn. Dette 

kan tyde på at tiltrekning og identitet muligens har en del av de samme psykologiske 

konsekvensene på kroppstilfredshet for voksne kvinner. Litteratur som har argumentert sterkt 

for å betrakte alle dimensjoner av seksuell orientering separat, grunnet ulik betydning, kan 

sies å tilbakevises noe. Dette dog kun i lys av kroppstilfredshet blant kvinner, og med 

utgangspunkt i tiltrekning og identitet, ikke atferd. Studier over kroppsbilde som har målt kun 

identitet eller tiltrekning, kan derfor betraktes som sammenlignbare med denne studien. 

 Det longitudinelle designet muliggjorde en sammenligning over tid, noe svært få 

studier har betraktet. Verdt å merke seg var den relativt lave graden av kroppstilfredshet hos 

lesbiske i ung alder sammenlignet med voksen alder. Endringen fra T1 til T4 var signifikant 

for både heterofile og lesbiske hvor den deskriptive forskjellen var størst for lesbiske. 

Resultatene antyder dermed at en lesbisk orientering i ung alder ikke har sammenheng med et 

mer positivt kroppsbilde, mens dette i større grad virker å være tilfelle jo eldre de blir. I lys av 

tidligere forskning, kan dette betraktes som interessant. Studier som har funnet at lesbiske er 

mer tilfredse har, til min viten, benyttet deltakere i 20- årene og oppover, og ikke såpass unge 

deltakere som denne studiens kvinner på T1 og T2. Gitt at seksuell orientering bør oppfattes 
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som åpent for endring, og spørsmålene som definerte seksuell orientering ble stilt på T4, kan 

vi derimot ikke konkludere med at lavere opplevd kroppstilfredshet i ungdomsalder hadde en 

sammenheng med deres orientering. Får å komme nærmere svar på dette kan vi ta spørsmålet 

om selvrapportert alder for identifisering som ikke- heterofil i betraktning. Halvparten av de 

lesbiske kvinnene rapporterte i voksenalder at de var 16 år eller yngre da de fant ut at de ikke 

var heterofile. Gitt at gjennomsnittsalderen i utvalget var 15 år på T1 og 16 og et halvt år på 

T2, kan det tyde på at det å være lesbisk i ungdomsalder ikke virker å ha en sterk 

sammenheng med et bedre kroppsbilde. Bifile kvinner rapporterte på T4 en noe høyere 

gjennomsnittsalder for når de ble klar over at de ikke var utelukkende heterofile. Vi kan 

dermed ikke argumentere i like sterk grad som for de lesbiske, men heller ikke utelukke, at 

deres seksuelle orientering hadde en sammenheng med gruppens signifikante lavere grad av 

kroppstilfredshet på T1 og T2. Gitt at spørsmålet ble stilt i ettertid må dette uansett tolkes med 

forsiktighet. Det lave antallet av bifile og lesbiske som hadde svart at de tidlig hadde 

identifisert seg som ikke- heterofile (på T1 og/eller T2) gjorde at gruppene var for små til at 

en analyse over deres kroppstilfredshet sammenlignet med heterofile ble meningsfull. Det vi 

her kan si er at kvinnene som i voksen alder identifiserte seg som bifile allerede som unge 

hadde en signifikant lavere grad av kroppstilfredshet sammenlignet med heterofile.  

 Analysene over viktighet av vekt og utseende for ens selvverd er ment å reflektere hvor 

viktig kvinnene anser kroppsbilde for å være. Selv om ikke disse konstruktene er nøyaktig 

like, inkluderte kroppsbilde (BASS), både fornøydhet med vekt og utseende. Spørsmålene ble 

derfor betraktet som aktuelle for å antyde viktighet av kroppsbilde. Resultatene støtter 

hypotesen og hovedtyngden av tidligere forskning (Gettelman & Thompson, 1993; 

Wagenbach, 2004) på forskjeller mellom lesbiske og heterofile. Lesbiske anså utseende som 

signifikant mindre viktig. Selv om forskjellen ikke var signifikant mellom bifile og lesbiske, 

var den deskriptive forskjellen like stor som mellom heterofile og lesbiske. Den samme 

tendensen forelå på hvor viktig de anså vekt for å være. Bifile betraktet dette som mest viktig, 

og lesbiske anså dette som minst viktig. At forskjellene ikke var signifikante skyldes mest 

sannsynlig det lave antallet av ikke- heterofile. Derimot kan vi ikke utelukke, nettopp grunnet 

det lave antallet, at disse kvinnenes svar er mer ekstreme enn faktiske gjennomsnittlige 

verdier. Vi kan derfor ikke konkludere med at kroppsbilde er mer viktig for bifile enn 

lesbiske, men at tendensen helt klart antyder at dette er tilfelle. Som nevnt, forteller 

viktigheten en tildeler kroppsbilde noe om sannsynligheten for at kroppsmissnøye vil ha 

negative konsekvenser, som spiseforstyrrelser, eller et mer negativt selvbilde. Om resultatene 

ikke skyldes en tilfeldighet, kan dette tolkes som oppsiktsvekkende med tanke på de bifiles 
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signifikante lavere grad av kroppstilfredshet. Dessverre ble spørsmålene kun stilt på T2. Det 

vi kan si er at utseende og vekt sannsynligvis er viktigere for bifile, og at utseende er viktigere 

for heterofile i ungdomsalder sammenlignet med lesbiske.     

 Sett under ett tilsier resultatene over kroppstilfredshet at bifile kan betraktes som en 

risikogruppe for mer kroppsmissnøye. Selv om det per i dag kun foreligger en annen studie 

som har funnet tilsvarende resultatet, kan funnene betraktes som relativt robuste. 

Undersøkelsen fra Australia (Polimeni, et al., 2009) benyttet likeledes et representativt utvalg 

med nesten ti tusen unge kvinner, og alderen på deltakerne var sammenlignbar med denne 

studiens kvinner på T4 (M= 24,8). De målte også atferd relatert til kropp, hvor bifile var mer 

engasjert i usunne vektreguleringspraksiser enn heterofile og lesbiske. Seksuell orientering ble 

kun målt med identifisering. Tar vi derimot i betraktning disse analysene, antydes det at 

tiltrekning og identifisering viser noenlunde like konsekvensene for kroppstilfredshet. Det 

foreligger dermed et empirisk grunnlag for å si at bifile kan betraktes som en risikogruppe for 

kroppsmissnøye, og muligens også spiseforstyrret atferd. 

Kjønnsrolleidentitet og kroppstilfredshet 

Kvinnenes fordeling av kjønnsrolleidentitet på tvers av seksuell orientering gikk noe 

imot forventningene. Totalt sett, og som forventet, var en større andel av de heterofile 

kvinnene feminine både i ungdoms- og voksenalder. Også i tråd med forventningene var flere 

bifile/lesbiske maskuline, men kun om vi betraktet bifile og lesbiske som en samlet gruppe. 

Resultatet overbeviste heller ikke i sin styrke over denne sammenhengen, i og med at 

forskjellene ikke var signifikante. Det forelå dermed ikke støtte for hypotesen om lesbiske 

som mer atypiske i sin kjønnsrolleidentitet sammenlignet med heterofile. Tidligere studier 

(Lippa, 2005; Ludwig & Brownell, 1999) som har funnet at bifile er mindre atypiske i sin 

kjønnsrolleidentitet enn lesbiske ble heller ikke støttet.    

 Årsaker til manglende forskjeller mellom bifile og lesbiske på kjønnsrolleidentitet kan 

tilskrives lite forskning, og følgelig at antagelsen om bifile som mer feminine er basert i større 

grad på prototypiske oppfatninger. Flere studier, spesielt av kvalitativ art, har også betraktet 

femininitet og maskulinitet som utseendetrekk (Krakauer & Rose, 2002; Taub, 1999), og ikke 

som personlighetstrekk, slik denne studien gjorde det. Muligheten foreligger for at flere bifile 

er mer feminine av utseende sammenlignet med lesbiske, selv om få kvinner i denne studien 

var feminine basert på personlighetstrekk. Den ene tidligere kvantitative studien (Ludwig & 

Brownell, 1999) som fant at bifile var mindre atypiske i sin kjønnsrolleidentitet enn lesbiske 

benyttet ikke BSRI, men målte selvdefinert maskulinitet og femininitet basert på utseende. 



 

44 
 

Dette gjør at studien ikke kan sees som sammenlignbar med denne undersøkelsen.  

 Som forventet ble det observert en hovedeffekt av en maskulin og en androgyn 

kjønnsrolleidentitet på kroppstilfredshet på T4, men kun med kjønnsrolleidentitet målt i 

voksenalder. Som en naturlig følge av de små forskjellene på kjønnsrolleidentitet, kunne ikke 

forskjeller forklare ulik grad av kroppstilfredshet. Hypotesen om en medierende effekt av 

kjønnsrolleidentitet på forskjeller mellom heterofile og lesbiske ble dermed ikke støttet. Ulik 

kjønnsrolleidentitet kunne dermed ikke forklare de lesbiskes mer positive kroppsbilde, eller 

de bifiles lavere grad av kroppstilfredshet. Det ble heller ikke identifisert noen modererende 

effekter av kjønnsrolleidentitet. Grunnet lite forskning ble ingen hypotese formet for 

eventuelle interaksjonseffekter. En kunne derimot kanskje forvente seg at androgynitet eller 

maskulinitet ville ha en sterkere sammenheng med kroppstilfredshet for lesbiske. Flere studier 

har vist at lesbiske miljøer betrakter disse som høyere verdsatt. I og med at utseendenormer i 

lesbiske miljøer er nært knyttet til kjønnsroller kunne en tenke seg at sammenhengen ville 

være sterkere for lesbiske sammenlignet med heterofile. Resultatene viste derimot ingen slike 

effekter. En kjønnsrolleidentitet som maskulin eller androgyn virker dermed ikke å ha større 

betydning for lesbiske eller bifiles kroppstilfredshet til sammenligning med heterofile.  

 Det foreligger ulike mulige forklaringer for den manglende innflytelsen av 

kjønnsrolleidentitet. Tidligere studier over seksuell orientering og kjønnsroller har benyttet 

bekvemmelighetsutvalg (Blissett, et al., 2001; Lakkis, et al., 1999; Ludwig & Brownell, 

1999). Grunnet rekrutteringsmetoder som har bygget på å skaffe flest mulig lesbiske/ bifile 

kan sjansen sees som større for at disse kvinnene har mer kontakt med et lesbisk miljø enn 

kvinnene i denne studien. En mye benyttet utvalgsmetode er nettopp å søke informasjon 

direkte gjennom et lesbisk miljø. Følgelig kan det være at kvinnene bekrefter prototypiske 

idealer og kjønnsrollenormer i miljøet i sterkere grad enn denne studiens kvinner. En annen 

mulig forklaring ligger i det lave antallet av bifile og lesbiske. Fordi gruppene ble delt i fire 

kjønnsrollekategorier utgjorde dette svært få i hver gruppe. En kan dermed ikke anta at disse 

er representative for alle bifile og lesbiske kvinner i Norge. En siste innlysende 

årsaksforklaring kan være at kjønnsrolleforventninger i Norge er mindre klart definerte. Selv 

om studiene som her er blitt referert til er fra vestlige land (USA, Australia og England), 

foreligger det ulikheter både i forhold til likestilling basert på kjønn og seksuell orientering. 

En forventet effekt av økt likestilling er mer like kjønnsrolleforventninger til alle individer. 

Studier som har sammenlignet kvinner og menns skårer på BSRI bekrefter denne utviklingen. 

Forskjeller på maskulinitet og femininitet sent på 1990- tallet var, i tråd med økt likestilling, 

svakere enn da instrumentet først ble anvendt på 1970- tallet (Holt & Ellis, 1998). 
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Sosial aksept og kroppstilfredshet 

Sosial aksept ble målt med to instrumenter. Det ene siktet til sosial aksept fra venner 

og jevnaldrene, mens det andre (generell sosial aksept) var en totalvurdering av hvor godtatt 

kvinnene følte seg i forhold til venner, foreldre, slektninger, søsken og kjærester. Begge 

målene siktet altså til egen opplevelse av å bli sosialt akseptert. For å lette lesbarheten, vil 

dette videre kun bli omtalt som sosial aksept. Der det refereres til en signifikant lavere grad av 

aksept, eller en sterkere relasjon til kroppsbilde for bifile, siktes det til generell sosial aksept.

 Bifile og lesbiske opplevde i ung alder noe lavere nivåer av sosial aksept enn 

heterofile, men forskjellene var ikke signifikante. Dette gir dermed ikke bekreftende støtte til 

forskning som har talt for at yngre ungdom har mer negative holdninger til ikke- heterofile 

(Hegna, 2007), og at dette samtidig oppleves som reelt for bifile og lesbiske (Hequembourg & 

Brallier, 2009). Igjen må vi være forsiktige med å trekke konklusjoner, gitt rapporteringen av 

seksuell orientering på T4. Som voksne skilte derimot bifile seg signifikant ut, hvor de følte 

seg mindre godtatt av mennesker i deres nærvær. Resultatet samsvarer med kvalitative studier 

som har funnet at bifile er desto mer utsatt enn lesbiske for blant annet fordommer og 

stereotypifisering, og at denne mangelen på aksept erfares av bifile selv (Hequembourg & 

Brallier, 2009; McLean, 2008; Rust, 1995). Det samlede resultatet i voksenalder, er i tråd med 

tidligere studier over sosial støtte, som har funnet like nivåer av opplevd støtte hos lesbiske og 

heterofile, men lavere nivåer hos bifile (Jorm, et al., 2002; McNair, et al., 2004).   

 Som forventet hadde sosial aksept en hovedeffekt på kroppstilfredshet. I relasjon til 

seksuell orientering var forventningen at forskjeller mellom heterofile og ikke- heterofile ville 

bli noe mindre grunnet lavere nivåer av sosial aksept blant lesbiske og bifile. Verken sosial 

aksept i ungdoms- eller voksenalder påvirket derimot forholdet mellom heterofile og lesbiske 

på grad av kroppstilfredshet som voksne. Av korrelasjonsanalysene fremkom det også at 

sosial aksept for lesbiske ikke hadde noen sammenheng med kroppstilfredshet. Årsaken til 

dette er noe uviss. Om det er slik at kroppsbilde betyr mindre for lesbiske også i voksen alder, 

slik som på T2, kan dette være en mulig forklaring. I og med at de anser kroppsbilde som 

mindre viktig, kan det være at dette vil være svakt korrelert også med andre variabler som kan 

relateres til selvfølelse. En kan derfor heller ikke si at deres relativt høye nivåer av sosial 

aksept som voksne fungerte beskyttende for kroppsmissnøye blant lesbiske.   

 Mer oppsiktsvekkende var sammenhengen mellom sosial aksept og kroppstilfredshet 

for bifile. Deres mer negative kroppsbilde på T4 kunne delvis forklares av lavere nivåer av 

sosial aksept i voksenalder. I tillegg fortalte interaksjonseffekten at sosial aksept betyr mer for 
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hvorvidt bifile er tilfredse med sin kropp i forhold til heterofile og lesbiske. Sagt annerledes 

forteller dette at bifile kvinner som opplever lave nivåer av sosial aksept med større 

sannsynlighet enn for heterofile og lesbiske, også opplever mer kroppsmissnøye. I motsatt 

retning forteller dette at bifile som erfarer høy grad av sosial aksept også med større 

sannsynlighet vil være mer tilfredse med egen kropp enn om de ikke opplevde dette. 

Tolkningen av effekten bør derimot først og fremst belyses gjennom argumenter som sikter til 

hvordan lave nivåer av sosial aksept er knyttet til mer negativt kroppsbilde for bifile. Dette 

grunnet deres faktiske lavere nivåer av sosial aksept og mer kroppsmissnøye, hvor denne 

effekten følgelig virker forklarende nettopp på for hvorfor bifile er mindre tilfredse med sitt 

kroppsbilde som voksne.   

Bifile både opplever mindre sosial aksept, og dette har større betydning for deres 

kroppstilfredshet. To sentrale spørsmål foreligger her: Hva fører til at nettopp bifile opplever 

mindre sosial aksept, og hvordan er dette er koplet til deres kroppsbilde? Som antydet 

innledningsvis, foreligger det flere mulige forklaringer på den første sammenhengen. Mer 

negative holdninger til bifile kan kalles monosexisme (Esterberg, 2006), binegativitet (Herek, 

2002) eller bifobi (Eliason, 1997). Den nevnte og aksepterte dikotomien homo- hetero kan 

sees som en bakenforliggende årsak til slike holdninger. Antagelser om bifile som ikke- 

eksisterende, og som ”egentlig” lesbiske eller heterofile reflekterer en slik tankegang. Dette 

impliserer samtidig at enkelte kan betrakte bifiles identifisering som et forsøk på å unngå 

stigmaet som er knyttet til det å være lesbisk. Følgelig kan de bli sett som mindre troverdige 

(Garnets, 2002). En nærliggende stereotypisk oppfatning er at bifile er mer seksuelt aktive, og 

mindre i stand til å være i monogame langvarige forhold (Esterberg, 2006). Som følge av at 

bifil ikke betraktes som en ”sann” identitet, kan deres seksuelle forhold med menn (fra et 

lesbisk miljø) og med kvinner (fra et heterofilt miljø) sees som eksperimentering og 

promiskuøs atferd. Støtte for eksistensen av slike holdninger foreligger både i studier med 

lesbiske og heterofile respondenter (Rust, 1995; Spalding & Peplau, 1997). En bifil identitet 

reflekterer også et ideologisk og politisk dilemma. At en liker både kvinner og menn er 

knyttet til en oppfatning om at en kan velge. Frigjøringskampen for homofile og lesbiske er 

derimot i stor grad bygget på en essensialistisk tankegang, og at en ikke har noe valg. Bifile 

kan dermed bli betraktet som en trussel av enkelte radikale, for den lesbiske politikken. 

Samlet sett kan slike holdninger langt på vei tjene som forklaring på de bifiles lavere grad av 

sosial aksept. De rapporterte lavere nivåene av sosial aksept er i tråd med studier som hadde 

funnet at flere bifile opplever slike holdninger som relevante, hvor dette påvirker deres 
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forventning om, og opplevelse av sosial aksept både blant heterofile og lesbiske 

(Hequembourg & Brallier, 2009; McLean, 2008; Taub, 1999).   

 Forklaringskraften av sosial aksept, og den sterke sammenhengen dette hadde med 

kroppsmissnøye for bifile kan tenkes å gjøre seg forklart med ulike faktorer. Enkelte av de 

ovenfor nevnte fordommene, som uttrykker lav grad av aksept i forhold til en bifil identitet, 

kan tenkes å være direkte forbundet med negative kroppslige erfaringer. Uttrykte fordommer 

om bifile som promiskuøse og ”overseksualiserte”, og at de antas å ha sex hvem som helst 

(Hequembourg & Brallier, 2009) eksemplifiserer ytre seksuell objektifisering. I følge 

objektifiseringsteori kan slike erfaringer føre direkte til kroppsskam og kroppsmissnøye. 

Alternativt kan det føre til internalisering av et objektifiserende syn på egen kropp og/ eller 

økt kroppsbevissthet som deretter potensielt fører til kroppsmissnøye (Hill & Fischer, 2008). 

Fordi denne formen for fordommer uttrykkes spesifikt i relasjon til en bifil identitet kan dette 

potensielt tjene som en forklaring på hvorfor sammenhengen mellom sosial aksept og 

kroppstilfredshet nettopp er sterkere for de bifile kvinnene. I samsvar med en slik forklaring 

er det blitt funnet at seksuell trakassering var langt mer utbredt blant bifile sammenlignet med 

heterofile og lesbiske (Balsam, Rothblum, & Beauchaine, 2005).   

 Foruten om at mangel på aksept muligens kan påvirke kroppsbilde direkte, kan det 

tenkes at andre faktorer virker inn. I lys av benyttede teorier kan det argumenteres for at 

internalisert binegativitet, i tillegg til selvobjektifisering, kan fungere som mellom liggende 

prosesser, og at disse i tillegg til det ovenfor nevnte, også kan forklare den modererende 

effekten av sosial aksept hos på bifiles kroppstilfredshet.     

 Som nevnt, har studier observert en relasjon mellom internalisert homonegativitet og 

kroppsmissnøye (Swearingen, 2007; Wagenbach, 2004). Selv om ikke dette ble målt, kan det 

betraktes som aktuelt. Både teoretisk og empirisk er mangel på sosial aksept blitt knyttet til 

internalisering av negative holdninger til egen orientering. Teoretisk predikerer symbolsk 

interaksjonsteori at stereotypiske holdninger og fordommer rettet mot lesbiske/bifile, kan 

medføre internalisering av homonegative/ binegative holdninger (Meyer, 2003). Grunnet 

bifiles lavere grad av opplevd sosial aksept kan det tolkes som mer sannsynlig at de har 

internalisert negative holdninger rettet mot seg selv sammenlignet med heterofile og lesbiske. 

Støtte for denne sammenhengen forelå i en studie som fant at sosial aksept fra venner og 

familie, relatert til ens orientering som bifil, signifikant predikerte internalisert binegativitet 

(Sheets & Mohr, 2009). Også kvalitative studier har koplet lav grad av opplevd sosial aksept 

til internalisert binegativitet. Studier har funnet at bifile selv usynliggjorde sin orientering, og 

ikke var åpne i et lesbisk miljø, nettopp i frykt for å bli avvist (McLean, 2008). En strategi for 
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å løse denne problematikken var å la seg passere for å være lesbiske eller heterofile på ulike 

tidspunkt (Ault, 1996). Slike handlinger antyder at enkelte bifile har internalisert binegative 

holdninger som følge av mindre aksept knyttet til deres orientering. Om dette har de samme 

effektene på kroppsbilde som internalisert homonegativitet forklarer det betydningen sosial 

aksept har på de bifiles kroppsbilde. Internalisert binegativitet kan altså sees som en 

medierende faktor mellom sosial aksept og kroppstilfredshet. Likeledes som internaliserte 

negative holdninger til egen orientering er blitt koplet til kroppsmissnøye, er dette også blitt 

antatt å virke motiverende på et ønske om sosial aksept (Wagenbach, 2004). I samsvar med 

dette kan eventuelle forskjeller i internalisering av negative holdninger til egen orientering 

forklare hvorfor sammenhengen mellom sosial aksept og kroppstilfredshet er ulik på tvers av 

seksuell orientering. Studier har antydet at bifile her er mest utsatt. Rust fant at lesbiske ikke i 

like stor grad hadde internalisert negative fordommer rettet mot egen seksuell orientering. 

Binegative holdninger ble derimot uttrykt blant både lesbiske og bifile, hvor enkelte bifile 

foretrakk å bygge sosiale og intime relasjoner med lesbiske i forhold til bifile (Rust, 1995).

 Potensielt i forbindelse med internalisert binegativitet, kan det tenkes at bifiles 

spesifikke status, samt deres lavere nivåer av sosial aksept, kan føre til økt selvobjektifisering. 

Ut fra en logisk tankegang er det rimelig å anslå at en følelse av å ikke bli godtatt nettopp vil 

øke behovet for å føle seg akseptert. Dette kan tenkes å foregå direkte, eller evt. via 

internalisert binegativitet (Wagenbach, 2004). En strategi for å oppnå sosial aksept er å 

bekrefte utseende- og kroppsidealer i det aktuelle miljøet. Tidligere ble det henvist til studier 

som nettopp hadde observert at bifile tilpasset sin fremtoning og utseende etter aktuelle 

partnere og deres kjønn, og benyttet utseende som et middel for å oppnå sosial aksept og 

tiltrekke seg partnere (Taub, 1999). Dette bringer oss inn på objektifiseringsteori, og at 

kvinnens kropp og utseende står i sentrum for å tiltrekke seg partnere. Et slikt rollespill etter 

ulike utseende- og skjønnhetsnormer kan i seg selv betraktes som objektifisering av egen 

kropp. Ulike roller på ulike tidspunkt kan også tenkes å føre til en økt bevissthet og 

vektlegging av aktuelle utseendeidealer. Dette kan tenkes å medføre økt risiko for 

selvobjektifisering gjennom at behovet for å føle seg godtatt i begge miljøer muligens 

oppleves sterkere enn for heterofile og lesbiske. Om bifile, slik det er antydet her, benytter 

utseende og kropp som et middel til sosial aksept, kan dette forklare den sterke 

sammenhengen dette har med deres grad av kroppstilfredshet. Om bifile opplever sosial 

aksept gjennom å bekrefte utseende idealer kan dette følgelig være knyttet til økt 

kroppstilfredshet, mens en mangel på aksept vil være knyttet til økt missnøye.  

 Samlet sett argumenterer forklaringene for at lavere nivåer av sosial aksept er 
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forbundet med økt risiko for internalisert binegativitet og selvobjektifisering. Det kan også 

tenkes at prosessene påvirker hverandre. Internalisert binegativitet kan føre til et økt behov for 

å tilpasse sin væremåte og utseende, og dermed medføre en økt fare for selvobjektifisering. 

Likeledes kan mangel på aksept av bifile uttrykkes gjennom seksuell objektifisering, som 

deretter kan føre til internalisering av negative holdninger både til egen kropp og ens identitet. 

Mangel på sosial aksept kan altså tenkes å føre til en økt sannsynlighet for internalisert 

binegativitet eller selvobjektifisering, eller begge deler. Begge disse faktorene er blitt koplet 

direkte til kroppstilfredshet. Dette forklarer følgelig den medierende effekten av sosial aksept 

på de bifiles kroppstilfredshet. Den modererende effekten kan oppsummert forklares med at 

binegativitet i seg selv er sterkt forbundet med seksuell objektifisering, og følgelig en økt 

mulighet for kroppsmissnøye. Samtidig kan en bifil orientering medfører en økt sannsynlighet 

for internalisert binegativitet og selvobjektifisering, som begge er knyttet til både sosial aksept 

og kroppstilfredshet.          

 Dette bør derimot kun betraktes mulige fortolkninger. Kun et fåtall av studier har 

betraktet og bekreftet sammenhengen mellom homonegativitet og kroppstilfredshet, og ingen 

har til min viten, betraktet binegativitet direkte i forbindelse med kroppsbilde. Mekanismene 

objektifiseringsteori sikter til er heller ikke testet ut med bifile kvinner. I tillegg foreligger det 

ingen bred empirisk støtte for at bifile, i større grad enn heterofile og lesbiske benytter 

utseende som et middel for sosial aksept. I lys av denne studiens resultat og et fåtall andre 

studier (Polimeni, et al., 2009; Taub, 1999) kan det derimot argumenteres for at utseende 

virker å være noe viktigere for bifile kvinner i forhold til lesbiske, og flere studier har 

bekreftet lav opplevd sosial aksept blant bifile (McNair, et al., 2004; Taub, 1999). 

Tross i at resultatene på sosial aksept kunne forklare noe av de bifiles lavere grad av 

kroppstilfredshet i voksenalder, må det ikke glemmes at BMI hadde en sterk forklaringskraft. 

På T4 var bifile signifikant tyngre. Samtidig som stigma er knyttet til å være en seksuell 

minoritet, er det stigmatisert å være overvektig. Grunnet korrelasjonspreget av analysen, og 

det stigma som er knyttet til å være overvektig kan vi ikke utelukke at dette kan føre til at 

bifile både føler seg mindre aksepterte og har lavere grad av kroppstilfredshet. På den andre 

siden var det kun på T4 at bifile hadde en signifikant høyere BMI, mens de også på T1 og T2 

var mindre tilfredse med egen kropp. Analysene fortalte videre at BMI ikke hadde ulik 

betydning for kroppstilfredshet på tvers av seksuell orientering. I tillegg fremkom det at sosial 

aksept hadde en unik forklarende effekt også kontrollert for BMI. Spesielt belyste den 

signifikante modererende effekten, at BMI ikke kan forklare hele forskjellen i 
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kroppstilfredshet fordelt på seksuell orientering. Endringene i Betaverdier tilsa at den 

modererende effekten av sosial aksept var variabelen med sterkest forklaringskraft på bifiles 

kroppsbilde i forhold til lesbiske.         

 I tråd med korrelasjonspreget av regresjonsanalysen med prediktorvariablene målt i 

voksen alder, kan vi heller ikke, som antydet, utelukke at de bifiles negative kroppsbilde fører 

til lavere nivåer av sosial aksept. Den sterke korrelasjonen mellom sosial aksept og 

kroppsbilde for bifile tilsier også at et negativt kroppsbilde er forbundet med lave nivåer av 

sosial aksept, mens de som er mer tilfredse med egen kropp også med større sannsynlighet vil 

føle seg mer aksepterte. Studier har vist (Cash & Fleming, 2002) at påvirkning kan foregå i 

denne retningen. I tråd med dette mener enkelte at lesbiske slanker seg mindre, og er mindre 

opptatt av kropp, fordi det ikke er sosialt godtatt i et lesbisk miljø. Dette kan medføre mindre 

støtte og aksept av individer som har problemer med egen kropp (Cogan, 1999).  

Alternative forklaringer på forskjeller i kroppstilfredshet 

Foruten om kjønnsrolleidentitet og sosial aksept som her ble målt, foreligger det 

utallige mulige forklaringer på forskjeller i kroppstilfredshet på tvers av seksuell orientering. 

De lesbiske kvinnenes signifikante høyere grad av kroppstilfredshet på T4 kunne ikke 

forklares av forklaringsvariablene. Det eneste målet, som til en viss grad sier noe om deres 

mer positive kroppsbilde, var målet på viktighet av kroppsbilde. At lesbiske anser kroppsbilde 

som mindre viktig forteller derimot ikke noe om hva som fører til denne vurderingen og deres 

positive kroppsbilde. I lys av studiens resultat kan alternative forklaringer belyses gjennom å 

betrakte forskjeller mellom bifile og lesbiske.       

 Tidligere argumenter for ulikt kroppsbilde er blitt knyttet et lesbisk miljø som en 

mulig beskyttelsesfaktor for kroppsmissnøye, grunnet mer aksepterende kroppsidealer og 

normer. At flere lesbiske enn bifile har sterkere tilknytning til et lesbisk miljø (Heath & 

Mulligan, 2008), kan tjene som forklarende på forskjeller mellom bifile og lesbiske. Uten å 

sikte til eventuelle mekanismer i miljøet gir dette derimot ikke direkte anvendbar kunnskap. 

Det forklarer heller ikke hvorfor bifile skilte seg sterkere fra lesbiske enn heterofile. Foruten 

om ulike kjønnsroller er kroppstilfredshet blitt koplet til mer feministiske holdninger i et 

lesbisk miljø (Cogan, 1999). Et sentralt tema på den politiske agendaen har nettopp vært 

aksept og toleranse for ulike kroppsstørrelser (Courtney, 2008). Enkelte studier har funnet 

støtte for denne sammenhengen (Cogan, 1999). Radikale feministiske lesbiske har derimot 

blitt antatt å utvise negative fordommer mot bifile, hvor bifile beskyldes for og ikke tørre å gi 

slipp på heterofile privilegier (Esterberg, 2006). Følgelig kan det tenkes at færre bifile vil føle 



 

51 
 

seg velkomne i feministiske miljøer, og dermed ikke dra nytte av en mulig beskyttende effekt 

av slike holdninger. Om feministiske holdninger virker beskyttende for kroppsmissnøye, kan 

det tjene som en mulig forklaring på forskjeller mellom bifile og lesbiske.  

 En annen forklaring for de lesbiskes mer positive kroppsbilde, og i samsvar med 

objektifiseringsteori, foreligger ved muligheten for ulike tolkninger og oppfatninger knyttet til 

seksuell objektifisering. Erfaringer av seksuell objektifisering og trakassering fra heterofile 

menn er blitt identifisert blant både bifile og lesbiske. Lesbiske, grunnet en eksklusiv interesse 

for kvinner, vil muligens i mindre grad betrakte menns tilnærminger som aktuelle, og dermed 

også som mindre relevante for egen selvfølelse. Følgelig kan det tenkes at enkelte lesbiske 

ikke vil bli påvirket i lik grad av seksuell objektifisering (Hill & Fischer, 2008). Slike 

tilnærminger kan derimot tenkes å bli oppfattet som mer ubehagelig for bifile. Grunnet en 

forventning om at de er åpne for sex med begge kjønn, og med flere personer, kan det tenkes 

som mer problematisk å forsvare seksuelle tilnærminger med en interesse for kun kvinner, 

eller en person. Ingen studier har, til min viten, kartlagt opplevd objektifisering og selv- 

objektifisering blant både heterofile, lesbiske og bifile. Enkelte har derimot sett på forskjeller 

mellom heterofile og lesbiske, men vist til miksede resultater (Hill & Fischer, 2008). 

 En alternativ vinkling, i tråd med tidligere forklaringer, er at en tilknytning til begge 

miljøer muligens utgjør en unik risikofaktor. Foruten om at dette kan være koplet til mindre 

sosial aksept og økt seksuell objektifisering, kan det tenkes at denne type tilknytning påvirker 

kroppsbilde direkte. Enkelte studier har antydet at dissonans mellom normer i den dominante 

kulturen og i et lesbisk miljø predikerer kroppsmissnøye. En kvalitativ undersøkelse med 

lesbiske viste at flere opplevde dissonans mellom hvordan de faktisk tenkte og følte om egen 

kropp, og forventninger i et lesbisk miljø (Kelly, 2007). Flere følte det unaturlig og ikke 

akseptert å snakke om kropp med andre lesbiske. Mange holdt dette for seg selv, noe som 

hang sammen med kroppsmissnøye og usikkerhet rundt egen kropp. Denne dissonansen kan 

tenkes og i enda større grad være gjeldene for bifile. Flere av de nevnte studiene har 

eksemplifisert denne tosidigheten, og at ulike forventninger på ulike tidspunkt former bifiles 

erfaringer. Om normer i begge miljøer oppfattes som viktige, kan det medføre en følelse av 

dissonans, og muligens direkte lede til kroppsmissnøye og usikkerhet rundt egen kropp. 

 Høyere grad av feministiske holdninger, og ulik betydning og tolkning av seksuell 

objektifisering, kan altså sees som mulige forklaringer på de lesbiskes mer positive 

kroppsbilde sett i forhold til heterofile og bifile. I tillegg kan ulik grad av erfart dissonans 

mellom et heterofilt og et lesbisk miljø tjene som en mulig forklaring på forskjellen mellom 

lesbiske og bifile. Når dette er sagt må ikke en lesbisk orientering betraktes som en 
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automatisk beskyttelsesfaktor for kroppsmissnøye. Selv om resultatene i voksenalder viste at 

de gjennomsnittlig var mest tilfredse, utelukker ikke dette at flere lesbiske kan være utsatt for 

kroppsmissnøye. Tidligere studier har vist miksede resultater, og kvalitative undersøkelser har 

belyst en heterogenitet av erfaringer. Den nevnte dissonansen som var forbundet med 

kroppsmissnøye, var nettopp erfaringer hos lesbiske kvinner. En rapportert trend blant 

lesbiske kvinner, har vært en oppfatning av det lesbiske miljøet som noe mer aksepterende for 

ulike kroppsstørrelser og fasonger, men at andre normer relatert til utseende og 

selvpresentasjon (for eksempel kleskoder, mindre sminke etc.) kan oppfattes som like 

begrensende (Myers, et al., 1999).  

Oppsummering av støtte for teoriene 

 Resultatene kan sies å gi indirekte støtte til alle de tre beskrevne teoriene på ulike 

punkter. Stadieteorien impliserte at lesbiske/bifile vil oppleve mindre negative konsekvenser 

relatert til sin seksuelle orientering med alderen, når en blir mer trygg på seg selv, og ens 

orientering er mer integrert inn i ens personlighetsforståelse. At de lesbiske kvinnene kun 

skilte seg signifikant ut i voksenalder, og at de da var mer tilfredse enn hva de var i ung alder 

underbygger teoriens antagelse. Stadier, eller milepæler er dog ikke målt, og vi kan ikke vite 

om dette har ført til denne positive utviklingen. Det kan derimot betraktes som fornuftig å 

anta at en blir mer trygg på sin identitet som lesbisk med alderen (Owens, et al., 2002). Denne 

teorien passer på den andre siden dårligere for bifile. Tar vi i betraktning forklarings- 

variablene foreligger det heller ikke direkte støtte for modellens antagelse. Kjønnsrolle- 

identitet antas å være en variabel i det lesbiske miljøet som fungerer beskyttende for 

kroppsmissnøye. Ingen forklarende effekt ble derimot identifisert av kjønnsrolleidentitet. I og 

med at operasjonaliseringen av sosial aksept er generell, og ikke spesifiserer om dette er sosial 

aksept fra et lesbisk eller et heterofilt miljø, kan vi ikke konkludere med at aksept fra et 

lesbisk miljø ikke virker beskyttende. Vi kan derimot heller ikke konkludere med at sosial 

aksept virker beskyttende, gitt den manglende relasjonen dette hadde til deres kroppsbilde.

 Analysene kan som nevnt ikke betraktes som noen test av de benyttede teoriene. 

Kanskje spesielt er dette gjeldene for objektifiseringsteori. Verken seksuell objektifisering, 

selvobjektifisering, eller de medierende effektene (blant annet angst og kroppsskam) mellom 

selvobjektifisering og kroppsmissnøye ble direkte målt. Heller ikke teoriens hovedprediksjon 

om kjønn som utslagsgivende lot seg vurdere, gitt at kun kvinner ble inkludert. Nærliggende 

predikerte derimot teorien at lesbiske ikke vil skille seg nevneverdig fra heterofile, fordi alle 

kvinner er oppvokst i den samme kulturen. At lesbiske rapporterte mest positivt kroppsbilde i 
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voksen alder kan derfor sies å gå noe imot teoriens hovedprediksjon, mens resultatet på T1- 

T3 er mer i samsvar med denne hypotesen. Resultatene støttet likeledes teoriens vektlegging 

av ungdomsalder som en kritisk periode hvor jenter har et mer negativt kroppsbilde enn 

seinere. Alle gruppene var mer tilfredse i 2005 enn i 1992, hvor denne forskjellen var 

signifikant for heterofile og lesbiske. Som nevnt kan også den signifikante og sterke 

korrelasjonen mellom bifiles opplevde sosiale aksept og kroppstilfredshet sies å være i tråd 

med prediksjoner fra objektifiseringsteori. Mangel på aksept kan føre til at en endrer utseende 

for å bli godtatt, og dermed utsetter seg selv for selvobjektifisering.   

 Et minoritetsperspektiv kan betraktes som å bli indirekte støttet, spesielt i lys av at 

bifile skilte seg mest negativt ut. Fordi bifile kan betraktes som en ”trippelminoritet” er dette i 

samsvar med modellens overordnede antagelse, som følge av mer stress relatert til sin 

identitet. I følge samme tankegangen burde derimot lesbiske ha et mer negativt kroppsbilde 

enn heterofile. Både et minoritetsperspektiv og objektifiseringsteori åpner på den andre siden 

for individuelle forskjeller. En positiv sosial identitet, og en positiv identitetsutvikling med 

alderen, kan føre til at en løser stress på en positiv måte. At lesbiske ikke har lavere skårer enn 

heterofile går derfor ikke imot teorienes antagelser. 

Styrker og begrensninger 

Ved operasjonaliseringen av seksuell orientering ble flere hensyn tatt. Ved 

benyttelsen av tiltrekning og identifisering som dimensjoner av seksuell orientering, kan det 

argumenteres for et innholdsmessig samsvar med de benyttede variablene. Kroppsbilde, 

kjønnsroller og sosial aksept baseres alle på ens emosjonelle og kognitive vurderinger, og kan 

betraktes som relatert til mellommenneskelige relasjoner og tilknytning. I tillegg har studier 

rapportert at tiltrekning er viktigere for kvinners definering av seksuell orientering enn atferd 

(Hegna, 2007). Dette gjorde tiltrekning til en relevant dimensjon. Syn på egen kropp og 

kjønnsrolleidentitet kan i tillegg argumenteres for å kunne være påvirket av samfunnsmessige 

og politiske holdninger. Kjønnsroller er i seg selv basert på stereotypiske oppfatninger, og 

dermed knyttet til gruppetilhørighet og den sosiale konteksten. Seksuell identitet ble dermed 

ansett som relevant. Gjennom en slik analytisk tilnærming, og inkludering av mer enn en 

dimensjon, kan en argumentere for at operasjonaliseringen er mindre reduksjonistisk enn 

tilnærminger basert på kun en dimensjon. Tilnærmingen bidrar slikt sett i problematiseringen 

av en essensialistisk forståelse hvor seksuell orientering forstås som uforanderlig (Savin- 

Williams, 2001), og at en dimensjon er ment og kunne avspeile individers ”sanne” seksuelle 

orientering. Med en flerdimensjonal tilnærming kan en i tillegg argumentere for en sterkere 
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grad av konsistenthet, sammenlignet med studier som kun benytter en dimensjon. På den 

andre siden kan ekskluderingen av atferd betraktes som å minske denne konsistensen. 

Dannelse av tre eksklusive kategorier, slik det her er blitt gjort, er derimot vanskelig med 

hensyn til alle tre dimensjonene. Må for eksempel bifile ha hatt sex med både kvinner og 

menn for å bli kalt bifile? Er kvinner som definerer seg som lesbiske, er tiltrukket av kvinner, 

men uten seksuelle erfaringer, mindre lesbiske enn kvinner med seksuelle erfaringer? Studier 

har vist at kvinner som bruker merkelappen ”lesbisk” eller ”bifil”, kan ha like historier over 

seksuell atferd, men svært ulike selvkonsept (Rust, 1995). Det kan i tillegg argumenteres for 

at atferd som en dimensjon av seksuell orientering er koplet til en essensialistisk forståelse, og 

negative holdninger, spesielt til bifile (Rust, 1995). Dette betyr ikke at atferd er irrelevant, 

men at det å operasjonalisere seksuell orientering ut fra kun atferd spesielt kan betraktes som 

reduksjonistisk. En mulighet er å måle dette separat uten å implisere at det avspeiler en 

seksuell orientering. Grunnet tidligere rapportert inkonsistens på tvers av dimensjoner lar ikke 

denne studien seg nødvendigvis sammenligne med undersøkelser hvor atferd er benyttet som 

instrument. Den observerte like trenden av svar på kroppstilfredshet basert på tiltrekning og 

identifisering antyder derimot at studien kan sammenlignes med andre undersøkelsen hvor en, 

eller naturligvis begge disse dimensjonene er blitt benyttet.    

 Et annet hensyn, og en styrke med studien, ligger i ikke- dikotomiseringen av seksuell 

orientering. Resultatene belyser viktigheten av dette, og en svakhet ved tidligere forskning 

som har betraktet lesbiske og bifile som en gruppe, eller ekskludert bifile. I studier hvor en 

har kollapset disse til en gruppe, og ikke funnet noen forskjeller mellom heterofile og lesbiske 

på kroppstilfredshet, kan resultatene ha vært grunnet denne inndelingen. Alle resultatene over 

kroppstilfredshet eksemplifiserer at det å betrakte seksuell orientering eller noen av dets 

dimensjoner som dikotome variabler ville gitt unøyaktige og forenklede resultater. Hadde 

bifile på T4 vært inkludert under samme kategori som lesbiske ville verken de bifiles lavere 

grad, eller de lesbiskes noe høyere grad av kroppstilfredshet blitt fanget opp. Effekten av 

sosial aksept på bifiles kroppsbilde belyser likeledes dette, og antyder at kroppstilfredshet 

muligens predikeres av ulike faktorer for bifile og lesbiske kvinner.   

 På tross av flere viktige hensyn i forhold til operasjonaliseringen av seksuell 

orientering kan det, spesielt fra et sosial konstruktivistisk ståsted, argumenteres for at 

inndelingen er forenklet og instrumentene preget av et heteronormativt tankesett. Bifil som 

kategori ble ikke eksplisitt beskrevet som et svaralternativ. Spørsmålet om identifisering 

benyttet kun termene heterofil og lesbisk. Dette kan ha ført til at enkelte ikke- heterofile ikke 

har besvart spørsmålene. Flere unge i dagens samfunn benytter andre termer som for 
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eksempel ”skeiv” eller ”queer”, både av politiske og praktiske årsaker (Savin- Williams, 

2005). Politisk for å markere en motstand mot hva de betrakter som smale, begrensede og 

heteronormative kategorier. Praktisk fordi dette er en mer åpen kategori, hvor enkelte føler at 

færre fordommer er knyttet til denne kategorien enn for eksempel bifil. Det kan dog 

argumenteres for at respondenter, som i dag har en gjennomsnittsalder på 33år, med større 

sannsynlighet definerte seg langs alternativene som forelå. Den høye responsraten på 

spørsmålene over tiltrekning og identifisering (96,4 %), antyder at dette var tilfelle. 

Fremtidige studier kan derimot muligens måle identitet langs en ikke- dikotom skala, og skille 

mellom flere svaralternativer, for å fange opp alle med ikke- heterofile identifiseringer.  

En annen begrensning ligger i studiens innsamlingsmetode, som er basert på 

selvrapportering. Både kroppsbilde, seksuell tiltrekning og seksuell identitet er sensitive 

temaer. Til tross for anonymitet, kan systematisk underrapportering derfor være et problem. 

Dette gjør at reliabiliteten av resultatene kan ha blitt svekket, uten at det nødvendigvis bør ha 

påvirket forholdet mellom gruppene. Det foreligger også en mulighet for at lesbiske kan ha 

underrapportert missfornøydhet med kropp, og viktighet av kroppsbilde fordi en evaluering av 

kvinner basert på utseende virker å være mindre godtatt i det lesbiske miljøet. Økt 

kroppstilfredshet i voksenalder sammenlignet med yngre alder, hvor en kontakt med et lesbisk 

miljø antagelig var mindre eller ikke eksisterende, kan sees som å støtte en slik hypotese. I 

tråd med teoretiske antagelser, kan derimot både økt kontakt med et lesbisk miljø og/eller en 

utviklet trygghet på egen identitet nettopp ha ført til økt kroppstilfredshet. I tillegg ble 

viktighet av kroppsbilde målt allerede på T2 hvor lesbiske rapporterte allerede da at dette var 

mindre viktig for dem sammenlignet med både heterofile og bifile. Anonymiteten av studien 

begrenser på den andre siden også denne faren. I tillegg til underrapportering, er det alltid ved 

selvrapporteringsmål en mulighet for systematisk feilrapportering. Ved alle longitudinelle 

studier foreligger det også et problem med frafall. Ofte antas de som faller fra å være generelt 

mer utsatt for mentale helseproblemer. Selv om det er blitt funnet mer helseproblemer blant 

ikke- heterofile (Mays & Cochran, 2001) er det usikkert om dette kan ha påvirket resultatene.

 En mer problematisk begrensning er at få individer kategoriserer seg selv som lesbiske 

og bifile. Fremtidige undersøkelser vil tjene på et større utvalg. En konsekvens av dette var at 

flere forskjeller mellom gruppene som substansielt kunne betraktes som relativt store, ikke ble 

signifikante. En kan derfor ikke utelukke at disse forskjellene skyldtes en tilfeldighet. Ved 

kjønnsrolleidentitet, som ble fordelt over fire ulike kategorier, ble antallet av lesbiske og bifile 

for få til at resultatene kan betraktes som generaliserbare. Svakheten med et lavt antall ikke- 
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heterofile reflekterer på den andre siden en viktig styrke ved undersøkelsen. Data er basert på 

et representativt utvalg av norske kvinner. Dette øker dets generaliserbarhet sammenlignet 

med hovedtyngden av tidligere forskning over seksuell orientering og kroppsbilde. Å beholde 

et representativt utvalg, og samtidig øke antallet lesbiske og bifile, er problematisk, og vil 

naturlig nok kreve et enda større utvalg. 

Som antydet, foreligger det begrensninger måleinstrumentene. Ved operasjonalisering 

av kjønnsrolleidentitet ble femininitet og maskulinitet i tidlige studier betraktet som bipolare 

dimensjoner, noe som gjorde at det ikke var mulig å skåre høyt på mer enn en dimensjon. 

BSRI betrakter derimot kjønnsrolleidentitet som et multidimensjonalt konstrukt, og individer 

ble plassert i en av fire kategorier, noe som kan betraktes som en styrke. Instrumentet har 

derimot blitt utsatt for kritikk fra flere hold. Et argument er at BSRI ble konstruert på 1970- 

tallet, og står i fare for å være utdatert. Det antas at samfunnsutviklingen, med blant annet økt 

likestilling, har ført til en utjevning av kjønnsforskjeller. Muligheten foreligger for at 

individer ikke lengre kjenner seg igjen i egenskapene som beskrives, og mulig i enda mindre 

grad attribuerer disse til typiske trekk for menn vs. kvinner. Den lave prosentandelen av 

feminine kvinner (22 %) i studien, og den relativt høye andelen av udifferensierte (24,6 %) 

støtter en slik argumentasjon. På den andre siden ble flest kvinner klassifisert som androgyne 

(29,6 %), og tilsier at de kjenner seg igjen i både maskuline og feminine egenskaper. Et annet 

argument er at svar står i fare for å være påvirket av sosial ønsketenkning. Studier har i 

samsvar med dette, funnet avvik mellom responser som ble gitt når leddene var presentert 

som en vurdering av andre, og de responser som ble gitt ved en vurdering av en selv 

(Pedhazur & Tetenbaum, 1979). En ytterligere begrensning er at kjønnsroller, og de 

egenskaper skalaene inneholder, er relative konstrukter. Om man for eksempel anser seg selv 

som feminin kan avhenge av hvem en sammenligner seg med. Vi vet ikke om svar er basert 

på hva en tenker er gjennomsnittlig for alle mennesker, andre av samme kjønn, eller om en 

benytter andre kriterier. Forskning har vist at skårer kan endre seg i forhold til om deltakere 

blir bedt om å sammenligne seg med noe av samme kjønn vs. ikke (D'Augelli, 2006). En 

mulighet ville være å spesifisere dette. Et annet alternativ er å måle diskrepans mellom ideell 

og faktisk grad av feminine og maskuline egenskaper. Med begge disse hensynene ville man 

følgelig også minske muligheten for sosial ønsketenkning. Et siste tankekors ligger i 

inkluderingen av leddene ”maskulin” og ”feminin” i skalaen. Som nevnt er dette relative 

konstrukter, kanskje i enda større grad enn de øvrige egenskapene. I tillegg er det blitt antydet 

at leddene forklarer variasjonen mellom kjønnene like godt som den samlede skalaen (Choi, 
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Fuqua, & Newman, 2008). Muligens kan dette også være tilfelle ved seksuell orientering. 

Som antydet, foreligger også muligheten for at seksuelle minoriteter knytter en noe annen 

verdi til disse leddene enn den øvrige delen av skalaen. Studien muliggjorde dessverre ingen 

vurdering av dette, fordi leddet ”maskulin” var ekskludert i denne kortversjonen av BSRI. 

Tross i begrensninger, er BSRI er det mest anvendte instrumentet over kjønnsrolleidentitet 

(Beere, 1990). I 1992, ved undersøkelsens start, forelå det få alternativer som kunne 

sammenlignes med instrumentets validitet og reliabilitet.     

 Når det gjaldt målet på sosial aksept ble det ikke skilt mellom aksept fra individer med 

ulik seksuell orientering. Det ble heller ikke spurt etter sosial aksept direkte relatert til ens 

seksuelle orientering. På tross av at studier har funnet at ikke- heterofile tar seksuell 

orientering med i vurdering på spørsmål om sosial aksept og støtte (D'Augelli, 2006), kan det 

argumenteres for at forklaringskraften av sosial aksept svekkes noe uten disse hensynene. 

Studier har funnet at kilder til sosial aksept kan være ulikt fordelt blant heterofile, bifile og 

lesbiske, og at spesifikk sosial aksept relatert til seksuell orientering virker predikerende andre 

variabler enn mer generell sosial aksept og støtte (Sheets & Mohr, 2009). Fremtidig forskning 

burde skille mellom ulike former og kilder til aksept, for å utvikle en dypere forståelse av 

mekanismer som virker i samspill med sosial aksept fordelt på seksuell orientering. 

Konklusjon  

På tross av enkelte svakheter kan det, sammenlignet med de fleste andre studier over 

seksuell orientering og kroppsbilde, argumenteres for at denne undersøkelsen stiller sterkt. 

Dette spesielt tatt i betraktning det representative utvalget, og operasjonaliseringen av seksuell 

orientering som ikke- dikotom. Det forelå støtte for at lesbiske kvinner som voksne har et mer 

positivt kroppsbilde enn heterofile og bifile kvinner. At lesbiske var mer tilfredse i 

voksenalder kunne derimot ikke forklares av deres kjønnsrolleidentitet eller opplevelse av 

sosial aksept. Fremtidige studier burde forsøke å identifisere mulige faktorer som kan forklare 

deres kroppsbilde. Feministiske holdninger og ulike tolkninger av seksuell objektifisering ble, 

i tråd med tidligere studier, foreslått som mulige faktorer. Det ble også identifisert en 

signifikant økning i kroppstilfredshet fra ung til voksenalder blant lesbiske. Grunnet målet på 

seksuell orientering som voksne, og et lavt antall lesbiske, er flere longitudinelle studier under 

behov for å avdekke om denne tendensen er reell. Studier kan også betrakte mekanismer i 

identitetsutviklingen hos lesbiske, som kan tenkes å være relatert til kroppstilfredshet. 

 I lys av tidligere empiri og teori impliserer denne studiens resultat, at det foreligger et 

komplekst forhold mellom fordommer og diskriminering basert på både kjønn og seksuell 
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orientering, som ser ut til å påvirke bifiles erfaringer med kropp på en unik måte. De bifiles 

signifikante mer negative kroppsbilde som både ungdom og voksne støtter et 

minoritetsperspektivs antagelse om at det og ha en annen seksuell orientering enn majoriteten, 

og i tillegg verken ha en klar homofil eller heterofil orientering innebærer en unik risiko. 

Resultatene antyder at ulike mekanismer virker inn på kroppstilfredshet avhengig av seksuell 

orientering. Opplevd sosial aksept virker å spille en sentral rolle for bifiles kroppsbilde. For å 

styrke denne sammenhengens gyldighet burde lignende studier utføres med flere bifile 

kvinner. En kan også skille mellom sosial aksept i et heterofilt og et lesbisk miljø, og mellom 

aksept direkte relatert til seksuell orientering og mer generell sosial aksept, for å komme 

nærmere svar på mekanismer som virker på sammenhengen dette har med kroppstilfredshet. 

Internalisert binegativitet og selvobjektifisering ble foreslått som mulige mekanismer, i tillegg 

til at uttrykte binegative holdninger kan sees å være direkte relatert til seksuell objektifisering. 

Kvalitative studier vil være hensiktsmessig for å undersøke dette nærmere, og identifisere 

andre faktorer som kan virke inn på bifiles opplevelse av kroppstilfredshet.  

 Flere studier over kroppstilfredshet med en ikke- dikotomisering av seksuell 

orientering er under behov. Dette både med tanke på å styrke sammenhengen mellom 

kroppsbilde og seksuell orientering, samt å kartlegge mulige negative konsekvenser av 

kroppsmissnøye. Resultatet, med tidligere studier tatt i betraktning, antyder at bifile også kan 

utgjøre en risikogruppe for et mer negativt selvbilde og spiseforstyrret atferd, men mer 

forskning trengs for å bekrefte eller avkrefte denne sammenhengen. Samtidig etterlyses mer 

kunnskap om beskyttelsesfaktorer, blant både lesbiske og bifile kvinner.    

 Ut fra et forebyggende perspektiv belyser resultatene et mulig behov for 

holdningsendring rettet mot bifile. Mye er blitt gjort for en økt likestilling basert på kjønn og 

mellom homofile og heterofile. Et lesbisk miljø, og samholdet i miljøet kan i stor grad sies å 

være bygget på heterosexisme, og en ”oss-dem” tankegang. Desto mer likestilling kan tenkes 

å tjene motvirkende på denne tankegangen. Indirekte kan dette ha positive følger for bifile, 

gjennom et minsket behov for å betrakte individer ulikt basert på seksuell orientering. 
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 APPENDIX 

Måleinstrumenter og analyseplan 

SPPA (Susan Harter):  

Spørsmål for mål av Sosial Aksept: 

1) Jeg synes det er ganske vanskelig å få venner 

2) Jeg har mange venner 

3) Andre ungdommer har vanskelig for å like meg 

4) Jeg er populær blant jevnaldrene 

5) Jeg føler at jevnaldrene godtar meg 

Resultater 

 Fordelingen av antall kvinner på spørsmålet om seksuell tiltrekning: Er du seksuelt 

interessert i menn eller kvinner (seksuelt tiltrukket av, fantasier om)? 

1) ”Bare kvinner”:      0,7 (N= 10) 

2) ”Hovedsakelig kvinner, en sjelden gang menn” 0,7 (N=10) 

3) ”Hovedsakelig kvinner, noen ganger menn”: 0,3 (N= 5) 

4) ”Omtrent like ofte menn som kvinner”:   0,9 % (N= 14) 

5) ”Hovedsakelig menn, noen ganger kvinner”:  3,2 % (N= 47) 

6) ”Hovedsakelig menn, en sjelden gang kvinner”: 19 % (N= 282) 

7) ”Bare menn”:      72,5 % (N= 1073) 

  

Fordelingen av antall kvinner basert på spørsmålet om seksuell identifisering:  

1) ”Utelukkende heterofil”:        88,5 % (N= 1288) 

2) ”Hovedsakelig heterofil, i meget liten grad homofil/ lesbisk som heterofil”: 7,4 % (N= 110) 
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3) ”Hovedsakelig heterofil, i noen grad homofil/lesbisk”:   2 % (N= 30) 

4) ”Omtrent like homofil/lesbisk som heterofil”:    0,3 % (N= 5) 

5) ”Hovedsakelig homofil/lesbisk, i noen grad heterofil”:   0,3 % (N= 4) 

6) ”Hovedsakelig homofil/lesbisk, i meget liten grad heterofil”:  0,4 % (N= 6) 

7) ”Utelukkende homofil/lesbisk”:       0,9 % (N= 14) 

  

T- tester fordelt på seksuell orientering: Forskjeller i kroppstilfredshet (T1 og T4): 

 t n Sig.(2- tailed) 

Heterofil -6.97 1365 .00 

Bifil -2.03 31 .05 

Lesbisk -2.56 18 .02 

 

 T-tester fordelt på seksuell orientering: Forskjeller i Sosial aksept fra venner og 

jevnaldrene (T1 og T4): 

 t n Sig.(2- tailed) 

Heterofil -8.37 1321 .00 

Bifil -.27 30 .79 

Lesbisk -2.69 19 .01 

 

 

Forskjeller i kroppstilfredshet basert på kjønnsrolleidentitet: 

 BASS4 

 n M SD F 

Maskulin (92) 291 3.45 .58  

Feminin (92) 310 3.33 .55  

Androgyn 

(92) 

438 3.41 .60  



 

65 
 

Udifferensiert 

(92) 

357 3.36 .59 2,62* 

Maskulin (99) 318 3.42 .59  

Feminin (99) 302 3.34 .56  

Androgyn 

(99) 

396 3.47 .59  

Udifferensiert 

(99) 

334 3.30 .58 6,38* 

*sig>,05 

          Korrelasjoner for hele utvalget mellom sosial aksept og kroppstilfredshet (T4):  

 KROPPSBILDE (T4, 2005) 

 N Pearson korr. sig. 

Generell Sosial Aksept 

(94) 

1320 -.030 .350 

Generell Sosial Aksept 

(05) 

1414 .137** .000 

Sosial Aksept 

jevnaldrene(92) 

1450 .130** .000 

Sosial Aksept 

jevnaldrene(05) 

1432 .265** .000 

 

Utregning av om generell sosial aksept på T4 var signifikant sterkere korrelert med 

kroppstilfredshet for bifile sammenlignet med heterofile og lesbiske (.66**): 

 Bifile og heterofile: 

Formel: Zobs = Z1 – Z2 / (1/ N1 – 3) + (1/ N2 – 3) kvadrert 

   0,734 – 0,100 / (1/27 – 3) + (1/ 1321 – 3) kvadrert 

  0,693 / (0,0416666 + 0,0007587) kvadrert 

  0,693 / 0,0424 kvadrert 

  0,639 / 0,20597 

  = 3,3645* (signifikant forskjellige om ikke mellom – 1,96 og 1,96) 
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 Bifile og lesbiske: 

 0,734 – 0,01 / (1/27 – 3) + (1/ 19 – 3) kvadrert 

  0,693 / (0,0416666 + 0,0625) kvadrert 

  0,693 / 0,104167 kvadrert 

  0,639 / 0,32274 

  = 1,9799* 

  = 3,3645* (signifikant forskjellige om ikke mellom – 1,96 og 1,96) 

 

 

 

 Tabell 6: Hierarkisk Regresjonsanalyse: Avhengig variabel Kroppsbilde T4, Kjønnsrolleidentitet og 

sosial aksept i ung alder (T1 og T2), kontrollert for BMI (T1), (n=1290), Lesbiske som referansegruppe 

 B β t r R2 Adj.R 

     Modell1     .004 .002 

Hetero (05) -.19 -.04 -1.45 .15   

Bifil (05) -.37 -.10 -2.23 <.05   

     Modell2     .009 .005 

Hetero (05) -18 -.04 -1.38 .17   

Bifil (05) -.38 -.06 -2.25 <.05   

Maskulin (92) .08 .06  1.64 .10   

Feminin (92) -.04 -.03  -.84 .40   

Androgyn (92) .05 .04  1.10 .27   

     Modell3     .018*** .010 

Hetero (05) -.20 -.04 -1.55 .12   

Bifil (05) -.39 -.10 -2.35 <.05   

Maskulin (92)  .05  .04  1.10 .28   

Feminin (92)  -.05  -.04  -1.10 .27   

Androgyn (92) .01  .01  .19 .85   

Sosial aksept av 

jevnaldrene(92) 

.11  .10  3.38 <.001   

     Modell4      .040*** .040 

Hetero (05) -.23 -.08 -1.82 .07   

Bifil (05) -.41 -.10 -2.49 <.05   

Maskulin (92)  .08 .06 1.68 .09   

Feminin (92)  -.03 -.02  -.72 .47   

Androgyn (92) .04  .03  .91 .36   

Sosial aksept av 

jevnaldrene(92) 

 .11  .09  3.27 <.001   

BMI (92) -.04 -.16 -5.82 <.001   

Sig F- endring. <.05*; <.01;**; <.001*** 
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 Hierarkisk Regresjonsanalyse: Avhengig variabel Kroppsbilde T4, Kjønnsrolleidentitet og sosial aksept 

i ung alder (T1 og T2), kontrollert for BMI (T1), (n=1290), Heterofile som referansegruppe 

 B β t r R2 Adj.R 

     Modell1     .004 .002 

Lesbisk (05) .19 .04 1.45 .15   

Bifil (05) -.19 -.05 -1.71 .09   

     Modell2     .009 .005 

Lesbisk (05) .18 .04 1.38 .17   

Bifil (05) -.20 -.05 -1.82 .07   

Maskulin (92) .08 .06  1.64 .10   

Feminin (92) -.04 -.03  -.84 .40   

Androgyn (92) .05 .04  1.10 .27   

     Modell3     .018*** .010 

Lesbisk (05) .20 .04 1.55 .12   

Bifil (05) -.19 -.05 -1.77 .08   

Maskulin (92)  .05  .04  1.10 .28   

Feminin (92)  -.05  -.04  -1.10 .27   

Androgyn (92) .01  .01  .19 .85   

Sosial aksept av 

jevnaldrene(92) 

.11  .10  3.38 <.001   

     Modell4      .040*** .040 

Lesbisk (05) .23 .05 1.82 .07   

Bifil (05) -.18 -.05 -1.66 .10   

Maskulin (92)  .08 .06 1.68 .09   

Feminin (92)  -.03 -.02  -.72 .47   

Androgyn (92) .04  .03  .91 .36   

Sosial aksept av 

jevnaldrene(92) 

 .11  .09  3.27 <.001   

BMI (92) -.04 -.16 -5.82 <.001   

Sig F- endring. <.05*; <.01;**; <.001*** 
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Tabell 8: Hierarkisk Regresjonsmodell: Kroppsbilde T4, kjønnsrolleidentitet og sosial aksept i voksen 

alder (T3 og T4), kontrollert for BMI (T4) (n=1197), Heterofile som referansegruppe 

 B β t p R2 Adj.R 

     Modell1     .005* .003 

Lesbisk (05)  .24  .05  1.81 .07   

Bifil (05) -.19 -.05 -1.64 .10   

     Modell2     .022*** .018 

Lesbisk (05) .27  .06 2.02 <.05   

Bifil (05) -.19 -.05 -1.65 .10   

Maskulin (99) .14  .10 2.96 <.01   

Feminin (99) .06  .05 1.32 .19    

Androgyn (99) .19  .15 4.23 <.001   

     Modell3     .069*** .063 

Lesbisk (05) .25 .05 1.90 .06   

Bifil (05) -.12 -.03 -1.09 .28   

Maskulin (99) .08 .06 1.78 .08   

Feminin (99) .02 .01 .42 .68   

Androgyn (99) .10 .08 2.09 <.05   

Sosial aksept, jevnaldrene 

(05) 

.23 .20 6.65 <.001   

Generell sosial aksept (05) .06 .06 1.94 .05   

     Modell4      .221*** .226 

Lesbisk (05) .22 .05 1.86 .06   

Bifil (05) .00 .00 .01 .99   

Maskulin (99) .10 .07 2.29 <.05   

Feminin (99) .01 .01 .28 .78   

Androgyn (99) .10 .08 2.53 <.05   

Sosial aksept, jevnaldrene 

(05) 

.19 .17 5.94 <.001   

Generell sosial aksept (05) .06 .06 2.07 <.05   

BMI (05) -.06 -.40 -15.60 <.001   

     Modell5     .234*** .229 

Lesbisk (05) .22 .05 1.87 .06   

Bifil (05) .13 .03 1.20 .23   

Maskulin (99) .10 .07 2.25 <.05   

Feminin (99) .01 .01 .21 .83   

Androgyn (99) .10 .08 2.43 <.01   

Sosial aksept, jevnaldrene 

(05) 

.19 .17 6.03 <.001   

Generell sosial aksept (05) .04 .04 1.45 .15   

BMI (05) -.06 -.39 -15.41 <.001   

Generell sosial aksept* Bifil .42 .10 3.62 <.001   

Sig F- endring. <.05*; <.01;**; <.001** 
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ANCOVA: Forskjeller i kroppstilfredshet fordelt på seksuell orientering, kontrollert for 

kjønnsrolleidentitet (T3), (n=1206) 

Source Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Seksuell orientering 2.27 2 1.13 3.47 <.05 

Maskulin (99) 2.86 1 2.86 8.75 <.01 

Feminin (99) .57 1 .57 1.73 .19 

Androgyn (99) 5.85 1 5.85 17.87 <.001 

Residual 401.07 1214 .33   

 Total 404.23 1217    

 

 ANCOVA: Forskjeller i kroppstilfredshet fordelt på seksuell orientering, kontrollert for 

kjønnsrolleidentitet (T3) og sosial aksept (T4), (n=1206) 

Source Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Seksuell orientering 1.52 2 .76 2.44 .09 

Maskulin (99) .99 1 .99 3.18 .08 

Feminin (99) .05 1 .05 .17 .68 

Androgyn (99) 1.36 1 1.36 4.37 <.05 

Generell sosial aksept (05) 1.17 1 1.17 3.78 .05 

Sosial aksept jevnaldrene (05) 13.78 1 13.78 44.17 <.001 

Residual 377.24 1212 .31   

 Total 404.23 1217    
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Tabell: Hierarkisk Regresjonsmodell: Kroppsbilde T4, Interaksjonseffekt mellom generell sosial aksept 

(T4) og kroppstilfredshet, for bifile (n=1197), Lesbiske som referansegruppe 

 B β t r R2 Adj.R 

     Modell1     .004 .002 

Hetero (05) -.24 -.08 -1.83 .07   

Bifil (05) -.42 -.11 -2.40 <.05   

     Modell2      .040*** .040 

Hetero (05) -.24 -.08 -1.85 .07   

Bifil (05) -.23 -.06 -1.31 .19   

Generell sosial aksept *bifil 

(05) 

.62 .15 4.88 <.001   

Sig F- endring. <.05*; <.01;**; <.001**  

 


