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Sammendrag 

Forfatter: Emilie Prell 

Tittel: Minoritetsstress og sosial tilhørighet blant lesbiske og bifile kvinner i Norge. En 

kvantitativ studie om sammenhengen mellom seksuell orientering og psykisk helse blant 

lesbiske og bifile kvinner. 

Veileder: Bente Træen 

Formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom minoritetsstress 

og sosial tilhørighet til det skeive miljøet, og den mentale helsen til lesbiske og bifile kvinner 

(LB-kvinner) i Norge. Undersøkelsen er gjennomført med en teoretisk tilnærming som bunner 

i minoritetsstressteorien, som hevder at seksuelle minoriteter opplever dårligere helse enn 

heterofile personer som et resultat av minoritetsstress. Utvalget bestod av 499 LB-kvinner. Av 

disse var 67,3% lesbiske og 32,7% bifile. Dette er et selvstendig forskningsprosjekt, og 

datamaterialet ble samlet inn ved bruk av en web-basert spørreundersøkelse som ble spredt på 

sosiale medier. De statistiske analysene ble gjennomført i SPSS Statistics 24, og både binære 

og multiple analyser ble tatt i bruk. 

Kvinnene i utvalget rapporterte gjennomsnittlig lav grad opplevd minoritetsstress, 

moderat tilhørighet til det skeive miljøet samt god mental helse. Samtidig rapporterte bifile 

kvinner både høyere grad opplevd minoritetsstress, lavere sosial tilhørighet til det skeive 

miljøet og dårligere mental helse enn lesbiske. Minoritetsstressfaktoren som fikk sterkes 

oppslutning og som videre hadde sterkest sammenheng med uhelse var blant de bifile å skjule 

sin seksuelle orientering, og blant de lesbiske internalisert homonegativitet. Blant de lesbiske 

predikerte både identifisering og involvering med det skeive miljøet dårlig mental helse, mens 

å ha flere skeive venner predikerte god mental helse. I de multivariate analysene hadde ingen 

av variablene som indikerer sosial tilhørighet til det skeive miljøet en statistisk signifikant 

sammenheng med mental helse blant de bifile. 

Resultatene i denne studien belyser at det finnes forskjeller mellom bifile og lesbiske 

kvinner i hvordan minoritetsstress og sosial tilhørighet til det skeive miljøet henger sammen 

med mental helse. Sammenhengen mellom sosial tilhørighet til det skeive miljøet og uhelse 

blant skeive kvinner var spesielt overraskende, da dette motsier tidligere studier. Dette kan 

bunne i kulturelle forskjeller, da de fleste tidligere studier på denne sammenhengen er utført i 

USA, og er derfor et tema som bør studeres mer i rammen av norsk kultur.  
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Introduksjon 

Bakgrunn  

Ifølge verdens helseorganisasjon (WHO) innebærer god seksuell helse både 

tilstedeværelse av mentalt og fysisk velvære samt fravær av mentalt og fysisk ubehag (WHO, 

2015). Dette inkluderer blant annet tilstedeværelse av nytelse og opplevelse av seksuell 

trygghet, samt fravær av diskriminering basert på seksuell orientering. Man skal kunne ha en 

positiv tilnærming til sin egen seksualitet, uten bekymringer for å bli møtt med negative 

tilbakemeldinger eller vold. WHO anser god seksuell helse som en menneskerettighet for alle, 

uavhengig av kjønn, identitet eller seksuell orientering, og organisasjonen legger vekt på 

enhver nasjons forpliktelse til å holde denne helsestandarden. Helse- og 

omsorgsdepartementet (2016) i Norge uttrykker i handlingsplanen Snakk om det! Strategi for 

seksuell helse 2017-2022 et ønske om å nå WHO sin standard for seksuell helse, og legger 

vekt på «retten til fritt og selvstendig å velge sin partner i samsvar med egen seksuell 

orientering, uten å bli utsatt for diskriminering eller kriminalisering» (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2016, s. 8). Denne standarden er ikke innfridd. Lesbiske kvinner, 

homofile menn og bifile personer samt transpersoner både i Norge og internasjonalt er 

signifikant mer utsatt for diskriminering og dårligere fysisk og psykisk helse enn heterofile 

cispersoner (Anderssen & Malterud, 2013; Bostwick, Boyd, Hughes & McCabe, 2010; 

Cochran, Mays & Sullivan, 2003; Graham et al., 2011; Haas, Eliasjon, Mays, Mathy et al.,  

2011; Hegna, Kristiansen & Moseng, 1999; King et al., 2008; Malterud & Anderssen, 2014; 

Meyer, 1995; Meyer, 2003; Pompili et al., 2014; Sandfort, Bakker, Schellevis & 

Vanwesenbeek, 2006; Solarz, 1999; WHO, 2015). 

 I starten av april 2016 holdt FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold 

(tidligere kjent som LLH, landsforeningen for lesbiske og homofile), landsmøte der blant 

annet problematikken rundt at «helserelaterte spørsmål knyttet til kvinner som har sex med 

kvinner er usynliggjort» (LLH, 2016, s.66) ble tatt opp. Dagens forskningslitteratur mangler 

innsikt i likheter og forskjeller mellom ulike skeive grupper, og det finnes lite helserelevant 

kunnskap rettet spesifikt mot lesbiske og bifile kvinner (heretter kalt LB-kvinner) i Norge i 

dag (Malterud & Anderssen, 2014). Malterud og Anderssen (2014) hevder at en mulig årsak 

til dette er at LB-kvinner ofte slås sammen med homofile og bifile menn i forskningsanalyser. 

Forskning som skiller mellom skeive kvinner og menn, slår ofte bifile kvinner inn i gruppen 

av lesbiske kvinner (Anderssen & Malterud, 2013; Solarz, 1999).  
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Etter en omfattende litteraturgjennomgang om lesbiske og bifile kvinner i Norge 

konkluderte Malterud og Anderssen (2014) med at de ser et behov for videre «forskning som 

følger opp spørsmål om likheter og forskjeller i helse mellom lesbiske og bifile kvinner, 

særlig om hvordan minoritetsstress fremtrer og oppleves og om betydningen av sosial 

tilhørighet» (s.108).  På bakgrunn av dette er det overordnede formålet med den foreliggende 

studien å belyse forskjeller i mental helse mellom lesbiske og bifile kvinner i Norge ut fra 

opplevd minoritetsstress. To underliggende spørsmål som skal besvares er i hvilken grad 

lesbiske og bifile kvinner opplever minoritetsstress og sosial tilhørighet til det skeive miljøet. 

Videre skal det undersøkes om minoritetsstress og sosial tilhørighet til det skeive miljøet har 

en sammenheng med LB-kvinners helse.  

Begrepsavklaring 

Det skal innledningsvis gis definisjoner av ulike begrep som er sentrale for denne 

rapporten: «Skeiv» er en norsk betegnelse for den engelske termen «queer». Ordet skeiv 

brukes for å betegne alle mennesker som har en annen seksuell orientering enn heterofil, og 

fungerer som et synonym til LHBTI-forkortelsen, som står for lesbisk, homofil, bifil, 

transperson og interkjønn (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016). «Bifil» er en person 

som opplever å tiltrekkes av både kvinner og menn, mens «lesbisk» er en kvinne som 

tiltrekkes av personer av samme kjønn (altså andre kvinner) (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2016). Bjørkman og Malterud (2012) definerer «lesbisk selvtillit» 

som en holdning om at det er like fint og naturlig å være lesbisk som å være heterofil. I denne 

rapporten blir dette uttrykket utvidet til «skeiv selvtillit» for å inkludere bifile kvinner. 

«Homonegativitet» er et synonym for «homofobi», og betegner negative holdninger mot 

personer basert på deres seksuelle orientering som skeiv (Mayfield, 2001). Utrykket 

«homofobi» har blitt kritisert for å fremstille negative holdninger til skeive som om de 

hovedsakelig bunner i klinisk frykt (fobi). Dette uttrykket har også blitt kritisert for å 

undergrave den rollen sosiale strukturer har i stigmatiseringen av skeive (Herek, 2004; 

Mayfield, 2001). Av disse årsakene blir uttrykket «homonegativitet» brukt framfor 

«homofobi» i denne rapporten. «Heteronormativitet» er en holdning i kulturen, språket, 

normer og praksiser som tar det for gitt at alle mennesker er heterofile (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2016; Berlant & Warner, 1998). En konsekvens av at den 

heterofile seksualiteten blir ansett som «det normale» i et samfunn, er at heterofile blir 

privilegert, mens skeive blir undertrykt (Berlant & Warner, 1998). De mest fremtredende 

eksemplene på heteronormativitet finner vi i tradisjonelle familienormer. Det kan dreie seg 
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om sosiale forhold der det for eksempel er antatt at alle barn har en mor og en far, og ikke to 

mødre eller to fedre, eller at man antar at en persons kjæreste er av det motsatte kjønn. Det 

kan også dreie seg om juridiske forhold der for eksempel ekteskap og adopsjon er forbeholdt 

heterofile, slik som det tidligere har vært i Norge og fremdeles er i mange land (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2016). På denne måten er heteronormativiteten med på å forme 

samfunnet på en måte som kan være ekskluderende for alle som har en annen seksuell 

orientering enn heterofil. I hvilken grad et samfunn holder fast ved heteronormative 

holdninger og stigmatisering av skeive varierer mellom ulike kulturer. Spesielt kulturer der 

det finnes stereotypie kjønnsroller basert på maskulinitet for menn og femininitet for kvinner, 

og kulturer som er sterkt preget av religion, har en tendens til å være preget av homonegative 

holdninger (Solarz, 1999). «Det skeive miljøet» er et sosialt nettverk eller miljø som ser bort 

ifra heteronormativiteten og som aktivt imøtekommer skeive personer. Det er en 

homonormativ subkultur i et heteronormativt samfunn. Det er et miljø der skeive personer 

samles, som i Norge preges av skeive utesteder som for eksempel «Elsker» eller «SO», eller 

skeive organisasjoner som «FRI» eller «Skeiv ungdom». «Minoritetsstress» er en form for 

stress som kommer av at man tilhører en stigmatisert minoritetsgruppe. I dette tilfellet er det 

de skeive seksuelle orienteringer som står i minoritet i forhold til heterofili, og som blant 

annet blir stigmatisert på grunn av heteronormativiteten som er beskrevet tidligere (Brooks, 

1981).  

Teoretisk tilnærming: Minoritetsstressteori 

Minoritetsstressteorien ble først beskrevet i boken Minority Stress and Lesbian Women 

(Brooks, 1981), og den har senere blitt modifisert flere ganger. Minoritetsstress er en form for 

stress som bunner i en tilhørighet til en minoritetsgruppe. Simon (2004, s100) beskriver to 

måter å definere minoritetsgrupper på. Den ene er basert på størrelse, og den andre på sosial 

status og makt. Gruppen LB-kvinner faller innenfor begge disse definisjonene for 

minoritetsgrupper. De blir definert som en minoritet både basert på at de i størrelse er mindre 

enn gruppen heterofile kvinner, og basert på at de blir tildelt en lavere sosial status enn 

heterofile. Når en kultur tilskriver en spesifikk minoritetsgruppe mindreverdighet oppstår 

minoritetsstress (Brooks, 1981). Denne mindreverdigheten kan være basert på for eksempel 

etnisitet, kjønn eller seksualitet. Å være en del av en minoritetsgruppe som blir ansett som 

mindreverdig og som er stigmatisert kan føre til negative livshendelser som for eksempel 

diskriminering, kritikk eller en opplevelse av skam. Minoritetspersoner blir ikke blir 

representert eller inkludert i den dominerende kulturen i samfunnet (Meyer, 2003). Disse 
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ulike negative konsekvensene av å tilhøre en stigmatisert gruppe vekker en stressrespons hos 

minoritetspersonen, altså minoritetsstress. Over tid kan dette stresset føre til en rekke 

helseskadelige konsekvenser (Brooks, 1981; Watson & Pennebaker, 1989).  

 Forholdet mellom stress og helse har lenge vært anerkjent blant medisinske og 

psykologiske forskere, og stress anses som potensielt skadelig for både mental og fysisk helse 

(Watson & Pennebaker, 1989). I psykologien skiller man mellom korttids- og 

langtidsstressorer. Minoritetsstress tilhører kategorien langtidsstressor. Denne formen for 

stress er nemlig knyttet til minoritetspersonenes seksuelle identitet, hvilket er et aspekt av 

mennesker som hos mange er stabilt gjennom store deler av livet (Brooks, 1981). I tillegg til å 

være en langtidsstressor kan minoritetsstress vekke en sterkere stressrespons enn andre former 

for stress. Dette kommer av at betydningen av en enkelt stresshendelse kan avhenge mer av 

dens strukturelle implikasjoner enn av stresshendelsens spesifikke karakteristikker (Brooks, 

1981). Hvis man oppfatter en avvisning som relatert til pågående strukturelle begrensninger, 

som for eksempel en kulturell stigmatisering av ens minoritetsidentitet, kan dette vekke en 

stressreaksjon som knyttes til mer enn kun den spesifikke avvisningen. Minoritetsstressteorien 

hevder at minoritetspersoner kan være utsatt for nedsatt helse fordi de i tillegg til den 

mengden stress mennesker gjennomsnittlig opplever gjennom livet også opplever en form for 

stress som er spesifikk for deres minoritetsidentitet. Minoritetspersoner er dermed antatt å 

gjennomsnittlig oppleve mer stress enn personer som ikke har en minoritetsidentitet, hvilket 

kan være en av årsakene til at skeive personer også er utsatt for flere helseproblemer enn den 

heterofile befolkningen (Brooks, 1981; Solarz, 1999).  

 Fire typer minoritetsstress blant LB-kvinner. Minoritetsstress er spesifikk for 

hvilken minoritetsgruppe man tilhører. Hos skeive personer er det heteronormativiteten som 

fører til den opplevde mindreverdighetsfølelsen (Bjørkman, 2012). Meyer (2003) definerer 

fire faktorer som er konsekvenser av heteronormativiteten og som er viktige for opplevelsen 

av minoritetsstress hos seksuelle minoriteter (se figur 1). Den første faktoren utgjøres av 

eksterne og objektivt stressfulle hendelser og forhold. Slike hendelser og forhold kan finne 

sted både på samfunnsstrukturelle nivåer og på individnivå. På et samfunnsstrukturelt nivå 

kan dette for eksempel oppstå når stigmatisering av skeive er systematisert gjennom 

medisinske og juridiske ordninger. Et eksempel på en medisinsk ordning som fremmer 

minoritetsstress er at homofili i USA ble ansett som en psykisk lidelse frem til 1973, da det 

ble fjernet som en diagnose i diagnosesystemet Diagnostic and Statistical Manual og Mental 

Disorders (DSM) (Herek, 2004; Meyer, 2003). Norge fjernet homofili som diagnose fire år 
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senere, i 1977 (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016).  Det finnes også lovbestemmelser 

som posisjonerer skeive personer under heterofile personer, og gir skeive mennesker færre 

rettigheter enn heterofile. Eksempler på lovbestemmelser som bygger på stigmatiseringen av 

homofile er juristikken rundt skeive par og ekteskap. Homofile og lesbiske fikk ikke lov til å 

inngå partnerskap før partnerskapsloven kom i 1994. Denne loven ga homofile de samme 

partnerskapsrettighetene som heterofile, unntatt retten til å gifte seg i kirken og til å adoptere 

barn. Partnerskap mellom homofile ble ikke kalt ekteskap før i 2008, da ekteskapsloven kom. 

Ekteskapsloven gjorde det også mulig for homofile å adoptere barn og til å gjennomføre 

kunstig befruktning (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016). Først i 2016 stemte et 

flertall i det norske kirkemøtet på at homofile skal få lov til å gifte seg i kirken, men prester 

har fremdeles en reservasjonsrett slik at de kan nekte å vie homofile par (Pettersen, Edvardsen 

& Skjærseth, 2016). På individnivå kan eksterne og objektivt stressende hendelser og forhold 

oppstå når en skeiv person bli møtt med avvisning, diskriminering eller vold på grunn av sin 

seksuelle orientering.  

Den andre faktoren som Meyer (2003) definerer er forventninger til objektivt 

stressfulle hendelser og forhold. Dette reflekterer frykten for at ens seksuelle orientering skal 

føre til negative tilbakemeldinger eller konsekvenser, og er en frykt som kommer av at man er 

bevisst på at man tilhører en stigmatisert gruppe (Meyer, 1995). Å tilhøre en stigmatisert 

Figur 1. Meyers (2003) fire faktorer involvert i opplevelsen av minoritetsstress. 
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gruppe kan føre til at man opplever usikkerhet rundt hvorvidt andre vil være imøtekommende 

og aksepterende ovenfor en, og kan føre til årvåkenhet og angst (Meyer, 2003). Denne 

årvåkenheten kan oppleves som veldig stressende og utmattende, og har blitt beskrevet som 

en av årsakene til at skeive personer i noen settinger ønsker å legge skjul på sin seksuelle 

orientering (Meyer, 1995).  

Den tredje faktoren Meyer (2003) definerer er internaliserte negative holdninger til 

skeive, også kalt internalisert homonegativitet. Internalisert homonegativitet handler om i 

hvilken grad skeive individer har tatt negative sosiale holdninger til homofili inn over seg. Før 

personer identifiserer seg selv som lesbiske, homofile eller bifile vokser de opp i et sosialt 

miljø som kan ha homonegative holdninger. Dersom disse personene har internalisert disse 

homonegative holdningene kan dette føre til selvhat når de selv begynner å identifisere seg 

som skeiv (Meyer, 1995). Dette selvhatet bunner i et ønske om å være heterofil (Herek, 

2004). Internalisert homonegativitet er ofte sterkest hos individer som nylig har begynt å 

identifisere seg som skeive. Likevel er det en faktor som preger skeive personer livet ut 

(Meyer, 1995). I en amerikansk studie blant homofile menn fant Meyer (1995) at faktorene 

«opplevd diskriminering», «forventet diskriminering» og «internalisert homonegativitet» økte 

sannsynligheten for psykiske lidelser, og at minoritetsstress er assosiert med en opptil tre 

gangers økning i angst (Meyer, 1995).  

Den fjerde og siste faktoren Meyer (2003) definerer som viktig for minoritetsstress hos 

seksuelle minoriteter er i hvilken grad man legger skjul på sin seksuelle orientering. Å skjule 

sin seksuelle orientering kalles ofte for å være «i skapet», mens å ytre eller vise sin seksuelle 

minoritetsidentitet kalles for å «komme ut av skapet» (Bonet, Wells & Parsons, 2007; Solarz, 

1999; Vaughan & Waehler, 2009). Heteronormativiteten gjør at LB-kvinner kan velge å 

skjule sin seksuelle orientering, da denne forventningen om at alle er heterofile innebærer at 

LB-kvinner ofte blir ansett som heterofile med mindre de selv ytrer noe annet (Bonet et al., 

2007). Å komme ut har blitt foreslått å skje i fire stadier; 1) å merke en tiltrekning til samme 

kjønn, 2) å være forvirret rundt sin egen seksuelle identitet, 3) å vurdere samt utforske 

muligheten for å ha en skeiv identitet, 4) å akseptere en skeiv identitet samt å fortelle om dette 

til andre (Solarz, 1999). Dette viser at man i tillegg til å komme ut til andre først må komme 

ut ovenfor seg selv. Å komme ut ovenfor seg selv er assosiert med positive konsekvenser for 

helsen, mens å komme ut til andre innebærer en risiko for å bli avvist (Solarz, 1999). Som 

tidligere nevnt kan en forventning om at ens skeive seksuelle orientering vil vekke negativ 

respons hos andre motivere skeive personer til å legge skjul på sin seksuelle orientering 
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(Meyer, 1995). Hvorvidt LB-kvinner lever skjult eller ikke er ikke et ja/nei-spørsmål, og 

mange LB-kvinner velger strategisk å komme ut ovenfor noen mens de ovenfor andre velger å 

legge skjul på orienteringen sin (Solarz, 1999).  

Tidligere forskning  

LB-kvinner og helse. I 2013 ble det på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir) gjennomført et prosjekt kalt «Seksuell orientering og levekår» 

(Anderssen & Malterud, 2013). Dette prosjektet bestod blant annet av en spørreundersøkelse 

kalt «Levekår for lesbiske, homofile og bifile i Norge», der 2902 personer deltok. Av disse 

falt 1134 personer under kategorien «lhb-deltakere», altså lesbiske, homofile og bifile 

personer. Resten av utvalget bestod av heterofile personer. Undersøkelsen konkluderte med at 

gruppen «lesbiske kvinner» hadde flere psykiske symptomer på uhelse enn gruppen 

«heterofile kvinner», mens gruppen «bifile kvinner» var mest utsatt for uhelse. Bifile kvinner 

hadde lavest selvvurdert helse av alle gruppene i utvalget, og rapporterte mer kronisk sykdom, 

psykiske symptomer, opplevelse av ensomhet og lav livstilfredshet enn lesbiske kvinner. I 

tillegg var bifile kvinner mindre fornøyd med sin seksuelle orientering enn lesbiske kvinner. 

Bifile har også blitt funnet å være mer utsatt for nedsatt mental helse, angst og 

selvmordsforsøk enn homo- og heterofile (se Pompili et al., 2014 for litteraturgjennomgang). 

Anderssen og Malterud (2013) legger i konklusjonen sin vekt på at helsen til bifile kvinner 

fortjener mer oppmerksomhet i fremtidig forskning.  

Et år senere publiserte Malterud og Anderssen (2014) prosjektet «Helse blant lesbiske 

og bifile kvinner i Norge», også på oppdrag fra Bufdir. Dette prosjektet inkluderte en 

omfattende litteraturgjennomgang av studier som omhandlet lesbiske og bifile kvinner. I 

tillegg gjennomførte Malterud og Anderssen (2014) selv flere studier rundt helsen til LB-

kvinner i Norge. En av disse var en web-basert spørreundersøkelse blant 1581 kvinner, 

hvorav 197 var bifile, 405 var lesbiske og 979 var heterofile. Studien inneholdt altså et høyt 

antall LB-kvinner. I analysen kom det frem at lesbiske og bifile kvinner hadde flere 

helselikheter med hverandre enn noen av de to gruppene hadde med heterofile kvinner. 

Samtidig ble det lagt vekt på at likhetene mellom alle disse tre gruppene var større enn 

forskjellene. Likevel ser vi at LB-kvinner i Norge, og særlig de yngre gruppene, er mer utsatt 

for en rekke faktorer som bidrar til uhelse, deriblant økt sannsynlighet for røyking, snusing, 

alkoholinntak og selvmordstanker samt nedsatt psykisk helse (Malterud og Anderssen, 2014). 

Lignende funn har blitt publisert internasjonalt, og King et al. (2008) konkluderte i en 

metaanalyse med at LB-kvinner er mer utsatt for psykiske lidelser, alkoholavhengighet, 
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selvskading og selvmordsforsøk enn heterofile kvinner. Lesbiske kvinner er funnet å være 

spesielt utsatt for overvekt og å ha et høyt alkohol- og tobakksforbruk (Hegna et al., 1999; 

Solarz, 1999). En befolkningsbasert studie i USA fant at LB-kvinner også er mer utsatt for 

angst enn resten av befolkningen (Cochran et al., 2003).  

Minoritetsstress. Anderssen og Malterud (2013) fant i en spørreundersøkelse blant 

1254 personer i Norge at andelen selvrapporterte negative holdninger til lesbiske kvinner var 

relativt lav blant heterofile kvinner og menn (<10%). Samtidig fant de en helseforskjell 

mellom LB-kvinner og heterofile kvinner, og denne helseforskjellen kan ha en sammenheng 

med minoritetsstress. Til tross for at det kan se ut som om det i Norge er positive holdninger 

til skeive, innebærer det fremdeles en risiko å stå frem som skeiv. For eksempel risikerer barn 

som bryter med de heteronormative normene å bli møtt med avvisning, mobbing og vold både 

i hjemmet og på skolen (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016). Eggebø, Almli og Bye 

(2015) påpeker i en kvalitativ studie at det i Norge kan være utfordrende å være skeiv i rurale 

strøk, da skeive personer som lever i rurale strøk forteller om opplevelser av minoritetsstress i 

form av mobbing og sosial utestenging. Samtidig som det altså finnes noe litteratur som 

bekrefter at seksuelle minoriteter i Norge er utsatt for minoritetsstress, legges det i 

regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, 

kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk Trygghet, mangfold, åpenhet vekt på at det foreligger lite 

forskning om sammenhengen mellom minoritetsstress og helse blant skeive i Norge (Barne- 

og likestillingsdepartementet, 2016). 

Også internasjonalt opplever lesbiske kvinner og homofile menn å være utsatt for 

diskriminering og vold, hvilket kan ha betydelige negative konsekvenser for deres mentale 

helse (Garnets, Herek, & Levy, 1990). Personer som bryter med heteronormative 

forventninger risikerer altså å bli møtt med negative holdninger. Bifile personer er funnet å 

være spesielt utsatt for dette, og synes å bli evaluert på en mer negativ måte enn homofile 

menn og lesbiske kvinner av heterofile personer (Burke, Dovidio, LaFrance, Przedworski et 

al., 2017). Dette kan føre til at bifile kvinner opplever mer minoritetsstress enn lesbiske. En 

mulig årsak til at bifile blir evaluert mer negativt enn homofile menn og lesbiske kvinner er at 

de i tillegg til å bryte med heteronormative forventninger, også bryter med den seksuelle 

binærmodellen. I et hvert samfunn finnes det ulike binærmodeller som deler fenomener inn i 

to kategorier. Et eksempel på dette er kjønn, som deles inn i kvinner og menn. Binærmodellen 

for seksualitet deler seksuell orientering inn i heterofil og homofil, og bifile passer dermed 

ikke inn i denne modellen (Elizabeth, 2013). Det har blitt foreslått at alle mennesker har et 
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behov for å avskjære omgivelsene sine (need for closure) (Burke et al., 2017). Dette går ut på 

at man har et behov for å kunne strukturere informasjon på en enkel måte, og for å 

opprettholde etablerte tankemønstre i møte med ny informasjon. Dette behovet blir sett på 

som en av årsakene til at mennesker kan føle ubehag i situasjoner som avviker fra allmenne 

forventninger og normer, fordi man derigjennom tvinges til å måtte tenke utenfor sitt etablerte 

tankemønster. Behovet for å avskjære omgivelsene sine blir ansett som årsaken til at 

mennesker kan ha spesielt negative holdninger til personer som gjør etablerte tankemønstre 

og -systemer mer komplisert ved å legge til uønskede kategorier (Burke et al., 2017). Ved å 

bryte med binærmodellen for seksualitet gjør bifile kvinner nettopp dette, da de legger til en 

tredje kategori i denne modellen (Elizabeth, 2013). I en amerikansk studie blant 3364 

heterofile personer kom det frem at bifile ble evaluert mer negativt enn homofile menn og 

lesbiske kvinner, og denne evalueringsforskjellen var spesielt sterk blant personer med et høyt 

behov for å avskjære omgivelsene sine (Burke et al., 2017).  

 Minoritetsstress trenger ikke nødvendigvis å bunne i mobbing, utestenging og 

diskriminering fra minoritetspersonens omgivelser. Det kan også stadfeste seg i holdninger 

skeive selv har rundt sin egen seksuelle orientering (Meyer, 1995). Dersom skeive personer 

har en holdning til at det er noe negativt med å være skeiv, eller forventer at andre personer 

rundt dem tenker dette, kan denne holdningen eller forventningen motivere skeive til å legge 

skjul på sin seksuelle orientering (Meyer, 1995). Dette kan ha negative konsekvenser for 

helsen. Flere studier støtter hypotesen om at å komme ut av skapet er mer fordelaktig for 

helsen enn å leve i skapet (Bonet et al., 2007; Malterud & Anderssen, 2014; Morris, Waldo & 

Rothblum, 2001; Solarz, 1999; Vaughan & Waehler, 2009), og det å skjule sin seksuelle 

orientering er assosiert med en opplevelse av minoritetsstress (Meyer, 1995). En stor 

amerikansk studie blant LB-kvinner [N = 2401] konkluderte med at LB-kvinner som er ute av 

skapet opplever mindre stress enn LB-kvinner som skjuler sin seksuelle orientering (Morris et 

al., 2001). Samtidig som man risikerer å bli møtt med homonegative reaksjoner og holdninger 

når man kommer ut av skapet, hvilket er assosiert med økt internalisert homonegativitet (Cox, 

Dewaele, van Houtte & Vincke, 2011), kan en positiv reaksjon etter å komme ut føre til økt 

selvaksept hos skeive (Hershberger & D’Augelli, 1995; Solarz, 1999). Å akseptere seg selv 

og sin seksuelle orientering kan videre hjelpe LB-kvinner å mestre minoritetsstress (Bjørkman 

& Malterud, 2012). Både internasjonalt og i Norge rapporterer bifile kvinner oftere å legge 

skjul på sin seksuelle orientering enn lesbiske (Andersse & Malterud, 2013; Morris et al., 

2001). Dersom sammenhengen mellom å skjule sin seksuelle orientering og nedsatt helse 
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også kan dokumenteres blant LB-kvinner i Norge, kan dette muligens forklare hvorfor bifile 

kvinner i Norge også ser ut til å være mer utsatt for uhelse enn lesbiske (Anderssen & 

Malterud 2013; Malterud & Anderssen, 2014).  

Sosial tilhørighet til det skeive miljøet. Å utvikle sin seksuelle identitet er en viktig 

prosess i alle menneskers utvikling (Solarz, 1999). Blant skeive personer kan denne prosessen 

være ekstra utfordrende. På grunn av heteronormative holdninger er det ofte mangel på skeive 

rollemodeller eller retningslinjer for hvordan man kan utvikle sin skeive seksuelle identitet på 

en positiv måte (Solarz, 1999). Å komme ut av skapet kan være viktig for skeive personers 

utvikling av sin seksuelle identitet (Vaughan & Waehler, 2009). I en studie fra USA blant 

lesbiske kvinner og homofile menn kom det frem at å «komme ut» har en signifikant 

sammenheng med to ulike dimensjoner av «personlig utvikling» (personal growth). Den 

første dimensjonen handler om minoritetspersonens selvfølelse, og innebærer at han eller hun 

opplever mer velvære og autentisitet, og en sterkere opplevelse av minoritetsidentitet. Den 

andre dimensjonen er av en mer sosial karakter, og innebærer at minoritetspersonen får mer 

positive holdninger til det skeive miljøet og føler tilhørighet til en kollektiv skeiv identitet 

(Vaughan & Waehler, 2009). Tilhørighet til en minoritetsgruppe påvirker ens selvoppfattelse i 

større grad enn tilhørighet til en majoritetsgruppe (Simon, 2004, s.102). Det vil si at LB-

kvinner som føler tilhørighet til det skeive miljøet identifiserer seg mer med sin seksuelle 

orientering enn det heterofile kvinner som har en tilhørighet til et heterofilt miljø gjør. Til 

tross for at det er spesielt utfordrende for skeive å utvikle sin seksuelle identitet, blir skeives 

seksuelle orientering altså ofte en mer sentral del av denne identiteten enn blant heterofile. 

Samtidig som minoritetspersoner viser stor bevissthet rundt sin minoritetsgruppe-tilhørighet 

kan de også vise motstand mot å akseptere en kollektiv identitet med sin minoritetsgruppe, 

spesielt når denne minoritetsgruppen er stigmatisert (Simon, 2004, s.106). For eksempel viste 

undersøkelse blant homofile og heterofile menn, at samtidig som homofile menn rapporterte 

en sterkere bevissthet rundt sin tilhørighet til minoritetsgruppen enn heterofile menn viste til 

majoritetsgruppen, rapporterte homofile lavere selvoppfattede likhetstrekk med inngruppen 

sin enn heterofile gjorde (Simon, Glässer-Bayerl & Stratenwerth, 1991). Dette kan indikere at 

skeive viser motstand til en kollektiv skeiv identitet for å unngå å bli forbundet med negative 

stereotypier (Simon, 2004, s.106).  

Å bli kjent med andre skeive personer og å bli en del av et skeivt miljø har også andre 

konsekvenser enn at det påvirker skeives seksuelle identitet. Det å bli kjent med andre skeive 

personer kan nemlig føre til positive konsekvenser som sosial støtte og bekreftelse fra 
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likesinnede (Bonet et al., 2007). En studie blant bifile menn i USA fant at de som hadde høy 

sosial tilhørighet til et skeivt miljø rapporterte mindre angst og internalisert homonegativitet, 

og høyere selvtillit, enn de som oppga lav sosial tilhørighet til et skeivt miljø (Stokes, 

McKirnan, & Burzette, 2010). Crocker og Major (1989) foreslo at personer som har en 

stigmatisert identitet, som for eksempel lesbisk eller bifil, kan få beskyttelse og støtte 

gjennom å ha en tilhørighet til en gruppe som opplever samme type stigma. Denne 

tilhørigheten kan hjelpe skeive med å håndtere stigmatiseringen, samt bidra til en bedre 

selvtillit. Å ha en tilhørighet til et skeivt miljø kan altså fungere som en sosial støtte som øker 

minoritetsmestring, ved at miljøet fungerer som støttende og veiledende i å mestre typer av 

stress som er spesifikt for seksuelle minoriteter (Bonet et al., 2007; Meyer, 1995).  

Problemstillinger 

Flere studier har funnet at LB-kvinner er mer utsatt for nedsatt helse enn heterofile 

kvinner både i Norge og internasjonalt. Det er påvist mange sammenhenger mellom 

minoritetspersoners helse og minoritetsstress og sosial tilhørighet til det skeive miljøet, men 

det foreligger lite forskning som utdyper disse sammenhengene i Norge. Med bakgrunn i dette 

er formålet med den foreliggende studien å besvare følgende spørsmål: I hvilken utstrekning 

opplever LB-kvinner typer av minoritetsstress og psykiske plager? Har bifile flere helseplager 

enn lesbiske? Er det en forskjell mellom lesbiske og bifile kvinner i forhold til internalisert 

homonegativitet (IH), sosial tilhørighet til et skeivt miljø, grad av skjult identitet og hvilke 

reaksjoner de møter i familien sin på grunn av sin seksuelle orientering? Er det en 

sammenheng mellom indikatorer på minoritetsstress som IH, sosial tilhørighet til et skeivt 

miljø, grad av skjult identitet, og generell tilfredshet med livet? I hvilken grad kan de samme 

indikatorene predikere angst og depresjon i de to gruppene av skeive kvinner?  
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Metode 

Deltagere 

Denne studien baserer seg på en web-survey blant et selvselektert utvalg LB-kvinner. 

Da datainnsamlingen ble avsluttet hadde 562 personer svart på spørreskjemaet. Personer som 

hadde oppgitt et annet kjønn enn kvinne (for eksempel mann eller transperson), som hadde en 

annen seksuell orientering enn lesbisk eller bifil, for eksempel heterofil eller «annet», eller 

som var under 18 år ble ekskludert fra undersøkelsen, til sammen 63 personer. Nettoutvalget 

bestod derfor av 499 lesbiske og bifile ciskvinner.  

Prosedyre og forskningsdesign   

Datamaterialet ble innhentet ved bruk av en web-basert spørreundersøkelse. 

Spørreundersøkelsen benyttet seg av et spørreskjema som ble designet i 

www.surveymonkey.com. Linken til den web-baserte spørreundersøkelsen ble spredt på 

sosiale medier i perioden 12. september til 4. november 2016. Rekruttering foregikk via 

nettsidene www.facebook.com, www.skeiv.no og www.gaysir.no. Deltagere mottok ikke 

kompensasjon for å svare på spørreundersøkelsen.  

IP-adressen til datamaskinene som deltagere brukte for å besvare spørreskjemaet ble 

ikke registrert, og deltagelse i undersøkelsen var under full anonymitet. Før datainnsamlingen 

ble igangsatt gjennomgikk studien en etisk vurdering av den interne etiske komité på 

psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (referansenummer 1281063, se vedlegg 1). Da 

ingen personidentifiserende informasjon ble samlet inn og forskeren aldri hadde direkte 

kontakt med utvalget ble det ikke vurdert som nødvendig å melde prosjektet til norsk senter 

for forskningsdata (NSD). Forskningsprosjektet er gjennomført i samsvar med Helsinki-

deklarasjonenes forskrifter (World Medical Association, 2013). 

Rekruttering 

 Rekruttering av lesbiske og bifile kvinner kan være utfordrende (Bjørkman, 2012), og 

rekrutteringsmetoder som gir representative utvalg har store begrensninger når man forsøker å 

nå så små undergrupper i populasjonen som LB-kvinner (Barratt, Ferris & Lenton, 2014). 

Denne studien har derfor, som de fleste studier på området (Malterud & Anderssen, 2014), et 

selvselektert tilgjengelighetsutvalg. Før datainnsamlingen startet ble fem organisasjoner som 

er utviklet for skeive brukere kontaktet med forespørsel om å legge ut en link til 

spørreskjemaet på deres hjemmeside. Alle disse fem organisasjonene avviste denne 

forespørselen. Derfor ble informantene rekruttert til undersøkelsen gjennom link til 
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spørreskjemaet som ble lagt ut på sosiale nettverk som www.skeiv.no, og 

www.facebook.com. Det ble også opprettet en annonse på www.facebook.com, som ble vist 

til kvinner over 18 år i hele Norge i én helg. En link til spørreskjemaet ble lagt ut på disse 

ulike mediene under tittelen «Studie om helsen til lesbiske og bifile kvinner i Norge».  

Karakteristikker ved utvalget 

Av de 499 kvinnene i utvalget rapporterte 32,7% å være bifile og 67,3% lesbiske. Se 

tabell 1 for en oversikt over utvalgets sosiodemografiske karakteristikker. Kvinnenes alder 

varierte fra 18 til 73 år (gjennomsnittsalderen er 30, SD standardavvik 8,5 år). 

Aldersspredningen i dette utvalget er mindre enn aldersspredningen i den norske befolkningen 

(Statistisk Sentralbyrå, 2016a), og både de yngste og de eldste aldersgruppene ble ikke 

representert i utvalget. Det var en signifikant (p = .001) forskjell i aldersfordelingen mellom  

 

Tabell 1. Sosiodemografiske karakteristikker av utvalget (N=499 lesbiske og bifile kvinner). 

 

Tabell 2. Forskjeller mellom lesbiske og bifile i hvem som har kjennskap til deres seksuelle 

orientering (prosent).Tabell 3. Sosiodemografiske karakteristikker av utvalget (N=499 

lesbiske og bifile kvinner). 

 

Tabell 4. Forskjeller mellom lesbiske og bifile i hvem som har kjennskap til deres seksuelle 

orientering (prosent). 

 

Tabell 5. Forskjeller mellom lesbiske og bifile i hvem som har kjennskap til deres seksuelle 

orientering (prosent).Tabell 6. Sosiodemografiske karakteristikker av utvalget (N=499 

lesbiske og bifile kvinner). 

 

Tabell 7. Forskjeller mellom lesbiske og bifile i hvem som har kjennskap til deres seksuelle 

orientering (prosent).Tabell 8. Sosiodemografiske karakteristikker av utvalget (N=499 

lesbiske og bifile kvinner). 

 

Tabell 9. Forskjeller mellom lesbiske og bifile i hvem som har kjennskap til deres seksuelle 

orientering (prosent). 

 

Tabell 10. Forskjeller mellom lesbiske og bifile i hvem som har kjennskap til deres seksuelle 

orientering (prosent). 

 

Tabell 11. Forskjeller mellom lesbiske og bifile i hvem som har kjennskap til deres seksuelle 

orientering (prosent). 

Variabel N % N %

Seksuell orientering 336 67,3 163      32,7***

Alder             ***

          18 - 29 år 148 45,1 95 61,7

          30 - 73 år 180 54,9 59 38,3

Utdanning ns 

          Grunnskole 19 5,7 13 8,2

          Videregående skole 107 32,3 60 38,0

          Høyskole/universitet lavere grad (Bachelor) 156 47,1 60 38,0

          Høyskole/universitet høyere grad (M.A./PhD) 49 14,8 25 15,8

Er du for tiden i arbeid? ns 

          Ja, fulltid 186 56,2 75 47,2

          Ja, deltid 70 21,1 29 18,2

          Nei 43 13,0 35 22,0

          Studerer 18 5,4 13 8,2

          Annet 14 4,2 7 4,4

Har du for tiden et fast forhold eller et kjæresteforhold? ns 

          Ja 203 61,1 84 52,8

          Nei 119 35,8 69 43,4

          Usikker 10 3,0 6 3,8

Hvordan vil du beskrive stedet du bor? *   

          Landlig (Under 5000) 31 9,3 20 12,6

          Tettsted (5001 - 50.000) 63 19,0 38 23,9

          By (50.001 - 200.000) 81 24,4 46 28,9

          Forstad til større by (mer enn 200.000) 18 5,4 13 8,2

          Sentralt i en storby (mer enn 200.001) 139 41,9 42 26,4
Note. Testet for statistisk signifikante forskjeller mellom lesbiske og bifile ved bruk av 

kjikvadrattest *p = <0,05 **p = <0,01 ***p = <0,001 ns = ikke statistisk signifikant

Lesbisk Bifil
Seksuell orientering
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lesbiske og bifile kvinner i utvalget. I den bifile gruppen var flertallet under 30 år, mens  

flertallet i den lesbiske gruppen var over 30 år. I alt 17 kvinner i utvalget rapporterte ikke 

alderen sin. Kvinnene i utvalget var geografisk spredt i hele landet, men flertallet av kvinnene 

bodde sentralt i en storby (37,7%). Det var en statistisk signifikant forskjell (p = <0,05) 

mellom lesbiske og bifile kvinner i urbanitet. De fleste lesbiske kvinnene (41,9%) rapporterte 

å bo sentralt i en storby (mer enn 200.001 innbyggere) mens flertallet av de bifile kvinnene 

(28,9%) bodde i en by (50.000 – 200.000 innbyggere). Flertallet av utvalget hadde 

utdanningsnivået fullført høyskole/universitet lavere grad (44%), og var i fulltidsarbeid 

(52,3%). Flertallet av utvalget var også i et fast forhold eller i et kjæresteforhold (58,4%).  

Spørreskjemaet 

Spørreskjemaet Stress og helse blant lesbiske og bifile kvinner (se vedlegg 2) ble 

konstruert i samarbeid med veileder, og inneholdt 44 tidligere validerte spørsmål hentet fra 

ulike tidligere studier (Malterud & Anderssen, 2014; Træen et al., 2015) og fra boken 

Handbook of Sexuality-Related Measures (Fisher, Davis, Yarber & Davis , 2011). Da 

spørreskjemaet var på norsk ble noen spørsmål oversatt fra engelsk til norsk, og tilpasset et 

utvalg bestående av skeive kvinner istedenfor for eksempel homofile menn. I tillegg ble ett 

spørsmål konstruert spesielt for denne studien. Sammen med spørreskjemaet mottok deltagere 

i undersøkelsen et informasjonsskriv om informert samtykke som de måtte bekrefte at de 

hadde lest, forstått og godkjent før de gikk videre til undersøkelsen. Dette informasjonsskrivet 

gjorde det tydelig at deltagelse i studien er frivillig, og at både kvinnenes identitet og deres 

svar var fullstendig anonyme. 

Temaene det ble innhentet informasjon om i spørreskjemaet kan deles inn i fire 

kategorier: 1. Sosiodemografisk bakgrunn, 2. Psykisk og somatisk helse 3. Seksuell 

orientering og minoritetsstress, og 4. Sosial tilhørighet til det skeive miljøet. Før 

undersøkelsen ble gjennomført ble spørreskjemaet testet i en pilotstudie. Pilotstudien ble 

utført på et utvalg bestående av 32 heterofile ciskvinner. Utvalget i pilotstudien fikk beskjed 

om å besvare spørreundersøkelsen og gi en tilbakemelding på om det var noe som fremsto 

som tvetydig eller støtende. I tillegg skulle utvalget i pilotstudien måle hvor lang tid de brukte 

på besvarelsen. Etter pilotstudien ble spørreskjemaet revidert, og enkelte formuleringer i 

spørreskjemaet ble endret. Ingen spørsmål ble fjernet eller lagt til i spørreskjemaet etter 

pilotstudien. Basert på den gjennomsnittlige tiden som utvalget i pilotstudien brukte på å 

besvare spørreundersøkelsen ble det estimert at det tok omtrent 15 minutter å besvare 
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spørreskjemaet. Spørreundersøkelsen inneholdt ikke spørsmål med noen sannsynlighet for å 

bli oppfattet som støtende eller som kunne krenke deltagernes menneskeverd.  

Operasjonalisering av variablene 

 Denne studien undersøkte to avhengige variabler som indikatorer for LB-kvinnenes 

mentale helse. Videre inkluderte studien fem uavhengige variabler som ble studert i 

sammenheng med helsevariablene for å undersøke forskjeller mellom LB-kvinnene. Se tabell 

3 for en oversikt over variablene som blir inkludert i dette prosjektet.   

Tabell 2. Oversikt over variablene som er inkludert i prosjektet. 

Avhengige variabler Uavhengige variabler 

1. Generell tilfredshet med livet 1. Sosiodemografiske variabler 

2. Angst og depresjon 2. Holdning til egen seksuell orientering 

 3. Foreldres reaksjon til seksuell orientering 

 4. Grad av skjult identitet 

 5. Sosial tilhørighet til det skeive miljøet 

 

 Avhengige variabler. Generell tilfredshet med livet ble målt ved spørsmålet «Alt tatt i 

betraktning, hvor tilfreds er du med livet ditt som helhet for tiden?». Det ble presentert elleve 

svaralternativer, fra -5 (Meget utilfreds) til 5 (Meget tilfreds).  

Angst og depresjon ble målt ved spørsmål hentet fra Common Mental Disorder 

Questionnaire (CMDQ) (Christensen, Fink, Toft, Frostholm et al., 2005). Av disse 36 

spørsmålene ble 10 spørsmål som måler angst og depresjon (SCL-ANX4 og SCL-DEP6) tatt i 

bruk. Disse to målene har tidligere vist god reliabilitet og validitet (Søgaard & Bech, 2009). 

Det overordnede spørsmålet var «I løpet av de siste 4 ukene, hvor mye har du vært plaget 

av…». Spørsmålene var 1) «Føler deg nedtrykt», 2) «Blir plutselig redd uten grunn», 3) 

«Føler deg verdiløs», 4) «Nervøsitet eller indre uro», 5) «Tenker på å ta ditt liv», 6) «Angst- 

eller panikkanfall», 7) «Føler deg lurt i en felle eller fanget», 8) «Uroer og bekymrer deg for 

mye over saker og ting», 9) «Føler deg ensom» og 10) «Klandrer eller bebreider deg selv for 

saker og ting», hvor man svarer henholdsvis 1 = «Ikke i det hele tatt», 2 = «Litt», 3 = 

«Måtelig», 4 = «Ganske mye» og 5 = «Veldig mye». De ti spørsmålene ble omkodet til en 

mean sum score variabel kalt angst og depresjon sammenlagt (Cronbach’s Alpha = 0,93). 

Videre ble det laget en egen variabel for angst (spørsmål 2, 4, 6 og 8; SCL-ANX4) og en for 
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depresjon (spørsmål 1, 3, 5, 7, 9 og 10; SCL-DEP6). En reliabilitetsanalyse viste at skalaen 

hadde en Cronbach’s Alpha reliabilitet på 0.93. Skårene for alle mean sum score variablene 

varierte mellom 1 og 5. Lav skåre på alle variablene representerte lav grad av angst og 

depresjon, mens høy skåre representerte høy grad av angst og depresjon. For både angst og 

depresjon ble en skåre på mindre enn 3.0 ansett som en normalverdi (Bilberg, Nørgaard, 

Overgaard & Roessler, 2012). En skåre over denne normalverdien indikerer at man står i 

risiko for å utvikle angstlidelser eller depresjon, og dette målet blir brukt til å identifisere 

personer som trenger videre utredning (Christensen et al., 2005).  

 Uavhengige variabler. Sosiodemografiske variabler (co-variater) kartla kvinnenes 

alder og urbanitet. Alder ble tappet som en kontinuerlig variabel ved hjelp av spørsmålet 

«Hvilket år er du født?».  

Urbanitet ble registrert etter «Hvordan vil du beskrive stedet du bor?» med 

alternativene 1 = «Landlig (under 5000)», 2 = «Tettsted (5001-50.000)», 3 = «By (50.001-

200.000)», 4 = «Forstad til større by (mer enn 200.000)» og 5 = «Sentralt i storby (mer enn 

200.001)».   

Holdning til egen seksuell orientering. Internalisert homonegativitet ble 

operasjonalisert ved bruk av The Revised Reactions to Homosexuality scale (Smolenski, 

Diamond, Ross & Rosser, 2010). Skalaens overordnede spørsmål var «Vennligst angi hvor 

enig eller uenig du er i de følgende utsagnene», med følgende syv underspørsmål 1) «Selv om 

jeg kunne endre min seksuelle orientering, ville jeg ikke gjort det», 2) «Jeg føler meg 

komfortabel på homsebarer», 3) «Jeg føler meg komfortabel med å diskutere homoseksualitet 

i en offentlig situasjon», 4) «Homoseksualitet er like naturlig som heteroseksualitet», 5) «Jeg 

føler meg komfortabel med å bli sett i offentlighet med en åpenbart homoseksuell/lesbisk 

person»,6)  «Sosiale situasjoner med skeive personer gjør meg ukomfortabel» og 7) «Jeg føler 

meg komfortabel med å være en lesbisk/bifil kvinne». Hvert utsagn ble vurdert på en fem-

punkt skala fra 1 = «Helt uenig» til 5 = «Helt enig». En faktoranalyse av spørsmålene om 

internalisert homonegativitet viste at skalaen kun hadde én latent faktor. Det ble konstruert en 

sum score variabel for denne skalaen etter at skårene på spørsmål 1, 2, 3, 4, 5 og 7 ble 

reversert (Cronbach’s Alpha = 0,74). Lav skåre representerte lav grad av internalisert 

homonegativitet mens høy skåre representerte høy internalisert homonegativitet (range 7-35).  

Forhold til egen seksuell orientering ble målt ved bruk av spørsmålet «Alt i alt, 

hvordan tenker du i dag om din seksuelle orientering?». Dette hadde svaralternativene 1= 
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«Ikke i det hele tatt», 2 = «I noen grad» og 3 =«I stor grad», til oppfatningene «Berikende», 

«Belastende», «Skammer meg» og «Skulle gjerne hatt en annen orientering».  

Foreldrenes reaksjon til datterens seksuelle orientering ble målt ved bruk av 8 

selekterte spørsmål fra den 32 spørsmål lange skalaen Percieved Parental Reactions Scale 

(Willoughby, Doty, Braaten & Malik, 2010). Det overordnede spørsmålet som ble stilt var 

«Hvordan opplevde du dine foreldres reaksjon da du først fortalte dem om din seksuelle 

orientering?». Underspørsmålene var «De støttet meg», «De var stolte av meg», «De var 

bekymret over hva andre skulle tenke om meg», «De var bekymret over hva andre skulle 

tenke om dem», «De gråt», «De kjeftet og/eller skrek», «De trodde ikke på meg» og «De 

skammet seg». Disse spørsmålene ble evaluert på i en Likert-skala fra 1 = «Veldig uenig» til 

5 = «Veldig enig». En sum skår variabel ble konstruert (range 8-40; Cronbach’s Alpha 0,89), 

og dernest omkodet til en ny variabel med kategoriene positive, blandede og negative 

reaksjoner (se tabell 9). Spørsmål 1 «de støttet meg» og spørsmål 2 «de var stolte av meg», 

ble reversert før sum score variabelen ble konstruert.  

Grad av skjult identitet ble målt ved spørsmålet «Gjør du noe for å legge skjul på din 

seksuelle orientering? For eksempel å unngå å nevne din seksuelle orientering i samtaler med 

andre, holder tilbake informasjon eller lignende?», med de syv svaralternativene 1 = «Aldri», 

2 = «Sjeldnere enn en gang i måneden», 3 = «Omtrent en gang i måneden», 4 = «2 – 3 ganger 

i måneden», 5 = «Omtrent en gang i uken», 6 = «2 – 4 ganger i uken» og 7 = «Omtrent 

daglig». Lav skåre representerte lav grad av skjult identitet, mens høy skåre representerte høy 

grad av skjult identitet.  

Tilfredshet med grad av åpenhet rund sin seksuelle orientering ble målt med 

spørsmålet «I hvilken grad er du fornøyd med din grad av åpenhet?», med svaralternativene 1 

= «Skulle ønske jeg var åpen for flere», 2 = «Er fornøyd med min grad av åpenhet» og 3 = 

«Skulle helst være åpen for færre».  

For å nyansere grad av skjult identitet kvinnene hadde til sin seksuelle orientering 

inneholdt spørreskjemaet også spørsmålet «Hvem har kjennskap til din seksuelle 

orientering?», med mulighet for å krysse av på flere av de følgende alternativene som passet; 

«Ingen», «Mor», «Far», «Søsken», «Familien ellers», «Nærmeste naboer», «Nærmeste 

arbeidskolleger», «Nærmeste medstudenter», «Arbeidsplassen generelt», «Studieplassen 

generelt», «Nærmeste venner», «Venner generelt» og «Fastlegen min». Hvert alternativ ble 

omkodet til en dummy-variabel der 1 = ja og 0 = nei.  
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Sosial tilhørighet til det skeive miljøet ble målt ved spørsmål hentet fra Identification 

and Involvement With the Gay Community Scale (Fisher et al., 2011). Disse spørsmålene ble 

brukt til å konstruere tre variabler, som målte i hvilken grad kvinnene identifiserte seg med 

det skeive miljøet, hvor involvert de var med det skeive miljøet og hvor mange skeive venner 

de hadde. Den første variabelen ble kalt Identifisering med det skeive miljøet. Spørsmålene 

var "Det er veldig viktig for meg at i hvert fall noen av vennene mine er biseksuelle, lesbiske 

eller homofile", "Å være skeiv får meg til å føle meg som en del av et fellesskap", "Å være 

tiltrukket til kvinner er en viktig del av min selvoppfattelse", og "Jeg føler meg veldig fjern 

fra det skeive miljøet". Hvert av spørsmålene ble vurdert på en skala fra 1= helt uenig, til 5 = 

helt enig. En mean sum score variabel ble konstruert (range 1-5).  

Involvering med det skeive miljøet. For å tappe hvor involvert kvinnene var i det 

skeive miljøet ble følgende spørsmål stilt: «Hvor ofte har du de siste 6 månedene…», med 

alternativene «Lest en skeiv avis eller et skeivt magasin (for eksempel Blikk)?», «Vært på 

skeive aktiviteter som for eksempel skeive møter, pengeinnsamlinger, politiske aktiviteter 

eller lignende?» og «Vært på en skeiv bar eller klubb?». Svaralternativene var 1 = aldri, 2 = 

en gang i måneden, 3 = flere ganger i måneden, 4 = omtrent en gang i uken, 5 = flere ganger i 

uken eller daglig. En mean sum score variabel ble konstruert (range 1 – 5). 

For variablene Identifisering med det skeive miljøet og Involvering med det skeive 

miljøet representerte lav skåre lav sosial tilhørighet til det skeive miljøet, og høy skåre 

representerte høy sosial tilhørighet til det skeive miljøet.  En reliabilitetsanalyse viste at 

variabel «Identifisering med det skeive miljøet», hadde en Cronbach’s Alpha på 0,69 og en 

mean inter-item korrelasjon på 0,36, mens variabel «Involvering med det skeive miljøet» 

hadde en Cronbach’s Alpha på 0,56 og en mean inter-item korrelasjon på 0,33. Cronbach’s 

alpha er et mål som er sensitivt for antall punkter i skalaen som blir vurdert, og skalaer som 

har mindre enn ti punkter har ofte en lavere Cronbach’s alpha (rundt 0,5). For å måle 

reliabiliteten av variabler som inneholder mindre enn ti punkter kan det derfor lønne seg å 

rapportere mean inter-item korrelasjon heller enn Cronbahc’s alpha. Et mål med en mean 

inter-item korrelasjonen som ligger mellom 0,2 og 0,4 blir vurdert som reliabelt (Briggs & 

Cheek, 1986). Et tredje mål på sosial tilhørighet, kalt antall skeive venner, ble tappet som en 

kontinuerlig variabel ved hjelp av spørsmålet «Hvor mange skeive kvinner vil du kalle for 

nære venner?». 
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Kvinnene ble også spurt om de følte seg ensomme. Til spørsmålet «Hender det at du 

føler deg ensom?» var svaralternativene 1 = «Aldri», 2 = «Sjelden», 3 = «Av og til» og 4 = 

«Ofte».  

Statistiske metoder  

Datamaterialet ble analysert ved hjelp av SPSS Statistics 24 (Pallant, 2013). Som ledd 

i analysen ble initialt likheter og forskjeller mellom bifile og lesbiske kvinner i forhold til 

mental helse, minoritetsstress og sosial tilhørighet til det skeive miljøet utforsket bivariat. For 

å undersøke likheter og forskjeller mellom gruppene ble det brukt krysstabeller og enveis 

ANOVA analyser. Krysstabellene utforsket forskjeller mellom gruppene LB-kvinner i 

frekvensen av skårer på variabler på nominal- og ordinalnivå, mens enveis ANOVA 

analysene utforsket forskjellene mellom de to gruppenes mean skårer på variabler på 

skalanivå (Howitt & Cramer, 2011). Krysstabellanalysene ble testet for statistisk signifikante 

forskjeller mellom gruppene av kvinner ved hjelp av kjikvadrattest, mens forskjeller i 

gjennomsnittsverdier ble testet ved hjelp av t-test.  

Sammenhengen mellom indikatorene for minoritetsstress og mental helse ble studert 

ved hjelp av bivariate korrelasjonsanalyser og multippel linær regresjonsanalyser. 

Indikatorene på minoritetsstress var IH, grad av skjult identitet, identifisering med det skeive 

miljøet, involvering med det skeive miljøet og antall skeive venner. Indikatorene på mental 

helse var angst og depresjon, og generell tilfredshet med livet. Før de ulike indikatorene ble 

konstruert som mean sum skåre variabler ble dimensjonaliteten i indikatorene utforsket ved 

hjelp av faktoranalyse (Fabrigar, Wegener, MacCallum & Strahan, 1999). Dernest ble det 

gjennomført reliabilitetsanalyser (Cronbach’s alpha og mean inter-item korrelasjon), for å 

forsikre at en stor nok del av den observerte variansen i de ulike mean sum skåre variablene 

kunne tilskrives varians i sanne skårer, heller enn målefeil (Devellis, 2012). Videre ble 

innledende analyser gjennomført for å sørge for at forutsetningene i regresjonsanalyser, 

fravær av multikollinearitet og en normalfordeling av residualer, ikke ble brutt (Pallant, 

2013). Analysene viste tolerance-verdier over 0,10 og VIF-verdier (Variance inflation factor) 

under 10. Videre viste analysene en Cook’s Distance verdi under 1,0, og normalfordelte 

residualer.  

Korrelasjonskoeffisienten (rxy) i en bivariat analyse er ofte sterkere enn en 

regresjonskoeffisient (β) i en multippel analyse av de samme variablene. Dette kommer av at 

andelen samvariasjon mellom de ulike indikatorene blir kontrollert for i multivariate analyser, 
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men ikke i bivariate analyser. I de multippel linære regresjonsanalysene kan man se i hvilken 

grad hver enkelt prediktorvariabel påvirker variablene angst og depresjon og generell 

tilfredshet med livet. I tillegg kan man se hvor stor andel av den totale variansen i hver av de 

to avhengige variablene som blir forklart av alle de inkluderte prediktorvariablene samlet (R2) 

(Howitt & Cramer, 2011). 

En oppsummering over material og metode som denne oppgaven bygges på er 

punktert i tabell 3.  

Tabell 3. Oversikt over det kvantitative prosjektets ulike metodologiske aspekter. 

 

  

Utvalg Datainnsamling Validitet av 

måleinstrument 

Variabler Dataanalyse 

N=499 

67,3% 

Lesbiske 

kvinner  

32,7% 

Bifile 

kvinner 

Spørreskjema 

konstruert i 

www.surveymonkey.c

om 

Hovedsakelig lukkede 

spørsmål med noen 

åpne spørsmål. 

Utvalget hentes inn 

via skeive nettsider 

som sier seg villige til 

å legge til en link til 

spørreundersøkelsen 

på hjemmesiden sin.  

Spørsmål hentet 

fra tidligere 

forskning eller 

fagbøker som 

viser god 

validitet. 

1. Opplevelse av 

minoritetsstress 

2. Sosial 

tilhørighet til det 

skeive miljøet  

3. Sosiodemo- 

grafiske forhold 

4. Psykisk og 

psykosomatisk 

helse 

Gjennomføres i 

dataprogrammet 

SPSS.  

Analyser vil 

bestå av blant 

annet: 

ANOVA. 

Bivariate 

analyser, 

Multippel linær 

regresjon, 

Faktoranalyse 
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Resultater 

Likheter og forskjeller mellom LB-kvinnene i variablene helse, minoritetsstress og sosial 

tilhørighet i det skeive miljøet.  

Helse. Respondentene skåret gjennomsnittlig 3,19 på selvvurdert generell tilfredshet 

med livet (se tabell 4). På variabelen angst og depresjon skåret respondentene gjennomsnittlig 

2,16. På variabelen angst respondentene gjennomsnittlig 2,27, og på variabelen depresjon 

skåret de gjennomsnittlig 2,09. Dette er innenfor normalverdiene for angst og depresjon, som 

ligger på < 3,0.  

En ANOVA analyse viste statistisk signifikante forskjeller i rapporteringen av mental 

helse mellom «lesbiske» og «bifile». Lesbiske kvinner hadde en snittskåre på 3,53 og bifile 

kvinner hadde en snittskåre på 2,48 (p = <0,001) på selvvurdert generell tilfredshet med livet. 

På angst og depresjonsskalaen skåret lesbiske 2,07 mens bifile skåret 2,34 (p = 0,003). På 

angst skåret lesbiske gjennomsnittlig 2,20 og bifile 2,43. (p = 0.024). På depresjon skåret 

lesbiske 1,99 og bifile 2,28 (p = 0,002). Det vil si at i de bivariate analysene opplevde de 

bifile kvinnene i utvalget signifikant mer angst og depresjon enn lesbiske, mens lesbiske 

kvinner rapporterte høyere tilfredshet med livet enn bifile.  

Tabell 4. Forskjeller i mental helse mellom bifile og lesbiske kvinner (mean og standard 

deviation, SD).  

 

Minoritetsstress. Majoriteten av respondentene (84,5%) rapporterte at de overhodet 

ikke hadde kjent på skam i forbindelse med sin seksuelle identitet. I alt 15,3% rapporterte at 

de i noen grad hadde følt på skam, og av disse var det signifikant flere bifile (24,1%) enn 

lesbiske (11,3%). Statistisk signifikant flere lesbiske (52,2%) enn bifile (37,1%) sa de ikke 

hadde opplevd sin seksuelle identitet som belastende, mens flere bifile (58,3%) enn lesbiske 

(43,3%) rapporterte at deres seksuelle identitet i noen grad hadde vært belastende. Signifikant 

Mean SD Mean SD Mean SD Sig.

Generell tilfredshet med livet 3,19 2,59 2,48 2,85 3,53 2,38 p  = <0,001

(n = 459) (n = 150) (n = 309)

Angst  2,27 1,03 2,43 1,02 2,20 1,03 p  = 0,024

(n = 461) (n = 150) (n = 311)

Depresjon 2,09 0,94 2,28 0,96 1,99 0,92 p  = 0,002

(n = 460) (n = 150) (n = 310)

Angst og depresjon 2,16 0,92 2,34 0,94 2,07 0,91 p  = 0,003

(n = 460) (n = 150) (n = 310)

Alle Bifil Lesbisk

Seksuell orientering

Note . Testet for statistisk signifikante forskjeller mellom lesbiske og bifile ved hjelp av t-test.
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flere bifile enn lesbiske rapporterte at de gjerne skulle hatt en annen seksuell orientering (se 

tabell 5).  

Tabell 5. Tanker om egen seksuelle orientering blant bifile og lesbiske kvinner (prosent). 

 

På spørsmålet «Hvor ofte gjør du noe for å legge skjul på din seksuelle orientering?» 

skåret respondentene gjennomsnittlig 2,5. Det vil si at LB-kvinnene i gjennomsnitt gjorde noe 

for å skjule sin seksuelle orientering månedlig eller sjeldnere enn en gang i måneden. 

Lesbiske skåret gjennomsnittlig 2,3 og bifile skåret gjennomsnittlig 2,8 (p = 0,013). Bifile 

kvinner gjorde med andre ord oftere noe for å skjule sin seksuelle orientering enn lesbiske 

kvinner. Majoriteten av respondentene (73,7%) rapporterte at de var fornøyde med sin grad av 

åpenhet, og signifikant flere lesbiske (78.5%) enn bifile (63.2%) rapporterte at de var fornøyd 

(tabell 6). Flere bifile (34.6%) enn lesbiske (21.2%) rapporterte at de skulle ønske at de var 

åpne for flere, mens flere lesbiske (2.3%) enn bifile (0.9%) rapporterte at de skulle ønske at de 

var åpne for færre.  

Alle Bifile Lesbiske Sig.

Berikende Ikke i det hele tatt 10,4 8,3 11,3 p  = 0,081

I noen grad 41,0 48,9 37,5

I stor grad 48,6 42,9 51,2

(n = 424) (n = 133) (n = 291)

Belastende Ikke i det hele tatt 47,5 37,1 52,5 p  = 0,013

I noen grad 48,0 58,3 43,3

I stor grad 4,5 4,5 4,5

(n = 423) (n = 132) (n = 291)

Skammer meg Ikke i det hele tatt 84,5 75,9 88,4 p  = 0,050

I noen grad 15,3 24,1 11,3

I stor grad 0,2 0,0 0,3

(n = 425) (n = 133) (n = 292)

Ikke i det hele tatt 70,4 62,4 74,0 p  = 0,050

I noen grad 24,5 31,6 21,2

I stor grad 5,2 6,0 4,8

(n = 425) (n = 133) (n = 292)

Skulle gjerne 

hatt en annen 

orientering

Note . Testet for statistiske forskjeller mellom lesbiske og bifile ved hjelp av 

kjikvadrattest. 
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Tabell 6. Tilfredshet med grad av åpenhet om seksuell identitet,  

etter seksuell orientering (prosent). 

 

På spørsmålet «Hvem har kjennskap til din seksuelle orientering?» var det flere 

statistisk signifikante forskjeller mellom lesbiske og bifile kvinner i rapporteringen. Flere 

lesbiske enn bifile krysset av for «Mor», «Far», «Søsken», «Familien ellers», «Nærmeste 

naboer», «Nærmeste arbeidskolleger», «Nærmeste medstudenter», «Arbeidsplassen generelt», 

«Studieplassen generelt», «Nærmeste venner» og «Fastlegen min». Flere bifile enn lesbiske 

krysset av for alternativet «Ingen».  

 

 

LB-kvinnenes opplevelse av foreldrenes reaksjon på å bli fortalt om datterens 

seksuelle orientering presenteres i tabell 8. Flere lesbiske (mean = 2,0) enn bifile (mean = 1,5) 

Alle Bifile Lesbiske

25,4 34,6 21,2

73,7 63,2 78,5

0,9 2,3 0,3

(n = 426) (n = 133) (n = 293)

Skulle ønske jeg var 

åpen for flere

Er fornøyd med min 

grad av åpenhet

Note . Testet for statistisk signifikante forskjeller mellom bifile og 

lesbiske ved hjelp av kjikvadrattest (p  = 0,002).

Skulle helst vært 

åpen for færre

Seksuell orientering

Bifile Lesbiske Sig.

Ingen   4,9   0,3 p  = <0,001

Mor 53,4 81,8 p  = <0,001

Far 46,0 74,4 p  = <0,001

Søsken 58,0 80,7 p  = <0,001

Familien ellers 44,2 75,6 p  = <0,001

Nærmeste naboer 24,5 50,6 p  = <0,001

Nærmeste arbeidskolleger 32,5 56,3 p  = <0,001

Nærmeste medstudenter 25,8 37,2 p  = 0,011  

Arbeidsplassen generelt 28,2 58,6 p  = <0,001

Studieplassen generelt 15,3 27,1 p  = 0,004

Nærmeste venner 64,4 69,9 p  = 0,214

Venner generelt 55,8 80,7 p  = <0,001

Fastlegen min 28,8 56,8 p  = <0,001

Note . Testet for statistisk signifikante forskjeller mellom 

lesbiske og bifile ved hjelp av kjikvadrattest.

Tabell 7. Forskjeller mellom lesbiske og bifile i hvem som har 

kjennskap til deres seksuelle orientering (prosent). 

 

Tabell 49. Forskjeller mellom lesbiske og bifile i hvem som har 

kjennskap til deres seksuelle orientering (prosent). 

 

Tabell 50. Forskjeller mellom lesbiske og bifile i hvem som har 

kjennskap til deres seksuelle orientering (prosent). 

 

Tabell 51. Forskjeller mellom lesbiske og bifile i hvem som har 

kjennskap til deres seksuelle orientering (prosent). 

 

Tabell 52. Forskjeller mellom lesbiske og bifile i hvem som har 

kjennskap til deres seksuelle orientering (prosent). 

 

Tabell 53. Forskjeller mellom lesbiske og bifile i hvem som har 

kjennskap til deres seksuelle orientering (prosent). 

 

Tabell 54. Forskjeller mellom lesbiske og bifile i hvem som har 
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rapporterte at «De gråt» (p = 0,003). Ellers var det ingen statistisk signifikante forskjeller 

mellom gruppene i rapporteringen. 

Tabell 8. Foreldrenes reaksjoner på å få kjennskap til datterens seksuelle orientering blant 

bifile og lesbiske kvinner (means, standardavvik SD). 

 

Med hensyn til internalisert homonegativitet var respondentenes gjennomsnittlige 

skåre på 12,3. En ANOVA analyse av denne sumskåren viste at det var en statistisk 

signifikant forskjell mellom lesbiske og bifile kvinners internaliserte homonegativitet. Bifile 

kvinner hadde en snittskåre på 13,0 og lesbiske kvinner hadde en snittskåre på 11,8 (p = 

0,011). Det vil si at bifile kvinner opplevde signifikant mer internalisert homonegativitet enn 

lesbiske kvinner. De største statistisk signifikante forskjellene mellom bifile og lesbiske 

forekom for utsagnene «Jeg føler meg komfortabel med å være en lesbisk/bifil kvinne» og 

«Jeg føler meg komfortabel på homsebarer». Lesbiske kvinner var klart mer enige i utsagnene 

enn bifile kvinner var. Internalisert homonegativitet ble studert i forhold til foreldrenes 

reaksjoner på kvinnenes seksuelle orientering (tabell 9). De som opplevde positive reaksjoner 

hos foreldre rapporterte lavere grad av internalisert homonegativitet (59,1%) enn de med 

høyere IH. De som opplevde blandede eller negative foreldrereaksjoner, rapporterte oftere enn 

andre høy internalisert homonegativitet. Det var ingen statistisk signifikante forskjeller i 

undergrupper.  

Mean SD Mean SD Mean SD Sig.

De støttet meg 3,8 1,2 3,7 1,1 3,8 1,3 p  = 0,225

(n = 384) (n = 102) (n = 282)

De var stolte av meg 3,3 1,3 3,1 1,1 3,4 1,3 p  = 0,066

(n = 382) (n = 102) (n = 280)

2,9 1,3 2,9 1,3 3,0 1,4 p  = 0,525

(n = 381) (n = 102) (n = 279)

2,5 1,3 2,5 1,3 2,5 1,3 p  = 0,919

(n = 383) (n = 102) (n = 280)

De gråt 1,9 1,2 1,5 0,9 2,0 1,3 p  = 0,003

(n = 382) (n = 102) (n = 280)

De kjeftet og/eller skrek 1,6 1,0 1,5 0,8 1,6 1,1 p  = 0,305

(n = 381) (n = 102) (n = 279)

De trodde ikke på meg 2,0 1,3 2,0 1,2 2,0 1,3 p  = 0,865

(n = 380) (n = 101) (n = 279)

De skammet seg 2,0 1,2 1,9 1,1 2,0 1,2 p  = 0,620

(n = 381) (n = 102) (n = 279)

Note . Skala fra 1 = veldig uenig til 5 = veldig enig. Testet for statistisk signifikante forskjeller mellom 

lesbiske og bifile kvinner ved hjelp av t-test. 

Bifile Lesbiske

De bekymret seg for hva 

andre tenkte om meg

De bekymret seg for hva 

andre tenkte om dem

Alle
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 Tabell 9. Internalisert homonegativitet etter foreldrenes reaksjoner til seksuell orientering 

(prosent). 

 

Sosial tilhørighet til det skeive miljøet. På spørsmålet «Hender det at du føler deg 

ensom?», fikk svaralternativet «Av og til» størst oppslutning (46,9%). En statistisk signifikant 

større andel av de bifile enn de lesbiske svarte «ofte», og en større andel av de lesbiske enn de 

bifile svarte «aldri» (p = 0,013). Det indikerer at de bifile kvinnene i utvalget opplevde mer 

ensomhet enn de lesbiske kvinnene.  

Tabell 10. Opplevelse av ensomhet etter seksuell orientering (prosent). 

 

En enveis ANOVA analyse viste statistisk signifikante forskjeller mellom lesbiske og 

bifile på sosial tilhørighet til det skeive miljøet (se tabell 11). 

Tabell 11. Forskjeller mellom lesbiske og bifile på sosial tilhørighet til det skeive miljøet 

(mean, standardavvik SD). 

 

Positive Blandede Negative

Internalisert homonegativitet (IH) Lavere IH 59,1 45,6 50,9

Medium IH 31,4 30,7 29,9

Høyere IH 9,5 23,7 19,2

(n = 137) (n = 114) (n = 124) 

Foreldrenes reaksjoner

Note . Testet for statistisk signifikante forskjeller mellom positive, blandede og negative 

reaksjoner ved hjelp av kjikvadrattest (p  = 0,007).

Alle Lesbisk Bifil

Opplevelse av ensomhet Aldri 11,1 13,7   5,5

Sjelden 24,0 25,6 20,3

Av og til 44,3 43,2 46,9

Ofte 20,6 17,5 27,3

(n = 413) (n = 285) (n = 128)

Note . Testet for statistisk signifikante forskjeller mellom lesbiske og bifile 

ved hjelp av kjikvadrattest (p  = 0,013).

Seksuell orientering

Mean SD Mean SD Mean SD Sig.

Identifisering med det skeive miljøet 3,03 1,00 2,79 0,95 3,14 1,01 p  = 0,001

(n = 415) (n = 130) (n = 285)

Involvering med det skeive miljøet 1,61 0,64 1,60 0,70 1,62 0,60 p  = 0,699

(n = 415) (n = 130) (n = 285)

Antall skeive venner 3,39 3,35 2,57 2,60 3,77 3,59 p  = 0,001

(n = 411) (n = 129) (n = 282)

Alle Bifile Lesbiske

Note . Testet for statistisk signifikante forskjeller mellom lesbiske og bifile ved hjelp av t-test. 
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Lesbiske skåret statistisk signifikant høyere på «Identifisering med det skeive miljøet» og 

«Antall skeive venner» enn bifile. Lesbiske kvinner i utvalget rapporterte altså en høyere 

sosial tilhørighet til det skeive miljøet enn bifile kvinner. Antall skeive venner i bifile gruppen 

varierte mellom 0 og 15 (mean 2,75), mens svarene i den lesbiske gruppen varierte mellom 0 

og 30 (mean 3,77). Det var ingen signifikante gruppeforskjeller for «Involvering med det 

skeive miljøet». 

Sammenhengen mellom minoritetsstress og mental helse. 

 For å studere sammenhengen mellom minoritetsstress og sosial tilhørighet til det 

skeive miljøet, operasjonalisert som IH og grad av skjult identitet, identifisering med det 

skeive miljøet, involvering med det skeive miljøet og antall skeive venner, og mental helse 

ble det gjennomført multiple linære regresjonsanalyser. Mental helse operasjonaliseres som 

generell tilfredshet med livet, og angst og depresjon. Alder og urbanitet ble inkludert som co-

variater. De multivariate analysene viste at prediksjonsmodellen var bedre tilpasset angst og 

depresjon enn tilfredshet med livet. 

 Generell tilfredshet med livet. Blant de bifile forklarte de inkluderte 

prediktorvariablene 11,6% av variansen i tilfredshet med livet. Bare en av prediktorvariablene 

hadde statistisk signifikant sammenheng med tilfredshet med livet, og det var grad av skjult 

identitet (rxy = -0,235, β = -0,235). Bifile som oftere skjulte sin seksuelle orientering skåret 

lavere på tilfredshet med livet enn andre (tabell 12). Blant de lesbiske forklarte de inkluderte 

prediktorvariablene 18,9% av variansen i tilfredshet med livet. I den bivariate modellen hadde 

alle prediktorene unntatt identifisering med det skeive miljøet en statistisk signifikant 

sammenheng med tilfredshet med livet, men i den multivariate modellen mistet alder og grad 

av skjult identitet sin sammenheng. Den relative betydningen av de statistisk signifikante 

prediktorene var i synkende rekkefølge: involvering med skeivt miljø (β = -0,240) 

internalisert homonegativitet (β = -0,206), antall skeive venner (β = 0,204), urbanitet (β = 

0,145) og identifisering med det skeive miljøet (β = -0,138). Lesbiske som ikke var involvert i 

det skeive miljøet, som skåret lavt på internalisert homonegativitet, som hadde flere skeive 

venner, bodde i urbane strøk og som ikke identifiserte seg med det skeive miljøet skåret 

høyere på generell tilfredshet med livet enn andre.  

Angst og depresjon. Blant de bifile forklarte de inkluderte prediktorvariablene 17,9% 

av variansen i det samlede målet for angst og depresjon (se tabell 12). I de bivariate analysene 

hadde alder (rxy = -0,231), grad av skjult identitet (rxy = 0,309) og antall skeive venner (rxy = -
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0,184) en statistisk signifikant sammenheng med angst og depresjon. I den multivariate 

analysen hadde antall skeive venner ikke lenger noen signifikant sammenheng. Den relative 

betydningen av de statistisk signifikante variablene var i synkende rekkefølge: grad av skjult 

identitet (β = 0,239) og alder (β = -0,201). Bifile som ofte la skjul på sin seksuelle orientering 

og som var yngre skåret høyere på angst og depresjon enn andre. Blant de lesbiske forklarte 

de inkluderte prediktorvariablene 21,1% av variansen i angst og depresjon. I den bivariate 

modellen hadde alder (rxy = -0,237), IH (rxy =0,263), grad av skjult identitet (rxy = 0,236), 

identifisering med det skeive miljøet (rxy = 0,141) og involvering med det skeive miljøet (rxy = 

0,213) en statistisk signifikant sammenheng med angst og depresjon. Den relative 

betydningen av de statistisk signifikante variablene i den multivariate modellen var i 

synkende rekkefølge: internalisert homonegativitet (β = 0,240), alder (β = -0,177), 

identifisering med skeivt miljø (β = 0,165) og urbanitet (β = -0,139). Lesber som skåret høyt 

på IH, som var yngre, som identifiserte seg med det skeive miljøet og bodde i rurale strøk 

skåret høyere på angst og depresjon enn andre.  
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Tabell 12. Sammenhengen mellom internalisert homonegativitet, grad av skjult identitet, 

identifisering med det skeive miljøet, involvering med det skeive miljøet, antall skeive venner 

og indikatorene på mental helse blant bifile og lesbiske kvinner i Norge (Pearson’s rxy 

multippel linær regresjon med standardiserte β-koeffisienter). 
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Diskusjon 

Oppsummering av de viktigste funnene 

Hensikten med dette prosjektet var å studere mentale helseforskjeller mellom lesbiske 

og bifile kvinner i Norge etter opplevd minoritetsstress og sosial tilhørighet til det skeive 

miljøet. Den første problemstillingen var å studere i hvilken utstrekning LB-kvinner opplever 

ulike typer av minoritetsstress og psykiske plager, og om bifile har flere mentale helseplager 

enn lesbiske. Videre ble det undersøkt om det var en forskjell mellom lesbiske og bifile 

kvinner i forhold til variablene som faller under minoritetsstress og sosial tilhørighet til det 

skeive miljøet. I den andre problemstillingen ønsket vi å undersøke om minoritetsstress og 

sosial tilhørighet til det skeive miljøet predikerte angst og depresjon, og generell tilfredshet 

med livet blant LB-kvinnene.  

Analysene viste at både lesbiske og bifile kvinner rapporterte relativt god mental 

helse, lav grad av opplevd minoritetsstress, og moderat sosial tilhørighet til det skeive miljøet. 

Samtidig rapporterte bifile kvinner en større grad av uhelse, lavere sosial tilhørighet til det 

skeive miljøet, og de skåret høyere på opplevelse av minoritetsstress enn lesbiske kvinner. 

Dette var som forventet, og lignende funn er publisert i flere tidligere studier (Anderssen & 

Malterud, 2013; Cochran et al., 2003; Malterud & Anderssen, 2014; Morris et al., 2001; 

Pompili et al., 2014). 

De multivariate analysene viste at flere av indikatorene som falt under definisjonene 

av minoritetsstress hadde en sammenheng med økt angst og depresjon, og med lavere 

tilfredshet med livet blant lesbiske kvinner. Blant de bifile hadde kun indikatoren grad av 

skjult identitet en sammenheng med mental helse. Blant de lesbiske kvinnene, men ikke de 

bifile, hadde indikatorene «identifisering med det skeive miljøet» og «involvering med det 

skeive miljøet» en sammenheng med økt angst og depresjon og lavere tilfredshet med livet. 

Disse indikatorvariablene uttrykker sosial tilhørighet med det skeive miljøet. Dette var et 

overraskende funn, da tilhørighet til det skeive miljøet tidligere har blitt fremstilt som 

helsefremmende for alle kategorier av skeive personer (Bonet et al., 2007; Crocker & Major, 

1989; Meyer, 1995; Stokes et al., 2010). Variabelen «antall skeive venner» viste en 

sammenheng økt tilfredshet med livet hos de lesbiske, og ble dermed den eneste av de tre 

variablene som falt under sosial tilhørighet med det skeive miljøet som var konsistent med 

tidligere studier.  
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Helse 

Kvinnene i utvalget var generelt nokså tilfredse med livet. I likhet med en tidligere 

norsk studie (Anderssen & Malterud, 2013), hadde bifile kvinner lavere generell tilfredshet 

med livet enn lesbiske kvinner. Majoriteten av respondentene skåret også innenfor 

normalverdiene for angst og depresjon. Samtidig viste analysen at bifile har flere mentale 

helseplager enn lesbiske, da bifile skåret høyere på både angst og depresjon. Dette indikerer at 

seksuell orientering har en statistisk signifikant sammenheng med mental helse, og ifølge 

minoritetsstressteorien kan det at bifile rapporterte dårligere mental helse enn lesbiske 

predikere at bifile opplever mer minoritetsstress (Meyer, 2003).  

Sosiodemografiske forhold  

Blant de bifile hadde ingen sosiodemografiske variabler som ble inkludert i den 

multivariate analysen en sammenheng med tilfredshet med livet, mens ung alder predikerte 

angst og depresjon. Blant de lesbiske hadde både høy alder samt å bo urbant en bivariat 

sammenheng med tilfredshet med livet, men kun variabelen å bo urbant viste denne 

sammenhengen i den multivariate analysen. Blant de lesbiske, men ikke de bifile, predikerte 

det å bo i rurale strøk også økt angst og depresjon. Disse sammenhengene mellom 

sosiodemografiske variabler og helse samsvarer med tidligere norske studier (Eggebø et al., 

2015; Malterud & Anderssen, 2014). Dette funnet støtter antagelsen om at de yngre 

segmentene av skeive kvinner er mer utsatt for dårligere helse enn de eldre, og i den lesbiske 

gruppen støtter dette funnet også antagelsen om at det kan være utfordrende å være skeiv i 

rurale strøk. Meyer (2003) hevder at IH ofte er sterkest hos individer som nylig har begynt å 

identifisere seg som skeive. Dersom IH predikerer uhelse, slik som minoritetsstressteorien 

foreslår, kan dette ha en sammenheng med at yngre LB-kvinner i utvalget rapporterer 

dårligere helse enn de eldre, ettersom de yngre muligens har begynt å identifisere seg som 

skeive mer nylig enn de eldre. Videre er det mulig at eldre skeive kvinner har mer erfaring 

med å mestre minoritetsstress, og at helsen deres dermed tar mindre skade av den mengden 

minoritetsstress de måtte oppleve som et resultat av sin seksuelle orientering.  

Minoritetsstress 

Majoriteten av respondentene rapporterte at de oppfattet sin egen seksualitet i stor grad 

som berikende, at de overhode ikke hadde kjent på skam og at de ikke ønsket seg en annen 

orientering. Omtrent halvparten av kvinnene rapporterte at deres orientering i noen grad var 

belastende. Kvinnene i utvalget rapporterte altså å være relativt tilfreds med sin seksuelle 

orientering. Bifile kvinner viste likevel mer misnøye til sin orientering enn lesbiske, og 
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rapporterte mer skam, at de oppfattet sin orientering som mer belastende og at de hadde et 

større ønske om å ha en annen orientering enn de lesbiske kvinnene. Dette er konsistent med 

tidligere funn, som viste at bifile var mindre fornøyde med sin seksuelle orientering enn 

lesbiske (Anderssen & Malterud, 2013). Bifile kvinner rapporterte også oftere enn lesbiske å 

gjøre noe for å skjule sin seksuelle orientering, og hadde fortalt færre personer om sin 

seksuelle orientering enn lesbiske. Dette er også i overenstemmelse med tidligere studier 

(Malterud & Anderssen, 2014; Morris et al., 2001). Kvinner som oppfatter sin skeive 

orientering som noe negativt er også mer motivert til å skjule sin seksuelle orientering 

(Meyer, 1995). Ettersom bifile i denne studien rapporterte sterkere misnøye med sin seksuelle 

orientering enn lesbiske, kan det være årsaken til at de bifile kvinnene også i større grad la 

skjul på sin seksuelle orientering enn de lesbiske. Bifile var i tillegg mindre fornøyd med sin 

grad av åpenhet enn lesbiske kvinner. Et interessant funn var at flere bifile enn lesbiske 

rapporterte at de gjerne ville være åpne for flere, mens flere lesbiske enn bifile rapporterte at 

de gjerne ville være åpne for færre. Dette indikerer at noen av de lesbiske kvinnene har åpnet 

seg om sin seksuelle orientering, og senere angret på det. Det kan tenkes at dette kommer av 

at det å fremstå som lesbisk har hatt negative konsekvenser for disse kvinnene.  

De multivariate analysene viste at grad av skjult identitet var en signifikant indikator 

på angst og depresjon og tilfredshet med livet hos de bifile. Bifile som rapporterte å oftere 

legge skjul på sin seksuelle orientering rapporterte både mer angst og depresjon og lavere 

tilfredshet med livet. Blant de lesbiske hadde grad av skjult identitet en statistisk signifikant 

bivariat korrelasjonskoeffisient med både angst og depresjon og tilfredshet med livet. 

Kontrollert for de andre indikatorvariablene var grad av skjult identitet ikke lenger 

signifikant. Dette indikerer at grad av skjult identitet hos de lesbiske samvarierte med de 

andre variablene i nokså stor grad. Sammenhengen som ble funnet mellom grad av skjult 

identitet og helse blant de bifile var som forventet, da det å legge skjul på sin seksuelle 

orientering tidligere har vist seg å være negativt for skeive kvinners helse (Malterud & 

Anderssen, 2014; Meyer, 1995). Det er likevel forunderlig at denne sammenhengen ikke var 

statistisk signifikant i den multivariate analysen blant de lesbiske. Som tidligere nevnt velger 

mange skeive kvinner strategisk å komme ut ovenfor noen, mens de legger skjul på sin 

seksuelle orientering ovenfor andre (Solarz, 1999). Det kan tenkes at bifile står ovenfor dette 

valget oftere enn lesbiske. Da binærmodellen for seksualitet deler seksuell orientering etter 

heterofil og homofil (Elizabeth, 2013), er det mulig at bifile risikerer å bli antatt å være 

heterofile på heterofile arenaer, mens de risikerer å bli antatt å være lesbiske på skeive 
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arenaer. Videre vil en bifil kvinne som er i et forhold med en mann muligens risikere å bli 

ansett som heterofil, mens en bifil kvinne som er i et forhold med en kvinne vil risikere å bli 

ansett som lesbisk. Følgelig kan det tenkes at bifile kvinner må erklære sin seksuelle 

orientering oftere enn lesbiske. Dersom de bifile kvinnene i utvalget opplever å bli evaluert på 

en mer negativ måte enn de lesbiske kvinnene når andre får vite om deres seksuelle 

orientering, slik som tidligere studier indikerer (Burke et al., 2017), kan dette ha en 

sammenheng med at faktorer rundt å komme ut av skapet fremstår som en sterkere 

minoritetsstressfaktor hos bifile. Det er mulig at homofile menn og lesbiske kvinner, som selv 

faller innenfor binærmodellen for seksualitet, evaluerer bifile på en negativ måte på grunn av 

at de bryter med denne binærmodellen. I så fall risikerer bifile å bli stigmatisert både blant 

heterofile personer og blant homofile menn og lesbiske kvinner, og det kan følgelig oppleves 

som stressende å ytre sin bifile orientering både i heteronormative og i skeive miljøer. For å 

undersøke dette videre hadde det vært interessant å se på hvilke holdninger ulike skeive 

grupper har til andre skeive orienteringer.  

Respondentene rapporterte at foreldrene hovedsakelig hadde hatt positive reaksjoner 

da de fikk vite om datterens seksuelle orientering. Foreldrenes reaksjon var oftest støttende, 

eller de viste at de var stolte av datteren sin. Av de negative reaksjonene var det flest som sa 

at foreldrene hadde bekymret seg over hva andre skulle tenke om henne, mens foreldrene 

sjelden kjeftet og/eller gråt ved avsløringen. Dette viser at LB-kvinnene hovedsakelig ble 

møtt med positive respons fra foreldrene sine. Bekymringene foreldrene hadde uttrykt bunnet 

hovedsakelig i en forventning om stigmatisering som LB-kvinnene risikerte å møte hos andre. 

Samtidig er det viktig å bemerke at mange av kvinnene i utvalget ikke hadde fortalt foreldrene 

sine om sin seksuelle orientering. Spesielt blant de bifile var denne andelen lav, 53,4% av de 

bifile hadde fortalt mor og 46,0% av de bifile hadde fortalt far. En positiv reaksjon etter å 

komme ut er vist å være assosiert med mindre IH og mer selvaksept (Hershberger & 

D’Augelli, 1995). Denne sammenhengen ser vi også i dette utvalget, der de som opplevde 

positive reaksjoner hos foreldre også rapporterte lavere grad av internalisert homonegativitet.  

Kvinnene i utvalget rapporterte generelt lav grad internalisert homonegativitet. Bifile 

hadde likevel mer internalisert homonegativitet enn lesbiske, og lesbiske rapporterte både å 

være mer komfortable med sin seksuelle orientering og å være mer komfortable på sosiale 

arenaer for skeive enn bifile gjorde. I den multivariate analysen hadde IH en statistisk 

signifikant sammenheng med angst og depresjon samt tilfredshet med livet hos de lesbiske 

kvinnene, men ikke hos de bifile. Lesbiske kvinner som rapporterte mer IH rapporterte mer 
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angst og depresjon og lavere tilfredshet med livet. Dette støtter antagelsen om at internalisert 

homonegativitet er negativt for skeive kvinners helse (Malterud & Anderssen, 2014; Meyer, 

1995). Likevel er det forunderlig at IH bare hadde en signifikant sammenheng med angst og 

depresjon og tilfredshet med livet blant de lesbiske, samtidig som bifile rapporterte høyere 

grad av IH enn lesbiske. Denne sammenhengen bør undersøkes nærmere i fremtidige studier.  

Negative holdninger til skeive kvinner uttrykkes i relativt liten grad blant heterofile 

personer i Norge, og Norge fremstår som et land med mer liberale holdninger til 

homoseksualitet enn mange andre land (Malterud & Anderssen, 2014). Dette kan være 

årsaken til at lesbiske og bifile kvinner i Norge også rapporterer relativt lavt nivå av 

minoritetsstress. Resultatene av de multivariate analysene indikerer likevel at LB-kvinnenes 

opplevelse av minoritetsstress påvirket helsen deres på en negativ måte. De bifile kvinnene i 

utvalget opplevde mer minoritetsstress enn de lesbiske kvinnene, og i følge 

minoritetsstressteorien kan dette være en av årsakene til at de bifile kvinnene også rapporterte 

lavere generell tilfredshet med livet og høyere angst og depresjon enn de lesbiske (Brooks, 

1981; Meyer, 1995; 2003). Bifile skjulte sin seksuelle orientering oftere og rapporterte mer 

misnøye med å være skeiv samt høyere IH enn de lesbiske. Dette kan tyde på at bifile 

opplever en høyere grad av stigmatisering enn lesbiske, ettersom bifile bryter både med 

heteronormative forventninger og binærmodellen for seksualitet, mens lesbiske kun bryter 

med heteronormative forventninger (Burke et al., 2017).  

Sosial tilhørighet til det skeive miljøet  

De lesbiske kvinnene i utvalget viste en høyere grad sosial tilhørighet til skeive 

miljøer enn de bifile, og de rapporterte både høyere identifisering med det skeive miljøet og 

hadde gjennomsnittlig flere skeive venner enn de bifile. Det var ingen signifikant 

gruppeforskjell mellom LB-kvinnene i involvering med det skeive miljøet. Bifile rapporterte 

også en høyere opplevelse av ensomhet, hvilket stemmer overens med tidligere funn 

(Anderssen & Malterud, 2013).  

Tidligere studier har lagt vekt på at åpenhet rundt sin seksuelle orientering og det å 

komme ut av skapet kan åpne dørene for å få en sosial tilhørighet til det skeive miljøet (Bonet 

et al., 2007; Vaughan & Waehler, 2009), og at dette igjen kan føre til økt sosial støtte (Bonet, 

et al., 2007; Crocker & Major, 1989; Meyer, 1995; Stokes et al., 2010). Det er mulig at en av 

årsakene til at bifile rapporterte en lavere grad av tilhørighet til det skeive miljøet er at de også 

oftere enn de lesbiske rapporterte å gjøre noe for å legge skjul på sin seksuelle orientering. De 
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lesbiske kvinnene i utvalget kan ha hatt større mulighet til å finne en tilhørighet til det skeive 

miljøet som konsekvens av at de legger mindre skjul på sin seksuelle orientering.  

I den bivariate analysen var det en statistisk signifikant sammenheng mellom antall 

skeive venner og angst og depresjon blant de bifile, hvilket indikerte at bifile kvinner som 

hadde flere skeive venner skåret lavere på angst og depresjon. Men denne sammenhengen var 

ikke lenger signifikant etter at det ble kontrollert for de andre variablene i regresjonsanalysen. 

I den multivariate analysen hadde dermed ingen av variablene som indikerer sosial tilhørighet 

til det skeive miljøet en statistisk signifikant sammenheng med mental helse blant de bifile. 

Som tidligere nevnt er det mulig at bifile opplever minoritetsstress både i heteronormative og 

i skeive miljøer, siden de ikke faller innenfor binærmodellen for seksualitet. Dersom dette er 

tilfellet kan det ha en forklaringsverdi for hvorfor det ikke ble funnet noen statistisk 

signifikant sammenheng mellom tilhørighet til det skeive miljøet og helse hos de bifile, da 

bifile muligens støter på lignende utfordringer i både heterofile og skeive miljøer. Blant de 

lesbiske hadde derimot både økt identifisering med og økt involvering med det skeive miljøet 

en sammenheng med økt angst og depresjon og lavere tilfredshet med livet, mens «antall 

skeive venner» hadde en sammenheng med økt tilfredshet med livet. Dette indikerte at sosial 

tilhørighet med det skeive miljøet målt etter antall skeive venner hadde en sammenheng med 

god helse, mens sosial tilhørighet til det skeive miljøet målt etter identifisering og involvering 

i det skeive miljøet hadde en negativ sammenheng med helse blant lesbiske kvinner. Dette var 

et overraskende funn, da tidligere studier har fremlagt sammenhenger mellom sosial 

tilhørighet til det skeive miljøet og helse, og disse sammenhengene hovedsakelig har indikert 

positive helsekonsekvenser av å ha en sosial tilhørighet til det skeive miljøet (Bonet et al., 

2007; Crocker & Major, 1989; Meyer, 1995; Stokes et al., 2010). 

En av årsakene til at sosial tilhørighet til det skeive miljøet er ansett som 

helsefremmende er at det bidrar til minoritetsmestring (Bonet et al., 2007; Meyer, 1995). Som 

tidligere nevnt rapporterte LB-kvinnene i utvalget relativt lav grad av opplevd 

minoritetsstress. Det er mulig at den lave graden minoritetsstress som LB-kvinnene i utvalget 

rapporterte kan ha en forklaringsverdi for at denne studien ikke har funnet en sammenheng 

mellom sosial tilhørighet til det skeive miljøet og god helse. Dersom det er slik at bifile og 

lesbiske kvinner i Norge ikke oppfatter sin seksuelle orientering som like belastende som LB-

kvinner i andre land, kan den helsefremmende effekten av minoritetsmestring som kommer av 

sosial tilhørighet til det skeive miljøet muligens ikke oppstå i Norge. En alternativ forklaring 

på at identifisering og involvering med det skeive miljøet blant de lesbiske sammenfaller med 
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økt angst og depresjon og lavere tilfredshet med livet finner vi ved å se på 

årsakssammenhengen mellom disse faktorene. Det er mulig at lesbiske kvinner som opplever 

mer angst og depresjon og lavere tilfredshet med livet er mer motiverte til å søke tilhørighet 

til det skeive miljøet, heller enn at en sosial tilhørighet til det skeive miljøet fører til uhelse.  

En tredje mulig forklaring på sammenhengen mellom sosial tilhørighet til det skeive 

miljøet og dårligere helse, som vi ser hos de lesbiske kvinnene i denne studien, finner vi ved å 

se på de lesbiske kvinnenes mest fremtredende minoritetsstressvariabel, nemlig internalisert 

homonegativitet. Tidligere studier har foreslått at prosessen med å få en sterkere tilhørighet til 

det skeive miljøet kommer parallelt med en sterkere opplevelse av å ha en minoritetsidentitet 

(Vaughan & Waehler, 2009). Dersom man har en høy grad av internalisert homonegativitet 

kan denne økte opplevelsen av å ha en minoritetsidentitet muligens oppleves som noe 

negativt, og følgelig ha en sammenheng med økt grad av angst og depresjon samt nedsatt 

tilfredshet med livet. Tidligere studier indikerer at skeive kan vise motstand mot å akseptere 

en kollektiv identitet for å unngå negative stereotypier (Simon, Glässer-Bayerl & 

Stratenwerth, 1991). Det kan tenkes at frykten for å bli dømt etter disse negative stereotypiene 

øker dersom man har en sterk tilhørighet til det skeive miljøet, spesielt blant kvinner som 

oppfatter sin seksuelle orientering som noe negativt.  

Begrensninger  

 Utvalget. Forskning blant lesbiske og bifile kvinner byr på en rekke begrensninger og 

metodologiske utfordringer. Det finnes ingen standarddefinisjon på «lesbisk» eller «bifil» i 

forskning, og hvordan ulike studier blant LB-kvinner har definert utvalget sitt er ikke alltid i 

samsvar med hverandre. Seksuell orientering kan bli definert etter atferd, tiltrekning og 

identitet (Graham et al., 2011; Solarz, 1999). I hvilken grad kvinner rapporterer å ha hatt sex 

med samme kjønn, å være tiltrukket til samme kjønn eller å identifisere seg som skeive 

varierer. For eksempel rapporterer flere kvinner å være tiltrukket til samme kjønn uten å 

identifisere seg som lesbiske eller bifile (Solarz, 1999). Dette kan gjøre det vanskelig å 

definere dette utvalget. Noen studier bruker definisjoner som er atferdsorienterte, som for 

eksempel «KSK» (kvinner som har sex med kvinner), mens andre studier bruker definisjoner 

som er identitetsorienterte, som for eksempel «LB-kvinner» (Solarz, 1999). I studier som 

baserer seg på kvinnenes orienteringer varierer dessuten i hvordan de ulike orienteringene har 

blitt definert (Malterud & Anderssen, 2014). En kvinne som identifiserer seg som lesbisk men 

som har hatt sex med en mann kan for eksempel falle under «bifil»-gruppen i studier som er 

atferdsorienterte, mens hun havner i «lesbisk»-gruppen i studier som denne, som baserer seg 
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på kvinnenes selvidentifisering (Malterud & Anderssen, 2014). Dette kan føre til 

inkonsistente funn mellom studier, og gjør det vanskelig å sammenligne ulike studier blant 

LB-kvinner med hverandre.   

Rekruttering. En annen utfordring er at spørreundersøkelser risikerer å bli preget av 

seleksjonsbias, og har en overrepresentasjon av deltagere som har mulighet og er villige til å 

delta (Malterud & Anderssen, 2014). Dette kan blant annet komme av at mange skeive 

kvinner er motvillige til å formidle sin seksuelle orientering i studier i frykt for å bli 

stigmatisert. Selv om deltagelse i en undersøkelse er helt anonym kan personer med lav skeiv 

selvtillit være bekymret for å dele informasjon om sin seksuelle orientering (Morri et al., 

2001). Dette kan føre til at skeive kvinner vegrer seg for å delta på studier som denne 

(Graham et al., 2011; Solarz, 1999). Bruk av rekrutteringsmetoder der forskeren ikke har 

direkte kontakt med utvalget, som for eksempel nettbaserte spørreundersøkelser, kan øke 

sannsynligheten for at LB-kvinner velger å delta i studier om sin seksuelle orientering. Det 

kan likevel tenkes at kvinner som selv identifiserer seg som lesbiske eller bifile, og som har 

valgt å delta i denne spørreundersøkelse, er mer komfortable med sin seksuelle orientering 

enn lesbiske og bifile kvinner som har latt være å delta (Meyer, 2003; Savin-Williams, 2001).  

Det er også sannsynlig at skeive kvinner som ikke har kommet ut av skapet heller ikke 

er medlemmer i skeive grupper på www.facebook.com eller på www.skeiv.no. Utvalget i 

denne studien risikerer dermed å overrepresentere LB-kvinner som har høy skeiv selvtillit og 

å underrepresentere LB-kvinner som ikke har kommet ut av skapet eller som har lav skeiv 

selvtillit. Deltagelse i spørreundersøkelsen krever også at målgruppen har tilgang til internett 

og er brukere av enten www.skeiv.no eller www.facebook.com. De aller fleste i Norge (96%) 

har i dag tilgang til internett. Hele 87% av de som bruker internett bruker sosiale medier hver 

dag, hvorav 70% bruker www.facebook.com (Statistisk Sentralbyrå, 2016b). Hvor mange 

som bruker www.skeiv.no er usikkert. Det er også en aldersforskjell i hvem som har tilgang 

til og benytter seg av internett, der man ser en tydelig nedgang for kvinner over 55 år 

(Statistisk Sentralbyrå, 2008). En nettbasert spørreundersøkelse som denne risikerer dermed å 

rekruttere et utvalg der eldre kvinner er underrepresenterte.  

Generaliserbarhet. Nok en utfordring er at det ikke finnes noe kjent register av LB-

kvinner som man kan trekke noe representativt utvalg fra. Utvalget i studier på LB-kvinner 

kan trekkes fra registre som for eksempel medlemmer i organisasjonen FRI, eller fra et 

selvselektert utvalg. Så lenge noen LB-kvinner velger å skjule sin seksuelle orientering 
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risikerer man å finne skjevheter i utvalget i studier om lesbiske og bifile kvinner. For å kunne 

ha et representativt utvalg må man vite hvor stor målgruppen er i sin helhet. Det finnes 

estimerte tall på homofile i vestlige samfunn, som varierer mellom 2-10 % av befolkningen 

(Malterud et al., 2009), men hvor mange kvinner som faktisk identifiserer seg som lesbiske 

eller bifile er ukjent. En av årsakene til at den estimerte homofile populasjonen varierer kan 

være at ulike studier bruker ulike definisjoner på utvalget sitt.  

Dersom det hadde vært mulig å estimere totalbefolkningen av LB-kvinner i Norge, og 

dermed også hvor stort utvalg man måtte hatt for å få en representativ studie av LB-kvinner, 

ville det fremdeles ha vært vanskelig å rekruttere dette utvalget på en måte som bevarer 

overførbarheten av eventuelle funn. Dette kommer blant annet av at det er få studier som har 

store nok ressurser til å gjennomføre en tilfeldig rekruttering der små undergrupper i 

befolkningen blir store nok til å kunne lede til representative funn (Barratt et al., 2014; 

Graham et al., 2011). Med tilfeldige rekrutteringsmetoder vil man derfor risikere å ha et 

utvalg med så få LB-kvinner at eventuelle funn ikke blir signifikante, hvilket kan føre til at 

man feilaktig unnlater å forkaste nullhypotesen (type 2 feil) (Bjørkman, 2012). Om man 

benytter seg av et tilgjengelighetsutvalg, slik som denne studien gjør, vil man øke 

sannsynligheten for å få signifikante funn. Likevel vil denne rekrutteringen, som tidligere 

nevnt, sannsynligvis ikke fange opp et representativt utvalg og man risikerer å finne 

forskjeller i utvalget som ikke finnes i LB-populasjonen. Dette kan føre til at man feilaktig 

forkaster nullhypotesen (type 1 feil).  

Resultatene fra en studie med et selvselektert utvalg kan derfor ikke generaliseres til 

en ukjent befolkning av LB-kvinner. Funn fra selvrekrutterte tilgjengelighetsutvalg kan 

likevel gi gode indikasjoner på forholdet mellom ulike variabler, spesielt dersom man ser 

tolkningen i sammenheng med tidligere studier (Barratt et al., 2014). Dette har blitt forsøkt 

gjort i denne studien, men da det foreligger lite relevant forskning er muligheten for å 

sammenligne resultatene med tidligere studier noe begrenset. Resultatene av analysene i 

denne studien sikter derfor ikke etter å danne en statistikk over LB-kvinner, men heller etter å 

utforske sammenhengen mellom ulike variabler.   

Etiske hensyn 

 Spørreskjemaet inneholdt spørsmål som kunne bli oppfattet som private, som for 

eksempel spørsmål om å dele personlige erfaringer fra da kvinnene først kom ut. Dette kan 

vekke tunge minner hos deltagerne dersom prosessen med å komme ut fikk negativ respons 
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fra personens familie eller venner. Da sosial tilhørighet til det skeive miljøet også skulle 

kartlegges risikerte deltagerne å føle ensomhet eller ekskludering dersom de oppdaget eller 

ble minnet på at de ikke har en så god sosial tilhørighet til det skeive miljøet som de selv 

ønsket. For å imøtekomme personer som opplevde at spørreundersøkelsen vekket negative 

minner eller følelser ble det på slutten av spørreundersøkelsen oppført kontaktopplysninger til 

nettstedene Skeiv verden og Youchat, slik at deltagere kunne ta kontakt med disse 

organisasjonene dersom de følte behov for en samtale eller konsultasjon. 

 Prosjektet inkluderte ikke transpersoner i utvalget sitt. Dette førte til at transkvinner 

som identifiserer seg som lesbiske eller bifile risikerte å føle seg avvist dersom de forsøkte å 

svare på spørreundersøkelsen. Bakgrunnen for beslutningen om å ekskludere transpersoner fra 

prosjektet var at dette er en gruppe som i større grad enn LB-ciskvinner er utsatt for nedsatt 

helse som resultat av stigmatisering og diskriminering (WHO, 2015). Det er dermed 

sannsynlig at man vil finne forskjeller mellom LB-transkvinner og LB-ciskvinner i variablene 

helse, minoritetsstress og sosial tilhørighet til et skeivt miljø som går utover forskjellene 

mellom lesbiske og bifile kvinner. Det fremstod derfor som riktig å ekskludere transpersoner 

fra dette prosjektet. 
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Konklusjon 

 I tråd med tidligere studier rapporterte både bifile og lesbiske kvinner i denne studien å 

ha god mental helse. Samtidig rapporterte bifile kvinner dårligere mental helse, mer opplevd 

minoritetsstress og mindre sosial tilhørighet til det skeive miljøet enn lesbiske kvinner. I 

samsvar med minoritetsstressteorien var det en sammenheng mellom minoritetsstress og 

uhelse hos både lesbiske og bifile kvinner. Samtidig var det forskjeller i måten 

minoritetsstress fremtrer på mellom disse to gruppene av skeive kvinner. Blant de bifile var 

det å legge skjul på sin seksuelle orientering den sterkeste minoritetsstressfaktoren, og denne 

variabelen hadde igjen en statistisk signifikant sammenheng med nedsatt mental helse. Blant 

de lesbiske var internalisert homonegativitet den sterkeste indikatoren på uhelse. At 

minoritetsstress fremtrer så ulikt mellom LB-kvinnene indikerer et behov for videre forskning 

som skiller mellom ulike undergrupper av skeive personer. En dypere innsikt i 

bakenforliggende faktorer i opplevelsen av minoritetsstress blant spesifikke minoritetsgrupper 

er viktig for å kunne forebygge uhelse hos skeive kvinner. For eksempel kan sammenhengen 

mellom å skjule sin seksuelle orientering og grad av opplevd stress være viktig å forstå i for å 

kunne forebygge selvmordstanker og -forsøk hos LB-kvinner (Morris et al.,2001). Da 

sammenhengen mellom å skjule sin seksuelle orientering og mental helse fremstod som 

sterkere hos bifile enn lesbiske, kan det være fordelaktig å skille mellom disse gruppene også 

i fremtidig forskning for å kunne imøtekomme bifile kvinner på best mulig måte. 

 Sosial tilhørighet til det skeive miljøet viste seg å ha en mer kompleks sammenheng 

med LB-kvinners mentale helse enn forventet. Samtidig som antall skeive venner hadde 

sammenheng med god helse, ble identifisering og involvering med det skeive miljøet funnet å 

ha en sammenheng med uhelse blant de lesbiske kvinnene. Dette utfordrer tidligere antagelser 

om at sosial tilhørighet til det skeive miljøet er positivt for skeive personers helse. Det er 

mulig at forskjellen mellom denne studien og tidligere studier bunner i kulturelle forskjeller, 

da tidligere studier om sosial tilhørighet til det skeive miljøet hovedsakelig er utført i USA. 

Forklaringsverdiene i de ulike regresjonsanalysene var også relativt lave, hvilket betyr at en 

stor del av variasjonen som ble funnet i LB-kvinnenes helsevariabler ikke kan forklares av 

indikatorvariablene som ble inkludert i disse analysene. Det anses derfor som nødvendig med 

videre forskning som undersøker bakenforliggende faktorer i helseforskjellene vi ser mellom 

lesbiske og bifile kvinner i Norge. 
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