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Sammendrag 

 

Denne oppgaven har fått tittelen « Kroppsbilde og seksuell tilfredshet: en longitudinell studie 

av sosiale, biologiske og psykologiske faktorers betydning. Hensikten med denne studien er å 

belyse hvorvidt utvikling i kroppsbilde gjennom ungdomsalderen predikerer seksuell 

tilfredshet i voksen alder. Det undersøkes også om denne relasjonen vil avhenge av ulike 

sosiale (andres oppfatning av egen kropp) og biologiske (pubertetstiming og BMI-utvikling) 

faktorer. Studien er basert på datamateriale fra « Ung i Norge» undersøkelsen, som er en 

longitudinell spørreundersøkelse utarbeidet av NOVA (Norsk Institutt for forskning om 

oppvekst, velferd og aldring). Denne spørreundersøkelsen har fulgt deltakerne fra tidlige 

ungdomsår frem til voksen alder. Det ble gjennomført 4 målinger i 1992 (T1), 1994 (T2), 

1999 (T3) og 2005 (T4). På den første målingen var deltagerne i gjennomsnitt 15 år gamle. 

Grunnet frafall underveis, deltok færre i undersøkelsen ved oppfølgingstidspunktene. Ved T4 

var responsraten på 82 %. De foreliggende analysene er gjennomført på 1970 ungdommer fra 

ungdoms- og videregående skoler i Norge. Problemstillingene ble undersøkt ved hjelp av en 

multippel regresjonsmodell, der flere forklaringsvariabler i tillegg til doble- og triple 

interaksjoner ble inkludert. Analysene viste at det å være tilfreds med kroppen sin gjennom 

ungdomsårene var relatert til seksuell tilfredshet som voksen. Denne sammenhengen gjaldt 

for både menn og kvinner. Menn viste seg imidlertid å rapportere høyere seksuell tilfredshet 

enn kvinner. I tillegg til å rapportere lavere seksuell tilfredshet, oppga kvinner at de likte 

kroppen sin dårligere enn menn. Oppfatning av hva andre synes om egen kropp i kombinasjon 

med egen utvikling i BMI gjennom ungdomsårene hadde sammenheng med seksuell 

tilfredshet som voksen. Blir kroppen for mye et objekt, og en i tillegg tenker at andre ikke 

liker kroppens utvikling kan man gå over i uheldige mønstre som spiseforstyrrelser, men det 

kan også få utslag på om man klarer å nyte seksuelt (Fredrickson & Roberts, 1997). Dersom 

en ser på seg selv som objekt vil en være opptatt av hvordan partner vil at man skal være og 

hva partner tenker om eget kroppsutseende i løpet av samleie. Dersom en tenker at andre har 

en negativ oppfatning av en virker det ut fra våre resultater som om internaliseringen av 

andres oppfatning spiller mest inn i det seksuelle samspillet, og hindrer en i å nyte seksuelt 

uavhengig av hva speilbildet sier. Funnene våre kan indikere hva intervensjoner kan fokusere 

på hos par som har seksuelle problemer i forholdet. Nøkkelord: kroppsbilde, seksuell 

tilfredshet, pubertet, BMI og oppfattet andres vurdering av kropp 

Veiledere: Bente Træen og Knut Hagtvet Skrevet av: Aleksandra Markovic 
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Introduksjon 

Bakgrunn 

Mennesker i dagens samfunn bruker mye tid og penger på å forbedre utseendet sitt 

(Ramm & Soest, 2011). Kosmetisk kirurgi er for eksempel et marked som har vokst mye de 

siste tiårene. Tall fra levekårsundersøkelsen om helse i 2008 viser at nærmere 5 prosent i 

alderen 18-65 år, 7 prosent kvinner og 3 prosent menn, har fått utført en kosmetisk operasjon 

som de har betalt for selv (Ramm & Soest, 2011). Selv om bekymringer rundt kropp oftere 

kan forekomme blant kvinner, hevder nyere studier at også menn har begynt å fokusere mer 

på sitt utseende (Visser, Sultani, Choma, & Pozzebon, 2014). Et samfunn med et stort fokus 

på kropp og kroppsidealer, skaper konsekvenser for både menns og kvinners psykiske helse. 

Dette presset kan blant annet ha sammenheng med spiseforstyrrelser, lavt selvbilde og mindre 

tilfredshet med seg selv. Kroppsbilde spiller derfor en sentral rolle innenfor psykisk helse hos 

ungdom (Delfabbro, Winefield, Anderson, Hammarström, & Winefield, 2011). Kroppen er 

noe observerbart for oss selv og andre, og dermed et slags kommunikasjonsverktøy, samtidig 

er den en del av vår kontinuerlige opplevelse av oss selv. Eget syn på kropp er imidlertid ikke 

bare viktig i løpet av tenårene, men er signifikant viktig for mennesker livet ut, selv om typen 

av kroppsbekymring endres over tid (O'Dea & Abraham, 2000). Når man ikke er tilfreds med 

seg selv, vil det kunne ha implikasjoner for egen seksualitet, og vil kunne påvirke seksuell 

trygghet i møte med den annen (Yamamiya, Cash, & Thompson, 2006). Tidligere studier har 

funnet sammenheng mellom kroppsbilde og selvtillit, selvsikkerhet, spise- og treningsatferd, 

seksuell atferd og erfaringer og emosjonell stabilitet (Cash, Jakatdar, & Williams, 2004). Et 

område som det gjenstår forskning på er det longitudinelle forholdet mellom kroppsbilde og 

seksuell tilfredshet hos menn og kvinner. 

Mange forskere har hevdet at kroppsmisnøye har en negativ effekt på seksuell nytelse 

(Ackard, Kearney Cooke, & Peterson, 2000; Cash & Pruzinsky, 2004). Selv om dette kan 

virke åpenbart, er det overraskende lite forskning gjort på forholdet mellom kroppsbilde og 

seksuell tilfredshet. Viktigheten når det gjelder kroppsbildet for ulike aspekter ved seksuell 

fungering har blitt belyst i nyere studier, men likevel har det meste av forskningen fokusert på 

forholdet mellom kroppsbilde og seksuell fungering hos syke kvinner, eller kvinner med 

spiseforstyrrelser. Det er lite forskning på det samme forholdet for menn. Selv om det finnes 

teorier om sammenhengen mellom kroppsbilde og seksuell tilfredshet, har det vært få studier 
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som empirisk har undersøkt denne sammenhengen og de spesifikke mekanismene som ligger 

under.  

I likhet med kroppsbilde er seksualitet et sammensatt og fundamentalt aspekt ved folks 

helse og psykiske velvære (WHO, 2006). Studier har vist at seksualitet er av betydning for 

levealder (Smith, Frankel, & Yarnell, 1997). Forskere har også funnet at høy samleiefrekvens 

er korrelert med lavere forekomst av dødelig hjerteinfarkt (Ebrahim et al., 2002). En fransk 

studie har rapportert sammenheng mellom risiko for brystkreft og mangel på seksualpartner 

og lav samleie frekvens (Lê, Bacheloti, & Hill, 1989). Selv om variabler knyttet til seksualitet 

ofte ikke er inkludert ved måling av livskvalitet, har de som har inkludert slike variabler i sine 

studier, funnet at seksuell tilfredshet er en sterk indikator for høyere livskvalitet (Weeks, 

2002). Det er i dag mangel på kunnskap om tilfredshet med seksuallivet blant unge voksne i 

Norge. Det meste av den eksisterende forskningen har basert seg på tverrsnittstudier av 

amerikanske collegestudenter og det er få longitudinelle studier på temaet. Mye av den 

eksisterende litteraturen mangler også en definisjon av seksuell tilfredshet. Det overordnede 

formålet med denne studien er å overkomme de nevnte begrensningene ved å belyse hvorvidt 

forandringer i kroppsbilde i løpet av ungdomsalderen kan relateres til seksuell tilfredshet i 

voksen alder.  

Wincze og Carey (2012) hevder at seksuell tilfredshet vil være påvirket av biologiske, 

psykologiske og sosiale faktorer. Gjennom oppgaven vil hver av disse påvirkningsfaktorene 

tas i betraktning. I oppgaven vil vi se nærmere på utvikling i ungdomsårene, en livsfase hvor 

vi antar at ungdommer er mer mottakelig for påvirkning av kroppsidealer. I tillegg til 

kroppsbildeutviklingen som anses som en psykologisk faktor, vil det også undersøkes 

hvordan sosiale (det en selv tror er andres oppfatning av egen kropp) og biologiske faktorer 

(BMI-utvikling og pubertetstiming) bidrar til en helhetlig forståelse av relasjonen mellom 

kroppsbilde og seksuell tilfredshet. 

Tilfredshet med seksuallivet – definisjoner og operasjonaliseringer 

Seksuell tilfredshet er definert som «graden av hvorvidt et individ er fornøyd eller 

tilfreds med det seksuelle aspektet i hans eller hennes forhold» (Sprecher, Cate, Harvey, & 

Wenzel, 2004). Forskning på seksuell tilfredshet har økt i løpet av de siste årene. Majoriteten 

av studiene har vært kvantitative, og konseptet har blitt ulikt definert i ulike studier. I tillegg 

har det blitt utviklet få teoretiske modeller for å forstå seksuell tilfredshet, men det eksisterer 

mange mål som nærmer seg forskjellig til konseptet. Allikevel har forskning på selve 

definisjonen av dette konstruktet vært noe begrenset (Pascoal, Narciso, & Pereira, 2014).  



 

  

3 

 

Forskningen på seksuell tilfredshet er i dag fremdeles i startfasen og det meste av 

forskningen hittil har brukt selvrapporterte definisjoner av seksuell tilfredshet og enkle 

variabler for å måle seksuell tilfredshet som konstrukt (McClelland, 2010). Seksuell 

tilfredshet har også hovedsakelig blitt studert i en heteroseksuell parkontekst. Innenfor den 

relasjonelle konteksten, har flere kvantitative studier vist at seksuell tilfredshet er relatert til 

seksuell fungering (Heiman et al., 2011), samleiefrekvens (Smith et al., 2011), 

kommunikasjon rundt seksualitet (Byers, 2011), generell tilfredshet med parforholdet (Harvey, 

Wenzel, & Sprecher, 2004), fortrolighet (Heiman et al., 2011) og lidenskap (Rubin & 

Campbell, 2012). Selv om disse korrelatene virker å være veletablerte i kvantitative studier, 

viser en litteraturgjennomgang tre problemområder innenfor forskningen på seksuell 

tilfredshet; begrensede konseptuelle definisjoner av seksuell tilfredshet, få teoretiske modeller 

for å forstå seksuell tilfredshet og inkonsistens i indikatorene (frekvens, orgasme ol.) brukt i 

ulike målinger av seksuell tilfredshet. Til tross for disse begrensningene, er det flere mål når 

det gjelder seksuell tilfredshet. De fleste av disse målene er ikke basert på teori eller er uten 

klar definisjon av konseptet seksuell tilfredshet (Štulhofer, Buško, & Brouillard, 2010). 

Mangelen på klar definisjon av seksuell tilfredshet kan skyldes at det blant forskere er 

laget ulike operasjonaliseringer av konstruktet seksuell tilfredshet. For eksempel finnes det 

mål basert på ulike indikatorer som fravær av, eller tilstedeværelse av kliniske kriterier for 

diagnosen seksuell dysfunksjon (Rust & Golombok, 1986). Andre mål igjen har basert seg på 

kvalitet innenfor kommunikasjon og konflikthåndtering (Hudson, Harrison, & Crosscup, 

1981). Noen mål har dreid seg om nærhet i forholdet og global tilfredshet med seksuallivet 

(Wiegel, Meston, & Rosen, 2005). Andre forskere har pekt på integrasjon av individuelle og 

korrelater av seksuell tilfredshet i forholdet som viktige mål (Štulhofer et al., 2010). Det er 

også mål som baseres på affektiv respons på evaluering av ulike seksuelle dimensjoner i et 

forhold (Lawrance & Byers, 1995). Andre har trukket frem kjønnsspesifikke faktorer (Meston 

& Trapnell, 2005). Det alle operasjonaliseringene imidlertid har til felles er at de ble utviklet 

på bakgrunn av forskernes forståelse av konstruktet seksuell tilfredshet, heller enn den 

folkelige forståelsen av termen. Derfor vet vi ikke om forskernes operasjonaliseringer er et 

uttrykk for den dagligdagse forståelsen av termen (Pascoal et al., 2014). Denne 

tilkortkommenheten begrenser utarbeidingen av solid og konsistent kunnskap om seksuell 

tilfredshet, og vanskeliggjør muligheten for sammenligning mellom ulike studier. Funn fra 

den nyeste forskningen på konseptet støtter tilstedeværelsen av to hovedtema som definerer 

seksuell tilfredshet; personlig seksuell velvære ( «sexual well-being») og dyadiske prosesser 

(Pascoal et al., 2014). I denne studien inkluderes elementer fra noen av de ulike 
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operasjonaliseringene som evnen til nytelse og opplevelse av seksuell lyst, så vel som et mer 

globalt mål av seksuell tilfredshet som kvalitet på sexlivet. Disse vil sammen gi indikasjon på 

graden av hvorvidt respondentene er tilfreds med det seksuelle aspektet i sitt liv. 

Å lære seg sex – den Nordiske konteksten 

I de nordiske land har vi en relativt stor åpenhet om seksualitet. Det norske samfunn 

møter ungdom som seksuelle vesener, tiltror dem å ha både seksuell interesse og kapasitet, og 

sørger for at de får en kunnskap som anses nødvendig for at de skal fungere som fullverdige 

seksuelle aktører innenfor rammen av hva samfunnet mener er akseptabelt (Træen, 1991). 

Norske og skandinaviske tenåringer skiller seg ut i Europa når det gjelder deres seksualvaner, 

i følge studier gjort i begynnelsen av 1990 tallet (Hegna, 2003). I en sammenligning av alder 

for samleie debut mellom 12 europeiske land er det de skandinaviske ungdommene som er 

tidligst ute, og det er særlig jentene som bidrar til forskjellen (Bajos, Guillaume, & Kontula, 

2003). Det særegne med de skandinaviske ungdommene i en europeisk sammenheng er at 

jentene debuterer før guttene, og at det å ha sex før ekteskapet var regelen snarere enn 

unntaket. Både jenters- og tenåringers seksualitet er kulturelt mer akseptert i Norge, enn i de 

fleste andre vestlige land (Træen, Štulhofer, & Landripet, 2011). Debutalderen for samleie har 

i Norge vært relativt stabil de siste tiårene, jentene har i gjennomsnitt debutert når de er ca. 17 

år, mens guttene er 17,9 år (Træen et al., 2011). Norske tenåringer lærer seg og internaliserer 

når, hvor og med hvem de kan involvere seg med seksuelt innenfor rammene for hva som 

oppfattes som «normalt» og «naturlig» i en kultur og gruppe-spesifikk seksuell 

sosialiseringsprosess. Det store flertallet debuterer derfor innenfor rammene av et 

heteroseksuelt forhold når de føler seg moden for det (Træen et al., 2011). Hvilket forhold 

unge mennesker har til kroppen sin når de begynner å være seksuelt aktive med en partner vil 

trolig også ha konsekvenser for hvordan de opplever kvaliteten på de seksuelle erfaringene de 

gjør seg og hvordan de som voksne klarer å leve ut sin seksualitet (Træen, 2008). 

Psykologiske faktorer i unges liv som kan påvirke seksuell tilfredshet som voksen  

Kroppsbilde: definisjoner og empiri 

I løpet av de siste 20 årene har det vært en betraktelig økning i forskning på 

kroppsbilde hos barn og ungdom. Forskningen har vært drevet av en bekymring for effektene 

av et negativt kroppsbilde og en antagelse om at kroppsmisnøye er en risikofaktor for 

utvikling av spiseforstyrrelser, i tillegg til depresjon i voksen alder (Cash, 2004). Opprinnelig 

ble kroppsbilde definert som en persons kognitive holdning til egen kropp. Den 
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endimensjonale konseptualiseringen av kroppsbilde har utviklet seg over tid, men inkluderer 

nå flere dimensjoner (Banfield & McCabe, 2002). Forskningen har hevdet at kroppsbilde er et 

flerdimensjonalt konstrukt med perseptuelle-, affektive-, kognitive- og atferdsmessige 

komponenter (Muth & Cash, 1997). «Perseptuell» eller «evaluerende kroppsbilde» refererer 

til graden av fornøydhet med eget fysisk utseende, og evaluering av egen kropp. Denne type 

evalueringer stammer fra oppfattet diskrepans fra internaliserte kroppsidealer (Szymanski & 

Cash, 1995).«Affektivt kroppsbilde» refererer til følelser som er knyttet til denne type 

kroppsevalueringer (Muth & Cash, 1997). Det tredje aspektet ved konstruktet kalles 

«atferdsmessig kroppsbilde» og refererer til både graden av opptatthet med utseende og 

hvilken rolle utseendet spiller i ens oppfatning av seg selv, og graden av hva man er villig til å 

gjøre for å forbedre utseendet og kunne oppnå kroppsidealet (Szymanski & Cash, 1995). I 

denne oppgaven skal det stort sett fokuseres på evaluering ungdom har gjort av sin egen kropp. 

Kroppsbilde er et viktig aspekt ved identitetsdannelse, samt psykologisk og 

interpersonlig utvikling i ungdomsårene (Markey, 2010). Evalueringen av hvordan man ser ut, 

målt opp mot hvordan man skulle ønske man så ut, sier noe om hvor fornøyd man er med 

kroppen (Szymanski & Cash, 1995). Jo større denne diskrepansen er, desto mindre fornøyd 

vil man være (Levine & Smolak, 2002). Kombinasjonen av pubertet, økt selvfokus og 

endrede sosiale relasjoner gjør at kroppsbildet er spesielt påvirkbart i ungdomstiden 

(Wichstrøm & Kvalem, 2007). Mye av den eksisterende forskningslitteraturen viser at 

utviklingen av et kroppsbilde begynner svært tidlig i livet. Barn er klar over samfunnets 

forventning om slankhet og den negative holdningen til overvekt, allerede ved seksårsalder, 

muligens også tidligere (Smolak, 2004). Longitudinelle studier har vist at kroppsbildet forblir 

relativt stabilt gjennom ungdomsårene, men det varierer mer i barneårene (Eisenberg, 

Neumark-Sztainer, & Paxton, 2006). Kroppsbildet vil som regel være veletablert straks 

ungdom når videregående skole (Wertheim, Paxton, & Blaney, 2009). Det er viktig å være 

klar over ulike faser i utviklingen av et kroppsbilde. I løpet av ungdomstiden, virker det som 

om både gutter og jenter opplever en nedgang i form av et mer negativt kroppsbilde, selv om 

denne nedgangen hos gutter virker å være mindre dramatisk og gutter viser raskere bedring 

enn jenter (Wichstrøm, 2005). Studien av denne utviklingsprosessen hos gutter bør gjøres 

tidligst mulig for midten av ungdomstid og sen ungdomstid regnes som kritiske perioder, 

siden gutter kommer i puberteten senere enn jenter (McCabe & Ricciardelli, 2004c).  

Hvordan man vurderer kroppen sin, risikofaktorer for kroppsmisnøye, atferdsmessige 

konsekvenser - og utvikling av kroppsbilde er forskjellig når det gjelder kjønn (Smolak, 2004). 

Vi vet at om lag 40-70 % av amerikanske tenåringsjenter er misfornøyde med utseendet sitt 
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(Levine & Smolak, 2002). Her eksisterer det en kjønnsforskjell i kroppsmisnøye mellom 

gutter og jenter. Gutter i ungdomsårene ønsker å øke muskelmassen, mens jenter generelt har 

et ønske om å bli tynnere og å gå ned i vekt (Cash & Pruzinsky, 2004). Derfor er en viktig 

oppgave for forskning å identifisere kjønnsforskjeller når det gjelder utviklingen av 

kroppsbildet, og å danne seg en forståelse av hvorfor kjønnsforskjeller eksisterer. Forståelsen 

av hvorfor jenter og gutter er forskjellig på dette området, kan hjelpe med å identifisere 

risikofaktorer så vel som beskyttelsesfaktorer på ulike utviklingsstadier.  

Forskningsfunn når det gjelder misnøye med kroppen grunnet vekt er klare, og jenter 

er gjennomgående mer bekymret for å være overvektig enn det gutter er (Levine & Smolak, 

2002). Misnøye med kroppen er blant annet relatert til depresjon i tidlig ungdomsalder 

(Wichstrøm & Kvalem, 2007). En av grunnene til at jenter er mer misfornøyd med 

kroppsmassen er at de bedømmer seg selv som overvektige, selv når de faktisk har 

normalvekt og til og med er undervektige (McCreary, Sasse, Saucier, & Dorsch, 2004). På 

den andre siden er gutter interessert i å øke sin muskelmasse (McCabe & Ricciardelli, 2004a). 

Dersom antallet jenter som er misfornøyd med kroppen sin fordi de er overvektige legges 

sammen med antallet gutter som er misfornøyd på grunn av for små muskler, er frekvensen av 

kroppsmisnøye tilnærmet lik blant unge gutter og jenter (McCabe & Ricciardelli, 2004c).  

Det er en viktig kjønnsforskjell når det gjelder sosiokulturelle forventninger til 

menneskekroppen. Mens gutter før puberteten ikke forventes å tilfredsstille et maskulint 

kroppsideal, er det forventet at unge jenter prøver å oppnå voksne kvinners tynne kroppsideal. 

Presset på jenter om å oppnå et visst kroppsutseende, begynner trolig tidligere enn presset hos 

gutter (Smolak, 2004). En konsekvens kan være at kroppsbilde blir mer inkorporert i selvet til 

jenter enn gutter (Smolak, 2004). Dersom det rådende kulturelle kroppsidealet er blitt 

integrert som ens eget ideal vil det få konsekvenser for den enkelte. Det er hevdet at det 

kvinnelige kroppsidealet er lenger unna en gjennomsnittlig kvinnekropp, enn hva forskjellen 

mellom det mannlige kroppsidealet og en vanlig mannekropp er, dermed vil kvinner oppleve 

større diskrepans og dermed være mer misfornøyde med sitt utseende sammenlignet med 

menn (Kvalem & Wichstrøm, 2007).  

Eksisterende forskning som har undersøkt kjønnsforskjeller i måter å forholde seg til 

egen kropp på, viser at selv om kvinner bruker mer tid på å forbedre utseendet sitt, rapporterer 

både kvinner og menn lignende nivå av bekymring rundt utseende. Funnene foreslår at 

effekten av kjønn er signifikant større for atferdsmessig investering enn for kognitiv 

investering i kroppens utseende (Muth & Cash, 1997). Menn er kanskje mer klar over eget 

forhold til kroppen i dag enn tidligere på grunn av samfunnets fokus på muskuløsitet. Likevel 
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opplever menn ikke det samme presset som kvinner om å opprettholde dette idealet, og 

engasjerer seg derfor i mindre grad i atferd som forandrer deres utseende (La Rocque & Cioe, 

2011). Forskningsfunn indikerer at også tenåringsjenter i større grad endrer atferd for å kunne 

oppnå sitt kroppsideal (Smolak, 2004). Steroidmisbruk er mer vanlig blant tenåringsgutter enn 

blant tenåringsjenter (McCabe & Ricciardelli, 2004c). Ekstreme atferdsmessige konsekvenser 

på grunn av misnøye med kroppen kan trolig være like farlig for gutter som jenter. Mer 

moderate atferdsmessige konsekvenser derimot, kan være mer problematiske for jenter 

(McCabe & Ricciardelli, 2004c). 

At jenter er mer opptatte med kroppen, kan skyldes ulike kulturelle definisjoner av 

kvinnelig versus mannlig kropp (Fredrickson, Roberts, Noll, Quinn, & Twenge, 1998). Mens 

den mannlige kroppen blir sett på som mer aktiv, fungerer kvinners kropp mer som et objekt 

som kan ses på, særlig av menn. Kvinnekroppens funksjon er å fremstå som mer attraktiv, slik 

at den blir seksuelt tilfredsstillende for menn. Jenter lærer dette fort både gjennom media, av 

jevnaldrende og foreldre (Smolak, Murnen, & Ruble, 2000). Budskapet fra disse ulike 

kanalene til jenter kan være mer konsistente, både i forhold til antall kilder og klarheten i 

budskapet, enn de som rettes mot gutter. Kvinner er dermed sosialisert til å tro at om de klarer 

å måle seg med de kulturelle idealene av tynnhet og skjønnhet direkte vil bety at menn vil se 

dem som tiltrekkende (McCabe, Ricciardelli, & Ridge, 2006). Selv om det er et press på menn 

til å innfri de mannlige kroppsidealene, er menn sosialisert til å tro at andre karakteristika 

også betyr mye når kvinner skal vurdere hvor tiltrekkende de er (McCabe et al., 2006). Hva 

slags kroppsideal menn og kvinner internaliserer, kan i neste omgang få utslag på om de 

klarer å nyte seksuelt (Fredrickson & Roberts, 1997). 

Kroppsbilde og tilfredshet med seksuallivet  

Forskning på kroppsbilde og seksualitet har økt betraktelig i løpet av det siste tiåret. I 

følge Weaver og Byers (2006) er bekymringer knyttet til kropp mest fremtredende i 

situasjoner hvor kroppen er i fokus. « Body image self-consciousness» refererer til et individs 

bevissthet rundt kropp i løpet av samleie, som skyldes bekymringer rundt kroppens utseende 

(Wiederman, 2000). Nyere litteratur viser til sammenhenger mellom ulike dimensjoner av 

kroppsevalueringer og seksuell fungering, og flere studier har funnet relasjoner mellom 

kroppsbildevariabler og seksuell tilfredshet (Woertman & Brink, 2012). Det hevdes at 

misnøye med kroppen og økt opptatthet av utseendet kan føre til at en unngår å eksponere 

kroppen i seksuelle relasjoner, som igjen vil hemme seksuell lyst, nytelse og prestasjon (Cash, 

Maikkula, & Yamamiya, 2004), og dette kan påvirke tilfredshet med seksuallivet. Forskere 
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har nylig funnet at kroppsmisnøye kan hemme seksuell atferd og dermed påvirke kvaliteten på 

seksuell erfaring (Woertman & Brink, 2012). Trapnell, Meston, og Gorzalka (1997) 

identifiserte kroppsbilde som prediktor når det gjelder samleiefrekvens for både menn og 

kvinner. Andre studier har vist at kroppsbilde er assosiert med seksuell selvtillit, og at kvinner 

med et positivt kroppsbilde er mer selvsikre seksuelt (Seal, Bradford, & Meston, 2009; 

Yamamiya et al., 2006). Wiederman (2002) hevder at kroppsbilde også blir formet av 

seksuelle erfaringer. I seksuelle situasjoner der kroppen er i fokus, er det hevdet at 

kroppsbilde kan bli mer negativt (Wiederman, 2002). 

De første studiene gjort på forholdet mellom kroppsbilde og seksuell tilfredshet hevdet 

at bekymring rundt kroppens utseende er den sterkeste prediktoren for at menn og kvinner blir 

distrahert i løpet av samleie (Meana & Nunnink, 2006). Bevissthet rundt kropp er hevdet å 

hemme seksuell opphisselse og nytelse, selv om slike bekymringer rundt kropp er hevdet ikke 

å hemme seksuell fungering hos menn (Purdon & Holdaway, 2006). Forskning viser at 

kvinner rapporterer høyere nivåer kroppsfikserte avledninger i løpet av samleie enn menn 

(Pujols, Meston, & Seal, 2010). Et slikt fokus på eget kroppslig utseende under samleie er 

hevdet å hemme seksuell opphisselse og nytelse og studier har vist at dette fokuset predikerer 

seksuelle problemer for kvinner (Purdon & Holdaway, 2006). Kjønn er derfor en viktig faktor 

å undersøke når man skal se på sammenhengen mellom kroppsbilde og seksuell tilfredshet 

(Cash & Pruzinsky, 2004). 

Kjønnsforskjeller i kroppsbilde og tilfredshet med seksuallivet 

Særlig i vestlige kulturer og blant heteroseksuelle, er en kvinnes tiltrekningskraft som 

seksual partner avhengig av hennes utseende mer enn tilfelle er for hennes mannlige partner. 

Sammenlignet med kvinner, er menns tiltrekningskraft som seksualpartner i større grad basert 

på ikke utseenderelaterte karakteristika, som personlighet, seksuelle ferdigheter og evne til 

oppmerksomhet i forhold til kvinnen (McCabe et al., 2006). Dette er en mulig indikator på at 

fysisk tiltrekning og kroppens utseende er mer relevante for kvinners enn for menns 

seksualitet (Cash & Pruzinsky, 2004). Flere empiriske studier har vist at kroppsmisnøye 

potensielt kan påvirke kvinners seksuelle tilfredshet. Hoyt og Kogan (2001) hevdet at kvinner 

som er misfornøyd med sitt seksualliv, ofte er mer misfornøyd med kroppen sin, enn de som 

er fornøyd med seksuallivet sitt. Selv om disse funnene ikke kan bekrefte om kausale 

sammenhenger finnes, indikerer de at misnøye med kroppen kan påvirke seksuell tilfredshet 

på en negativ måte (Hoyt & Kogan, 2001). Studier har også vist at bekymringer rundt 
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kroppens utseende predikerer seksuelt unnvikende atferd hos kvinner (Faith & Schare, 1993), 

og et positivt kroppsbilde predikerer at man tar initiativ til sex (Ackard et al., 2000).  

Langt mindre forskning er gjort på menns kroppsbilde og deres seksuelle tilfredshet. 

Den forskningen som er gjort har hovedsakelig fokusert på kroppsbilde i subgrupper av menn, 

som for eksempel homoseksuelle menn og mannlige idrettsutøvere, i større grad enn den 

generelle befolkningen. Likevel, ettersom den vestlige kulturen ellers i større grad nå enn 

tidligere, vektlegger mannlig utseende (Tiggemann, 2004), er det mulig at uansett seksuell 

orientering eller gruppetilhørighet, også menn føler et press på å beholde et ideelt utseende. 

Det er forskning som viser at menn streber etter å oppnå et muskuløst kroppsideal, og de tror 

at kvinner ønsker mer muskuløse menn enn de faktisk gjør (Grieve, Newton, Kelley, Miller Jr, 

& Kerr, 2005). Forskning har i økende grad hevdet at kroppsmisnøye og kroppens fysiske og 

psykologiske konsekvenser kan forekomme og være like ødeleggende for menn som for 

kvinner (Tager, Good, & Morrison, 2004). En studie som undersøkte hvordan skam over 

kroppen påvirket seksuell tilfredshet hos menn og kvinner, viste at det å skamme seg over 

kroppen sin er relatert til lavere seksuell tilfredshet også hos menn (Sanchez & Kiefer, 2007).  

Forskning viser at både menn og kvinner uttrykker prestasjonsbaserte avledninger i 

løpet av samleie, likevel utviser kvinner høyere nivåer med kognitive avledninger og 

utseendebaserte avledninger enn menn (Meana & Nunnink, 2006). En mulig forklaring for 

denne forskjellen er at, selv om både menn og kvinner forbinder en tilfredsstillende seksuell 

erfaring med seksuell opphisselse og nytelse, kan kvinner i tillegg til dette være opptatte av å 

være attraktive som visuell stimulus for sin partner (La Rocque & Cioe, 2011). Både menn og 

kvinner som rapporterer om et mer negativt bilde av egen kropp, unngår i større grad seksuell 

aktivitet enn de som evaluerer kroppen sin positivt (Zhaoyang & Cooper, 2013). De som har 

en mer positiv oppfatning av sin kropp er gjerne mer seksuelt trygge, ønsker seg seksuell 

aktivitet og er seksuelt tilfredse, og vice versa (La Rocque & Cioe, 2011). 

Biologiske faktorer i unges liv som kan påvirke seksuell tilfredshet som voksen 

Pubertetstiming 

Ungdomstiden er en tid med store forandringer både kroppslig, kognitivt og sosialt 

(Blakemore, Burnett, & Dahl, 2010). Begrepet pubertet beskriver den perioden i 

ungdomstiden hvor det skjer kroppslige forandringer, som resulterer i fertilitet og seksuell 

modning (Susman & Rogol, 2004). Jentene blir høyere, utvikler bryst, får kjønnsbehåring, 

bredere hofter og mer underhudsfett, mens guttene i tillegg til å bli høyere og få 
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kjønnsbehåring også får bredere skuldre, blir mer muskuløse og kommer i stemmeskiftet 

(Kvalem & Wichstrøm, 2007). En gjennomsnittsjente kommer tidligere i puberteten enn en 

gjennomsnittsgutt (Træen, 1995) og puberteten blir av mange sett på som det viktigste tegnet 

på at ungdomstiden begynner (Wichstrøm & Kvalem, 2007).  

Forskning påpeker at det er en sammenheng mellom pubertal modning og 

kroppsmisnøye og har beskrevet pubertet og pubertetstiming som potensielle risikofaktorer 

for utvikling av bekymring rundt kropp (Weichold, Silbereisen, & Schmitt-Rodermund, 2003). 

De kroppslige forandringene som skjer i puberteten får viktige konsekvenser for hvordan 

samfunnet og omgivelsene møter ungdommen, og hvilke egenskaper som forventes av dem 

(Træen & Kvalem, 1996). De fysiske endringene får dermed både direkte og indirekte effekter 

på tenåringers utvikling. Direkte ett ved de endringer i utseende, følelser og adferd som 

skyldes hormonelle endringer, og indirekte ved de sosiale og kulturelle sammenhengene 

puberteten utspilles i (Træen, 1995). På grunn av de mange kroppslige endringene i 

puberteten møtes individet på en annen måte enn tidligere fra sine omgivelser og fra 

samfunnet. Som en konsekvens av det «å se voksen ut» tillegger omgivelsene de unge 

egenskaper og ferdigheter de kanskje ennå ikke har utviklet (Kvalem & Wichstrøm, 2007). 

Det kan være psykisk belastende for dem det rammer. Spesielt for jenter som er tidlig utviklet, 

kan det være problematisk å bli betraktet som et tilgjengelig seksuelt objekt av eldre gutter og 

menn, før de selv føler seg modne for det (Træen, 1995). Jenters fysiske forandringer som 

følge av puberteten bringer mange lengre fra det tynne kroppsidealet, ettersom mange 

opplever vektøkning (Kvalem & Wichstrøm, 2007). Selv om ulike studier hevder at effektene 

av disse fysiske forandringene har varierende betydning, hevder de fleste at pubertet er en 

risikofaktor for jenters kroppsmisnøye (O'Dea & Abraham, 2000).  

Pubertetstimingen i forhold til jevnaldrende virker å ha viktige implikasjoner for både 

hvordan man oppfatter kroppen sin og for popularitet blant jevnaldrende (McCabe & 

Ricciardelli, 2004b). Det vil for mange oppleves krisefylt å komme mye tidligere eller mye 

senere inn i puberteten enn venner og skolekamerater (Træen, 1995). For jenter begynner 

puberteten mellom ca. 9 og 13 års alder og varer i ca. 5 år. For gutter begynner puberteten 

mellom 10 og 15 års alder og varer i ca. 6 år (Brooks-Gunn & Reiter, 1990). Det er store 

individuelle forskjeller i «timingen» av puberteten i forhold til jevnaldrende, og det er også 

variasjoner i varigheten av puberteten (Archibald, Graber, & Brooks-Gunn, 2003). Resultater 

fra forskning som har undersøkt effekten av tidlig og sen pubertetstiming på kroppsbilde, 

viser at gutter som modnes tidlig er mer fornøyde med kroppen sin enn de som modnes sent 

(Cash & Pruzinsky, 2004). En av grunnene til at de vil være mer fornøyd med kroppen, er 
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fordi gutter som modnes tidlig oppfattes som mer attraktive og selvsikre, noe som fører til at 

de blir mer populære blant deres jevnaldrende (Cash & Pruzinsky, 2004). Jenter som er fysisk 

modne tidlig, er mer fornøyde med kroppen sin enn sine jevnaldrende til å begynne med, men 

dette pleier å endre seg når de som er sent utviklet kommer i puberteten. En forklaring kan 

være at de som utvikles sent ofte er høyere og tynnere enn de som tidlig kommer i puberteten 

(Kvalem & Wichstrøm, 2007). Det viser seg også at jenter som kommer tidlig i puberteten 

legger på seg mer og kommer dermed lengre unna kroppsidealet, dermed utvikler de med mer 

sannsynlighet et negativt kroppsbilde (Ackard et al., 2000). Disse jentene blir også mindre 

populære blant sine jevnaldrende, og utviser større sannsynlighet for å utvikle depresjon 

(McCabe & Ricciardelli, 2004b). 

Hvor tidlig man kommer i pubertet vil i tillegg til de psykologiske og sosiale 

implikasjonene, ha seksuelle implikasjoner. De unge utvikler i løpet av puberteten en 

bevissthet på seg selv som seksuelle vesener, ikke bare i møte med andre, men også gjennom 

å lære hva som stimulerer dem seksuelt. Gjennom å lære og erfare hvordan kroppen reagerer 

seksuelt på ulike stimuli, blir barnets seksualitet i puberteten gradvis en seksualitet i voksnes 

forstand av ordet (Træen, 1995). I løpet av puberteten vil jenter bli seksuelt modne fra et 

biologisk synspunkt når de har sin første eggløsning (gjennomsnittlig 13 år), og gutter når de 

kan produsere sædceller. De kroppslige og hormonelle endringene setter føringer på 

seksualiteten i ungdomstiden, men hva slags uttrykk seksualiteten får i forhold til følelser, 

tanker og atferd, er i stor grad kulturelt og sosialt betinget (Wichstrøm & Kvalem, 2007). 

Ettersom føringene settes allerede i puberteten, er det interessant å undersøke om 

pubertetstiming vil ha konsekvenser for den seksuelle tilfredsheten helt til voksen alder. En av 

de umiddelbare konsekvensene av pubertet vil imidlertid være vektøkning (McCabe & 

Ricciardelli, 2004b) 

BMI 

Til tross for økt fokus på tynnhetsideal i dagens vestlig samfunn, særlig for jenter, har 

BMI blant befolkningen økt. BMI til norske tenåringer har også økt i løpet av det siste tiåret, 

som antagelig skyldes økt kroppsfett (Storvoll, Strandbu, & Wichstrøm, 2005). En kan 

dermed forvente et høyere gap mellom kroppsidealet og den faktiske kroppsstørrelsen blant 

ungdom i dag. Det er veldokumentert at overvekt henger sammen med et negativt kroppsbilde 

(Wichstrøm & Kvalem, 2007). Derfor er det verdt å spørre seg om endringer i 

kroppsevalueringer hos ungdom delvis kan forklares av en økning i BMI (Cash, 2004). For 

tenåringsjenter har funnene vært konsistente, og vist et positivt forhold mellom oppfatning av 
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kropp og BMI (Carlson Jones, 2004). Ved å fokusere på slanking hos kvinner har mange 

problemområder knyttet til vektregulering hos menn blitt oversett. Eksisterende litteratur på 

feltet har særlig fokusert på vekttap, mens lite forskning er gjort på vektøkning og menns 

strategier for å øke muskelmasse (McCabe & Ricciardelli, 2001).  

I tidligere forskning har kroppsvekt blitt relatert til kroppsbilde og seksualitet hver for 

seg, og lite forskning har fokusert på disse konstruktene sammen. I tillegg til at studier har 

vist at høy BMI er forbundet med kroppsmisnøye (Stice & Whitenton, 2002), har seksuelt 

unnvikende atferd, manglende seksuell erfaring og senket- lystfølelse, opphisselse og orgasme 

også alle blitt assosiert med økt kroppsvekt (Castellini et al., 2010). Det er også verdt å merke 

seg at forskningsfunn har vist at normalvektige kvinner ofte rapporterer at de er overvektige 

(Cash & Hicks, 1990). Unøyaktige oppfatninger av kroppsvekt illustrerer hvorfor kroppsvekt 

og kroppsbilde bør ses på som to separate konsepter. Kroppsevalueringer er subjektive og 

stemmer ikke alltid overens med den faktiske kroppsstørrelsen (Madrigal et al., 2000). Gitt de 

ulike interaksjonene mellom BMI, kroppsbilde og seksuell fungering, er det viktig å analysere 

bidraget av den faktiske kroppsstørrelsen i sammenhengen med kroppsbilde og seksuell 

fungering (Satinsky, Reece, Dennis, Sanders, & Bardzell, 2012). Når kroppsbilde og seksuell 

fungering er undersøkt, bør BMI kontrolleres for, siden den betraktes å være den beste blant 

grove indikatorer på kroppssammensetning (Smolak, 2004). Relasjonen mellom kroppsbilde, 

kroppsvekt og seksualitet bør imidlertid ses i sammenheng med det slanke kroppsideal, samt 

den stigmatiseringen og diskrimineringen som overvektige ofte utsettes for (Kvalem & 

Wichstrøm, 2007). 

Sosiale faktorer i unges liv som kan påvirke seksuell tilfredshet som voksen 

Andres oppfatning av egen kropp 

Kamerat- eller venneflokken har en sentral plass i de aller fleste tenåringers liv, 

samtidig som utseende og kropp er viktig for hvordan man vil bli oppfattet og møtt av andre 

(Kvalem & Wichstrøm, 2007). Forskning viser at tenåringer blir påvirket av jevnaldrende på 

en rekke domener inkludert fysisk utseende, seksualitet, røyking, drikking og rusbruk (Paxton, 

Schutz, Wertheim, & Muir, 1999). Et område som ikke har fått mye oppmerksomhet er rollen 

jevnaldrende spiller for tenåringers oppfatning av overvekt (Trogdon, Nonnemaker, & Pais, 

2008). Forskningslitteraturen viser at påvirkning av jevnaldrende kan føre til at man oppfatter 

seg som overvektig når en ikke er det og at for eksempel slanking blant jevnaldrende fører til 

slankeatferd hos tenåringen selv (Eisenberg, Neumark-Sztainer, Story, & Perry, 2005). Ved å 
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finne ut hvor kroppsmisnøyen hos tenåringer kommer fra, vil man være et steg nærmere 

forebygging og behandling av både spiseforstyrrelser og depresjon (Smolak, 2004) 

En rekke forskere har identifisert media som den mest innflytelsesrike kilden til 

kroppsideal (Dohnt & Tiggemann, 2006). I tillegg til en gjentagende formidling av det 

urealistisk tynne kvinnelige kroppsidealet, presenteres også informasjon om hvordan en kan 

oppnå dette idealet. Tenåringer kan på denne måten få informasjon som ikke er tilgjengelig i 

deres vennegjeng (Brown, Halpern, & L’Engle, 2005). Kroppsidealene og stereotypiene 

formidles i tillegg gjennom forventninger, synspunkter, verbal og non-verbal kommunikasjon 

med familie, venner og jevnaldrende, samt fremmede (Wichstrøm & Kvalem, 2007). Ved å 

tilegne seg verdier og idealer samt av å sammenlikne seg med andre, blir kroppsbildet formet 

ut fra direkte erfaringer, som positive og negative kommentarer. Mesteparten av mobbingen 

som foregår i oppveksten, kommer fra venner, jevnaldrende og søsken, og handler oftest om 

utseendet (Wichstrøm & Kvalem, 2007). Mobbing basert på utseende har blitt funnet å være 

avgjørende for utviklingen av kroppsbilde, men også for utviklingen av selvbilde og 

interpersonlige forhold (Eisenberg et al., 2006). Gjentagende mobbing knyttet til utseendet vil 

kunne føre til økt bevissthet rundt kropp (Kowalski, 2004), og flere studier har vist at har man 

opplevd mobbing som har med utseendet å gjøre under oppveksten, kan det ha varige negative 

effekter på kroppsevaluering (Cash & Pruzinsky, 2004). Tenåringer vil oppleve forventninger 

fra andre og fra media om hvordan de skal se ut i ungdomstiden, men de vil også ta med seg 

erfaringer fra tidligere vennskap og sosiale sammenhenger. Det er forskjellig i hvilken grad 

ungdommer lar seg påvirke av sine jevnaldrende. De vil reagere forskjellig på gruppepress, i 

tillegg til at grad av påvirkning ikke er uavhengig av erfaringer de har i andre sammenhenger 

(Wichstrøm & Kvalem, 2007).  

Forskning hevder at jevnaldrende spiller en sentral rolle i formingen av tenåringenes 

oppfatning av egen kropp (Jones & Crawford, 2006). Denne forskningen hevder at både gutter 

og jenter snakker med sine venner om utseendet og det å forandre utseende, og jevnaldrenes 

tilbakemelding er assosiert med tenåringers forsøk på å forandre kroppen (Clark & 

Tiggemann, 2006). Jenter får flere tilbakemeldinger på det som har med kropp å gjøre enn 

gutter. McCabe og Ricciardelli (2001) viste disse kjønnsforskjellene i sin studie om 

jevnaldrenes påvirkning på ungdommers kroppsbilde. Resultatene viste at gutter generelt 

oppfordret sine venner med lav BMI til vektøkning, mens jenter oppfordret sine venninner om 

å gå ned i vekt uansett BMI. Et annet funn fra denne studien var at jenter fikk flere 

tilbakemeldinger av både jenter og gutter enn det guttene fikk (McCabe & Ricciardelli, 2001). 
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Ettersom andres oppfatning vil ha noe å si for egen oppfatning av kroppen, kan det 

tenkes at den derfor vil ha noe å si også for seksuell tilfredshet. Ungdom er i en fase av livet 

hvor de inkorporerer seksualiteten i livet sitt, og de lærer seg å håndtere den. I denne 

prosessen er de for det meste overlatt til seg selv og til venner, som er i samme situasjon og 

utviklingsfase (Træen, 1995). I hvilken grad man internaliserer andres syn på egen kropp vil 

ha noe å si for hvorvidt man oppfatter sin egen kropp som objekt som er ment for andre, eller 

som noe subjektivt og eget (Fredrickson & Roberts, 1997). Dette vil i sin tur kunne påvirke 

utviklingen av seksualiteten. Desto mer man internaliserer andres oppfatning og dermed ser 

på kroppen som et objekt, jo mer er man prisgitt hvordan omgivelsene bedømmer en 

(Calogero & Thompson, 2009). Dersom man internaliserer idealer kommunisert fra andre, vil 

man i større grad overvåke kroppen sin og skamme seg over den (Sanchez & Kiefer, 2007). 

De som generelt er bekymret for hvordan andre betrakter kroppen deres, opplever denne 

bekymringen også under seksuelle aktiviteter (Purdon & Holdaway, 2006). Som konsekvens 

av dette blir man mer passiv, venter i større grad på at partner skal ta initiativ og føler seg 

mindre seksuelt tilfreds (Calogero & Thompson, 2009) Desto mer kroppen oppfattes som et 

subjekt, noe personlig som ikke tilhører andre, jo mer sannsynlig er det at en har det bra 

seksuelt (Fredrickson & Roberts, 1997). Disse funn belyser viktigheten av å undersøke også 

det oppfattede sosiale aspektet ved relasjonen mellom kroppsbildeutvikling og seksuell 

tilfredshet. 

Objektiviserings teori 

Mange teorier har blitt lansert innenfor litteratur for å forklare hvordan misnøye med 

kroppen kan være forstyrrende og ødeleggende for den det gjelder. Det er imidlertid viktig å 

merke seg at temaet kroppsmisnøye blant kvinner har vært mer studert enn blant menn. Dette 

er ikke overraskende med tanke på at kvinner i større grad enn menn rapporterer om misnøye 

med kroppen (Cash & Pruzinsky, 2004). I motsetning til et bredt spekter av teorier om 

kroppsbilde, stammer eksisterende teoretiske modeller for seksuell tilfredshet hovedsakelig 

fra sosialpsykologiske modeller (Peck, Shaffer, & Williamson, 2005). Mesteparten av 

forskningen på seksuell tilfredshet i dag, mangler et teoretisk rammeverk for integrering av 

resultatene. Imidlertid finnes en veletablert teori som forbinder kroppsevalueringer og 

seksuell erfaring hos kvinner nemlig en objektiviseringsteori (Fredrickson & Roberts, 1997) 

For over et tiår siden utarbeidet Fredrickson og Roberts (1997) sin 

objektiviseringsteori. Objektivisering refererer til det å behandle noe som ikke er et objekt, 

som et objekt som kan brukes, manipuleres, kontrolleres og gjenkjennes kun etter fysiske 
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egenskaper (Cash, 2004). Objektiviseringsteorien hevder at det er dette som skjer med 

kvinnekroppen, siden de sosialiseres til å ha fokus på kulturelle kroppsidealer kommunisert i 

dagens vestlige samfunn av foreldre, jevnaldrende og media. I følge teorien er en viktig 

konsekvens av det å være kvinne i et slikt samfunn at de gradvis sosialiseres til å internalisere 

en observatørs blikk på seg selv. Resultatet er at kvinner da ender opp med å betrakte seg selv 

som et objekt som skal beundres av andre, en prosess som kalles selvobjektivisering 

(Fredrickson & Roberts, 1997). Dette skyldes at en ser på egen kropp fra en observatørs 

perspektiv ved at det fokuseres kun på synlige attributter ved kroppen ( «Hvordan ser jeg ut?») 

istedenfor å fokusere på attributter ved kroppen som ikke direkte kan observeres ( « Hvordan 

føles det å være i min kropp?») (Fredrickson et al., 1998). Forskere hevder at den 

utseendefokuserte sosialiseringen av unge jenter og kvinner, fører til at kvinner sannsynligvis 

er mer selvobjektiviserende enn menn (Weaver & Byers, 2006).  

Objektiviseringsteori ble opprinnelig anvendt for å forklare kvinners og jenters 

erfaringer i en kultur karakterisert av seksualisering av kvinnekroppen, hvor den ses på som et 

seksuelt objekt tilgjengelig for menns blikk. Ved seksualisering behandles mennesker med 

andre ord kun som kropper som eksisterer for å glede og brukes av andre (Fredrickson et al., 

1998). I følge Fredrickson og Roberts (1997) foregår seksualiseringen av kvinner på mange 

sosiale arena, og det største bidraget kommer fra media. Kvinners eksponering for 

seksualisering av kroppen fører til at kvinner observerer egen kropp fra utsiden og evaluerer 

den vanemessig (McKinley & Hyde, 1996). En konstant eksponering for seksualisering av 

kroppen kan føre til en kontinuerlig selvobjektivisering, som i sin tur har en rekke negative 

konsekvenser for kvinners fysiske og psykiske helse (Calogero & Thompson, 2009). Også 

menns kropp blir i økende grad seksualisert i vestlige media (Leit, Pope, & Gray, 2001), 

gjennom et muskuløst maskulint ideal (Olivardia, Pope Jr, Borowiecki III, & Cohane, 2004). 

Nyere forskning hevder at menn i dag er mindre fornøyd med sine kropper enn tidligere. Et 

slikt utseendefokusert syn på seg selv fører til at en evaluerer seg selv og sammenligninger 

seg med kulturelle idealer. Selvobjektivisering kan ofte føre til at eget kroppsbilde blir en 

fremtredende bekymring for mange (Steer & Tiggemann, 2008). 

Steer og Tiggemann (2008) fant at selvobjektivisering er forbundet med angst knyttet 

til utseende og skam over egen kropp hos kvinner. Denne angsten og skammen var assosiert 

med økt bevissthet på seg selv under seksuell aktivitet, og i noen tilfeller førte det også til 

lavere samleiefrekvens (Steer & Tiggemann, 2008). Ettersom seksuell aktivitet krever 

involvering av et annet menneske som fokuserer på ens kropp, hevdet Steer og Tiggemann 

(2008) at negative følelser knyttet til egen kropp vil øke sannsynligheten for at en blir mer 
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bevisst kroppens utseende i seksuelle situasjoner. Alt tatt i betraktning, hevder kombinasjon 

av etablerte kroppsidealer i den vestlige kulturen, eksponeringen av egen kropp når en har sex 

og sannsynligheten kvinner har til selvobjektivisering, at kroppsbilde og seksuell fungering 

hos kvinner henger sammen. Selv om det mangler forskning på objektiviseringsteori i forhold 

til seksualitet, har nylige funn fra amerikanske, australske og britiske utvalg bekreftet at denne 

teorien er et valid rammeverk hvor man kan studere kvinners seksuelle fungering (Calogero & 

Thompson, 2009). Funn fra en studie blant britiske collegestudenter viste at en tredjedel av 

variansen i kvinners seksuelle tilfredshet ble forklart med selvobjektivisering. Større grad av 

internalisering av kroppsidealer i media fører til konstant overvåking av kroppen og mer skam 

rundt egen kropp, noe som i sin tur fører til lavere seksuell tilfredshet. (Calogero & Thompson, 

2009).  

Den negative affektive tilstanden av skam over kroppen kan ødelegge for seksuell 

nytelse ved at den kognitive opptattheten av kroppens utseende øker under seksuell aktivitet. 

Økt opptatthet av kropp under samleie er i forskningslitteraturen referert til som seksuell 

kroppsbevissthet, eller «spectatoring». Masters og Johnson (1970) hevdet at bevissthet på 

kroppen i seksuelle situasjoner hemmer både menns og kvinners seksuelle respons og 

tilfredshet. Oppmerksomhet mot eget utseende i stedet for seksuell nytelse kan føre til 

ereksjonsproblemer for menn, og redusert seksuell opphisselse og lyst hos kvinner (Faith & 

Schare, 1993). Når mennesker blir distrahert av bekymringer rundt eget utseende, kan de 

hindres i å slappe av og fokusere på egen seksuell nytelse, noe som igjen påvirker seksuell 

tilfredshet (Meana & Nunnink, 2006). Meana og Nunnink (2006) hevdet at det å bli distrahert 

på grunn av utseendet kan ha enda sterkere effekt på menns seksuelle tilfredshet enn på 

kvinners, fordi kroppsbekymringer er blitt så vanlig blant kvinner at de har vent seg mer til 

selvobjektivisering enn menn. 
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Problemstillinger og avgrensning 

Temaet for denne studien er utviklingen av ungdommers kroppsbilde og deres 

seksuelle tilfredshet som voksen. Det ses nærmere på ulike forhold som kan ha betydning for 

seksuell tilfredshet i tillegg til kroppsbildeutviklingen, som kjønn, pubertetstiming, BMI-

utvikling og andres oppfatning av egen kropp. Sammenhengene som skal testes i denne 

studien oppsummeres i figur 1. To hovedproblemstillinger søkes besvart. 

1) Vil utvikling av kroppsbilde gjennom ungdomsårene være relatert til den seksuelle 

tilfredsheten i voksen alder?  

2) Vil relasjonen mellom utviklingen av kroppsbilde og seksuell tilfredshet i voksen 

alder avhenge av kjønn, BMI-utvikling, pubertetstiming og det en tror er andres oppfatning av 

egen kropp? 

 

 

 

Figur 1: Illustrasjon av analysemodellens hovedeffekter 
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Metode 

Datamateriale 

Alle data er hentet fra den longitudinelle studien « Ung i Norge» og distribueres av 

Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) (Strand & von Soest, 

2007). Undersøkelsen ble ledet av Tormod Øia og Lars Wichstrøm. Datasettet benyttes med 

tillatelse fra NOVA. Opprinnelig spores «Ung i Norge» tilbake til Norges 

allmennvitenskapelige forskningsrådets program for ungdomsforskning «Ungforsk», som 

startet i 1990 og er et resultat av at tidligere forskning både nasjonalt og internasjonalt hadde 

basert seg på å studere små og marginaliserte ungdomsgrupper (Strand & von Soest, 2007). 

«Ung i Norge» var dermed et forsøk på å fange opp en stor gruppe ungdommer og følge dem 

over tid, for å studere deres utvikling. Undersøkelsene gir et unikt bilde av hvordan norske 

ungdommer møter utfordringene de står overfor (Kvalem & Wichstrøm, 2007) 

Prosedyre og utvalg 

Studien var landsdekkende, og data ble samlet inn på fire tidspunkt: 1992 (T1), 1994 

(T2), 1999 (T3), 2005 (T4). I 1992 ble et stort utvalg av norske elever (N = 12287, 

gjennomsnittsalder = 14,9 år) valgt ut fra 67 ungdoms- og videregående skoler i Norge. Alle 

respondenter fylte ut et spørreskjema samtidig på skolen og de ble overvåket av lærere. 

Responsraten var på 97 % med lik fordeling av kjønn og alder. I 1994 ble 63 av de 67 skolene 

funnet egnet for en oppfølgingsstudie. De som hadde avsluttet skolen fikk spørreskjemaet 

tildelt per post. Elevene som fremdeles gikk i skolen ved T2 fulgte tilsvarende prosedyre for 

utfylling som ved T1. Responsraten i 1994 var totalt på 78,9 % (N=7751, gjennomsnittsalder 

= 16,5 år). Grunnet lav responsrate per post ble kun de som hadde fylt ut skjemaene på skolen 

ved T2 inkludert på T3. Studien var opprinnelig tenkt som en oppfølgingsstudie, derfor måtte 

nytt samtykke skaffes til veie. Av de som ga dette, var responsraten 84 % (N = 2924, 

gjennomsnittsalder = 22,1 år). I 2005 ble de samme som hadde gitt informert samtykke på T3 

igjen tilsendt skjemaene per post. Responsraten var nå på 82 % (N = 2890, gjennomsnittsalder 

= 28,3 år). 

Sosiodemografiske karakteristika om utvalget er presentert i tabell 3. I tabellen vises 

hvordan utvalget fordelte seg på kjønn, alder, utdanningsnivå og fars sosioøkonomiske status. 
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Tabell 3: Demografisk oversikt over utvalget  

Sosiodemografiske 

variabler 

N % Valid % M SD 

      

Fars 

sosioøkonomiske 

status T1: 

     

Lav 4050 33.0 40.4   

Middels 4439 36.2 44.3   

Høy 1537 12.5 15.3   

      

Alder:      

T1 (1992) 12287   14.9 1.8 

T2 (1994) 7751   16.5 1.8 

T3 (1999) 2924   22.1 1.7 

T4 (2005) 2890   28.3 1.7 

      

Kjønn:      

Gutt (T1) 5686 46.3 49.2   

Jente (T1) 5864 47.8 50.8   

Gutt (T2) 3970 32.3 46.2   

Jente (T2) 4624 37.7 53.8   

Mann (T3) 1273 10.4 43.9   

Kvinne (T3) 1624 13.2 56.1   

Mann (T4) 1256 10.2 43.8   

Kvinne (T4) 1610 13.1 56.2   

      

Utdanningsnivå T1:      

7.klasse 1832 14.9 33.5   

8.klasse 1766 14.4 32.3   

9.klasse 1863 15.2 34.1   

Grunnkurs 2389 19.5 40.1   

VKI 1888 15.4 31.7   

VKII 1686 13.7 28.3   
% = % basert på total hvor antall frafall inngår Valid % =% basert på total hvor frafall ikke inngår 

 

Det var gjennomgående flere jenter enn gutter som deltok på alle fire tidspunkter. 

Videre var det et stort frafall fra T1 til T4 både av gutter og jenter, men det var flest gutter 

som falt fra. 43,8 % av utvalget ved T4 var menn når frafall ikke inngår i totalen. Når frafallet 

inngår i totalen derimot, er 10,2 % av utvalget ved T4 menn. Majoriteten av ungdommene 

hadde en far med lavere til middels sosioøkonomiske status, mens en mindre andel hadde en 

far med høy sosioøkonomisk status. 40,4 % har en far med lav sosioøkonomisk status, når 

frafall ikke er medregnet. Ved T1 gikk flere elever på videregående skole (N = 5963) enn på 

ungdomsskolen (N = 5461). 40,1 % av alle videregående elever gikk på grunnkurs når frafall 

ikke er medregnet. 
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Svarprosenter og frafall 

Størrelsen på det opprinnelige utvalget (12 287) og den høye responsraten (97 %) er 

faktorer som taler for at utvalget er stort ved T1. Siden bare den delen av utvalget som 

besvarte spørreskjemaet på skolen ved T2 ble fulgt opp, har langt færre besvart undersøkelsen 

i 2005 enn i 1992. For å studere kroppsbildeutviklingen fra 1992 til 2005, tar vårt tildelte 

utvalg derfor bare utgangspunkt i de som svarte ved T1 og som fremdeles var med ved T4. 

Dermed blir svargruppen på vårt utvalg på totalt 1970 personer. Det kan derfor foreligge et 

seleksjonsbias i frafallet fra T1 til T4, og det kan være kvalitativt andre karakteristikker ved 

de som ikke ble fulgt opp eller som ikke svarte etter seleksjonskriteriene. Derfor kan det 

tenkes at utvalget jeg ender opp med, er vesentlig forskjellig fra det jeg starter med. 

Forskningsetikk 

Longitudinell Ung i Norge er meldt til Norsk Samfunnsvitenskapelige datatjeneste AS 

(NSD), og har fått veiledning fra Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Alle data ble lagret i henhold til råd fra NSD og 

databehandleravtalen mellom de involverte partene (Strand & von Soest, 2007). Grunnet 

ungdommenes lave alder og strenge krav til samtykke ble det i samråd med NSD bestemt at 

det var nødvendig med aktivt samtykke til deltakelse fra både foreldrene og ungdommene 

(Strand & von Soest, 2007). På denne måten sørget man for at forskningen fulgte de etiske 

retningslinjene. Alle opplysninger som brukes i denne studien er anonymisert, slik at vi som 

forskere ikke vet hvilken person opplysninger og materiale stammer fra. Dette sikrer 

studieobjektenes anonymitet, noe som er særlig viktig når man samler inn sensitive data. 

Måleinstrumenter 

Kroppsbilde ble operasjonalisert gjennom en selvpersepsjonsprofil kalt «The Self-

Perception Profile for Adolescents» (SPPA), som har blitt mye brukt i forskning relatert til 

selvkonsept (Cash, Jakatdar, et al., 2004; Harter, 1988). Det finnes to versjoner av SPPA; en 

originalversjon og en revidert versjon. Den reviderte versjonen ble utviklet for «Ung i Norge» 

studien og skiller seg fra den originale versjonen ved at leddene er endret fra en påstand som 

skulle beskrive tenåringer med motsatt karakteristikk, til å handle om påstander om 

selvbeskrivelser (Strand & von Soest, 2007). SPPA består av 9 delskalaer, hvor denne 

oppgaven bruker delskalaen «Physical Appearance» / «Kroppsbilde». Påstandene som skulle 

vurderes var: «Jeg er ikke fornøyd med utseendet mitt», «Jeg ønsker at kroppen min var 

annerledes», «Jeg ønsker at jeg så annerledes ut», «Jeg synes jeg ser bra ut» og «Jeg liker 

utseendet mitt veldig godt». Det ble gitt fire svaralternativer som gikk fra; (1) stemmer svært 
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dårlig, (2) stemmer nokså dårlig, (3) stemmer nokså godt og (4) stemmer svært godt. Noen 

ledd ble reversert, slik at en gjennomsnittsskåre indikerer fornøydhet med egen kropp og 

utseende. Kroppsbilde ble hentet fra T1 og T4. Cronbach`s Alpha = .862 ved T1 og .901 for 

T4. Faktoranalysen (Comrey & Lee, 1992) av kroppsbildevariablene for T1 og T4 viste 

relativt stabile faktorladninger over tid for de samme itemene (Tabell 1). 

Tabell 1: Faktorladninger for kroppsbildevariablene 

Variabel 

Faktorladning 

1 2 

92:Jeg liker utseendet mitt veldig godt -.009 .731 

92:Jeg synes jeg ser bra ut -.015 .746 

92: Jeg er ikke fornøyd med utseendet mitt .002 .743 

92: Jeg ønsker at kroppen min var annerledes .034 .675 

92: Jeg ønsker at jeg så annerledes ut .008 .833 

05: Jeg liker utseendet mitt veldig godt .791 .019 

05: Jeg synes jeg ser bra ut .791 .008 

05: Jeg er ikke fornøyd med utseendet mitt .808 .012 

05: Jeg ønsker at kroppen min var annerledes .778 -.010 

05: Jeg ønsker at jeg så annerledes ut .869 -.013 

 

Mønstret av faktorladninger støtter forutsetningen om at vi måler den samme faktor på 

begge tidspunkt. Imidlertid korrelerte faktorene .470 (Tabell 2). Denne korrelasjonen 

impliserer at det også er noe som fremtrer ulikt, altså har de to faktorene også noe unikt ved 

seg på hvert tidspunkt. 

 

Tabell 2: Egenverdi, prosent av varians og kumulativ prosent for faktorene av 

kroppsbildevariablene 

Faktor Egenverdi % av varians Kumulativ % Faktorkorrelasjon 

      1                2 

1 4.89 48.87 48.87   -               .470 

2 1.97 19.71 68.57 .470               - 

 

Både «scree-plot» og egenverdier gav støtte for eksistensen av en faktor på hvert 

tidspunkt. 
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Seksuell tilfredshet ble målt på T4, og ble operasjonalisert ved hjelp av tre spørsmål: 

«Din egen evne til å gi deg hen når du har sex», «Din egen evne til å oppleve seksuell lyst» og 

«Kvaliteten på ditt sexliv». Her var det 6 mulige svaralternativer (1) kunne ikke vært bedre, (2) 

svært bra, (3) tilfredsstillende, (4) litt utilfredsstillende, (5) klart utilfredsstillende og (6) har 

ikke hatt noen sexpartner. De som krysset av for svaralternativet nummer 6 «har ikke hatt 

noen sexpartner» ble ekskludert fra analysen. På grunnlag av spørsmålene ble det dannet 

gjennomsnittskårer. Høye verdier indikerer sterkere grad av tilfredshet med seksuallivet. 

Cronbach`s Alpha verdi på .837 indikerer en høy intern konsistens og reliabel 

operasjonalisering av seksuell tilfredshet. Faktoranalyse ble igjen anvendt, antall faktorer 

bestemt ved bruk av screetest i tillegg til faktorenes egenverdi. Screetesten viste eksistens av 

bare en faktor. Dette resultatet ble også støttet av at kun faktor 1 hadde en egenverdi over 1. 

Dermed gir faktoranalysen støtte for at det er en faktor. Faktorladningene for de tre iteme 

var .911, .789 og .697. 

Body Mass Index (BMI) tar utgangspunkt i selvrapportert vekt og høyde, og regnes 

ut ved å dele antall kilo (kg) på høyde (h) opphøyd i andre potens (BMI = kg/h²). BMI 

grenseverdier for voksne over 18 år er < 18,5 for undervektig, 18,6-24,9 for normalvektig, 25-

29,9 for overvektig og >30 for fedme. (WHO, 2004) 

Pubertetstiming ble målt gjennom spørsmålet ”Når du ser på deg selv nå, mener du at 

du har kommet i puberteten tidligere eller senere enn andre på din alder?” Her var det 5 

mulige svaralternativer mye tidligere (1), litt tidligere (2), akkurat som andre (3), litt senere (4) 

og mye senere (5). En høy skåre tilsier at man vurderer det slik at man kom i puberteten mye 

senere enn andre og lav skåre tilsvarer det motsatte. Spørsmålet ble stilt på T1. 

Andres oppfatning av egen kropp ble målt basert på deltagernes svar på T1, og ble 

operasjonalisert ut fra svar på spørsmålet « Hvor pen eller kjekk tror du klassekameratene 

synes du er?» Her var det 5 mulige svaralternativer (1) svært lite pen/kjekk, (2) litt lite 

pen/kjekk, (3) vanlig, (4) ganske pen/kjekk og (5) svært pen/kjekk. 

Statistiske metoder og analysestrategier 

Datamaterialet som undersøkelsen baseres på, strekker seg over 13 år, og dette ga en 

mulighet for å undersøke om forandringer i psykologiske, sosiale og biologiske faktorer kan 

påvirke den seksuelle tilfredsheten i voksen alder. Seksuell tilfredshet i voksen alder (T4) ble 

betraktet som avhengig variabel. De uavhengige variablene kroppsbilde og BMI var målt 

henholdsvis ved T1 og T4 og T1,T2,T3 og T4, og pubertet, andres oppfatning av egen kropp 
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og kjønn ble målt ved T1. På grunn av analysens kompleksitet ble analysemodellen begrenset 

til disse variablene.  

Korrelasjoner ble beregnet for å undersøke om noen av de uavhengige variablene har 

sterk sammenheng med hverandre (Cohen, Cohen, & Stephen, 2003). I følge Cohen et al. 

(2003) er r= .10 til .29 en liten verdi, r = .30 til .49 en middels verdi og r = .50 til 1.0 en sterk 

verdi. Det ble laget en korrelasjonstabell over samvariasjonen mellom de ulike variablene. 

Videre ble gjennomsnitt og standardavvik presentert for de forannevnte variablene. Så var det 

viktig å undersøke kjønnsforskjeller på de ulike variablene og det ble derfor utført en t-test 

analyse. Her ble gjennomsnittsskåren på de kontinuerlige variablene sammenliknet for å se 

om det var en signifikant forskjell mellom jenter og gutter. 

Før selve regresjonsanalysen ble det laget en lineær forandringsvariabel for 

utviklingsvariablene kroppsbilde og BMI, ved hjelp av ortogonale polynomiske vekter. 

Ortogonale polynomer er konstruerte variabler for å operasjonalisere forandringsvariabler 

som lineære-, kvadratiske- og kubiske trender (Pearson & Hartley, 1976). I denne studien 

begrenset vi oss imidlertid til kun lineære forandringer (Cohen et al., 2003). Den lineære 

forandringsvariabelen vil vise individuelle differanser i lineær forandring over tid. Ettersom vi 

kun hadde tilgang til data fra to måletidspunkter for kroppsbilde, kunne vi teste graden av 

forandring mellom det første og det siste tidspunktet, men vi mistet muligheten til å studere 

typen av forandring. Ortogonale polynomer i vår multiple regresjonsanalyse kan betraktes 

som en type trendanalyse (Cohen et al., 2003). Siden dataene ble målt over 13 år og 

tidsavstanden mellom målingene ikke var like, anvendte vi polynomiske kontrastvekter som 

ble korrigert for ulike tidsintervaller. Vi brukte vektene -13 for T1, -9 for T2, 1 for T3 og 13 

for T4 (Pearson & Hartley, 1976). Når vi har med forandring å gjøre, er det viktig å 

kontrollere for utgangspunktet (Cohen et al., 2003). Derfor ble BMI-variabelen og 

kroppsbildevariabelen for 1992, BMI-T1 og kroppsbilde-T1 lagt inn for å kunne teste om 

forandringen over tid er avhengig av utgangspunktet.  

Det ble konstruert en kompleks trendmodell som i utgangspunktet inneholdt 

hovedeffekt variablene kjønn, andres oppfatning av egen kropp, pubertet, baselinemål for 

BMI ( BMI-T1) og kroppsbilde ( Kroppsbilde-T1), foruten forandring av BMI og kroppsbilde 

over tid. Videre ble det fra et utviklingsperspektiv innlemmet i samme modell 

produktvariabler og trippelproduktvariabler for å undersøke eksistensen av mulige betingede 

utviklingstrender. Alle variablene i den «fullstendige» utgangsmodellen er presentert i 

vedlegg 1. 
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For å studere hvor mye de uavhengige variablene kan forklare av variasjonen i 

seksuell tilfredshet ble det utført en trendanalyse ved hjelp av en stegvis multippel 

regresjonsmodell ( «forced stepwise multiple regression») (Cohen et al., 2003). I disse 

analysene vil man kunne vurdere variablenes unike, samt samlede bidrag til seksuell 

tilfredshet. Analysen startet ved at en «fullstendig» modell ble konstruert, og både 

hovedeffekter, doble- og triple interaksjoner i form av produktvariabler ble inkludert. En slik 

modell gir muligheten for å vurdere om utviklingstendenser er avhengige av nivået på andre 

variabler (Cohen et al., 2003). Trippel interaksjonene ble testet først, og ble utelatt fra 

modellen dersom de ikke ble signifikante eller forklarte triviell grad av varians i den 

avhengige variabelen. Deretter ble de doble interaksjonene testet. Til slutt testet vi 

hovedeffektene. Vi beholdt de hovedeffektene i modellen dersom interaksjonen med 

korresponderende effekter var signifikant, selv om hovedeffektene for interaksjonen ikke var 

signifikante. Vi endte på denne måten opp med en estimeringsmodell, som vi brukte når vi 

tolket resultatet. 

Vi har brukt «listwise deletion» for å behandle «missing data». Analysene ble også 

gjennomført ved av «pairwise deletion» som nytter større deler av datamaterialet enn 

«listwise deletion». Analyse av «pairwise deletion» forandret ikke resultatene nevneverdig. 
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Resultater 

Deskriptiv statistikk 

 

I tabell 4 presenteres de bivariate korrelasjonene mellom kjønn, pubertetstiming, 

andres oppfatning av egen kropp, kroppsbilde (1992 og 2005), BMI for alle fire tidspunkter 

og seksuell tilfredshet. I tillegg presenteres gjennomsnittsverdier og standardavvik for de 

samme variablene. 

 

Tabell 4: Korrelasjonsmatrise av alle variablene i undersøkelsen, samt gjennomsnitt og 

standardavvik 

  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

M 

 

SD 

 

1 

 

Kjønn 

 

- 

          

.51 

 

.50 

 

2 
 

 

Pubertetstiming 

 

-.04** 

 

- 

         

3.77 

 

1.12 

 

3 

 

Andres oppfatning 

 

-.06** 

 

-.13** 

 

- 

        

3.08 

 

.66 

 
4 

 
Kroppsbilde 1992 

 
-.29** 

 
-.07** 

 
.41** 

 
- 

       
2.59 

 
.67 

 
5 

 
Kroppsbilde 2005 

 
-.22** 

 
.03 

 
.23** 

 
.42** 

 
- 

      
2.77 

 
.65 

 

6 

 

BMI 1992 

 

-.09** 

 

-.20** 

 

-.04** 

 

-.09** 

 

-.13** 

 

- 

     

20.62 

 

2.78 

 

7 

 

BMI 1994 

 

-.08** 

 

-.12** 

 

-.00 

 

-.08** 

 

-.07** 

 

.44** 

 

- 

    

21.58 

 

4.93 

 

8 

 

BMI 1999 

 

-.16** 

 

-.10** 

 

-.09** 

 

-.06** 

 

-.17** 

 

.38** 

 

.23** 

 

- 

   

23.33 

 

4.53 

 

9 

 

BMI 2005 

 

-.11** 

 

-.17** 

 

-.10** 

 

-.09** 

 

-.29** 

 

.47** 

 

.36** 

 

.58** 

 

- 

  

24.39 

 

4.10 
 

10       

 

Seksuell tilfredshet 

 

-.20** 

 

-.02 

 

.06** 

 

.13** 

 

.24** 

 

.00 

 

-.02 

 

.06** 

 

.05* 

 

- 

 

3.31 

 

.92 

     ** p < .01, * p < .05 

 

N varierte mellom 11430 og 2402 i analysene. Seksuell tilfredshet korrelerte 

signifikant med kroppsbilde i 1992 og i 2005, andres oppfatning av egen kropp, kjønn og 

BMI i 1999 og 2005. Korrelasjoner mellom de uavhengige variablene var relativt svake. På 

grunn av det store utvalget blir til og med svake korrelasjoner signifikante. BMI i 2005 hadde 

en relativ sterk sammenheng med BMI i tidligere år. Kroppsbildevariablene, kroppsbilde 1992 

og kroppsbilde 2005, korrelerte også relativt sterkt med hverandre over tid.  

Videre var det viktig å teste for kjønnsforskjeller. Tabell 5 presenterer resultatene fra t-

testen og gjennomsnittsskårer og standardavvik for gutter og jenter på alle de utvalgte 

variablene. 
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Tabell 5: Gjennomsnitt, standardavvik og t-tester for jenter og gutter på variablene 

kroppsbilde, pubertetstiming, BMI, andres oppfatning av egen kropp og seksuell tilfredshet. 

     Jenter     Gutter             t
 

    M   SD   M SD  

        

Seksuell 

tilfredshet 

  3.17 .96 3.50 .80 8.05*** 

       

Andres 

oppfatning av 

egen kropp 

  3.07 .64 3.16 .66 2.96*** 

        

Pubertetstiming   3.80 1.07 3.80 1.13 -.056 

Kroppsbilde 

1992 

  2.43 .64 2.81 .61 13.34*** 

Kroppsbilde 

2005 

  2.66 .96 2.95 .80 10.27*** 

BMI 1992   19.88 2.48 20.26 2.82 3.17*** 

BMI 1994   20.73 4.38 21.53 4.28 4.01*** 

BMI 1999   22.60 4.22 24.34 5.11 8.21*** 

BMI 2005   23.53 4.06 25.36 3.67 10.22*** 

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05 N gutter = 810 N jenter = 1144 

 

Resultatene fra t-testen viste at det var signifikante kjønnsforskjeller på alle variabler 

unntatt pubertetstiming. Jenter rapporterte dårligere kroppsevaluering ved T1 og T4. Samtidig 

rapporterte jenter at de trodde at andres oppfatning av deres kropp var dårligere enn det gutter 

rapporterte. I tillegg rapporterte kvinnene ved T4 mindre seksuell tilfredshet enn menn. 

Resultatene viste at både gutter og jenter utviste en jevn økning i BMI utvikling i det de går 

over fra å være ungdom til voksne.  

Estimeringsmodell 

Analysestrategien i denne studien er beskrevet i kapittelet «Statistiske metoder og 

analysestrategier» i Metodedelen. Den presenterte analysestrategien ble anvendt for å besvare 

problemstillingene i denne studien. I den første modellen var det ingen signifikante 

trippelinteraksjoner (Vedlegg 2). Settet av trippelinteraksjonene var heller ikke statistisk 

signifikant relatert til seksuell tilfredshet. Ved testing av de doble interaksjonene var det bare 

interaksjonen mellom andres oppfatning av egen kropp og BMI som var signifikant. Etter å ha 
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fjernet ikke signifikante effekter i samsvar med analysestrategien, endte vi opp med en 

estimeringsmodell som er presentert i tabell 6.  

 

Tabell 6: Estimeringsmodell, en multippel regresjonsmodell av alle signifikante uavhengige 

variablers effekt på seksuell tilfredshet ( N = 1970) 

Variabel B St.f    β 

Konstant 1.665 .297  

Kjønn -.191 .043 -.103** 

Andres oppfatning av egen kropp .157 .069 .113** 

Kroppsbildeutvikling .025 .003 .246** 

BMI utvikling -.004 .002 -.238** 

Andres oppfatning av egen kropp X BMI 

utvikling 

.002 .001 .381** 

BMI T1 .024 .009 .069** 

Kroppsbilde T1 .356 .042 .257** 
 R² = .085 ** p < .01 B = ustandardisert regresjonskoeffisient, β = standardisert regresjonskoeffisient, St.f = standardfeil 

 

De uavhengige variablene i estimeringsmodellen forklarte samlet sett 8.5 % av 

variansen i seksuell tilfredshet, og denne modellen er statistisk signifikant. Kjønn og 

kroppsbildeutvikling er statistisk signifikante hovedeffekter, det vil si at de bidrar signifikant 

unikt til variasjonen i seksuell tilfredshet. Interaksjonseffekten mellom andres oppfatning av 

egen kropp og BMI utvikling var statistisk signifikant. Den har den høyeste beta verdien og er 

derfor den variabelen som forklarer mest av variansen i seksuell tilfredshet, når variansen for 

alle de andre variablene i modellen kontrolleres for.  

Kroppsbildeutvikling og seksuell tilfredshet 

Utviklingsvariabelen for kroppsbilde er en variabel som viser individets 

forandringsskårer i evaluering av egen kropp. Vi fant en positiv sammenheng mellom 

kroppsbildeutvikling og seksuell tilfredshet. Resultatet innebærer at jo større grad av positiv 

forandring i kroppsbilde, dess høyere var den seksuelle tilfredsheten. Kroppsbildeutvikling er 

en signifikant hovedeffekt, og den gjelder for begge kjønn. Når vi har med forandring å gjøre, 

må vi kontrollere for utgangspunktet (Cohen et al., 2003). Vi fant at kroppsbildet ved T1 

bidro statistisk signifikant til seksuell tilfredshet. I data-analysen var det ikke støtte for en 

interaksjon mellom kroppsbilde-T1 og kroppsbildeutvikling. Frafallet av denne interaksjonen 

støttet oppfatningen om at effekten av kroppsbildeforandring i ungdomsalderen på seksuell 

tilfredshet i voksen alder var uavhengig av kroppsbilde målt ved T1. 
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Kjønn og seksuell tilfredshet 

Våre resultater indikerte at menn var mer seksuelt tilfredse enn kvinner. Ettersom gutt 

og jente ble kodet med henholdsvis 0 og 1, indikerte den negative relasjonen mellom kjønn og 

seksuell tilfredshet at menn rapporterte høyere seksuell tilfredshet enn kvinnene. Kjønn viste 

seg ikke å ha signifikant effekt som interaksjonseffekt og dermed fant vi ikke støtte for at 

relasjonen mellom kroppsbilde og seksuell tilfredshet vil avhenge av kjønn. 

Interaksjonseffekt mellom andres oppfatning av egen kropp og BMI-utvikling på 

seksuell tilfredshet 

Utviklingsvariabelen for BMI og andres oppfatning av egen kropp hadde hver for seg 

en statistisk signifikant sammenheng med seksuell tilfredshet, men de var ikke tolkbare 

variabler i denne analysen. De måtte likevel være med fordi disse variablene var nødvendige 

for å definere interaksjonen mellom disse (Cohen et al., 2003). Interaksjonen fremstår ved at 

man kontrollerer for hovedeffektene som inngår i produktet. Interaksjonseffekten mellom 

utviklingsvariabelen for BMI og andres oppfatning av egen kropp var statistisk signifikant. 

Ved å inspisere interaksjonseffekten kan man se hvordan disse to uavhengige variablene 

virker sammen. Variansen forklares som en kombinert effekt av BMI og andres oppfatning av 

egen kropp, utover det disse forklarer hver for seg. Dette betyr at relasjonen mellom den 

lineære utviklingsvariabelen BMI og seksuell tilfredshet avhenger av nivået på variabelen 

andres oppfatning av egen kropp. Det vil si at påvirkningen av BMI på seksuell tilfredshet vil 

avhenge av hvordan en tror andre oppfatter ens egen kropp.  

Figur 2 viser interaksjonseffektens virkning på seksuell tilfredshet. Interaksjonen 

fremkom ved at man estimerte den bivariate relasjon mellom BMI for ulike nivåer av andres 

oppfatning av egen kropp som vist i Vedlegg 3. Sammenhengen mellom BMI utvikling og 

seksuell tilfredshet var sterkest for de personer som lå ett standardavvik over gjennomsnittet 

når det gjelder andres oppfatning av egen kropp. For disse personene viste det seg at jo mer 

positivt et individ trodde at andre vurderte en ved T1, dess sterkere var relasjonen mellom 

personens positive utvikling av BMI og den seksuelle tilfredsheten i voksen alder. For 

personer som oppfattet at andre vurderte dem som gjennomsnittlige var også relasjonen 

mellom BMI utvikling og seksuell tilfredshet positiv, men svakere. For personer med ett 

standardavvik under gjennomsnittet på variabelen andres oppfatning av egen kropp var 

relasjonen mellom BMI utvikling og seksuell tilfredshet enda svakere som vist på figur 2.  
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Figur 2: Interaksjon mellom BMI-utvikling og andres oppfatning av kroppen på seksuell tilfredshet 

(X2 = andres oppfatning av egen kropp) 

 

Vi ser av figur 2 hvordan interaksjonen mellom BMI utvikling og andres oppfatning 

av kropp var relatert til gutters seksuelle tilfredshet (Vedlegg 3). Gutter var mer seksuelt 

tilfredse enn jentene, så de hadde derfor høyere intercept, men stigningsforholdet som ses av 

regresjonskoeffisientene, var identisk for gutter og jenter. Derfor var også mønsteret i 

interaksjonen lik for begge kjønn. 

Pubertetstiming og seksuell tilfredshet 

Pubertetstiming viste seg ikke å ha signifikant effekt, verken som hovedeffekt eller 

interaksjonseffekt på seksuell tilfredshet og ble derfor eliminert fra analysemodellen. 
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Diskusjon 

Hensikten med denne studien var å undersøke om seksuell tilfredshet i voksen alder er 

relatert til utvikling av kroppsbilde gjennom ungdomsalderen. Det ble også undersøkt om 

denne relasjonen påvirkes av kjønn, pubertetstiming, BMI-utvikling og det en selv tror er 

andres oppfatning av egen kropp. Problemstillingene ble undersøkt ved hjelp av en multippel 

regresjonsmodell, der flere forklaringsvariabler i tillegg til doble- og triple interaksjoner ble 

inkludert. De ikke signifikante effektene ble fjernet i samsvar med den anvendte 

analysestrategien. Vi endte til slutt opp med en estimeringsmodell som ble brukt i tolkningen 

av resultatet (se tabell 5).  

Vi fant at det å være tilfreds med kroppen gjennom ungdomsårene er relatert til 

seksuell tilfredshet som voksen. Denne sammenhengen gjaldt for både menn og kvinner. 

Menn viste seg imidlertid å oppleve mer seksuell tilfredshet enn kvinner. I tillegg til å være 

mindre tilfredse seksuelt, likte kvinner kroppen sin dårligere enn menn. Oppfatning av hva 

andre synes om egen kropp i kombinasjon med egen utvikling i BMI hadde også sammenheng 

med seksuell tilfredshet som voksen. Dersom en trodde at andre liker en og en samtidig viste 

en positiv utvikling i BMI, var en mer seksuelt tilfreds som voksen. Dersom en derimot 

oppfattet at en hadde lavere status når det gjaldt andres oppfatning av egen kropp, når en 

utviste en positiv BMI utvikling, var en mindre seksuelt tilfreds som voksen. Vi fant ingen 

sammenheng mellom pubertetstiming og seksuell tilfredshet, verken for menn eller for 

kvinner. Det var en signifikant relasjon mellom BMI-utvikling og seksuell tilfredshet, men 

denne var ikke direkte tolkbar, fordi vi fikk en signifikant interaksjon hvor BMI-utvikling 

inngikk i produktvariabelen. 

Vil utvikling av kroppsbilde gjennom ungdomsårene være relatert til den seksuelle 

tilfredsheten i voksen alder? 

Med den første problemstillingen ville vi undersøke om kroppsbildeutviklingen i løpet 

av ungdomsårene ville ha en effekt på seksuell tilfredshet i voksen alder. Resultatene gir støtte 

for en slik sammenheng. Både gutters og jenters positive forandring i kroppsevaluering 

gjennom ungdomsårene er relatert til bedre seksuell tilfredshet i voksen alder. En 

longitudinell studie av kroppsbilde og seksuell tilfredshet og seksuelle fantasier støtter opp 

om dette funnet, og hevder at det er en stabil relasjon mellom kroppsevaluering gjennom 

ungdomsårene frem til tidlig voksen alder, og seksuell tilfredshet, når man kontrollerer for 

seksuell atferd og sivilstatus (Kvalem & von Soest, 2012). Studien er basert på data fra det 

samme utvalget, som er brukt i denne studien, og dermed kan funnet anses som en replikasjon. 
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I studien av kroppsbildeutviklingen har vi målinger fra kun to tidspunkter tilgjengelig, 1992 

og 2005. Det hadde vært ønskelig med informasjon om flere målingstidspunkt for 

kroppsbildeutviklingen, som bedre kunne ha undersøkt eksistensen av en lineær eventuelt 

kurvlineær relasjon i kroppsbildeutviklingen (Cohen et al., 2003). Med de foreliggende data 

kan vi dermed studere graden av effekt kroppsbildeutvikling har på seksuell tilfredshet, men 

ikke effekten av type kroppsbildeutvikling eller trend over tid.  

Tidligere forskning har vist at det første skrittet for å forstå sammenhengen mellom 

kroppsbilde og seksuell tilfredshet vil være å forstå hvordan man utvikler sitt kroppsbilde 

(Holt & Lyness, 2007). Prosessen for hvordan kroppsbildet utvikler seg er en avgjørende 

faktor for dem som har utviklet et negativt kroppsbilde (Levine & Smolak, 2002). 

Forskningen har hevdet at kroppsbildeutvikling begynner tidlig. Barn er alt fra seks års alder, 

muligens tidligere klar over at det er et ideal å være tynn (Smolak, 2004). Kroppsbilde 

utvikles gjennom påvirkning av jevnaldrende, foreldre og signifikante andre (Kvalem & 

Wichstrøm, 2007). Vi kan så lure på hvorfor det er slik at kroppsbildeutvikling gjennom 

ungdomsårene er relatert til seksuell tilfredshet frem til voksen alder? Svaret på dette 

spørsmålet kan ligge i resultatene våre, som indikerte at tidlig oppfatning av kroppen har en 

sterk sammenheng med den oppfatningen man senere har. Korrelasjonsmatrisen viste at 

kroppsbildevariablene korrelerte relativt sterkt med hverandre over tid, noe som kan tyde på 

at mønsteret av kroppsevalueringer etableres tidlig og forblir stabilt ettersom individet eldes. 

Longitudinelle studier har også hevdet at kroppsbildet forblir relativt stabilt gjennom 

ungdomstiden, og at det som regel vil være veletablert når ungdom når videregående skole 

(Eisenberg et al., 2006).  

Resultatene viste også at kroppsbilde ved første måling i tenårene hadde en signifikant 

effekt på seksuell tilfredshet i voksen alder. Det ser dermed ut til at det tidlige bildet en har av 

egen kropp blir med i seksuelle situasjoner som voksen. Bortsett fra studien til Kvalem og von 

Soest (2012), er det få studier som har undersøkt den longitudinelle effekten av 

kroppsbildeutvikling når det gjelder seksuell tilfredshet, og dermed er resultatene interessante. 

Det er imidlertid gjort mange tverrsnittstudier som bekrefter at kroppsbilde påvirker seksuell 

tilfredshet (Wiederman, 2002). Flere studier har hevdet at et negativt kroppsbilde kan 

relateres til seksuelt unnvikende atferd, og kan føre til en større grad av ambivalens i forhold 

til første seksuelle erfaring med ny partner (Yamamiya et al., 2006). Cash, Maikkula, et al. 

(2004) hevder at misnøye med kroppen og økt opptatthet av utseendet kan føre til at man 

unngår å eksponere kroppen under samleie, noe som igjen vil hemme lyst, nytelse og 

prestasjon og dermed ha noe å si for hvor tilfreds man er seksuelt. Øvrig forskning har vist at 
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kroppsevaluering vil være relatert til en rekke aspekter ved seksuell atferd, som å motta 

oralsex (Wiederman & Hurst, 1998), å ha samleie (Trapnell et al., 1997) og generelt det å ha 

mer seksuell erfaring (Woertman & Brink, 2012), som alle vil ha noe å si for hvor tilfreds 

man er seksuelt. 

Forholdet mellom et positivt kroppsbilde og seksuell tilfredshet blant kvinner er 

veldokumentert i forskningslitteraturen (Donaghue, 2009), og det er også lignende funn, dog 

litt svakere, innenfor samme område når det gjelder menn (Sanchez & Kiefer, 2007). Våre 

resultater indikerer imidlertid at det er viktig for både menn og kvinner å være fornøyd med 

egen kropp for at de skal være tilfredse seksuelt. Studien til Kvalem og von Soest (2012) 

støtter opp om dette funnet og hevder at det er like viktig for menn å være fornøyd med egen 

kropp, for å kunne nyte seksuallivet, som det har blitt dokumentert tidligere for kvinner. 

Funnene til Sanchez og Kiefer (2007) støtter også opp om dette resultatet. De hevdet at både 

kvinners og menns seksuelle tilfredshet vil påvirkes dersom man føler skam over kroppens 

utseende. Wiederman (2002) har foreslått tre måter hvor kroppsmisnøye og påfølgende skam 

over kroppen kan relateres til hvordan menn og kvinner fungerer seksuelt. Bekymringer rundt 

kropp kan føre til at man unngår seksuelle situasjoner, som igjen kan føre til færre positive 

seksuelle erfaringer. Denne type bekymringer kan også kaste en negativ skygge over seksuelle 

erfaringer, slik at den enkelte begynner å assosiere seksualitet med skam og andre negative 

følelser. Bekymringer rundt kropp kan også virke forstyrrende i løpet av samleie, og dermed 

ødelegge for den seksuelle tilfredsheten (Wiederman, 2002). 

At kroppsbilde gjennom ungdomsårene er relatert til den seksuelle tilfredsheten i 

voksen alder ses i lys av objektiviseringsteori. Teorien kan tilby en forklaring på 

sammenhengen mellom kroppsbilde og seksuell tilfredshet, da det er hevdet at tendensen til 

selvobjektivisering særlig er tilstede under seksuell aktivitet (Tiggemann & Williams, 2012). 

Selvobjektivisering er hevdet ikke å være direkte relatert til seksuell tilfredshet, men være 

relatert til hvor bevisst en er egen kropp mens en har sex, som i sin tur vil være relatert til 

lavere seksuell tilfredshet (Dove & Wiederman, 2000). Det tidlige bildet ungdom danner seg 

av kroppen ut fra hvordan man påvirkes av kroppsidealer og stereotypier formidlet av 

signifikante andre i tenåringers liv og media, vil bli med i det seksuelle møtet man har som 

voksen. Som kvinner, blir menn også møtt med uoppnåelige krav når det gjelder høyde, vekt 

og kroppsform (Andersen, Cohn, & Holbrook, 2013). Menns og kvinners syn på egen kropp 

vil være særlig påvirkbart under seksuelt samvær, fordi den intime atferden setter mennesker i 

en situasjon hvor en annen person kan se og evaluere ens egen kropp. Et negativt fokus på 

egen kropp i en slik situasjon kan hindre seksuell nytelse, siden dette negative fokuset holder 
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den enkelte fra å fokusere på egen nytelse (Masters & Johnson, 1970). De som har negative 

tanker knyttet til kroppen vil sannsynlig være mer kroppsorientert i løpet av samleiet, noe som 

kan hemme interessen for å gi seg hen til nytelse (Fredrickson & Roberts, 1997).  

Vil relasjonen mellom kroppsbilde gjennom ungdomsårene og seksuell tilfredshet i voksen 

alder avhenge av BMI-utvikling, pubertet, kjønn og andres oppfatning av ens egen kropp? 

BMI -utvikling 

Resultatene fra regresjonsanalysen viste at BMI-utvikling var signifikant relatert til 

seksuell tilfredshet, men var ikke tolkbar fordi den inngår i interaksjonen med andres 

oppfatning av egen kropp. Funnet står i motsetning til tidligere studier som hevder at det 

finnes sammenheng mellom seksuelt unnvikende atferd, manglende seksuell erfaring og 

senket lystfølelse, opphisselse, orgasme og økt kroppsvekt (Castellini et al., 2010). Det er 

veldokumentert at BMI er forbundet med kroppsmisnøye (Cash, 2004; Kvalem & Wichstrøm, 

2007). Selv om resultatene våre tydet på at BMI har en jevn utvikling i det et ungt menneske 

går fra å være ungdom til å oppfattes som voksen som vist i Tabell 5 for begge kjønn, kan 

ikke denne utviklingen tolkes som at den alene vil påvirke graden av seksuell tilfredshet i 

voksen alder. Gitt det tidligere studier har hevdet, kunne det tenkes at en gradvis økning i 

BMI gjennom ungdomsalderen ville skape større grad av kroppsmisnøye som i sin tur ville 

kunne føre til at en prøver å unngå seksuelle situasjoner og derfor mulig lavere seksuell 

tilfredshet. Resultatene våre gir ikke støtte for en slik sammenheng. Vi så imidlertid at BMI 

utvikling bidro signifikant til seksuell tilfredshet i interaksjon med det en tror er andres 

oppfatning av egen kropp. Dette funnet vil bli omtalt til slutt. 

Pubertestiming 

Resultater fra regresjonsanalysen indikerte at pubertetstiming ikke har noen signifikant 

hovedeffekt på seksuell tilfredshet i voksen alder, når man kontrollerer for de andre 

variablene. Vi antok at pubertetstiming ville ha noe å si for forholdet mellom kroppsbilde og 

seksuell tilfredshet, ettersom tidligere studier har hevdet at evnen til selvobjektivisering 

utvikles i løpet av tenårene, parallelt med den pubertale modningen (Lindberg, Grabe, & 

Hyde, 2007). Det blir hevdet at de kroppslige og hormonelle endringene i løpet av puberteten 

setter føringer på seksualiteten i ungdomstiden (Kvalem & Wichstrøm, 2007). Samtidig har 

studier vist at de kroppslige endringene særlig fører jenter lenger unna tynnhetsidealet 

(Ackard et al., 2000), og dermed også vist seg å være en risikofaktor for utvikling av hvordan 

de evaluerer egen kropp. Tatt i betraktning at pubertetstiming er hevdet å henge sammen med 
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kroppsbilde, ville vi sjekke om timingen også ville ha noe å si for den seksuelle tilfredsheten. 

Dette avkrefter våre funn. En mulig forklaring til dette negative funnet, er at målingen av 

pubertetstiming ikke er god nok, og dette vil bli omtalt under styrker og begrensninger. Det 

finnes per i dag heller ingen studier som undersøker akkurat denne sammenhengen. 

Kjønnsforskjeller  

Som forventet, på bakgrunn av tidligere empiri og teori, fant vi kjønnsforskjeller 

innenfor rapportert grad av kroppsevaluering og seksuell tilfredshet blant kvinner og menn. 

Regresjonsanalysen viste at menn var mer seksuelt tilfredse enn kvinner. I forklaringen av 

dette funnet, går vi omveien om resultatene fra t-testen, som indikerte at kvinner hadde 

gjennomsnittlig dårligere kroppsevaluering ved begge målingstidspunkter enn menn. Det er 

bred støtte for begge funn i forskningslitteraturen (Cash, 2004; Purdon & Holdaway, 2006). 

Disse funnene kan indikere at det er en mulig kjønnsforskjell i hvordan sammenhengen 

mellom kroppsevaluering og seksuell tilfredshet utvikler seg. Resultatene ga imidlertid ikke 

noe støtte for at kjønn direkte påvirker relasjonen mellom utviklingen av kroppsbilde gjennom 

ungdomsårene og seksuell tilfredshet i voksen alder, da kjønn ikke slo til som 

interaksjonseffekt i regresjonsanalysen. Dette funnet støttes av Vasilenko, Ram, og Lefkowitz 

(2011) som hevdet at selv om kvinner er mindre tilfredse med sin egen kropp, er det mindre 

klart hvorvidt kroppsbilde relateres ulikt til seksuell tilfredshet for kvinner som for menn. De 

fleste studiene har undersøkt kvinner, eller menn og kvinner i separate modeller, noe som har 

ført til at det er vanskelig å studere kjønnsforskjellene. Allikevel indikerer de rapporterte 

forskjellene i kroppsbilde så vel som kjønnsforskjellene i seksuell tilfredshet, at det er viktig å 

diskutere kjønnsaspektet ved relasjonen mellom kroppsbildeutvikling og seksuell tilfredshet. 

Resultatet fra t-testen viste at kvinner likte kroppen sin dårligere enn menn, et funn 

som er i samsvar med tidligere forskning (Holsen, Jones, & Birkeland, 2012; Muth & Cash, 

1997). Det er hevdet at kvinner utviser høyere grad av kroppsmisnøye enn menn, og at de i 

større grad er opptatt av utseendet sitt enn det menn er (Muth & Cash, 1997). En annen studie 

viser at kvinner er mer misfornøyd med kroppen sin enn menn, uansett alder (Holsen et al., 

2012). Det meste av forskningen på kroppsbilde er gjort på jenter eller kvinner, antagelig på 

grunn av det økte fokuset på kvinnens kropp i dagens samfunn. Økt fokus på kvinnelig kropp, 

særlig i media, har økt sannsynligheten for at kvinnekroppen blir objektivisert (Fredrickson & 

Roberts, 1997). Idealene, presentert i media og av signifikante andre knyttet til hva som er 

attraktivt er forskjellig fra kvinners faktiske kroppsutseende. Det er hevdet at det kvinnelige 

kroppsidealet er lenger unna en gjennomsnittlig kvinnekropp, enn hva forskjellen mellom det 
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mannlige kroppsidealet og en vanlig mannekropp er, dermed vil kvinner oppleve større 

diskrepans og dermed være mer misfornøyde med sitt utseende sammenlignet med menn 

(Kvalem & Wichstrøm, 2007). Kroppsidealene til menn og kvinner er også forskjellig, for 

mens kvinner streber etter å være tynne, streber menn etter en muskuløs kropp (McCabe & 

Ricciardelli, 2003). Smolak (2004) hevder at presset på unge jenter om å oppnå den voksne 

kvinnens tynnhetsideal ofte begynner tidligere, enn presset på gutter. Dette kan igjen føre til 

at kroppsevalueringer inkorporeres mer i selvet til jenter enn til gutter. Både gutters og jenters 

kroppsideal, kan imidlertid føre til mer skam og angst rundt egen kropp dersom de ikke 

oppnås (Calogero & Thompson, 2009). På grunn av større fokus på menns utseende i løpet av 

de siste årene (Olivardia et al., 2004), kunne en forvente at denne kjønnsforskjellen er mindre 

uttalt i dag enn det den var for noen år siden. Men det er fortsatt et åpent spørsmål om 

kjønnsforskjeller som har med kroppsbilde å gjøre har forandret seg i løpet av de siste årene, 

da studiene gjort hittil har basert seg på utvalg fra tidlig 1990- årene (Storvoll et al., 2005).  

Selv om resultatene våre indikerer at kvinner rapporterer å være mindre tilfredse med 

egen kropp, viser studier at også mange menn opplever å være utilfreds med egen kropp 

(Visser et al., 2014). Men om seksualiseringen av menns kropp i dagens vestlige samfunn 

henger sammen med objektivisering og misnøye med kroppen på samme måte som for 

kvinner er ukjent. Det finnes imidlertid grunner til å tro at dette forholdet vil være forskjellig 

for kjønn. Resultatene fra t-testen tyder på at kvinner tror at andres oppfatning av deres kropp 

er gjennomsnittlig lavere, enn det menn tror om hvordan andre vurderer deres kropp. Kvinner 

ser dermed ut til i større grad å bli påvirket av sosiale faktorer når det kommer til kroppens 

utseende. Amerikanske studier har vist at det er en økende bevissthet rundt det sosiale 

aspektet ved kroppsbilde hos kvinnelige college studenter, ved at de sammenligner deres 

utseende med andres, som i sin tur er relatert til mer negative evalueringer av kroppen 

(Davison & McCabe, 2005). Dermed kan det tenkes at mange kvinner vil være enda mer 

opptatt av hva en partner tenker om deres kropp enn vice versa. Dette finnes det støtte for i 

forskningslitteraturen som viser at selv om både kvinner og menn forbinder en 

tilfredsstillende seksuell erfaring med seksuell opphisselse og nytelse, er kvinner i tillegg 

opptatte av å være attraktive for sin partner (La Rocque & Cioe, 2011). Dette kan tenkes å 

være et resultat av at menn ikke har blitt sett på som seksuelle objekter i like stor grad som 

kvinner, og da kan det hende at attraktive menn kan nyte seksualiseringen av deres kropp uten 

de assosierte risikoene som kan følge med seksualisering hos kvinner (Visser et al., 2014). 

Det finnes også studier som hevder at kvinner er sosialisert til å tro at i hvilken grad de klarer 

å måle seg med tynnhetsidealet direkte kan gjenspeile hvorvidt andre vil vurdere dem som 
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tiltrekkende, mens det derimot viser seg at menn tror at andre karakteristika betyr mye også, 

når andre skal vurdere deres utseende (McCabe et al., 2006). Fredrickson og Roberts (1997) 

hevdet at kombinasjonen av disse konsekvensene av selvobjektivisering gjør at kvinner har 

høyere risiko for psykiske lidelser, som spiseforstyrrelser, depresjon, og seksuell dysfunksjon.  

Resultatene fra regresjonsanalysen viste en interessant kjønnsforskjell, nemlig at menn 

er mer seksuelt tilfredse enn kvinner. Dette funnet støttes i forskningslitteraturen (Haavio-

Mannila & Kontula, 1997; Purdon & Holdaway, 2006). Det kan ligge flere årsaksmekanismer 

bak dette funnet. En av dem kan være at funnet kan ses i lys av det foregående funn. Kan det 

være slik at en av grunnene til at kvinner er mindre seksuelt tilfredse enn menn, er at de også 

er mindre tilfredse med kroppen sin? Tidligere studier som har sett på denne kjønnsforskjellen 

gir støtte for en slik relasjon og hevder at antallet faktorer som bidrar til seksuell tilfredshet 

hos kvinner er flere og mer komplekse, enn for menn. En av disse faktorene er hevdet å være 

hvor opptatte kvinner er av kropp og utseende (Carpenter, Nathanson, & Kim, 2009). 

Forskning hevder at kroppsmisnøye vil føre til lavere seksuell tilfredshet hos kvinner 

(Woertman & Brink, 2012). Ettersom resultatene viser at kvinner er mindre tilfredse med 

kroppen sin enn menn, vil kvinner også være de som bekymrer seg mer over kroppen sin i 

seksuelle situasjoner. Forskning hevder at selv om kvinner og menn uttrykker lignende nivåer 

av prestasjonsbaserte avledninger i løpet av seksuell aktivitet, utviser kvinner høyere nivåer 

av kognitive avledninger og utseendebaserte avledninger under samleie enn menn (Meana & 

Nunnink, 2006). En av grunnene til dette kan være at kvinner sosialiseres til å være opptatt av 

utseende og hva som er idealet i det miljøet de er en del av (Fredrickson & Roberts, 1997). 

Derfor knyttes utseende hos kvinner til egenverdi og velvære i større grad enn det er tilfelle 

hos menn, og dermed blir kvinnene mer opptatt av diskrepansen mellom egen kropp og 

idealkroppen (Smolak & Murnen, 2011). Menn er ikke sosialisert inn i samme utseendekultur 

og utsettes dermed ikke for det samme presset (Grogan, 2007). Dersom dette er tilfellet for 

kvinner under samleie også, kan det være en av mulige forklaringer for hvorfor kvinner vil 

være mindre seksuelt tilfredse enn menn. Forskning hevder at kvinner på grunn av større grad 

av kroppsmisnøye, i større grad enn menn vil forsøke å skjule kroppen sin (Davison & 

McCabe, 2005), som igjen vil kunne føre til at det blir vanskeligere å kunne slappe av og nyte 

seksuelt. 

Purdon og Holdaway (2006) hevder at menn vil være mer seksuelt tilfredse enn 

kvinner fordi bevissthet rundt kropp under samleie ikke vil påvirke deres seksuelle tilfredshet 

slik den vil påvirke kvinners. Selv om menn også kan være bevisste på egen kropp i seksuelle 

situasjoner, hevder studier at denne bevisstheten ikke hemmer deres seksuelle fungering på 
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samme måte som den hemmer kvinnenes (Sanchez & Kiefer, 2007). Deres funn står i 

motsetning til våre resultater som indikerte at kjønn ikke hadde en direkte påvirkningseffekt 

på relasjonen mellom kroppsbilde og seksuell tilfredshet, og at kroppsbildeutvikling var viktig 

for både menns og kvinners seksuelle tilfredshet. Det finnes mye forskning som hevder at 

dårlig evaluering av kroppen predikerer lav seksuell tilfredshet for begge kjønn (Meana & 

Nunnink, 2006; Weaver & Byers, 2006; Wiederman, 2002; Woertman & Brink, 2012). Hvor 

opptatt man er av kropp, har vist seg å være den sterkeste prediktoren for kognitive 

avledninger i løpet av samleie både for menn og kvinner (Meana & Nunnink, 2006). Dersom 

en eller begge partnere er bekymret for hva den andre tenker om deres kropp, kan dette virke 

forstyrrende under samleie. Fokuset vil flyttes fra nytelse, til bekymringer rundt kropp, og 

dette vil påvirke hvor tilfredse de blir seksuelt (Wiederman, 2002). 

Selv om resultatene våre viser at menns kroppsbildeutvikling vil ha noe å si for menns 

seksuelle tilfredshet, kan funnet om at de er mer tilfredse enn kvinner indikere at det er en 

mulig kjønnsforskjell i hvordan sammenhengen mellom kroppsevaluering og seksuell 

tilfredshet utvikler seg. Sanchez og Kiefer (2007) undersøkte effekten bevissthet rundt egen 

kropp og skam over egen kropp har for seksuell opphisselse, orgasme og nytelse blant menn 

og kvinner. Resultatene deres viste at både menns og kvinners seksuelle tilfredshet vil 

påvirkes av skam over kroppen. Funnene deres viser at kvinner imidlertid rapporterte høyere 

grad av skam og bevissthet rundt egen kropp under samleie. Denne type skam hos kvinner var 

en sterkere prediktor for bevissthet rundt kropp under samleie, enn for menn (Sanchez & 

Kiefer, 2007). Disse forskerne undersøkte imidlertid ikke den helhetlige påvirkningen av 

kroppsbilde, slik vi gjør i denne studien, siden de i sine studier har et avgrenset fokus på skam 

over kroppen. Likevel belyser deres funn den viktige rollen bevissthet rundt kropp spiller for 

seksuell fungering, særlig for kvinner. Det hevdes også at menn er bedre til å hente seg inn 

igjen i nytelsen når de blir distrahert av bekymringer rundt kropp, sammenlignet med kvinner 

(Purdon & Holdaway, 2006). Disse funnene kan støtte opp under at det kan eksistere en 

kjønnsforskjell i hvordan sammenhengen mellom kroppsbilde og seksuell tilfredshet utvikler 

seg.  

Alt tatt i betraktning foreslår våre funn, og funn fra tidligere forskning, at evalueringer 

av egen kropp i løpet av seksuell aktivitet spiller en viktig rolle i seksuell tilfredshet hos både 

menn og kvinner. Det ser ut til at kvinner allikevel påvirkes mer av kroppsidealer, og dette 

kan muligens være en av grunnene til at kvinner er mindre seksuelt tilfredse. Under seksuell 

aktivitet rettes fokus på kroppen. For de kvinnene som ikke er fornøyd med sin kropp kan 

dette fokuset skape en rekke negative tanker om egen kropp som vil stå i veien for den 
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seksuelle nytelsen (Pujols et al., 2010). Funnet vårt om at menn er mer seksuelt tilfredse enn 

kvinner er konsistent med objektiviseringsteorien, og med tidligere forskning knyttet til 

kvinners seksuelle tilfredshet (Fredrickson & Roberts, 1997; Steer & Tiggemann, 2008). 

Kvinnenes internalisering av et seksualisert mannlig blikk under samleie, kan øke 

sannsynligheten for en vanemessig kroppsevaluering (Fredrickson & Roberts, 1997), samt 

kunne føre til kroppsfikserte forstyrrelser i løpet av seksuelle aktiviteter (Purdon & Holdaway, 

2006). Kvinner vil dermed kunne tenke på hvordan de tar seg ut for partner under samleie og 

hvordan partner vurderer dem. På denne måten vil de være et objekt som kan velges og vrakes 

av en partner, og det seksuelle møtet vil i større grad handle om de vil bli akseptert enn det vil 

handle om tilfredshet og nytelse. Jo mer kvinner internaliserer de uoppnåelige 

utseendeidealene fra omgivelsene sine, jo mer vil de skamme seg over sin egen kropp og 

dermed være mindre tilfredse seksuelt (Calogero & Thompson, 2009). De vil trolig være 

mindre tilfredse enn menn, ettersom kvinner i større grad enn menn er opptatt av det sosiale 

aspektet av kroppen, de sammenligner deres utseende med idealene i omgivelsene i større 

grad enn menn og er samtidig mer engstelig for andres vurderinger av deres utseende. 

Ettersom kvinner er mindre fornøyd med kroppen sin enn menn, vil kvinner også i større grad 

enn menn forsøke å skjule kroppen sin (Davison & McCabe, 2005), som igjen vil føre til at 

det kan bli vanskeligere å kunne slappe av og nyte seksuelt.  

Interaksjonen mellom andres oppfatning av egen kropp og utvikling av BMI når det 

gjelder seksuell tilfredshet 

Av de mest interessante funn i denne studien var at relasjonen mellom utviklingen i 

BMI og seksuell tilfredshet, avhenger av nivået på hva en tenker at andre synes om egen 

kropp. Resultatene viste at dersom en tror at andre oppfatter en som pen/ kjekk, eller normal 

og en samtidig viste en positiv BMI - utvikling var en mer seksuelt tilfreds som voksen. Hvis 

en derimot trodde at andre ikke likte en og en hadde den samme BMI - utviklingen gjennom 

tenårene, var en mindre seksuelt tilfreds i voksen alder. Denne interaksjonen forklarte også 

mest av variansen i seksuell tilfredshet, av alle studievariablene i vår modell. Det er per i dag 

ingen forskere som har undersøkt denne interaksjonseffekten i eget forskningsdesign, og 

dermed er dette resultatet særlig interessant. 

Vi ser av resultatene at BMI hadde en jevn økning i det ungdom gikk over til å regnes 

som voksne. Utviklingen i BMI ser ut til å være relatert til oppfattet jevnaldrenes norm for 

kropp og kroppsutseende, og dette finnes det støtte for i forskningslitteraturen (McCabe & 

Ricciardelli, 2001; Paxton, 1996; Trogdon et al., 2008). Studier hevder at tenåringer tilpasser 
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seg oppfatninger og atferd som praktiseres innad i venneflokken, for å bli akseptert blant sine 

jevnaldrende (Field et al., 2001). Ungdommer med høy BMI får flere tilbakemeldinger på at 

de bør gjøre noe med kroppen, enn ungdommer med lav BMI. Mens de førstnevnte presses til 

vektreguleringsstrategier som slanking, mottar ungdommer med lav BMI færre 

tilbakemeldinger på hvordan kroppen ser ut, og de får gjerne færre oppfordringer om å legge 

på seg eller øke muskelmassen(McCabe & Ricciardelli, 2001). Resultatene våre viser at jenter 

tror at andres oppfatning av kroppen deres er gjennomsnittlig lavere enn det guttene tror. En 

av grunnene til dette kan være at en betydelig andel tenåringsjenter snakker om vekt og 

slanking med sine jevnaldrende (Paxton, 1996). Forskning hevder at jenter derfor, i større 

grad enn gutter, blir misfornøyde med kroppen sin og det blir i neste omgang mer sannsynlig 

at de også blir mer opptatt av slanking enn gutter (Vincent & McCabe, 2000). Tynnhetsidealet 

formidles på denne måten og forsterkes ytterligere gjennom en rekke ulike sosiale kilder, 

hovedsakelig foreldre, jevnaldrende og media (Kvalem & Wichstrøm, 2007). Ulik påvirkning 

fra venner og media kan også komme i et vekselforhold. For eksempel kan jenter snakke med 

venninner om kroppen til popstjerner eller modeller, og slik forsterkes tynnhetsidealet som 

presenteres i media (Jones, Vigfusdottir, & Lee, 2004). Gjennom delte normer for utseende, 

utseendebasert mobbing, samtaler jevnaldrende har med hverandre og modellæring, danner en 

tenåringsgutt og tenåringsjente seg en oppfatning hva de andre vil tenke om eget utseende og 

kropp (Dohnt & Tiggemann, 2006).  

Tidligere studier har hevdet at hvordan vi tror at andre vurderer kroppen vår, vil være 

med og påvirke hvordan vi tenker om oss selv (Tantleff-Dunn & Gokee, 2002). Hvordan 

andre faktisk oppfatter kroppen vår har imidlertid vist seg å påvirke oss mye mindre (Tantleff-

Dunn & Gokee, 2002). Jenter og gutter i vår studie, som gjennomsnittlig hadde en positiv 

utvikling i BMI (i form av høyere BMI-verdi) gjennom ungdomsalderen og som trodde at 

jevnaldrende vurderte deres kroppsutseende positivt, viste seg å være mer seksuelt tilfredse i 

voksen alder enn de som trodde at andre vurderte deres kropp negativt. Dersom jevnaldrende 

har en påvirkningseffekt når det gjelder en ungdoms kroppsbildeutvikling, er det sannsynlig at 

denne personen også vil være bevisst hvordan partneren oppfatter kroppen og dette vil påvirke 

kroppsevalueringer i seksuelle situasjoner i voksen alder (Tantleff-Dunn & Gokee, 2002). Det 

kan tenkes at dersom en i ungdomsårene oppfattet at jevnaldrende tenkte negativt om egen 

kropp grunnet økt BMI, kan man ha internalisert et negativt bilde av egen kropp (Fredrickson 

& Roberts, 1997). Som følge av en slik internalisering, vil man kunne være mer tilbøyelig til å 

tenke at partneren oppfatter egen kropp i en negativ forstand i ung voksen alder, og dermed 

vil man kunne bli mindre seksuelt tilfreds (Holt & Lyness, 2007). Resultatene våre tyder på at 
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denne interaksjonseffekten vil være den samme for både menn og kvinner, men menn 

rapporterte at de føler høyere seksuell tilfredshet. Siden det hevdes at kvinners 

tiltrekningskraft avhenger av at hun skal være visuelt tilfredsstillende for sin mannlige partner 

(Wiederman, 2002), kan det tenkes at mange kvinner vil være enda mer opptatt av hva en 

partner tenker om deres kropp enn vice versa, som kan være en av grunnene til at de vil være 

mindre seksuelt tilfredse enn menn.  

At det vi tror at andre tenker om vår kropp påvirker seksuell tilfredshet, finnes det 

støtte for i forskningslitteraturen (Holt & Lyness, 2007). Holt og Lyness (2007) undersøkte 

nettopp sammenhengen mellom det kvinner og menn tror at andre tenker om kroppen og 

påvirkningen det har på deres seksuelle tilfredshet, og de fant en signifikant sammenheng. I 

likhet med våre funn, fant Holt og Lyness (2007) i sin studie at dersom en person tror at 

partneren tenker positivt om en, vil personen oppleve høyere grad av seksuell tilfredshet. 

Dersom personen derimot oppfatter at partneren tenker negativt om en, vil personen oppleve 

lavere grad av seksuell tilfredshet. Fenomenet hva vi tenker at andre tenker om oss har vært 

kjent lenge i forskningslitteraturen. Goffman (1959) hevdet at dersom en person definerer en 

gitt situasjon som reell, så vil den definisjonen ha reelle konsekvenser. Dersom vi tolker 

funnet vårt ut fra en slik forståelsesramme, vil en manns eller kvinnens definisjon av hva den 

andre tenker om deres kropp, uansett om den er riktig eller gal, ha reelle konsekvenser for 

hans eller hennes seksuelle tilfredshet. 

Interaksjonseffekten mellom BMI utvikling og det en tror at andre tenker om egen 

kropp forklarte mest av variansen i seksuell tilfredshet og mer enn det egen kroppsevaluering 

forklarte. Det at mer av variansen i seksuell fungering forklares av oppfattet andres evaluering 

av kroppen enn egen kroppsevaluering, er i tråd med tidligere forskning (Wiederman & Hurst, 

1998).Wiederman og Hurst (1998)undersøkte den relative innflytelsen egen kroppsevaluering 

sammenlignet med oppfattet andres evaluering av kroppen hadde for seksuell fungering hos 

kvinner. De fant ut at BMI og oppfattet andres evaluering av kropp var bedre prediktorer for 

seksuell tilfredshet med en partner enn egen kroppsevaluering. Selv om det kvinnelige 

tynnhetsidealet og det muskuløse mannlige idealet som kommuniseres gjennom media og 

signifikante andre er urealistiske for de fleste, opplever kvinner og menn press til å strebe 

etter å oppnå disse idealene (Sanchez & Kiefer, 2007). Klarer man ikke å nå idealene kan det 

føre til at man skammer seg over kroppen sin, og engster seg for at andre skal vurdere 

kroppen deres negativt (Calogero & Thompson, 2009). Engstelsen kan i sin tur føre til en 

rekke negative konsekvenser da forskning har vist at både menns og kvinners oppfatning av 

partnerens kroppsideal er upresis. Kvinner tror for eksempel at deres partnere foretrekker 
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tynnere kroppsfigur enn deres partnere faktisk foretrekker, og både menn og kvinner 

overestimerer blant annet bryststørrelsen foretrukket av det motsatte kjønn (Tantleff-Dunn & 

Gokee, 2002). En studie som har undersøkt diskrepansen mellom kvinners egen 

kroppsevaluering og det kvinner tror er partnerens vurdering av deres kropp, viste at denne 

oppfattede diskrepansen forklarte mest av variansen i kroppsmisnøye, spiseforstyrrelser og 

psykisk helse (Tantleff-Dunn & Thompson, 1995). Opptattheten av denne diskrepansen har 

også vist seg gjennom forskning å ha seksuelle implikasjoner. Masters og Johnson (1970) var 

blant de første til å hevde at bevissthet på kropp under seksuelle aktiviteter, hemmet både 

menns- og kvinners seksuelle tilfredshet. De viste at når fokuset ble rettet mot utseendet og 

dermed vekk fra seksuell nytelse, kunne menn oppleve ereksjonsproblemer, mens kvinner 

kunne oppleve tap av seksuell lyst. Når mennesker blir forstyrret av utseenderelaterte 

bekymringer, kan de bli mindre i stand til å slappe av og nyte seksuelt, noe som kan påvirke 

deres seksuelle tilfredshet (Dove & Wiederman, 2000). 

Sammenhengen mellom andres oppfatning av egen kropp, BMI og seksuell tilfredshet 

kan forstås gjennom objektiviseringsteori. Ettersom man gradvis legger på seg i løpet av 

tenårene og samtidig kan tro at andre tenker negativt om egen kropp på grunn av utviklingen 

som skjer, kan en til slutt internalisere dette negative bildet av kroppen sin, og dette vil føre til 

skam ettersom kroppen ikke når opp til idealet (Zurbriggen, Ramsey, & Jaworski, 2011). 

Skammen kan ødelegge for seksuell nytelse i ung voksen alder, ved at den øker kognitiv 

opptatthet av kropp i seksuelle situasjoner (Masters & Johnson, 1970). Når denne typen 

bevissthet knyttet til egen kropp øker, vil den seksuelle tilfredsheten gå ned for både menn og 

kvinner. Resultater fra flere studier støtter opp om denne forklaringsmodellen. Sanchez og 

Kiefer (2007) fant blant annet ut fra et stort utvalg av menn og kvinner, at forholdet mellom 

skam over kroppen og seksuelle problemer var mediert av et negativt kroppsfokus i løpet av 

seksuelle aktiviteter.  

Styrker og begrensninger  

Denne studien har forsøkt å få frem en bred forståelse for hva som påvirker 

ungdommers kroppsbildeutvikling, og hvordan dette er relatert til seksuell tilfredshet som 

voksen. Det finnes flere styrker ved denne studien. En av dem er tilgangen til longitudinelle 

data. Mye av den tidligere forskningen i feltet er basert på tverrsnittstudier, mens 

ungdommene i denne studien blir fulgt over en 13 - års periode. Det longitudinelle designet 

med fire måletidspunkt og oppstart når ungdommene er tidlig i tenårene muliggjør beskrivelse 

av mønstre i utvikling over tid. Fordelene ved å bruke et longitudinelt design i denne studien 
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er at man undersøker psykologiske, biologiske og sosiale fenomen over lenger tid. I tillegg 

har studien et stort antall deltagere og kan dermed gi en god innsikt i relasjonen mellom 

kroppsbilde og seksuell tilfredshet. En annen fordel er at den høye svarprosenten ved T1 som 

var på 97%, og selv med mye frafall over tid er det samlet data for et betydelig antall personer. 

Datainnsamlingen har i tillegg foregått i skoletiden på ungdoms- og videregående skoler i 

ulike deler av landet, og derfor anses utvalget å representere populasjonen relativt bra og gi et 

relativt godt bilde av den typiske variasjonen for ungdom i Norge. I tillegg inkluderer dette 

utvalget begge kjønn, i motsetning til mange tidligere studier som kun har fokusert på jenter. 

Ved tolkning av resultater fra denne studien bør flere begrensninger også tas i betraktning. 

Fordelene ved å utføre en longitudinell studie er at temporal rekkefølge kan undersøkes. Man 

kan si noe om hva som kommer først, men kan dessverre ikke gi noe konkluderende svar om 

kausalitet. I materialet finnes også subgrupper, 67 ungdoms- og videregåendeskoler, det betyr 

at det ikke er et enkelt random sample som den gjennomførte statistikken i oppgaven 

forutsetter. Subgrupper i utvalget tilsier ideelt sett anvendelse av flernivåanalyse (Cohen et al., 

2003), men det ligger utenfor rammen for denne hovedoppgaven. Dermed tar jeg et lite 

forbehold om at resultatene kunne ha vært litt annerledes.  

Operasjonalisering. En metodologisk styrke ved denne studien er at skalaene benyttet 

fra datasettet til «Ung i Norge» er veletablerte skala som har blitt undersøkt gjennom tidligere 

forskning. En vil derfor anta at reliabilitet og reliabilitetstolkninger vil være akseptable i 

lignende populasjoner, i likhet med den foreliggende studien. Både kroppsbildemålet og 

seksuell tilfredshet, baserer seg på allerede utprøvde spørsmålsbatteri med akseptabel 

reliabilitet (Derogatis, 1997; Harter, 1988). Likevel er det noen potensielle svakheter ved 

studien knyttet til operasjonalisering av variablene. Av tabell 1 så vi at de to faktorene for 

kroppsbildevariablene korrelerte med .470, noe som impliserer at faktorene har noe unikt ved 

seg på hvert tidspunkt. Det er noe som fremtrer ulikt, og vi måler dermed ikke helt det samme 

fenomenet ved de to måletidspunktene. For å studere kroppsbildeutviklingen longitudinelt 

hadde vi bare data tilgjengelig fra to målingstidspunkter T1 og T4, og vi får dermed ikke et 

fullstendig longitudinelt bilde av utviklingen slik som vi for eksempel fikk for BMI der vi 

hadde alle mål fra alle fire tidspunkter tilgjengelig. Pubertet og andres oppfatning av egen 

kropp ble målt gjennom svar på kun ett spørsmål, på grunn av det får man ikke målt 

spørsmålenes interne konsistens, som er et av flere mål på reliabilitet (Eikemo & Clausen, 

2007). Pubertet er derfor et svakt mål. Det kan kanskje tenkes å være årsaken til at 

pubertetstiming ikke har statistisk signifikant effekt på seksuell tilfredshet. Ideelt skulle 

pubertetstiming vært målt bedre. Respondentene ble spurt om selv å vurdere om de har 
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kommet i puberteten tidligere eller senere enn andre på samme alder, og dette spørsmålet gir 

mulighet for feilmåling da svarene er basert på tenåringers subjektive vurderinger av 

pubertetstiming, mer enn objektive mål som for eksempel tidspunkt for første menstruasjon 

eller stemmeskifte. Selv om pubertetstiming ble målt kun gjennom ett spørsmål har noen 

forskere hevdet adekvat begrepsvaliditet for dette målet i løpet av tidlige- og midten av 

ungdomsårene (Alsaker, 1992), noe som kan tyde på at man har målt det man ønsker å måle. 

Andres oppfatning av egen kropp baseres på spørsmålet om hvor pen eller kjekk en selv tror 

at andre synes en er. Spørsmålet gir mulighet for feilmåling, ettersom man tapper den 

subjektive opplevelse av hva andre tenker om en, snarere enn et objektivt mål på hva de 

faktisk tenker. Dette var imidlertid det mest nærliggende målet i datamaterialet, for at vi 

skulle kunne se effekten av andres oppfatning av kroppen. Interaksjonseffekten mellom 

andres oppfatning av egen kropp og BMI-utvikling kan også tenkes å være noe ustabil, 

ettersom disse to variablene ble målt med kun ett item hver. Dette kan føre til ustabil 

interaksjon målingsmessig, selv om interaksjonen statistisk sett er signifikant. 

Korrelasjonsmatrisen viser relativt svake korrelasjoner, de kan ha med målingene å gjøre, 

eller de kan også være uttrykk for at det er andre variabler som påvirker seksuell tilfredshet 

enn de som er tatt i betraktning. 

Validitet betyr gyldighet, og forteller om man måler det man har ønsket å måle. Å 

diskutere variablenes validitet innebærer å overveie eventuelle teoretiske definisjoner og 

operasjonaliseringer, men også vurdere alternative tolkninger. Det er fire ulike former for 

validitet: begrepsvaliditet, som stiller spørsmål ved om man måler det man ønsker å måle, 

statistisk validitet, som undersøker om de observerte effektene er reelle eller ikke, intern 

validitet som dreier seg om berettigelsen av kausale fortolkninger og ekstern validitet som 

stiller spørsmål ved om det lar seg gjøre å generalisere fra en situasjon til en annen (Eikemo & 

Clausen, 2007). Begrepsvaliditeten vil variere med de ulike målene, og der det bare er et item 

vil begrepsvaliditeten kunne diskuteres. Når det gjelder statistisk validitet, kan det være 

forutsetninger som ikke er til stede, subgruppe - effekter hvor man forutsetter enkelt tilfeldig 

utvalg (Cohen et al., 2003). Intern validitet gjenstår uavklart da vi ikke kan snakke om 

kausalitet. Den eksterne validiteten i form av å generalisere til en populasjon, vil antas å være 

relativt bra. 

Utvalgsstørrelse. Antall deltakere sank fra 12287 personer ved T1 til 2890 personer 

ved T4. Det kan være slik at de personene som falt fra er karakteristisk annerledes på de 

variablene vi måler, enn de som deltok helt til T4. Det å analysere kun de som har svart ved 

T1 og fortsatt var med ved T4, kan dermed resultere i et skjevt utvalg på grunn av mye frafall. 
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Det kan foreligge en seleksjonsbias, ettersom utvalget vi analyserer på første tidspunkt kan 

være noe forskjellig fra utvalget vi ender opp med. I utgangspunktet var det flere jenter som 

deltok i studien, og denne skjevfordelingen var stabil gjennom alle målingene. Dette er 

imidlertid en vanlig tendens i forskning og særlig blant ungdom (Storvoll et al., 2005). Denne 

tendensen er problematisk fordi det gjør at man får mindre generaliserbare funn knyttet til 

utviklingen av guttenes kroppsbilde, noe det i utgangspunktet eksisterer mye mindre 

kunnskap om sammenliknet med jentenes utvikling av kroppsbilde. Det kan også sees på som 

en begrensning at undersøkelsen kun inkluderer ungdom fra de gjennomsnittlig er 15 år, siden 

forskning viser at kroppsbildet utvikles allerede fra tidlig barndom (Smolak, 2011).  

Selvrapportering. Systematisk feilrapportering er alltid et potensielt problem når 

datainnsamlingen gjøres med selvrapportering. Det antas at informantene ofte kan ha lett for å 

gi sosialt ønskelige svar. Både kroppsbilde og seksuell tilfredshet er sensitive temaer. Det er 

verken lett å tilstå at man er misfornøyd med sexlivet eller at man har feilet på et så sentralt 

område i livet (Haavio-Mannila & Kontula, 1997). Det kan forekomme underrapportering 

eller overrapportering av ulike fenomen. Derfor eksisterer muligheten for systematisk 

feilrapportering, og gjør at reliabiliteten av resultatene kan ha blitt svekket. Videre finnes det 

en mulighet for at gutter kunne gitt høyere skåre på noen spørsmål vedrørende 

kroppsbildeevaluering fordi det er forventet at de skal være fornøyd (Muth & Cash, 1997). 

Den motsatte tendensen kunne tenkes å eksistere hos jenter. I tillegg er det større 

sannsynlighet for feilrapportering i forhold til BMI, fordi det kan tenkes at ungdommene ikke 

kjenner sin egen høyde og vekt og dermed rapporterer feil. Forskning har imidlertid funnet at 

selvrapportert vekt og høyde er reliabelt (Bearman, Presnell, Martinez, & Stice, 2006). Det 

viser seg også at det er et misforhold mellom hvor mange som faktisk er overvektige og 

hvordan ungdommer beskriver seg selv. En undersøkelse gjort på ungdommene fra «Ung i 

Norge» studien viste at forholdsvis flere jenter (21%) enn gutter, beskriver seg som ganske 

eller svært tykke, trass i at reelt sett er bare 12% av jentene det. I dataene finnes også det 

omvendte forholdet når det gjelder guttene hvor av de 20% av guttene som er overvektige, er 

det bare 13% som ser på seg selv som ganske eller svært tykke (Kvalem & Wichstrøm, 2007). 

Til tross for dette er det fordeler med spørreskjema når det dreier seg om sensitive tema som 

kropp, pubertet, andres oppfatning av en selv og seksuell tilfredshet. Det kan være at 

deltakerne svarer mer ærlig på personlige og vanskelige spørsmål når man bruker et 

spørreskjema sammenliknet med hva de ville gjort i en intervjusituasjon. 

Generaliserbarhet. Frafall er et potensielt problem for generaliserbarheten ved alle 

longitudinelle studier. Ved den første datainnsamlingen for «Ung i Norge» var frafallet på 



 

  

45 

 

3 %. Dette er et relativt lavt frafallstall sammenlignet med andre studier. Likevel kan en mulig 

begrensning være at de som faller fra underveis er de med mest seksuelle problemer eller 

kroppsmisnøye, og i så måte dem vi er mest interesserte i å undersøke. Generaliserbarheten 

påvirkes samtidig av at undersøkelsen ble gjennomført på skolen. Siden noen videregående 

skoler ikke varer fullt tre år, og noen elever slutter på skolen underveis, var det 20 % av 18 

åringene som ikke gikk på videregående skole i 1992 (Wichstrøm, 1995). Det var langt mer 

frafall frem til T4. Det kan likevel argumenteres for at denne studien er relativt representativ 

og generaliserbar, med tanke på det store utvalget, gode utvalgsmetoder og den høye 

svarprosenten (Wichstrøm & Kvalem, 2007). Undersøkelsen baserer seg på ungdom i Norge, 

som er et relativt etnisk homogent vestlig land. Det kan derfor ha vært karakteristikker ved 

den norske kulturen, som for eks. likestillingsaspektet i forhold til kjønn, som kan ha påvirket 

utviklingsbildet (Holsen et al., 2012). 

Konklusjon 

Til tross for noen begrensninger utvider denne studien vår forståelse for hvordan 

sammenhengen er mellom utvikling av kroppsbilde og dens prediktorer, og hva disse har å si 

for seksuell tilfredshet. Funnene gir informasjon om et relativt stort utvalg ungdommer fulgt 

til voksen alder. Resultatene fra denne longitudinelle studien indikerer at utvikling når det 

gjelder kroppsevaluering i løpet av tidlige ungdomsår er relatert til seksuell tilfredshet i 

voksen alder for både menn og kvinner. Den tidlige kroppsevalueringen persisterer og er med 

i det seksuelle møtet som voksen. Det er få studier som har undersøkt denne longitudinelle 

sammenhengen, og dermed er funn fra denne studien interessante. Menn viser seg å være mer 

seksuelt tilfredse, mens kvinner gjennomsnittlig er mindre fornøyd med sin kropp. Disse funn 

kan indikere at det er en mulig kjønnsforskjell i hvordan sammenhengen mellom 

kroppsevaluering og seksuell tilfredshet utvikler seg. Tendensen til selvobjektivisering viser 

seg å være en plausibel forklaring for våre funn. Våre resultater viser at balansen av hva en 

tror at andre tror om egen kropp og hvordan en selv ser ut, er viktig for å være seksuelt 

tilfreds i voksen alder for både menn og kvinner. Det finnes per i dag ingen studier som har 

undersøkt hvorvidt den kombinerte effekten av oppfattet jevnaldrenes synspunkt om kropp og 

BMI utvikling gjennom ungdomsalderen vil være relatert til seksuell tilfredshet i voksen alder 

i eget forskningsdesign. Dermed bidrar denne studien med nye funn. Blir kroppen for mye et 

objekt, og en i tillegg tenker at andre ikke liker kroppens utvikling kan man gå over i uheldige 

mønstre som spiseforstyrrelser, men det kan også få utslag på om man klarer å nyte seksuelt 
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(Fredrickson & Roberts, 1997). Dersom en ser på seg selv som objekt vil en være opptatt av 

hvordan partner vil at man skal være og hva partner tenker om eget kroppsutseende i løpet av 

samleie. Dersom en tenker at andre har en negativ oppfatning av en virker det ut fra våre 

resultater som om internaliseringen av andres oppfatning spiller mest inn i det seksuelle 

samspillet, og hindrer en i å nyte seksuelt uavhengig av hva speilbildet sier. Tidligere 

forskning på kroppsbilde og seksuell tilfredshet har overveiende fokusert på kvinner, mens 

denne studien også gir et innblikk i hvordan kroppsbildeutvikling også påvirker menns 

seksuelle tilfredshet. 

Implikasjoner for klinisk arbeid/framtidig forskning 

Det finnes en rekke biologiske årsaker til lav seksuell tilfredshet, men denne oppgaven 

belyser viktigheten av å utforske de psykologiske og sosiale bidragene i tillegg. 

Forskningsmodellen vår forklarer 8,5 % av variansen i seksuell tilfredshet, og gitt dette bør 

fremtidig forskning ta for seg en enda mer omfattende og interaktiv modell i forklaringen av 

et så komplekst fenomen som seksuell tilfredshet er. Studien vår avdekker at 

kroppsbildeutvikling er en viktig forklaringsfaktor og det trengs i dag enda mer longitudinell 

forskning på relasjonen mellom kroppsbildeutvikling og seksuell tilfredshet. Tidligere 

forskning har i stor grad basert seg på mennesker fra vestlige land og heteroseksuelle. En kan 

stille spørsmål ved i hvilken grad disse funnene passer til andre etniske grupper og personer 

med en annen seksuell orientering. Det er også viktig at fremtidig forskning utforsker de 

individuelle forskjellene av ulike seksualpartnere, da denne oppgaven belyser hvor viktig det 

er å undersøke også det sosiale aspektet ved relasjonen mellom kroppsbilde og seksuell 

tilfredshet. Verbale eller atferdsmessige reaksjoner på kroppsutseendet gitt av partner kan ha 

viktig påvirkning på kroppsbilde og seksuell fungering (Cash & Pruzinsky, 2004). Med tanke 

på utarbeiding av terapeutiske intervensjoner bør fremtidig forskning særlig fokusere på hva 

som kan gjøres så ikke mennesker vender all fokus mot egen kropp under samleie, og man bør 

fokusere på hvordan man klinisk kan forebygge at slik fokus hemmer seksuell fungering. 

Selv om forskningen som har med kroppsbilde og seksuell tilfredshet å gjøre er 

begrenset, har den viktige kliniske implikasjoner. Bekymringer rundt kropp er viktige å ta opp 

særlig med kvinner i terapi (Wiederman, 2002), men denne typen bekymringer innebærer 

signifikant stress for menn også. Dermed kan det ved å forske mer på sammenhengen mellom 

kroppsbilde og seksuell tilfredshet utvikles intervensjoner for par som opplever lav seksuell 

tilfredshet i forholdet. Det at psykologiske og sosiale variabler kan predikere grad av seksuell 
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tilfredshet i voksen alder, gir en indikasjon for terapeutisk fokus med tanke på for eksempel 

seksuelle problemer i parforhold. Pope, Phillips, og Olivardia (2000) fant at de fleste menn 

som unngikk samleie fordi de var misfornøyd med kroppen ikke fortalte partneren om 

grunnen til at de trekker seg unna. Dersom en er misfornøyd med kroppen og unngår et 

seksuelt samspill, er det derfor sannsynlig at grunnen vil holdes hemmelig for partneren. 

Motparten kan muligens i andre rekke føle seg avvist og forvirret over partnerens 

tilbaketrekning. Et slikt mønster kan lett utvikles til en ond sirkel som skaper problemer i 

forholdet. Klinikere bør være klar over at kroppsmisnøye i løpet av samleie kan være tilstede 

for en betydelig andel kvinner også, særlig blant kvinner som søker hjelp for seksuelle 

problemer, spiseforstyrrelser eller går i parterapi. Klinikere bør ikke anta at økt 

kroppsstørrelse, eller et negativt kroppsbilde nødvendigvis fører til negativt fokus på kroppen 

i løpet av samleie, eller at en tynn kropp, eller et generelt positivt kroppsbilde forsikrer en mot 

å føle seg hemmet i løpet av samleie. De potensielle effektene av ulike partnere, ulike 

situasjoner og ulike seksuelle situasjoner på kroppsbilde bør også undersøkes (Cash & 

Pruzinsky, 2004). Behandlings- og intervensjonsprogrammer bør imøtekomme de spesifikke 

behovene til både menn og kvinner. Mens menn ønsker å øke kroppsmassen, ønsker de fleste 

kvinner å gå ned i vekt (McCabe & Ricciardelli, 2003), og disse forskjellene er viktig å ha 

med seg når en skal utvikle passende intervensjoner. Med tanke på forebygging er det mulig 

at det er for sent å begynne slikt arbeid i ungdomstiden fordi holdningene til kropp og 

utseende hos den unge allerede da er veletablert. Denne studien har også belyst hvor viktig det 

er å finne ut hvor kroppsmisnøyen hos tenåringer kommer fra, for et slikt funn vil være et steg 

nærmere forebygging og behandling av både spiseforstyrrelser og depresjon (Smolak, 2004), i 

tillegg til seksuell dysfunksjon i voksen alder. 
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Vedlegg 1  

 

Nedenfor presenteres variabler i den “fullstendige” regresjonsmodellen i 

analysestrategien som inkluderer uavhengige variabler, doble- og triple interaksjoner, samt 

baselinevariabler. 

 

Variabler 

Seksuell tilfredshet 

Kjønn 

Andres oppfatning av egen kropp 

Pubertetstiming 

Kroppsbildeutvikling 

BMI utvikling 

BMI T1 

Kroppsbilde T1 

 

Kjønn * kroppsbildeutvikling 

Kjønn X BMI utvikling 

Andres oppfatning * kroppsbildeutvikling 

Andres oppfatning av egen kropp * BMI utvikling 

Pubertetstiming *Kroppsbildeutvikling 

Pubertetstiming * BMIutvikling 

 

Kroppsbildeutvikling*KroppsbildeT1 

BMIutvikling*BMIT1 

Kroppsbildeutvikling*Kroppsbilde T1*Kjønn 

Kroppsbildeutvikling*Kroppsbilde*andres 

oppfatning av egen kropp 

Kroppsbildeutvikling*Kroppsbilde*pubertetstiming 

BMIutvikling*BMIT1*kjønn 

BMIutvikling*BMIT1*andres oppfatning 

BMIutvikling*BMIT1*pubertetstiming 
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Vedlegg 2  

 

Testing av trippelinteraksjonene 

Den totale modellen med alle dobbelt-interaksjonene sammen med hovedeffektene (set A) og 

trippelinteraksjonene (set B) gav R
2

y.AB = .093. Ved å ta ut alle trippelinteraksjonene ble  

 R
2

y.A = .089. Testing av tilskuddet fra trippelinteraksjonene blir da: 

                           

                                   (R
2
y.AB        -    R

2
y.A) /kB 

                   F  =    ------------------------------------        Formel 5.5.1 i (Cohen et al., 2003) 

                             (1 - R
2

y.AB ) /( N -  kA  -  kB – 1) 

                             

                                      (.093        -    .089) /  6                         .0006667 

                   F6,1915  =    ------------------------------------ =  -------------------- = 1.407; p>.01 

                                   (1 - .093) /( 1937 -  15  -  6 – 1)         .000474 

 

Dette viser altså at bidraget fra settet av de 6 trippelinteraksjonene ikke ble signifikant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

62 

 

Vedlegg 3 

 

Utregning av interaksjonseffekt:  

Med utgangspunkt i estimeringsmodellen presentert nedenfor, regner vi ut 

interaksjonseffekten mellom BMI utvikling og andres oppfatning av egen kropp. 

 

Variabler M SD N 

Seksuell tilfredshet 3.304 .910 1970 
Kjønn .59 .493 1970 
Andres oppfatning av egen kropp 3.10 .651 1970 
Kroppsbildeutvikling 2.45 8.95 1970 
BMI utvikling -110.77 58.84 1970 
BMI T1 20.02 2.63 1970 
Kroppsbilde T1 2.59 .66 1970 

 

Vi setter opp regresjonsligning, hvor X1 = kjønn.  X2 = andres oppfatning, X3 = utvikling i 

kroppsbilde, X4 = utvikling i BMI, X5 = BMI T1 og X6 = Kroppsbilde T1 

 

Y = 1.665 – .191X1 + .157 X2 + .025 X3 – .004 X4 + .002 X2X4 + .024 X5 + .354 X6 

Y= a+bX4 

 

For gutter med gjennomsnittlig verdi på alle variabler blir regresjonsligningen:  

Y = 1.665 - .191X1 + .157 X2 + .025 X3 - .004 X4 +.002 X2X4 + .024 X5 +.354 X6 

 

Y = 1.665 -.191*0 + .157 *3.10 + .025*2.46 - .004 X4 +.002*3.10X4 + .024*20.02 

+.354*2.59 

 

Y= 3.616 + .0022 X4 

 

For gutter med et standardavvik over gjennomsnittet på alle variabler blir regresjonsligningen: 

Y = 1.665 - .191X1 + .157 X2 + .025 X3 - .004 X4 +.002 X2X4 + .024 X5 +.354 X6 

 

Y = (1.665+.2853 + .54379 + 1.1556+.5889) – (.004 – .002*2.751) X4 

 

Y= 4.238 + .0035 X4 

 

For gutter med et standardavvik under gjennomsnittet på alle variabler blir 

regresjonsligningen: 

Y = 1.665 - .191X1 + .157 X2 + .025 X3 - .004 X4 +.002 X2X4 + .024 X5 +.354 X6 

 

Y =  1.665 – (.191*0) + .157 *(3.10 - .651) + .025*(2.46 – 8.95) - .004 X4 +.002*3.10X4 + 

.024*20.02 +.354*2.59 

 

Y= 2.993 + .0009 X4 
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For jenter med gjennomsnitllig verdi på alle variabler blir regresjonsligningen: 

Y = 1.665 – 0.191X1 + .157 X2 + .025 X3 - .004 X4 +.002 X2X4 + .024 X5 +.354 X6 

 

Y = 1.665 -.191*1 + .157 *3.10 + .025*2.46 - .004 X4 +.002*3.10X4 + .024*20.02 

+.354*2.59 

 

Y = 2.507 + .0022 X4 

 

For jenter med et standardavvik over gjennomsnittet på alle varabler blir regresjonsligningen: 

Y = 1.665 - .191X1 + .157 X2 + .025 X3 – .004 X4 +.002 X2X4 + .024 X5 +.354 X6 

 

Y = 1.665 -.191*1 + .157 *(3.10 +.651) + .025*(2.46 +8.95) - .004 X4 +.002*3.10X4 + 

.024*20.02 +.354*2.59 

 

Y= 4.0476 + .0035 X4 

 

For jenter med et standardavvik under gjennomsnittet på alle variabler blir 

regresjonsligningen: 

Y = 1.665 - .191X1 + .157 X2 + .025 X3 - .004 X4 +.002 X2X4 + .024 X5 +.354 X6 

 

Y = 1.665 -.191*1 + .157 *(3.10 - .651) + .025*(2.46 – 8.95) - .004 X4 +.002*3.10X4 + 

.024*20.02 +.354*2.59 

 

Y= 2.7966 + .0009 X4 

 


