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Sammendrag 
Forfatter: Mari Willetts Borgen 

Tittel:	Ungdom som opplever seksuelle krenkelser på nett: hva kjennetegner dem med tanke 

på psykisk helse?  

Veiledere: Svein Mossige og Mette Løvgren 

 

Bakgrunn: Det har vært rettet oppmerksomhet mot faren for nettrelaterte krenkelser og 

overgrep blant barn og unge. Utenlandske studier har funnet en sammenheng mellom 

uønskede seksuelle hendelser på nett og psykisk helse. Det foreligger imidlertid lite norsk 

forskning på emnet og man ønsket derfor å se om man fant liknende resultater for norske 

forhold. Hensikten med studien var å undersøke om eksponering for seksuelle krenkelser på 

nett kunne predikere utfall i målene psykisk helsetilstand, kroppsbilde, spiseforstyrrelser og 

selvskadings- og selvmordsatferd blant ungdom. Man hypotesiserte at større eksponering 

ville henge sammen med mer symptomer. 

Metode: Hovedoppgaven er tilknyttet tverrsnittstudien Longitudinell undersøkelse om vold 

og overgrep (LUVO) og denne delstudien baserer seg på det innsamlede datamaterialet fra 

2007 (Mossige & Stefansen), stilt til rådighet av NOVA. Studien baserer seg på selvrapport 

og utvalget besto av et landsrepresentativt utvalg på 7033 avgangselever ved videregående 

skole. Problemstillingen ble undersøkt ved hjelp av multippel regresjonsanalyse. Kjønn og 

interaksjonstermen kjønn*eksponering for krenkelser ble brukt som kontrollvariabler for å ta 

hensyn til kvinners relativt større utsatthet for slike hendelser.  

Resultater: Eksponering for seksuelle krenkelser var positivt assosiert med både utfall i 

psykisk helsetilstand, kroppsbilde, spiseforstyrrelser og selvskadings og selvmordsatferd. For 

samtlige mål var kjønn største prediktor av plager. Mens man fant signifikante hovedeffekter 

av eksponering og kjønn for alle skalaer, fant man kun en signifikant interaksjonseffekt for de 

avhengige variablene psykisk helsetilstand og selvskadings- og selvmordsatferd. 

Konklusjoner: I tråd med tidligere funn så man at ungdom som opplevde seksuelle 

krenkelser på nett også rapporterte om mer psykiske plager. I tillegg oppgav jentene som 

opplevde seksuelle krenkelser å ha en dårligere psykisk helsetilstand og rapporterte om mer 

selvskadings- og selvmordsatferd sammenliknet med guttene som opplevde det samme. Også 

dette er i tråd med enkelte funn som indikerer at jenter både er mer utsatt for å oppleve og ta 

skade av uønskede seksuelle hendelser på nett. 
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Forord 
 

Arbeidet med hovedoppgaven har vært spennende, tidvis krevende, men først og fremst 

lærerikt. Det har vært noe spesielt med å jobbe med et prosjekt over tid, se det som på et 

tidspunkt virket uoverkommelig ta form og modnes, for til slutt å stå med det ferdige 

manuskriptet i hånden. Å i tillegg få muligheten til å skrive om et tema som opptar meg er jeg 

takknemlig for. En spesiell takk går til mine to veiledere, Svein Mossige og Mette Løvgren, 

for gjennomlesninger, innspill, flittig spørsmålsbesvaring, kommentarer og ikke minst solid 

faglig tyngde. Jeg vil også takke NOVA for å ha stilt materialet til rådighet. En takk må også 

gå til mine nærmeste, som har heiet og hatt trua når jeg selv ikke har vært like sikker. Jeg vil 

gjerne benytte anledningen til å be om tilgivelse fra alle jeg har neglisjert i denne perioden. 

Ikke minst må mamma og pappa nevnes, både for å i perioder ha tilbudt husrom og for å ha 

sett gjennom fingrene med ubeskjeden kjøleskapsplyndring. Min kjære søster må også 

nevnes spesielt, da hun ikke bare har bydd på de mest tiltrengte klemmene, men også har tatt 

seg tid til å lese gjennom, også når hun har hatt annet å gjøre. Å i tillegg ha en snart tre 

måneder gammel niese å se frem til å lære å kjenne, har vært den beste gulroten av alle. Uten 

folka sine går det ikke.  

 

Oslo, april 2018 

Mari Willetts Borgen 
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1 Introduksjon  
 

Dagens unge bruker datamaskin og mobiltelefon til å kommunisere og interagere og er, i 

motsetning til tidligere generasjoner, i stor grad vokst opp med tilgang til internett og 

elektroniske kommunikasjonsmidler. I lys av teknologiutviklingen har det vært rettet fokus 

mot risikomomenter knyttet til ungdom og nettbruk, blant annet med tanke på faren for 

internettrelaterte seksuelle krenkelser og overgrep. Et spørsmål i den forbindelse, og tema for 

denne hovedoppgaven, er hvordan slike hendelser påvirker ungdoms psykiske helse. Spesifikt 

er målet å undersøke hvordan seksuelle krenkelser på nett er relatert til variablene psykisk 

helsetilstand, kroppsbilde, spiseforstyrrelser og selvskadings- og selvmordsatferd. 

Datamaterialet baserer seg på den landsrepresentative tversnittstudien Longitudinell 

undersøkelse om vold og overgrep (LUVO) fra 2007 (Mossige & Stefansen) som ser på ulike 

former for volds- og overgrepserfaringer blant barn og unge, inkludert via nett, samt mulige 

risikofaktorer og konsekvenser. Spørreundersøkelsen ble distribuert til 7033 ungdommer i 

tredjeklasse på videregående skole, og ble utført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, 

velferd og aldring (NOVA) på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet. Tidligere arbeid 

på materialet har tatt for seg forekomsten av og risikofaktorer knyttet til mobbing, seksuell 

pågåenhet og seksuelle krenkelser via nett og mobil blant barn og unge (Suseg, Grødem, 

Valset & Mossige, 2008). Vi vet imidlertid fremdeles lite om disse ungdommenes psykiske 

helse og den norske litteraturen på emnet er knapp. Forutgående psykisk helseproblematikk 

kan tenkes å disponere ungdom for å oppleve og ta skade av seksuelle krenkelser via nett. Det 

er også behov for kunnskap om mulige kortsiktige og langsiktige konsekvenser av 

internettrelaterte seksuelle krenkelser. Følgende oppgave er et skritt i denne retningen. Målet 

er dermed å undersøke om seksuelle krenkelser på nett har sammenheng med utfall i målene 

psykisk helsetilstand, kroppsbilde, spiseforstyrrelser og selvskadings- og selvmordsatferd.  

Dette innledningskapittelet vil begynne med en litteraturgjennomgang som tar for seg 

ulike faremomenter på nett, hva som kjennetegner ungdoms nettbruk, risikofaktorer assosiert 

med seksuelle krenkelser på nett og hva tidligere studier har vist med tanke på seksuelle 

krenkelser på nett og psykisk helse. Introduksjonskapittelet avslutter med en presisering av 

forskningsspørsmål.  
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1.1 Hva slags problemer kan barn og unge på nett 

komme opp i? 
Risiko på nett har fått mye oppmerksomhet de seneste årene, men hva slags typer hendelser er 

det man refererer til? Når farene unge kan komme ut for på nett diskuteres, er det særlig tre 

sentrale begreper som går igjen i litteraturen: Internet harassment, unwanted sexual 

solicitation og sexual grooming. I mangel på en presis norsk oversettelse vil de engelske 

uttrykkene bli brukt videre i denne oppgaven for de to sistnevnte begrepene. Internet 

harassment, heretter oversatt til nett-trakassering, defineres slik av Ybarra, Espelage og 

Mitchell: ”Harassment occurs when someone uses the Internet to express agression towards 

another person” (2007, s. 32). Slik det fremgår av Ybarra og kollegaers definisjon behøver 

ikke denne trakasseringen å være av seksuell art, slik som er tema i denne oppgaven. Med 

definisjonen som utgangspunkt kan Internet sexual harassment sies å innebære at den uttrykte 

aggresjonen har en seksuell karakter. Videre definerer de at ”Unwanted sexual solicitation is 

the act of encouraging someone to talk about sex, to do something sexual, or to share personal 

sexual information even when that person does not want to” (2007, s.32). Det er altså snakk 

om ulike former for uønsket seksuell pågåenhet. I denne oppgaven vil fokuset ligge på 

solicitation som foregår på nett eller “online”. ”Offline” vil bli brukt om hendelser som finner 

sted utenom nettet. Her ser vi at mens seksuell trakassering på nett innebærer en form for 

aggressiv handling eller intensjon fra avsenders side, er ikke det nødvendigvis tilfelle med 

unwantet sexual solicitation. Som navnet tilsier vil kontakten likevel oppleves som uønsket av 

mottaker. Det tredje begrepet, Internet sexual grooming, har blitt definert på flere måter, men 

med utgangspunkt i Craven, Brown & Gilchrists definisjon fra deres reviewartikkel fra 2006 

kan begrepet sies å referere til:     

A process by which a person prepares a child, significant adults and the environment 

 for the  abuse of this child. Specific goals include gaining access to the child, gaining 

 the child’s compliance and maintaining the child’s secrecy to avoid disclosure. This 

 process serves to strengthen the offender’s abusive pattern, as it may be used as a 

 means of justifying or denying their actions (s. 297). 

Igjen vil det i denne sammenheng være relevant med grooming som foregår over internett. 

Sexual grooming er blitt beskrevet som en trinnvis prosess fra å først velge seg ut et offer 

(victim selection stage), til å bli kjent og skape et nært bånd til barnet (henholdsvis friendship- 

og relationship forming stage), for deretter å gjøre en risikovurdering av omgivelsene rundt 

barnet for å redusere sjansen for å bli oppdaget (risk assessment stage) (O’Connell, 2003). 
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Videre søker overgriperen å isolere barnet ved å skape inntrykk av tillit og fortrolighet dem i 

mellom, fremstille forholdet deres som noe utenom det vanlige samt overbevise barnet om at 

hemmelighold er avgjørende (exclusivity stage). Mens overgriperen typisk har unngått å ta 

opp seksuelle temaer hittil, begynner hen i det siste stadiet å introdusere sex og intimitet som 

samtaleemne (sexual stage). Dersom overgriperens intensjon er å avtale et møte offline vil 

dette gjerne skje mer gradvis og forsiktig i forhold til om hen søker å avgrense kontakten til 

nettet, for eksempel gjennom fantasiutveksling eller utveksling av seksualisert billed- eller 

videomateriale. Slik ser man at unwanted sexual solicitation er et videre begrep enn online 

sexual grooming, blant annet i at grooming foregår mellom en voksen og et barn, og beskrives 

som en prosess, mens solicitation ikke har slike krav.  

De seksuelle krenkelsene som undersøkes i LUVO-undersøkelsen (Mossige og 

Stefansen, 2007) begrenser seg imidlertid til to typer hendelser, som begge kan sies å inngå 

under begrepet sexual solicitation, etter definisjonen til Ybarra et al (2007) over. Når begrepet 

seksuelle krenkelser på nett brukes videre i denne oppgaven vil det være situasjonene under 

det refereres til. Den første typen krenkelser gjelder hendelser som foregår utelukkende på 

nett, slik som å bli oppfordret til å sende ”sexy” bilder eller filmer av seg selv eller å motta 

tilbud om å ha sex (for utdypning se metodekapittelet). Den andre typen krenkelse dreier seg 

om offline-møter med en person ungdommen først ble kjent med på internett. Respondentene 

ble her spurt om de har blitt forsøkt overtalt til å ha sex mot sin vilje, om de har blitt presset 

eller tvunget til å ha sex og om de har fått gaver/penger for å ha sex i forbindelse med et slikt 

møte. I tillegg til disse to formene for krenkelser ble ungdommene også spurt om tenkt 

risikoatferd på nett - om de har oppgitt kontaktinformasjon, enten mailadresse eller 

telefonnummer, til en nettkontakt og om de noensinne har møtt personer i virkeligheten som 

de først ble kjent med over nettet. Hovedoppgaven vil kun undersøke krenkelser som foregår 

utelukkende online. Offline-møter med en nettkontakt samt risikoatferd omtales imidlertid 

senere i dette kapittelet når tidligere resultater fra LUVO gjennomgås. 

Vi har nå gått gjennom noen av problemene unge kan støte på når de ferdes på nett. 

Forskning indikerer at ungdom er mer utsatt for å oppleve slike uønskede seksuelle 

henvendelser på nett enn voksne (Baumgartner, Valkenburg & Peter, 2010). I tillegg ser de ut 

til at internettkommunikasjon med fremmede er spesielt forbundet med risiko. I litteraturen 

har også chatrom og nettforum - der hvem som helst kan ta kontakt med ungdommen, vært 

forbundet med særlig fare (Mitchell, Finkelhor, Wolak, 2001; Ybarra, Leaf & Diener-West, 

2004; Wolak, Finkelhor & Mitchell, 2004). Når nettrelaterte overgrep og krenkelser omtales, 

kan det virke som om en hovedbekymring har vært at voksenpersoner som søker seksuell 
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kontakt med mindreårige, iblant under falsk identitet, kan bruke nettet for å etablere kontakt 

med intetanende barn og unge. Den tenkte intensjonen vil være å avtale et møte ansikt-til-

ansikt og utføre seksuelle handlinger i forbindelse med et slikt møte. Som vi har sett behøver 

imidlertid ikke nettrelaterte krenkelser resultere i ansikt-til-ansikt-møter, men kan begrense 

seg til nettkontakt. Det har vært påpekt at ungdomstiden er en periode der seksualitet, 

relasjoner, identitet og utforskning også er tema hos ungdommen selv og at dette vil ha 

betydning for deres kommunikasjon på nettet (Wolak, Finkelhor, Mitchell & Ybarra, 2008; 

Valkenburg & Peter, 2011). Mens det typiske offeret for nettrelaterte overgrep kanskje har 

vært portrettert som naiv og intetanende i media, har flere, med utgangspunkt i forskning, 

forsøkt å nyansere bildet av den unge som et ”passivt offer” (Wolak et al., 2008; Wolak et al., 

2004;). Man har trukket frem at ungdom ikke er like uvitende med tanke på seksuelle temaer 

og farer på nett som det kan ha bli fremstilt som. En studie fant for eksempel at de aller fleste 

ungdommene både var klar over at de samtalte med en voksenperson - kun 5 % av 

overgriperne i utvalget løy om å være på ungdommens egen alder, og over nettkontaktens 

seksuelle motiver (Wolak et al., 2004). I tilfeller der kontakten resulterte i ansikt-til ansikt-

møter brukte kun et mindretall, 5 %, vold eller makt for å ha seksuell kontakt med 

ungdommen. En del av ungdommene møtte også og hadde seksuelle møter med overgriperen 

mer enn én gang. Noen av overgriperne løy imidlertid om at de hadde utviklet en 

kjærlighetsrelasjon til offeret, og om lag halvparten av ofrene beskrev seg som forelsket i eller 

svært nær nettkontakten sin. Med andre ord ser det ut til at flere av ungdommene ble ”lurt” og 

møtte gjerningsmannen under delvis falske premisser. Samlet kan det likevel se ut som om 

det er grunn til å nyansere predator-offer-tankegangen. Selv om overnevnte funn ikke 

unnskylder overgrep, krenkelser eller seksuell utnyttelse, kan det å få frem ulike elementer av 

saken være relevant for å forstå mekanismene bak fenomenene man undersøker. 

 

1.2 Hva kjennetegner ungdoms bruk av internett  
For å forså hvordan uønskede seksuelle henvendelser på nett spiller inn i barn og unges liv, 

kan det være nyttig å få et bilde av hvordan deres mediehverdag ser ut. Medietilsynets 

undersøkelse Barn og Medier (2016) kan si noe om hva som kjennetegner ungdoms nett- og 

mediebruk. Undersøkelsen gjennomføres hvert andre år og tar form av et elektronisk 

spørreskjema som distribueres til norske barn og unge fra 9-16 år samt foreldre med barn i 

samme alder. Hensikten er å danne seg et bilde av både hvordan unge selv benytter seg av 

ulike medieformer og opplever sin mediehverdag og hvordan deres foreldre oppfatter de 
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unges bruk. I 2016 svarte totalt 2888 barn/unge og 2007 foreldre på de 50 spørsmålene i 

undersøkelsen. Man så at Norge er et av landene i verden med høyest tilgang på internett og 

teknologisk utstyr. Majoriteten av unge vokser i dag opp med tilgang på datamaskin, mobil og 

internett hjemme og mange har egen smarttelefon og datamaskin. Undersøkelsen viste at 97 

% hadde tilgang på mobiltelefon hjemme og 91 % hadde egen smarttelefon. Mobilen var også 

medieplattformen unge brukte mest tid på. Videre lå tilgangen på 85 % både for nettbrett og 

PC/MAC. Man ser også at både tidsbruk, spesielt på sosiale medier, og tilgang på ulike 

medieformer øker med alder. For eksempel er andelen som daglig bruker sosiale medier 12 % 

blant 9-11-åringer, mens tilsvarende tall er 86 % blant dem mellom 15 og 16. Snapchat, 

Instagram og Facebook er de mest populære, i synkende rekkefølge. Tallene indikerer videre 

at det er kjønnsforskjeller i ungdommenes bruk. Guttene i undersøkelsen brukte mer tid på 

spill, mens jentene i større grad enn guttene benyttet seg av sosiale medier og mobilen. 

Jentene traff også venner oftere ansikt til ansikt enn guttene. Det kan se ut som om jentene i 

større grad bruker nettet for å kommunisere og at de er mer sosiale, både på nett og offline. At 

jenter i større grad bruker nettet til kommunikasjonsformål er noe som kan tenkes å gjøre dem 

mer sårbare for å motta uønskede henvendelser på nett. 

Medietilsynets undersøkelse (2016) berører også hovedoppgavens spesifikke tema, 

ungdoms mediebruk og seksualitet. I tråd med det fremsatte ønsket om å nyansere bildet av 

unge på nett (Wolak et al., 2004; Wolak et al., 2008), ser man at ungdom selv bruker nettet 

for å utforske seksualitet. I Barn og medier hadde man her begrenset utvalget til 13-16-

åringene (2016). Bruk av datingapper og –tjenester var relativt sjeldent i denne alderen, 

spesielt blant de yngste av respondentene, 83 % hadde aldri prøvd en slik tjeneste. Å oppsøke 

porno- eller sexsider var derimot vanligere, og 1/3 hadde besøkt slike sider. Også her var det 

mer utbredt blant eldre enn yngre ungdom. Her så man imidlertid også en klar kjønnsforskjell, 

hvor majoriteten av guttene, 58 %, hadde oppsøkt slike sider, mot kun 11% av jentene. Totalt 

oppgav 9 % å ha sendt nakenbilder av seg selv til noen andre og også det var vanligere med 

økende alder. De fleste hadde imidlertid sendt bildene til noen de kjenner, i kun 9 % av 

tilfellene ble bildene sendt til en fremmed. Et noe høyere antall sendte bilder til noen de kun 

kjente via nettet, 22 % av guttene, 14 % av jentene. Om lag 1/3 av jentene følte seg presset til 

å dele bildene, mens svært få gutter gjorde det samme. Liknende oppgav en større andel av 

guttene at å sende nakenbildet var deres eget ønske. 

Andre har funnet at å frivillig oppsøke seksuelt materiale på nett øker sannsynligheten 

for å møte ulike former for nett-trakassering, inkludert å oppleve at seksualiserte bilder av en 

selv spres mot ens vilje (Jonsson, Priebe, Bladh & Svedin, 2014). Både pornografi og 
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datingapper kan sies å være noe ungdommen selv oppsøker og kan tenkes å oppleves positivt 

for en del ungdommer. Barn og medier-undersøkelsen (Medietilsynet, 2016) forhører seg 

imidlertid også om å motta uønskede seksuelle kommentarer på internett. I tråd med tall fra 

tidligere år ligger andelen som hadde opplevd dette de siste 12 månedene på 21 %. Igjen så 

man klare kjønnsforskjeller, der jenter var mer utsatt, med henholdsvis 28 og 13 % for jenter 

og gutter. Spesielt de eldste jentene var i risikosonen, der hele 40 % hadde opplevd uønskede 

seksuelle kommentarer via nett det siste året. En høyere andel av jentene opplevde det også 

som ekkelt, 46 %, og i alt 17 % ønsket det aldri hadde skjedd. Tilsvarende tall for gutter var 

henholdsvis 9 % og 5 %.  Videre rapporterte litt over halvparten av guttene i studien at de 

ikke brydde seg. Til sammenlikning svarte 38 % av jentene det samme. Totalt for hele 

utvalget fortalte 11 % at de ble redde sist gang de opplevde en slik hendelse. I tillegg oppgav 

til sammen 3 % at de opplevde kommentarer ukentlig, 6 % flere ganger i måneden. Med 

henblikk på risikogrupper kan denne gruppen som ofte opplever uønskede kommentarer 

tenkes å være av særlig interesse. 

Medietilsynet (2016) ser også på uønskede kommentarer i relasjon til trygg nettbruk. 

Selv om andelen som meldte fra om uønskede seksuelle kommentarer eller blokkerte 

avsenderen var i mindretall, ser man en økning i denne andelen over tid fra tidligere år. 

Majoriteten hadde også lært om trygg nettbruk via skole eller foreldre og andelen som har 

lært om sikker bruk i skolesammenheng har økt betraktelig over tid. Andelen som valgte å 

møte nettkontakten eller vise seg foran webkamera etter å ha mottatt en kommentar, 

henholdsvis 5 og 3 %, har også sunket. Kanskje har økende kunnskap om trygg nettferdsel 

bidratt til denne utviklingen. 

Samtidig som det er risikomomenter knyttet til nettkommunikasjon, kan det se ut til at 

det er visse kjennetegn som gjør den spesielt egnet for ungdom. Det har blant annet blitt 

fokusert på nettkommunikasjons rolle i å fremme selvavsløring, eller self-disclosure på 

engelsk. Selvavsløring forstås ofte som informasjon, slik som erfaringer, følelser og tanker, et 

individ velger å dele om seg selv med omverdenen (Derlega, Metts, Sandra & Margulis, 

1993). Avsløringen deles med hensikt og er ofte informasjon av personlig/intim art (1993). 

Arbeid gjort på Social penetration theory (Altman & Taylor, 1973) foreslår at selvavsløring er 

en av måtene nære mellommenneskelige relasjoner utvikles og opprettholdes på, og at 

mengden og graden av intimitet i selvavsløringen øker med styrken på relasjonen (Derlega et 

al., 1993). Man har sett at en relativt stor andel ungdom, om lag en tredjedel, foretrekker 

instant messaging som en måte å dele privat informasjon på, spesielt i samtale med en av det 

motsatte kjønn (Schouten, Valkenburg & Peter, 2007). Selvavsløring på sosiale medier har 
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også blitt vist å ha positiv sammenheng med både sosial trivsel på nett og å motta sosial støtte 

fra sitt eksisterende online sosiale nettverk, uavhengig av om det som ble delt var positivt 

eller negativt ladet (Huang, 2016). Videre fant Valkenburg og Peter (2009) at bruk av instant 

messaging hadde en positiv effekt på kvaliteten på ungdoms eksisterende vennskap, med 

selvavsløring som medierende variabel. Liknende viser studier at personer som er ekstroverte 

og har lett for å skaffe seg venner utenom nettet også kommuniserer og deler mer personlig 

informasjon på nett og dermed lettere stifter vennskap online (Peter, Valkenburg & Schouten, 

2005). Internettkommunikasjon ser altså ikke ut til å gå på bekostning av ungdoms sosiale liv 

eller eksisterende vennskap. Også for mer sjenerte eller introverte individer ser 

nettkommunikasjon ut til å ha visse fordeler. For disse kan det virke som om det er lettere å 

slippe indre hemninger og selvavsløre, og slik stifte vennskap, over nett enn ansikt-til-ansikt 

(Peter, Valkenburg & Schouten, 2005; Schouten et al., 2007). Enkelte funn tyder også på at 

ungdom som scorer lavere på livstilfredshet og samtidig er kyndige og hyppige nettbrukere 

føler seg mer selvsikre og foretrekker å kommunisere over internett fremfor offline, blant 

annet på grunn av muligheten til å dele personlig informasjon og forbli anonym (Livingstone 

& Helsper, 2007). Samme studie indikerer at unge som i mindre grad opplever at de kan 

snakke med foreldrene sine om personlige temaer også viser en dragning mot 

nettkommunikasjon. Det argumenteres for at ungdommene i noen grad bruker internett for å 

kompensere for manglende tilfredshet offline.  

Samtidig ser man at mens nettkommunikasjon med eksisterende venner og bekjente 

har blitt vist å ha flere fordeler for ungdom, slik som opprettholdelse og utvikling av 

vennskap og økt selvfølelse, livstilfredshet og psykologisk velvære (Valkenburg & Peter, 

2007; Valkenburg og Peter, 2009; Huang 2016), har man ikke sett det samme i forbindelse 

med kommunikasjon med fremmede over nett (Valkenburg & Peter, 2007; Mitchell, 

Finkelhor & Wolak, 2001) eller dersom daglig internettbruk er tvangsmessig (van der Aa et 

al., 2009). Tvangsmessig bruk så ut til å være spesielt knyttet til ensomhet blant personer som 

scoret høyere på personlighetstrekkene introversjon, nevrotisisme og lavere på 

medmenneskelighet/omgjengelighet (van der Aa et al., 2009). Personer som beskrev seg som 

ensomme så heller ikke ut til å oppleve økt velvære ved nettkommunikasjon, kanskje fordi de 

oftere snakket med fremmede (Valkenburg & Peter, 2007). Personer med få nære venner kan 

slik tenkes å være en mer sårbar gruppe på nett.  

Flere aspekter ved nettkommunikasjon kan tenkes å fremme selvavsløring. Spesielt 

har det blitt rettet fokus mot at internett gir økt kontroll over hvordan man presenterer seg selv 

og hva man deler av personlig informasjon (Valkenburg & Peter, 2011). Det er argumentert 
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for at denne økte kontrollerbarheten gjør at ungdom kjenner seg mindre hemmet i sosiale 

utvekslinger sammenliknet med møter ansikt-til-ansikt (2011). Tre aspekter ved 

kontrollerbarhet vektlegges i Valkenburg og Peters artikkel (2011):  anonymitet, 

asynkronisitet og tilgjengelighet (oversatt fra engelske anonymity, asynchronization, and 

availability). Anonymitet på nettet kan for eksempel dreie seg om forum eller chatrom der 

man ikke kjenner avsenderens identitet. Det kan også dreie seg mer subtile former for 

anonymitet, som at tilgjengeligheten av non-verbale cues reduseres, slik som ansiktsuttrykk, 

kroppsspråk - såkalt audiovisuell anonymitet (2011). Slik kan man tenkes å bli mindre 

selvbevisst, for eksempel med tanke på utseende og uttrykksform, og kanskje føle seg mer 

beskyttet med tanke på reaksjoner fra omverdenen. Anonymitet kan også gjøre det lettere å ta 

opp ømfintlige temaer, for eksempel relatert til seksualitet. Videre refererer asynkronisitet til 

at det er et tidsintervall mellom man mottar en henvendelse og til man sender et svar. 

Istedenfor å respondere på stedet, slik man er nødt til offline, har ungdommen bedre tid til å 

tenke gjennom både hvordan hen vil formulere seg og hvor lenge hen vil vente med å svare. 

Med andre ord har man større redigeringsmuligheter med tanke på selvpresentasjon. Sist 

handler tilgjengelighet om at man kan nå og opprettholde kontakten med personer man 

kanskje ikke har mulighet til å ha jevnlig kontakt med offline. På samme måte har man 

anledning til å utvide omgangen med personer man treffer på daglig basis, ved å ha kontakt på 

steder eller tidspunkt av døgnet som ville vært upraktiske ansikt-til-ansikt. Videre kan man 

danne nye vennskap med personer man kun har møtt på internett, kanskje ved å oppsøke 

nettverk som har samme interesser som en selv. I tillegg tillater delingsmulighetene på nett at 

ungdommen kan nå ut, for eksempel i from av statusoppdateringer, til hele eller større deler 

av nettverket sitt samtidig. Til gjengjeld kan unge motta oppmerksomhet og bekreftelse fra 

andre i etterkant, for eksempel gjennom “likes” på sosiale medier. For eksempel oppgir 17 % 

av unge mellom 9 og 16 at det er veldig eller ganske viktig, og 43 % at det er middels viktig, 

med tilbakemeldinger når man legger ut noe på slike medier (Medietilsynet, 2016). Andelen 

øker med alder, særlig blant jentene, og når jentene når 15-16-årsalderen mener hele 33 % at 

det er veldig/ganske viktig.  

Samtidig som overnevnte indikerer flere fordeler ved nettbruk, er det også kvaliteter 

som kan misbrukes av personer med uærlige hensikter. Potensielle overgripere har for 

eksempel større muligheter til å skjule sin identitet, og asynkronisitet kan gjøre at 

vedkommende lettere kan skreddersy kommunikasjonen for å danne et tillitsforhold til 

barnet/ungdommen. I tillegg har hen tilgang på et bredere utvalg ungdom, samtidig som at 

faren for å tiltrekke seg oppmerksomhet fra den unges sosiale omgivelser kan tenkes å være 
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mindre. I tillegg, gitt at unge kjenner seg mindre hemmet i nettkommunikasjon enn ansikt til 

ansikt, kan dette bidra til at unge er mer villige til å inngå i en intim relasjon med en voksen 

på nett enn de ville vært ute i verden. Liknende kan også en potensiell overgriper kjenne seg 

mindre hemmet og ansvarliggjort. Eksemplene over illustrerer likevel at nettkommunikasjon 

oppfattes å inneha visse fordeler versus ansikt-til-ansikt-kontakt med tanke på å dele 

personlig informasjon med andre og at dette er noe som kan innvirke på ungdoms bruk av 

nettet. 

 

1.3 Forekomst og risikofaktorer 
Hva sier forskningen om ungdom som opplever uønsket seksuell kontakt via nett? Hva vet vi 

om risikofaktorer og kan vi si noe om ungdommenes psykiske helse? Denne delen tar først for 

seg generelle risikofaktorer for uønskede seksuelle hendelser på nett, både tidligere funn fra 

LUVO og resultater fra internasjonale studier. Deretter ser man på risikofaktorer spesifikt 

relatert til psykisk helse.  
 

1.3.1 Risikofaktorer identifisert i LUVO 
Suseg og kollegaer så på risikofaktorer for og forekomst av seksuelle krenkelser på nett i sin 

rapport fra 2008. Kjønn og legning var to av dem. Forfatterne fant at det å være jente var en 

generell risikofaktor for å motta seksuelle henvendelser fra fremmede over nett, et 

gjennomgående funn også fra andre studier (Baumgartner, Valkenburg & Peter, 2010; 

Helweg-Larsen, Schütt & Larsen, 2011; Medietilsynet, 2016; Mitchell, Finkelhor & Wolak, 

2001; Ybarra, Leaf, Diener-West, 2004; Wolak, Finkelhor & Mitchell, 2004). Motsatt har 

man sett at de fleste avsendere er menn (Wolak, et al, 2004). I LUVO hadde om lag 38 % 

opplevd å motta seksuelle henvendelser, 24 % av guttene og 48 % av jentene (2008). Også 

ungdom som definerte seg som homofile eller bifile var mer utsatte i LUVO (2008), et funn 

man også ser hos andre (Priebe & Svedin, 2012). Hos Suseg et al. (2008) var gutter med 

homofil/bifil legning spesielt utsatte.  

Forfatterne så også på ulike typer av opplevelser. Den vanligste henvendelsen fra en 

fremmed på nett var å bli oppfordret til å sende sexy bilder av seg selv (Suseg et al., 2008). 

Det var også relativt vanlig i utvalget å ha møtt en nettkontakt ansikt-til-ansikt, 35 % blant 

gutter og 26 % av jenter. Igjen hadde homofil og bifil ungdom større sannsynlighet for å møte 

en nettkontakt enn heterofil ungdom. Av alle offline-møter endte kun 5 % i seksuelt 

krenkende atferd, hvorav å bli forsøkt overtalt til å ha sex var det mest vanlige. Kun 1,5 % og 
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0,7 % av henholdsvis jenter og gutter hadde opplevd å bli truet/presset til å ha sex etter et 

ansikt-til-ansikt-møte, definert som nettrelatert seksuelt overgrep i studien. Overgriper og 

ungdom hadde som oftest hatt kontakt via et chatrom før møtet. Det var vanligere at 

overgriperen var en jevnaldrende eller eldre ungdom, ikke en voksenperson slik bekymringen 

kanskje gjerne presenteres som i media. Liknende fant Priebe og Svedin en aldersforskjell på 

mindre enn fem år i de fleste tilfeller som endte i overgrep offline (2012). Wolak et al. (2004) 

fant derimot at de fleste overgriperne var voksne.  

Rapporten sier også noe om bakgrunnsfaktorer ved ungdommene i studien. Dårlig 

forhold til foreldre, dårlig familieøkonomi, å ha sett en eller begge foreldrene beruset, å ha få 

eller ingen venner, nedsatt funksjonsevne, å debutere tidlig seksuelt, å begynne å drikke fra 

ung alder og å ha vært utsatt for seksuelle overgrep offline økte sannsynligheten for å ha vært 

utsatt for seksuell pågåenhet på nett (Suseg et al., 2008). Dårlig forhold til foreldre, dårlig 

familieøkonomi, å ha sett en eller begge foreldrene beruset og nedsatt funksjonsevne økte 

også sannsynligheten for ansikt-til-ansikt-møter. For jentene i studien korrelerte også det å ha 

få eller ingen venner utenfor internett, å debutere tidlig seksuelt, å begynne å drikke fra ung 

alder og å ha vært utsatt for seksuelle overgrep med ansikt-til-ansikt-møter.  

Oppsummert så man altså at en relativt stor prosentandel, spesielt jenter, hadde 

opplevd ulike former for seksuelle henvendelser eller krenkelser over nett. Videre valgte en 

relativt stor andel av ungdommene å møte en nettkontakt, noe som for de fleste kunne se ut til 

å foregå relativt uproblematisk, i alle fall med tanke på fenomenene som undersøkes i studien. 

Overgrep etter ansikt-til-ansikt-møter var (heldigvis) sjeldent blant utvalget og heller ikke 

annen krenkende atferd i den forbindelse var spesielt vanlig. I tillegg hadde psykososiale 

faktorer betydning. Disse kan igjen tenkes å korrelere med mål på psykisk helse.  

 

1.3.2 Risikofaktorer identifisert i internasjonale studier 
Mens det er få norske studier på emnet, er litteraturen på sexual solicitation og liknende 

fenomener større internasjonalt. Et eksempel er en landsdekkende dansk tverrsnittstudie fra 

2011 (Helweg-Larsen et al.). Studien inkluderte i underkant av 4000 ungdom mellom 14 og 

17, altså et yngre utvalg enn hos Mossige og Stefansen (2007). Sammenliknbart med norske 

forhold (Medietilsynet, 2016), hadde majoriteten av ungdommene tilgang på datamaskin 

hjemme, brukte nettet til å holde kontakten med jevnaldrende og flertallet var informert om 

trygg nettbruk (2011). Igjen var det å være jente en risikofaktor for å oppleve sexual 

solicitation. Å ha foreldre som involverte seg i barnas nettbruk var en beskyttende faktor. 
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Andelen som hadde opplevd slike henvendelser var lavere enn i LUVO-utvalget, 16 % for 

jenter, 5 % for gutter. Da Medietilsynes rapport fra 2016 samt annen forskning (Mitchell et 

al., 2001) indikerer at risikoen for å oppleve uønskede seksuelle kommentarer øker ettersom 

ungdommene blir eldre, kan prosentforskjellen tenkes å ha sammenheng med de danske 

respondentenes relativt lavere alder. Relativt flere hadde imidlertid møtt en nettkontakt 

offline, omkring 40 % - typisk en annen ungdom (2011). Igjen fant man at risikoen for 

uønskede seksuelle hendelser i forbindelse med møter offline var lav, 0,5 % blant gutter og 

1,2 % blant jenter, ikke ulikt Suseg og kollegaers tall (2008). Andre risikofaktorer var å ha 

vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, å ha vært utsatt for vold i hjemmet og 

alkoholmisbruk blant familiemedlemmer (2011). Ungdom som tilbrakte mye tid på nett eller 

som viste risikoatferd på nett, for eksempel ved å dele avslørende web-kamerabilder av seg 

selv, hadde også forhøyet risiko. Risikoatferd var faktoren som best predikerte å oppleve 

problematiske hendelser via nett.  

Også andre har funnet en sammenheng med høyt internettkonsum, risikoatferd på nett 

og forhøyet risiko for å oppleve uønskede hendelser på nett, inkludert sexual solicitation og 

Internet harassment (Mitchell et al., 2001, Chang et al., 2016; Livingstone & Görzig, 2014; 

Noll, Shenk, Barnes & Haralson, 2013). Baumgartner, Valkenburg og Peter definerer 

begrepet slik: ”Risky sexual online behavior can be defined as the active engagement in 

online sexual activities thet may have negative consequences, for example, sexual contact 

with strangers on the internet or the distribution of sexual information to strangers.” (2010b, s. 

439). De klargjør også at mens risikoatferd innebærer å frivillig involvere seg i seksuelle 

handlinger på nett, handler unwanted sexual solicitation om at man oppfordres til det mot eget 

ønske. Samtidig indikerer noen tall at ungdom ikke tar mer risiko enn voksne og at kvinner 

viser mindre risikoatferd på nett enn gutter (2010b), til tross for at både ungdom og kvinner er 

mer utsatte for sexual solicitation. Unge og voksnes vurdering av risiko i forhold  til mulige 

fordeler så også ut til å være relativt lik (2010b). En faktor som kan tenkes å være spesielt 

relevant for ungdoms risikoatferd på nett er imidlertid i hvilken grad ungdommen oppfatter at 

jevnaldrende er involvert i det samme. Seksuell risikotagning ble funnet å være høyere blant 

de som oppfattet at annen ungdom også tok risiko på nett (Baumgartner, Valkenburg & Peter, 

2010a). For de fleste økte risikotagning på nett fra tidlig til midten av ungdomstiden, for så å 

avta. En mindre gruppe viste imidlertid ikke dette mønsteret, men fortsatte med risikoatferd 

på samme nivå. Kjennetegn inkluderte høy tidsbruk på nett, tendens til spenningssøking, 

lavere livstilfredshet, mer fragmenterte familieforhold og lavere utdanning. Disse kan tenkes å 

være en spesielt sårbar gruppe med tanke på å oppleve negative seksuelle hendelser.  
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En tendens i flere studier har vært at man ser en sammenheng mellom hendelser 

offline og online. Man ser også en sammenheng mellom ulike former for krenkende 

opplevelser på nett. Baumgartner, Sumter, Peter & Valkenburg (2012) fant for eksempel at 

gruppen som viste seksuell risikoatferd utenfor nettet, i dette tilfellet tilfeldig og ubeskyttet 

sex, stort sett også viste seksuell risikoatferd på nett, slik som å oppsøke noen for å snakke 

eller ha sex, sende lettkledde videoer eller bilder til en nettkontakt og å oppgi 

kontaktinformasjon til en nettkontakt. En sammenheng mellom atferd online og offline finner 

man også hos Ybarra, Espelage og Mitchell (2007). Videre fant man at ungdom som var utsatt 

for trakassering eller sexual solicitation over nett også ofte opplevde liknende hendelser ansikt 

til ansikt. Hendelser som fant sted på internett var slik ikke adskilt fra det som foregikk i 

ungdommenes liv for øvrig. Samlet ser man at kjønn, risikoatferd og psykososiale faktorer 

hadde betydning for risiko og at hendelser eller atferd online i flere tilfeller speilet tilsvarende 

offline.  

 

1.3.3 Uønskede seksuelle hendelser og psykisk helse 
I tillegg til de mer generelle risikofaktorene for å oppleve sexual solicitation beskrevet i 

forrige del, finnes det noe forskning på online sexual solicitation og psykisk helse blant 

ungdom. Depresjonsplager har vært mest undersøkt. I tillegg til forekomst av sexual 

solicitation og psykososiale risikofaktorer tar den danske studien til Helweg-Larsen et al. 

(2011) for seg ungdommenes psykiske helse. Elever som hadde opplevd trakassering eller 

sexual solicitation på nett hadde også høyere forekomst av depresjon- og angstsymptomer, og 

viste høyere forekomst av antisosial atferd, begge estimert ved hjelp av standardiserte mål. En 

tilsvarende link mellom depresjonssymptomer og online sexual solicitation ble funnet hos 

Chang og kollegaer (2016). Liknende fant en svensk tverrsnittstudie fra 2012 at uønskede 

seksuelle hendelser etter ansikt-til-ansikt-møter med en nettkontakt, samt trakassering online, 

predikerte psykiske plager og lavere selvfølelse (Priebe & Svedin, 2012). Flere studier 

identifiserer altså en sammenheng mellom solicitation og psykiske plager som depresjon. 

Amerikansk forskning peker mot det samme. Deler av forskningsbasen på sexual 

solicitation er hentet fra analyser gjort på den amerikanske landsrepresentative 

tverrsnittsundersøkelsen The Youth Internet Safety Survey (YISS) (Mitchell et al., 2001; 

Mitchell, Ybarra & Finkelhor, 2007; Ybarra et al., 2004). Respondentene i studien var 10-17 

år og brukte internett jevnlig. I sin studie fant Mitchell et al. (2007) at sexual solicitation 

korrelerte med samtidige depresjonssymptomer og bruk av rusmidler, også etter at man 
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kontrollerte for tidligere overgrep. Det høye symptomnivået kunne med andre ord ikke fullt ut 

forklares ved å peke på tidligere påkjenninger. Igjen med utgangspunkt i YISS-studien fant 

Mitchell og kollegaer (2001) at ungdom som scoret høyt på et sammensatt mål (definert som 

troubled youth i studien) som reflekterte depresjonssymptomer, negative livshendelser og å ha 

vært utsatt for fysisk eller seksuelt overgrep, hadde økt risiko for å oppleve uønsket online 

sexual solicitation. Sammenblandingen av de ulike påkjenninger i det sammensatte målet gjør 

det imidlertid vanskelig å avgjøre om depresjonssymptomer har en selvstendig sammenheng 

med solicitation. Resultatet tyder likevel på at sårbar ungdom, som blant annet viser 

symptomer på depresjon, er en risikogruppe med tanke på uønskede seksuelle hendelser på 

nett.  

Mitchell og kollegaer (2001) så også på deltakernes reaksjoner etter solicitation-

hendelsene og på ulike aldersgrupper. Blant gruppen som opplevde solicitation, indikerte 25% 

at de var blitt svært eller ekstremt redde/opprørte etter hendelsen. Spesielt gjaldt dette de 

yngre ungdommene i utvalget (10-13 år) og de som opplevde mer agressive former for 

solicitation, der vedkommende forsøkte å kontakte ungdommen utenom nettet via telefon, 

mail eller ansikt-til ansikt. Selv om eldre ungdom oftere utsettes for uønsket seksuell kontakt 

via nettet (Medietilsynet, 2016, Mitchell et al., 2001), kan det altså se ut til at yngre barn og 

unge er mer sårbare for negative reaksjoner i forbindelse med seksuelle krenkelser. Man har 

også sett at de yngste oppfatter risikoene ved å ferdes på nett som større enn eldre ungdom 

(Baumgartner et al., 2010a). Tall fra norske Barn og Medier (Medietilsynet, 2016) indikerer 

noe av det samme. En noe høyere andel av de yngre deltakerne oppgav å bli redde eller 

uttrykte et ønske om at hendelsen ikke hadde skjedd sammenliknet med eldre ungdom. Her 

ser man at det som predikerer risiko for solicitation og det som predikerer negative reaksjoner 

er forskjellig, i alle fall når det gjelder alder. 

Den beskrevne tendensen støttes av en europeisk studie fra 2014 som fant at flere av 

risikofaktorene som disponerte for å se eller motta meldinger med seksuelt innhold var de 

motsatte av faktorene som disponerte for å ta skade av slike meldinger (Livingstone & 

Görzig). Eldre ungdom, de som viste risikoatferd på eller utenfor nettet, de som scoret høyt på 

spenningssøking og de med høyere forekomst av psykiske plager hadde størst risiko for å 

motta meldinger. Når det gjaldt negative reaksjoner i etterkant var det likevel de yngste i 

studien og de med lav spenningssøking som skilte seg ut. Det var også en liten effekt for at 

høyere internettkonsum reduserte sjansen for negative reaksjoner. Forfatterne argumenterer 

for at noe risikotagning og eksponering for slikt materiale er gunstig med tanke på å bygge 

motstandsdyktighet overfor negative reaksjoner. Man kan tenke seg at yngre personer og 



	14	

personer som scorer lavt på spenningssøking vil være uerfarne overfor slike opplevelser og 

oppfatte seksualiserte meldinger som mer overveldende og truende enn de som i større grad 

oppsøker og er vant med slikt materiale. Psykiske plager var derimot både assosiert med 

høyere risiko for å oppleve og for å kjenne ubehag etter denne typen meldinger. Man kan se 

for seg at depresjon og andre former for psykiske plager utgjør en sårbarhetsfaktor når man 

ferdes på nett og at uønskede seksuelle hendelser kan forsterke allerede eksisterende 

symptomer. Jentene var også mer utsatt for negative reaksjoner i etterkant. Med utgangspunkt 

i disse resultatene kan det se ut til at risikoatferd og spenningssøking i liten grad predikerer 

negative konsekvenser, men at alder, kjønn og psykisk helsehistorikk i større grad er sentrale 

med tanke på å iverksette intervensjoner. Sammenhengen mellom psykiske problemer og 

uønskede hendelser på nett kan altså se ut til å være sammensatt.  

Vi har nå fått et innblikk i litteraturen på sexual solicitation og psykisk helse. I den 

øvrige litteraturgjennomgangen har vi også sett på andre risikofaktorer relatert til slike 

hendelser. En reviewartikkel om ungdom og risiko for online grooming fra 2013 (Whittle, 

Hamilton-Giachritsis, Beech & Collings) oppsummerer flere av funnene diskutert ovenfor. 

Gjennomgangen baserer seg også på studier gjort på unwanted sexual solicitation og kan slik 

sett ikke sies å kun belyse grooming. I sin oppsummering av litteraturen fant de at å være 

ungdom, kvinne, homofil/bifil (spesielt for menn), å ha en funksjonshemning, tidligere 

seksuelle overgrep offline, høyt rusforbruk og lite sosialt nettverk økte risiko. Sist men ikke 

minst var lav selvfølelse og psykiske vansker assosiert med risiko for uønskede seksuelle 

hendelser på nett. Forfatterne påpeker at mange av risikofaktorene for problematiske seksuelle 

hendelser offline og online er felles. Risikoatferd på nett samt det å tilbringe mye tid på nett 

var spesifikke risikofaktorer for hendelser online vs. offline. Blant beskyttende faktorer fant 

de blant annet det å ha foreldre som er involvert i barnas nettbruk og det å ha en god relasjon 

til omsorgsgiver(e).  

Forholdene som de beskrevet over kan vekke uro hos foreldre så vel som 

beslutningstakere. Likevel har flere argumentert for at foreldre og myndigheters bekymring 

for nettrelaterte overgrep kan være delvis overdreven (Suseg et al., 2008; Helweg-Larsen et 

al, 2011; Mitchell et al. 2001). Ansikt-til-ansikt-møter som endte i seksuelle krenkelser var 

for eksempel sjeldne både hos Suseg et al. (2008) og Helweg-Larsen et al. (2011). Hos 

Mitchell et al. (2001) rapporterte ingen av ungdommene om faktiske overgrep i forbindelse 

med solicitation. Videre hadde omkring 75% av alle som opplevde solicitation i deres studie 

lav score på personlige problemer. Andelen som opplevde seg svært redde eller opprørte etter 

en henvendelse var også lav, sett i forholdet til det totale antallet ungdommer i studien. I 
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samme baner fant Baumgartner og kollegaer (2012) at de fleste ungdommene i studien ikke 

viste seksuell risikoatferd, hverken på nett eller offline, og at risikotagning avtok for de fleste 

etter hvert som de ble eldre. Selv om sjeldne, kan slike hendelser likevel oppleves som svært 

belastende. Hva som kjennetegner unge som opplever nettrelaterte krenkelser er slik 

fremdeles et aktuelt forskningstema. I denne delen har vi sett på hva tidligere forskning har å 

si om seksuelle krenkelser på nett. Gitt hva vi vet til nå, har jeg formulert fire 

forskningsspørsmål. Disse redgjøres for i neste og siste del av dette kapittelet.  

 

1.4 Forskningsspørsmål 
En rød tråd i studiene som er gjennomgått hittil er at personer som opplever solicitation oftere 

enn andre befinner seg i en vanskelig livssituasjon og at de rapporterer om mer psykiske 

plager. Vi har samtidig sett at prediktorene for risiko og plager ikke alltid er de samme. For 

eksempel er risikoen for solicitation høyere blant eldre ungdom, mens risikoen for negative 

etterreaksjoner kan se ut til å være høyere for yngre barn og unge. Noen funn indikerer også at 

kvinner og personer som rapporterer om psykiske plager både har økt risiko for å oppleve og 

reagere negativt etter uønskede seksuelle hendelser på nett. Sexual solicitation ser altså ut til å 

være relatert til psykisk helse på flere måter. En utfordring med resultatene presentert hittil er 

at store deler av datagrunnlaget baserer seg på amerikansk eller annen internasjonal forskning. 

Funnene er dermed ikke nødvendigvis overførbare til norske ungdommer. Som Suseg et al. 

(2018) kommenterer er det flere vesentlige forskjeller mellom USA og Norge. For eksempel 

er det større sosiale og økonomiske ulikheter i USA sammenliknet med her til lands. Da 

Norge har en utbygget velferdsstat kan det være at norsk ungdom i risiko i større grad fanges 

opp av det offentlige og får hjelp, sammenliknet med amerikansk ungdom, der forskjellen i 

tilgangen til helsetjenester og andre sosiale ordninger er større. Identifiserte risikofaktorer kan 

derfor tenkes å gi mindre utslag for et norsk utvalg. Sosiale ulikheter kan også gjøre at 

amerikansk ungdom generelt har en høyere risikobelastning enn norske. Motsatt kan nettopp 

dette gjøre at både foreldre og barn er mer på vakt overfor potensielle farer og at amerikanske 

unge slik er mer beskyttede, sammenliknet med det som er tilfellet i Norge. Videre kan 

forskjeller i kjønnsrollemønstre og forhold til seksualitet tenkes å påvirke både hvordan 

ungdom opptrer på nett og hvordan de reagerer på seksuelle henvendelser. Det er derfor 

behov for flere norske studier på emnet. Denne hovedoppgaven er slik et forsøk på å si noe 

om norske forhold.  
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Basert på datamateriale fra LUVO er hensikten med denne hovedoppgaven å 

undersøke om seksuelle krenkelser på nett kan predikere utfall i variablene psykisk 

helsetilstand, kroppsbilde, spiseforstyrrelser og selvskadings- og selvmordsatferd blant 

ungdom. Med litteraturgjennomgangen over som utgangspunkt fremsettes fire hypoteser:  

 

1. Eksponering for seksuelle krenkelser på nett vil være positivt korrelert med score på 

psykisk helsetilstand. 

 

2. Eksponering for seksuelle krenkelser på nett vil være positivt korrelert med score på 

kroppsbilde. 

 

3. Eksponering for seksuelle krenkelser på nett vil være positivt korrelert med score på 

spiseforstyrrelser. 

 

4. Eksponering for seksuelle krenkelser på nett vil være positivt korrelert med score på 

selvskadings- og selvmordsatferd. 

 

Hovedoppgaven undersøker disse hypotesene. Gangen i oppgaven er som følger: i kapittel to 

beskrives metodevalg og begrensninger, deretter presenteres resultatene i kapittel tre. Sist 

diskuteres og oppsummeres aktuelle funn i kapittel fire, etterfulgt av noen avsluttende 

kommentarer i kapittel. 
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2 Metode 
 

Under presenteres metodevalg for den beskrevne selvrapportundersøkelsen fra 2007, inkludert 

informasjon om utvalget, praktisk gjennomføring av studien, etiske betraktninger, håndtering 

av uteblivende svar og beskrivelse av mål og analysemetoder. I tillegg diskuteres 

begrensninger ved studien og resultatenes generaliserbarhet. 

 

2.1 Utvalg 
Her beskrives hvordan utvelgelsesprosessen gikk til, i tillegg til demografisk informasjon om 

utvalget. Tverrsnittsundersøkelsen LUVO (Mossige & Stefansen, 2007) baserte seg på et 

landsrepresentativt utvalg av elever på tredje trinn i videregående skole. Statistisk sentralbyrå 

(SSB) sto for uttrekningen, basert på malen fra Ung i Norge-undersøkelsen (Rossow & Bø, 

2003). Slik beskrevet av Mossige og Stefansen (2007) innebar dette en landsinndeling på fem 

regioner. Innad i hver region ble skolene delt i tre kategorier: allmennfaglige skoler, 

yrkesfaglige skoler og skoler med blandet profil. Samlet satt man igjen med 15 strata, hvor 

trekkenheten var et helt tredjeklassetrinn på en skole. Større klassetrinn hadde større 

sannsynlighet for å bli trukket enn mindre klassetrinn. Av skolene som først ble kontaktet, 

avslo 29 %. Man fant da tilsvarende skoler innad i stratumet for å erstatte skolene som takket 

nei, for å oppnå et ideelt utvalg på 10 000 elever. Det ideelle utvalget på 10 000 ble til et 

faktisk nettoutvalg på 9085 elever. Diskrepansen skyldtes primært at enkelte skoler trakk seg 

rett før oppstart. I tillegg observerte man forskjeller mellom antall registrerte elever og den 

reelle elevmassen. Blant nettoutvalget var svarprosenten blant ungdommene 77,4 (n= 7033, 

antall skoler= 67).  

Hva gjelder demografi, var det flere elever med ren allmennfaglig bakgrunn i forhold 

til yrkesfaglig, 68 %. I tillegg gikk en god andel av de resterende elevene på studieretninger 

som kan gi studiekompetanse, slik som idrettsfag og musikk, dans og drama. Altså var det få 

elever fra rene yrkesfaglige linjer som elektrofag (1 %) og mekaniske fag (0,2 %). En 

utfordring med å velge avgangselever er at flere ved yrkesfaglige linjer vil være utplassert i 

praksis det siste året og dermed ikke bli fanget opp av studien. Majoriteten av deltakerne var 

også jenter, 58,5 %, noe som reflekterer at yrkesfag var underrepresentert og at jenter i større 

grad enn gutter velger studieforberedende linjer (Statistisk sentralbyrå (SSB), 2018). I tillegg 

hadde de fleste elevene i LUVO norsk eller vestlig bakgrunn -  95.5 var selv født i Norge eller 
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i et annet europeisk land. Liknende prosentandeler gjaldt ungdommenes foreldre, 91.9 og 91.4 

% hadde henholdsvis mor eller far født i Norge eller Europa. Til sammenlikning indikerer 

2017-tall fra SSB at om lag 16.9 % av elevene i videregående skole selv er innvandrere (12.1 

%) eller norskfødte med innvandrerforeldre (4.7 %; 2018). Dette tallet omfatter imidlertid 

også personer med vestlig innvandrerbakgrunn. Statistikken indikerer likevel at 

innvandrerandelen i videregående skole har økt over tid. Innvandrerandelen i LUVO var 

dermed trolig mer i overenstemmelse med datidens tall enn det en sammenlikning med data 

for 2017 gir inntrykk av. Videre så man på deltakernes alder. Samlet var 92,5 % enten 18 eller 

19 år gamle. Et mindretall var imidlertid noe eldre – 4.1 % og 3.1 % var henholdsvis 20 og 

over 21 år gamle, mens 15 stykker oppgav at de var 17 år. Spørsmål om utvalgets 

generaliserbarhet diskuteres i slutten av dette kapittelet. 

 

2.2 Gjennomføring 
Her beskrives hvordan datainnsamlingen foregikk, deriblant pilotering, informering om 

samtykke og hensikt, sikring av konfidensialitet og administrering av spørreskjemaet.  

 Forut for selve innsamlingen ble det gjennomført en pilotstudie der man 

kvalitetstestet, fikk tilbakemelding på og i etterkant gjorde mindre justeringer ved det 28-sider 

lange spørreskjemaet (Mossige & Stefansen, 2007). Etter først å ha informert og innhentet 

samtykke fra både fylkeskommunale myndigheter og de relevante skolene, ble det etablert en 

kontaktperson ved den enkelte skole med ansvar for å sørge for lokal gjennomføring av 

studien, slik beskrevet i hovedrapporten. Deretter ble ungdommene gitt informasjon om 

undersøkelsens tema, hensikt og gjennomføring i forveien av undersøkelsen, i form av et 

informasjonshefte. Informasjon om samtykke, frivillighet og en kort oppsummering av 

undersøkelsens hensikt ble også gjentatt på forsiden av selve svarheftet. Det ble ikke samlet 

inn direkte personidentifiserende opplysninger i spørreundersøkelsen. For elevene som 

samtykket til enten å bli kontaktet på nytt eller til at registerinformasjon kunne innhentes, ble 

koblingsnøkkelen mellom ungdommenes utdelte ID-nummer og personnummer oppbevart 

separat fra selve datamaterialet. Dette ble også opplyst om på forhånd og på forsiden av 

spørreskjemaet. Informert samtykke og konfidensialitet ble på denne måten vektlagt. 

 Spørreskjemaet ble administrert klassevis og gjennomført under oppsyn av en lærer i 

løpet av to skoletimer (Mossige & Stefansen, 2007). Lærerne ble instruert om at 

kommunikasjon mellom elevene ikke skulle foregå og det ble etterstrebet full ro i 

klasserommet. Pultene var i tillegg separert for å hindre at elevene kunne se hverandres svar. 



	 19	

Av konfidentialitetshensyn skulle de selv legge svarheftet i en konvolutt når de var ferdige. 

Elevene som reserverte seg mot å være med i undersøkelsen var tilstede i klasserommet, men 

jobbet istedenfor med skolearbeid. Fraværende elever fikk tilbud om å gjennomføre 

undersøkelsen en annen dag i løpet av skoletiden. Administreringen av undersøkelsen ble slik 

gjennomført på en måte som var ment å redusere forstyrrelser, ivareta konfidensialitet og 

skape en trygg ramme rundt undersøkelsen. 

 

2.3 Etiske betraktinger 
Skjemaet inneholdt en del sensitive spørsmål, noe som gjorde at man ble opptatt av å ivareta 

ivaretakelse av deltakerne på en god måte. I tillegg ble vanlige hensynet til personvern og 

konfidensialitet understreket.       

 Spørreundersøkelsens innhold gjorde at det var et spørsmål om hvordan enkelte ville 

oppleve det å svare på spørsmålene. Blant temaene av mer sensitiv art var for eksempel 

kriminalitet, seksualitet, psykisk helse, rusbruk og ulike volds- og overgrepserfaringer, i 

tillegg til delen som går på krenkelser på nett. Av hensyn til at enkelte spørsmål kunne utløse 

vonde følelser hos berørte ungdommer, ble elevene informert skriftlig om hvem de kunne 

henvende seg til på skolen dersom de opplevde reaksjoner i etterkant (Mossige & Stefansen, 

2007). Røde Kors’ telefonlinje for ungdom ble også opplyst om. I tillegg ble det sendt 

informasjonsmateriale til skolehelsetjenesten og sosiallærer.   

 Videre var personvern en prioritet og man var oppmerksom på at man håndterte 

sensitive data. Slik beskrevet over, var deltakelse frivillig, samtykke informert og 

datamaterialet ble behandlet konfidensielt på alle trinn i innsamlingsprosessen. Dette kan 

være spesielt viktig med henblikk på elever med negative opplevelser. Deltakelse kan tenkes å 

oppleves unødvendig ubehagelig dersom det oppstår tvil om hvorvidt uvedkomne kunne få 

tilgang til private opplysninger. I tillegg kan det påvirke både samtykke og hvor åpent 

ungdommene vil tørre å svare. De nødvendige godkjenningene fra Regional etisk komité for 

medisinsk forskning (REK) ble også sikret. 

 

2.4 Ubesvart 
I tillegg til at deltagelse var frivillig, kunne elevene fritt avstå fra å svare på enkeltspørsmål de 

av ulike grunner ikke ønsket å svare på. Andre faktorer som tidsmangel kan også ha spilt inn. 

Det betyr at for hvert delspørsmål og hver skala var det en viss prosentandel som ikke hadde 
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svart. Med tanke på analyser utført i forbindelse med hovedoppgaven, ble tilfeller der eleven 

enten ikke hadde svart, der eleven hadde krysset av på mer enn et svaralternativ eller der det 

av andre grunner var uklart hvilket svaralternativ som var valgt behandlet som ubesvart, 

heretter kalt missing. For å sikre et størst mulig observasjonsgrunnlag, ble det brukt parvis 

sletting for å håndtere manglende datamateriale. Fremfor å slette hele deltageren dersom hen 

hadde ufullstendig datasett, valgte man altså å beholde deltakeren i de analysene der data var 

tilgjengelig, og behandle hen som missing der svar manglet. Parvis sletting kan være et 

problem dersom missing ikke er tilfeldig. I dette tilfellet hadde de fleste variabler relativt lave 

missing-tall. Ifølge Tabachnick og Fidell (2014) er missing-verdier på inntil 5% akseptable 

med tanke på å vurdere tilfeldighet og krever ingen spesiell oppfølgning. I denne 

hovedoppgaven har man besluttet å bruke parvis sletting også i tilfellene der missing var over 

5%, da man vektla statistisk styrke. Målene som er brukt i hovedoppgaven beskrives i neste 

del og missing-tallet for den enkelte skala oppgis underveis. 

 

2.5 Mål brukt i denne undersøkelsen 
Spørreskjemaet fra LUVO strakte seg over 28 sider og tok for seg en rekke variabler som 

kunne tenkes å ha betydning for ungdommenes liv. Disse inkluderte bakgrunnsvariabler som 

kjønn, alder og studieretning, sosioøkonomisk status, relasjon til familie, skole, vennskap, 

seksualitet, kriminalitet, rus, konflikter og vold, digital mobbing, resiliens, somatisk og 

psykisk helse og uønskede seksuelle hendelser både off- og online (for detaljer se Mossige & 

Stefansen, 2007). Med andre ord var det et omfattende skjema. Av plasshensyn vil jeg kun gå 

nærmere inn på delene av spørreskjemaet som er benyttet i forbindelse med denne 

hovedoppgaven. Totalt ble 35 spørsmål anvendt i analysene. Disse er valgt fordi de kunne 

belyse problemstillingen på god måte. Skalaene som er brukt i analysene er beskrevet under 

og inkluderer mål på seksuelle krenkelser via nett, psykisk helsetilstand, kroppsbilde, 

spiseforstyrrelser og selvskadings- og selvmordsatferd. En oversikt over nøyaktige 

formuleringer finnes i vedlegg A. 

 

2.5.1 Eksponering for seksuelle krenkelser på nett 
Eksponering for seksuelle krenkelser på nett ble målt ved hjelp av fem spørsmål utviklet for 

denne studien (vedlegg A). Elevene ble bedt om indikere om de, mens de hadde kontakt med 

en fremmed på nettet, hadde opplevd å bli krenket av grovt seksuelt språk, om de hadde blitt 

bedt om å sende sexy bilder/filmer av seg selv, om de hadde fått tilbud om å ha sex og om de 
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hadde fått tilbud om å ha sex mot gaver/penger. I tillegg ble de spurt om de hadde opplevd at 

andre la ut bilder av kroppen deres på nett. Spørsmålene var formulert i et ja/nei-format 

(nei=0, ja=1). På samtlige spørsmål ble de både bedt om å indikere om de hadde opplevd 

hendelsen de siste 12 månedene og om de hadde opplevd hendelsen tidligere. For både 

tidligere og siste 12 måneder var det i tillegg en boks der de kunne indikere antall ganger de 

hadde opplevd krenkelsen. Denne variabelen ble ikke inkludert i analysene da den hadde en 

stor andel missing. Kun et mindretall hadde svart, uavhengig om de hadde opplevd mange 

eller få krenkelser. I tillegg ville det komplisere analysene da de ikke var på samme målenivå 

som resten av leddene.  

Ut ifra nevnte spørsmål ble det laget en skala. Skalaen ble dannet ved å summere 

samtlige svar, både opplevelser fra det siste året og tidligere opplevelser. Laveste mulige 

score var 0 og høyeste mulige 10. Ingen deltakere oppgav flere typer krenkelser enn 9. 

Skalaen hadde en missing-verdi på 7.3 % (n=6522). Intern konsistens ble valgt som mål på 

reliabilitet. Intern konsistens sier noe om hvorvidt leddene som utgjør en skala måler samme 

underliggende fenomen og en Cronbachs alpha-koeffisient (α) på over 0.7 anbefales 

(DeVellis, 2012). I dette tilfellet viste skalaen en akseptabel intern konsistens på α=.769. 

Spørreskjemaet inneholdt også spørsmål om krenkelser i forbindelse med offline-møter med 

en nettkontakt. Disse ble imidlertid utelatt her, da svært få hadde opplevd slike hendelser. Det 

kan oppstå utfordringer med generaliserbarhet og statistisk styrke i analyser med svært 

lavfrekvente fenomener og jeg valgte derfor å fokusere på erfaringer som var vanligere og 

kunne gjelde flere.  

 

2.5.2 Psykisk helsetilstand 
Psykisk helsetilstand ble målt ved hjelp av 13 spørsmål (vedlegg A) hentet fra The Hopkins 

Symptom Checklist (HSCL; Derogatis, Lipman, Rickels, Uhlenhuth & Covi, 1974; Derogatis, 

1983). HSCL er et validert mål og tar for seg en rekke ulike symptomer man kan oppleve, og 

er benyttet i mange spørreundersøkelser. Både hvilke symptomer en person opplever, hvor 

mange og i hvilken grad, blir målt med dette instrumentet. HSCL er mye brukt i screening 

både i klinisk og forskningsmessig sammenheng og den oversatte utgaven har vist 

tilfredsstillende validitet også for norske forhold (Siqveland, Moum & Leiknes, 2016). 

Skalaene spør etter plager den siste uken. Den gir slik et tilstandsbilde og kan brukes til å 

måle endring over tid. Den opprinnelige versjonen inneholder 90 spørsmål (Derogatis, 

Lipman & Covi, 1973), men også kortere versjoner har blitt vist å ha gode psykometriske 
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egenskaper (Tombs & Moum, 1993; Strans, Dalgard, Tombs & Rognerud, 2003; Williams, 

Stellato, Cornell & Barrett, 2004). Spørsmålene i LUVO-skjemaet er hentet fra delen som 

primært fanger opp angst og depresjon, også kalt SCL-25 (Derogatis, 1983). Samtidig kan 

SCL-25 brukes som en indikasjon på global psykisk helsetilstand og symptomtrykk da de 

fleste psykiske lidelser innebærer noen grad av angst- og depresjonssymptomer (Tombs & 

Moum, 1993). 13-punktsversjonen brukt i denne undersøkelsen er imidlertid ikke validert. 

Det fremkommer ikke av hovedrapporten (Mossige & Stefansen, 2007) hvorfor akkurat disse 

13 er valgt, men det er nærliggende å tro plassbegrensninger og et fra før omfattende 

spørsmålsbatteri la visse føringer og at man valgte spørsmål man mente var av spesiell 

interesse. Symptomene ble målt på en firepunktsskala fra 1 – ”ikke plaget i det hele tatt”,  2 – 

”litt plaget” og 3 – ”ganske mye plaget”, til 4 – ”veldig mye plaget”. Totalscoren for de 13 

spørsmålene ble funnet ved å regne ut gjennomsnittet, slik at miste score var 1 og høyeste 4. 

Missing var 5.3 % (n=6658). Sett under ett viste de 13 leddene en god intern konsistens på 

α=.909 for dette utvalget. 

 

2.5.3 Kroppsbilde 
For å måle syn på egen kropp og utseende brukte man delmålet Physical Appearance fra den 

reviderte versjonen av The Self-Perception Profile for Adolescents, som har vist gode 

psykometriske egenskaper (Harter, 1988; Wichstrøm, 1995). Subskalaen består av fem 

utsagn, hvor deltakeren blir bedt om å svare på hvor godt hver av dem stemmer overens med 

eget selvbilde (vedlegg A). Hvert utsagn har fire responskategorier, 1 – ”stemmer svært godt”, 

2 – ”stemmer nokså godt”, 3 – ”stemmer nokså dårlig” og 4 – ”stemmer svært dårlig”. Med 

tanke på analyse, ble først negativt formulerte spørsmål reversert slik at høyere score skulle 

reflektere et mer negativt kroppsbilde. Svarene ble deretter summert for å finne totalscoren. 

Høyeste og laveste mulige score var 5 og 20 og målet hadde en missing-prosent på 4.2 

(n=6738). Skalaen viste god reliabilitet med α=.903 

 

2.5.4 Spiseforstyrrelser 
For å måle problematisk atferd knyttet til kropp og mat brukte man åtte ledd ( vedlegg A) fra 

Eating Attitude Test (EAT; Garner & Garfinkel, 1979). Spørsmålene er primært hentet fra 

delene av testen som går på slanking, bulimi og overopptatthet av mat. I likhet med HSCL er 

ikke EAT et diagnostiseringsinstrument, men brukes i screening for spiseforstyrrelser. 

Originalversjonen inkluderer 40 spørsmål, men det er siden kommet kortere versjoner på både 
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12 og 26 spørsmål som har vist gode psykometriske egenskaper (Lavik, Clausen & Pedersen, 

1991; Garner, Olmsted, Bohr & Garfinkel, 1982; Garfinkel & Newman, 2001). I likhet med 

for HSCL er det ikke gjort valideringsstudier på 8-leddsutgaven brukt her. Igjen var det 

utsagn fulgt av fire responskategorier, denne gangen 1 – ”alltid”, 2 – ”ofte”, 3 – ”sjelden” og 

4 – ”aldri”. Lav score indikerte mer symptomer. Sumscoren varierte fra 8-32 og missing var 

8.5 % (n=6436). Igjen fant man god relabilitet med α=.867 

 

2.5.5 Selvskadings- og suicidatferd 
Selvskadings- og selvmordsatferd ble målt ved tre spørsmål (vedlegg A), hentet fra tidligere 

NOVA-undersøkelser. Det første spør om man med vilje har tatt overdose med 

piller/medisiner, det andre undersøker om selvskading, for eksempel ved å kutte seg, og det 

siste forhører seg om selvmordsforsøk. På hvert spørsmål var det tre responskategorier: 1 - 

”nei, aldri”, 2 - ”ja, en gang” og 3 - ”ja, flere ganger”. Igjen ble alle svarene summert. Missing 

var 2 % (n=6895). Gjennomsnittlig inter-item-korrelasjon var .380. Verdien indikerer at det er 

noe overlapp mellom de ulike spørsmålene, altså at noen av de som har én erfaring også har 

en eller begge av de øvrige erfaringene. Jamfør Briggs og Cheek (1986) bør gjennomsnittlig 

inter-item-korrelasjon ligge mellom .2 og .4. 

 

2.5.6 Kjønn 
Kjønn ble brukt som kontrollvariabel ved samtlige analyser. Gutter ble kodet som 0 og jenter 

som 1 og missing var .6 % (n=6988). Fra tidligere vet man at jenter både er mer utsatt for 

seksuelle krenkelser og opplever mer internaliserende psykiske helseplager. Som vi så i 

innledningen er det også enkelte indikasjoner på at krenkelser påvirker kjønnene ulikt. For å 

undersøke om eksponering for krenkelser kunne predikere noe utover det å være jente 

inkluderte man derfor kjønn som kontroll. I tillegg inkluderte man et interaksjonsledd, uttrykt 

som kjønn*eksponering for krenkelser. Her ser man på hvorvidt det å både være kvinne óg ha 

vært utsatt for krenkelser forklarer noe utover det å være kvinne eller det å være utsatt for 

krenkelser alene. Dette ble gjort for å grundig kontrollere for kvinners større utsatthet. 

Inklusjonen av samspillsvariabelen er dermed først og fremst et uttrykk for en anerkjennelse 

av at jenter er mer utsatte enn gutter. Målet er ikke å analysere betydningen av kjønn for 

utsatthet per se, som en egen analysedimensjon. Missing for interaksjonsleddet var 4 % 

(n=6755). 
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2.6 Statistiske analyser  
Samtlige analyser ble utført med IBM SPSS Statistics 25 og det ble brukt multippel lineær 

regresjonsanalyse. Lineær regresjonsanalyse brukes når man ønsker å undersøke hvor godt en 

eller flere uavhengige variabler evner å predikere utfall i en kontinuerlig avhengig variabel 

(Tabachnick & Fidell, 2014). I dette tilfellet ønsket man å se på hvor godt eksponering for 

krenkelser på nett kan predikere ulike psykiske plager. De uavhengige variablene kan være 

dikotome eller kontinuerlige. Analysemetoden kan både si noe om styrken på sammenhengen 

og gi informasjon om de enkelte uavhengige variablenes selvstendige bidrag etter at de andre 

uavhengige variablene er kontrollert for. Slik navnet tilsier, innebærer lineær regresjon at man 

antar at sammenhengen mellom fenomenene kan forenkles og uttrykkes ved en rett linje, der 

en enhets økning i X, gir et visst utslag i Y. Man ønsker å finne frem til den lineære 

funksjonen, eller rette linjen, som best beskriver dataene. Antakelsen her er at økende grad av 

eksponering på lineært vis vil gi utslag som økende psykisk helsebelastning. I 

gjennomføringen av analysene ble eksponering, kjønn og kjønn*eksponering brukt som 

uavhengige variabler, mens målene beskrevet over hver for seg ble brukt som avhengig 

variabel. Man valgte et signifikans-nivå på p < 0.05. Under følger en beskrivelse av hvilke 

forberedelser som ble gjort for å klargjøre variablene for analyse. 

 

2.6.1 Preliminære analyser 
Flere forhåndsregler ble tatt i forberedelsesfasen. Hver variabel ble vurdert før den ble 

analysert. En vurdering gjaldt respondentenes alder. Slik beskrevet tidligere var de fleste 

respondentene mellom 18 og 19, mens et lite mindretall var 17, 20 og 21 år gamle. Man 

kunne se for seg alder som en mulig feilkilde i datamaterialet. Det er snakk om unge 

mennesker, og et år eller to i forskjell kan tenkes å ha større betydning for modenhetsnivå, 

impulsivitet, seksuell erfaring og psykisk helse, sammenliknet med hva som ville vært tilfelle 

i en eldre populasjon. Årsakene bak at de har brukt lengre tid på videregående enn det som er 

vanlig kan også tenkes å ha sammenheng med variablene vi undersøker. For en del kan det 

antagelig relateres til ordinære forhold som at en del yrkesfagelever tar påbygningsår for å få 

studiekompetanse. For andre kan det derimot dreie seg om karakteristikker relatert til studiens 

hensikt, som forsinket løp knyttet til for eksempel psykiske lidelser, krevende familieforhold 

eller akademiske utfordringer. Slik kunne man argumentert for at det ville være best å 

ekskludere eldre og yngre deltakere. Innledende analyser indikerte imidlertid at alder ikke 

påvirket resultatene nevneverdig. Da vi undersøker lavprevalente fenomener og det er 



	 25	

ønskelig å basere seg på flest mulige observasjoner, ble det besluttet å inkludere alle 

aldersgrupper i de endelige analysene. 

Andre innledende forberedelser gjaldt antagelsene bak lineær regresjon og å sjekke  

for brudd på disse. Det ble ikke funnet problemer med multikollinaritet eller singularitet. 

Dette er viktig for å kunne vurdere det unike bidraget til hver uavhengige variabel. Hva 

gjelder ekstremscorer, identifisert via både grafisk inspeksjon og Mahalanobis distanse, valgte 

man å beholde dem i de videre analysene ettersom høye scorer på psykiske symptomer 

forventes å ha sammenheng med eksponering. Cooks distanse, som gir en indikasjon på 

hvorvidt en deltager har uforholdsmessig stor innflytelse på resultatene (Tabachnick & Fidell, 

2014), ble imidlertid kontrollert for hver analyse og funnet å være på et akseptabelt nivå. 

Videre så man på normalitet, linearitet og homoskedastisitet. En inspeksjon av histogram og 

boxplot, tall på skjevhet og kurtose, normal probability plots og scatterplots indikerte at 

premissene ikke var møtt. Som anbefalt av Tabachnick og Fidell (2014) valgte man å 

transformere samtlige avhengige variabler. Ved å transformere modifiserer man variablene 

slik at fordelingen bedre skal passe med antakelsene om normalitet, linearitet og 

homoskedastisitet. I tillegg reduseres innflytelsen fra ekstremskårer. 

Kvadratrottransformasjon ble brukt for psykisk helsetilstand og kroppsbilde og kradratrot-

reflekt for spiseforstyrrelser. Selvskadings- og selvmordsatferd viste større brudd på 

antagelsene enn de resterende variablene. Her var det en avveining om man skulle velge 

logaritmisk eller inverstransformasjon. Inverstransformasjon hadde noe lavere skjevhet og 

kurtose sammenliknet med logaritmisk, men var til gjengjeld vanskeligere å tolke. Da 

regresjonsresultatene viste seg å være tilnærmet like for de to transformasjonene landet man 

til slutt på den logaritmiske varianten. Forskjellene bestod i at logaritmisk transformasjon gav 

minimalt lavere forklart varians og beta-verdier. Signifikansnivåene var de samme, med 

unntak av for én av de uavhengige variablene der p-verdien var .001 med logaritmisk 

transformasjon, sammenliknet med p < .000 med invers. Se merknad i tabell 5. Det er likevel 

grunn til å vise større varsomhet ved tolkning av denne variabelen enn ved de tre andre 

avhengige variablene. For øvrig ble resultatene fra samtlige transformasjoner kontrollert og de 

indikerte en merkbar forbedring i fordelingene.  

Et alternativ til transformasjon kunne vært å bruke en nonparametrisk analysemetode 

som logistisk regresjon, som ikke legger normalfordeling til grunn. Man landet likevel på den 

lineære. I tillegg til at resultater i form av oddsratioer kompliserer tolkning sammenliknet med 

sannsynlighetsverdier, har enkelte advart mot logistisk regresjon. Det fremheves at resultatene 

er sårbare for såkalt uobservert heterogenitet i modellen (for utdypning se Mood, 2010). 
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Uobservert heterogenitet vil si variasjon i den avhengige variabelen som skyldes variabler 

som ikke er inkludert i analysen. Med andre ord påvirkes ikke resultatene bare av de valgte 

uavhengige variablene, men også av utelatte variabler,  noe som vanskeliggjør tolkning. 

Videre blir det ifølge Mood (2010) problematisk å sammenlikne resultater på tvers av 

modeller og populasjoner. Ved lineær regresjon ser man derimot ikke disse problemene med 

uobservert heterogenitet. I vårt tilfelle er det sannsynlig at det er mange utelatte 

tredjevariabler som vil bidra til å predikere psykisk helse. Videre er brudd på premissene for 

lineær regresjon mindre alvorlige med et stort utvalg (Tabachnick & Fidell, 2014), slik som i 

dette tilfellet. Man valgte derfor å holde på lineær regresjonsanalyse. Fortolkning av 

samspillsleddet kjønn * eksponering forenkles i tillegg ved å velge denne fremgangsmåten. 

Denne delen har redegjort for hvilke tester som er gjort og hvordan resultatene av 

disse øvelsene har informert arbeidet med å forberede datamaterialet for analyse. Hensikten 

har vært å sikre solide resultater av analysene, ved å ivareta forutsetningene for lineær 

regresjon og vurdere om aldersvariabelen kunne brukes som den er eller om den burde 

begrenses. Før resultatene av analysene presenteres i kapittel 3, diskuteres to relevante 

momenter for tolkning av resultatene, nemlig begrensninger og generaliserbarhet.  

  

2.7  Begrensninger 
Her diskuteres begrensninger ved studien, inkludert kausalitet, bruk av myndige respondenter, 

over- og underrapportering, avstand i tid fra undersøkelsen ble gjennomført til i dag og 

begrensninger knyttet til skalaene og spørsmålsstillingen i skjemaet. 

LUVO ønsker å undersøke hendelser blant barn og unge (Mossige & Stefansen, 

2007). Da LUVO er gjennomført blant tredjeklassinger på videregående skole, er deltakerne 

over 18 og voksne etter loven. Spørsmålsstillingen i undersøkelsen er imidlertid formulert slik 

at hendelsene kan ha inntruffet tidligere i ungdommens liv og frem til i dag. Videre innebærer 

tverrsnittdesignet at det ikke er mulig å trekke konklusjoner om årsak og virkning. Dette 

aspektet utdypes noe i diskusjonsdelen. Eventuelle funn må sees på som korrelasjonelle, ikke 

kausale. Det er vanskelig å si noe om eventuelle psykiske symptomer var tilstede før, som en 

mulig sårbarhetsfaktor, eller inntraff etter hendelsen(e), som en potensiell psykologisk 

reaksjon. Eventuelle sammenhenger kan også skyldes tredjevariabler det ikke kontrolleres for 

i denne runden. Dette kan sies å være en svakhet med undersøkelsen. Slik samvariasjon gir 

likevel mulighet til å si noe om risiko samt peke mot relevante fremtidige forskningsemner. 

Slik er formålet med oppgaven i første omgang å undersøke om det finnes en sammenheng 
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mellom eksponering og psykisk helse, mens det overlates til andre å se på mer komplekse 

mekanismer. 

I og med at LUVO tar sikte på å kartlegge vold og overgrep blant barn og unge, kan 

det virke mer hensiktsmessig med et yngre utvalg. Bakgrunnen for at avgangselever er valgt 

beskrives imidlertid av Mossige og Stefansen (2007). Et første moment er at de etiske 

aspektene ved å gjennomføre en undersøkelse blant voksne er mindre kompliserte i forhold til  

å benytte mindreårige. Samtykkeprosessen forenkles også ved at man ikke behøver 

underskrift fra foresatte. Et viktig tilleggsmoment er at det i skjemaet spørres om vold og 

overgrep i hjemmet. Å ta utgangspunkt i samtykke fra foresattes vil kunne resultere i at færre 

elever med slik erfaring deltar i studien. Man kan også se for seg at man ved å etterspørre 

underskrift fra foresatte vil kunne sette enkelte ungdommer i en vanskelig situasjon. Et annet 

punkt som trekkes frem av forfatterne er at majoriteten i denne aldersgruppen vil ha egne 

seksuelle erfaringer å bygge på. Også andre faktorer som kan tenkes å ha sammenheng med 

volds og overgrepserfaringer, deriblant bruk av rusmidler, vil være vanligere blant eldre enn 

yngre ungdom. På den andre siden har man mindre kontroll med når hendelsene fant sted, de 

kan ha inntruffet både før og etter fylte 18. I tillegg kommer mulige konsekvenser for 

generaliserbarheten ved resultatene, slik diskutert over. 

Studien undersøker lavprevalente fenomener og overrapportering er en risiko -  for 

eksempel i form av misforståelser knyttet til spørsmålsstillingen, tendens til å svare ja, at 

mildere former for krenkelser eller psykiske plager rapporteres som mer alvorlige enn det de 

opplevdes som eller rett og slett ”tullesvar”. Dette kan føre til en overestimering av prevalens. 

Samtidig er det her snakk om unge voksne, og man kan se for seg at tullesvar er et mindre 

problem sammenliknet med i et yngre utvalg. Utvalgets størrelse tatt i betraktning er det også 

sannsynlig at betydningen av useriøse svar vil være mindre enn med et lavere antall 

respondenter. Videre er faren for underrapportering også tilstede, da det spørres om sensitive 

temaer. For eksempel kan frykt for stigmatisering eller andre konsekvenser gjøre at noen vil 

kvie seg for å svare ærlig i en skolesetting. Andre kan ha glemt opplevelser de har vært utsatt 

for. Undersøkelsen kan slik tenkes å være gjenstand for både falske positive og negative svar. 

 En tredje begrensning er at datamaterialet er fra 2007. Avstanden i tid kan være 

problematisk når man undersøker et felt i så rask utvikling som nettbruk og teknologi. 

Ungdom som var utsatt for risiko på nett for ti år siden skilte seg kanskje mer fra sine 

jevnaldrende enn personer med tilsvarende nettbruk i dag. Man kunne sett for seg at de var en 

mer sårbar og isolert gruppe, eller at de var mer naive nettbrukere. Alternativt kan det være at 

de som var tidlig ute med å utforske internett tvert imot var en spesielt datakyndig gruppe, 
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med gode navigeringsferdigheter. Hva gjelder dagens ungdom kan en ekspandering i nettbruk 

de siste årene ha resultert i at de er mer eksponert for krenkelser enn ungdom i 2007, bare i 

kraft av å tilbringe mer tid på internett. Det kan også hende at internett i dag i større grad sees 

som en egnet kanal for å skaffe seg seksuell kontakt med ungdom. Motsatt kan man tenke at 

dagens unge er mer robuste, i at de er mer datakyndige, mer kunnskapsrike med tanke på 

nettsikkerhet og bedre vet hvordan de skal orientere seg på nettet. Det er altså vanskelig å vite 

hvordan tidsaspektet vil påvirke overførbarheten fra 2007 til 2018. 

 Et annet punkt gjelder skalaene i spørreskjemaet, som må tolkes i screeningsøyemed. 

Man kan ikke basert på utslag på disse stadfeste diagnose eller funksjonsnivå. For det kreves 

det en helhetlig og grundig vurdering. Skalaene kan likevel si noe om symptombelastning og 

sammenheng med eksponering. I tillegg er det mulig å streve psykisk uten å oppfylle en 

diagnose. Videre er det begrensninger knyttet til selve spørsmålsstillingen i delen av skjemaet 

som omhandler krenkelser. Skalaen sier kun noe om hvor mange ulike typer krenkelser man 

har opplevd, men ikke noe om hvor mange ganger hver har forekommet og hvor hyppige, 

pågående eller ubehagelige krenkelsene har vært. Man kan se for seg at å ha opplevd kun én 

type krenkelse kan oppleves vel så belastende eller mer som å ha vært utsatt for flere, dersom 

denne ene typen er av alvorlig art. Motsatt kan man tenke at kronisk belastning i form av 

gjentatte, om enn milde, krenkelser vil gi større utslag på psykisk helse. Videre, med unntak 

av spørsmålet som går på bildedeling, gjelder spørsmålene kun kontakt med fremmede på 

nett. Man fanger altså ikke opp krenkelser utført av personer ungdommen kjenner. 

Konsekvensen kan være at den fulle belastningsgraden ikke kommer frem, noe som potensielt 

kan påvirke styrken på eventuelle sammenhenger. Slik beskrevet i innledningen er imidlertid 

kontakt med fremmede funnet å være mest forbundet med skade. Nok et moment er at det 

ikke går frem av spørsmålene at det er snakk om uønsket seksuell oppmerksomhet, med 

spørsmålet om å bli krenket av grovt seksuelt språk som unntak. For noen kan det altså være 

snakk om villet seksuell kontakt. Samtidig er flere av spørsmålene både før og etter formulert 

slik at det kommer frem at det er snakk om negative opplevelser for ungdommen. Flere av 

spørsmålene, slik som å motta penger for å ha sex eller at noen deler nakenbilder av deg på 

internett, vekker også negative konnotasjoner. Dette sannsynliggjør at svarene i alle fall for de 

fleste av ungdommene reflekterer hensikten. Funnenes generaliserbarhet diskuteres i neste 

del. 

 

2.8  Generaliserbarhet 
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Generaliserbarhet sier noe om i hvilken grad resultatene kan sies å være overførbare til 

personer som likner deltakerne, men som ikke selv deltok. To spørsmål er spesielt viktige 

med tanke på generaliserbarhet i denne studien. Det ene dreier seg om hvorvidt de som deltok 

skiller seg fra de som ble invitert til å delta, men avslo. Det andre spørsmålet går på om elever 

i tredjeklasse på videregående skole skiller seg fra ungdom i samme alder som ikke går på 

skole. 

 Hva gjelder det første spørsmålet, ble utvelgingsprosessen gjort på en slik måte at 

utvalget samlet sett skulle bli representativt for alle på elever i tredjeklasse på videregående 

skole, slik vist over. For å vurdere spørsmålet om generaliserbarhet er svarprosenten en 

relevant indikator, i dette tilfellet 77,4 % av nettoutvalget. Studien var opprinnelig tenkt som 

en longitudinell studie, noe som senere ble omgjort. I hovedrapporten påpekes det at frafallet 

kan ha sammenheng med det longitudinelle designet, hvilket innebar at en kobling mellom 

deltakernes personnummer og deltakernummer kunne lagres dersom deltakerne samtykket 

(Mossige & Stefansen, 2007). I praksis betød dette at hver deltaker ble bedt om å samtykke til 

å bli kontaktet igjen og/eller at forskerne kunne innhente data fra ulike registre. Forespørselen 

stod på første side av spørreskjemaet. Til tross for at de formelle kravene til personvern var 

oppfylt og deltakerne ble informert om trygg datalagring, kan enkelte deltakere ha opplevd at 

konfidensialitet ikke var tilstrekkelig ivaretatt og kan ha kviet seg for å svare på spørsmål om 

såpass sensitive temaer. Dette underbygges av tilbakemeldinger i delen av spørreskjemaet der 

deltakerne fikk anledning til å kommentere på undersøkelsen og spørsmålene (for detaljer se 

Mossige & Stefansen, 2007). Med tanke på undersøkelsens sensitive tema, er svarprosenten 

likevel relativt høy.  

Det andre spørsmålet gjelder om resultatene i denne studien kan generaliseres til å 

gjelde all ungdom i alderen 18-19-årsalderen. Slik vi så i demografibeskrivelsen var det få 

elever fra rene yrkesfaglige linjer, det var flere jenter enn gutter og den store majoriteten 

hadde norsk eller vestlig bakgrunn. Utvalget var slik ikke like representativt for alle deler av 

ungdomspopulasjonen. Videre kan det å bruke avgangselever tenkes å påvirke resultatenes 

generaliserbarhet. Man når hverken elever som avslutter utdanningsløpet etter grunnskolen 

eller elever som dropper ut av skolen i løpet av videregående. For å hevde at resultatene kan 

generaliseres til all ungdom må man dermed anta at det ikke er noen systematiske forskjeller 

mellom de som tar videregående opplæring og de som av ulike grunner ikke gjør det. Slik er 

det trolig ikke. Man kan se for seg at faktorer som livssituasjon, kulturell bakgrunn, 

sosioøkonomiske forhold og psykisk helse, vil ha sammenheng med avslutning av skolegang 

og dropout-rate. Faktorer som disse kan igjen tenkes å være assosiert med nettrelaterte 
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overgrep. Med andre ord kan man forestille seg en høyere forekomst av plager og et samlet 

større sårbarhetsbilde blant ungdom som ikke går på skole sammenliknet med de som 

fullfører videregående. På den andre siden kan faktorer som for eksempel nettilgang, som 

også kan ha sammenheng med sosioøkonomiske forhold, tenkes å være høyere blant elever 

som fullfører videregående enn annen ungdom. Hvor mye tid og på hvilken måte man bruker 

nettet kan også tenkes å være ulikt mellom de to gruppene. Forskjeller i nettilgang og nettbruk 

er punkter som igjen kan påvirke utsatthet for nettrelaterte krenkelser. Samlet er det slik grunn 

til å være varsom med å generalisere fra denne skolebaserte undersøkelsen til alle ungdommer 

i denne aldersgruppen.  

Mossige og Stefansen (2007) konkluderer med at undersøkelsen ikke kan sies å være 

representativ etter absolutte standarder og at skjevheten beskrevet over gjør at omfanget av 

vold og overgrep antagelig underestimeres. Undertegnede stiller seg bak den konklusjonen. 

Samtidig kan utvalget sies å være representativt for elever som fullfører videregående skole 

og som går på studiespesialisering eller studieforberedende linjer . Det er likevel grunn til å 

utvise noe mer forsiktighet med å generalisere til ungdom med minoritetsbakgrunn. Resultater 

for utvalget vises i det neste kapitlet.  
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3 Resultater 
Totalt fullførte 7033 elever det 28-siderlange skjemaet i LUVO-undersøkelsen og 

hovedoppgaven har tatt sikte på å analysere deler av materialet. Ved hjelp av lineær regresjon 

har målet vært å undersøke sammenhengen mellom eksponering for seksuelle krenkelser på 

nett og utfall i fire ulike variabler som går på psykisk helse, med hypotese om at større 

eksponering samvarierer med mer symptomer. Kjønn ble kontrollert for. Resultater fra 

studien gjennomgås i det følgende. Kapittelet begynner med deskriptiv statistikk for utvalget, 

deretter rapporteres resultater fra regresjonsanalysene, skala for skala.  

 

3.1 Deskriptive data 
Før analysene presenteres, vil jeg vise hvordan de ulike skalaene ser ut i hele utvalget. Data 

for samtlige skalaer vises i tabell 1: eksponering for seksuelle krenkelser via nett, psykisk 

helsetilstand, kroppsbilde, spiseforstyrrelser og selvskading- og selvmordsatferd. Tabellen 

inkluderer tall på gjennomsnitt (M), standardavvik (SD), antall respondenter (N) og 

minimum- og maksimumsverdier. De utransformerte variablene er brukt. Hensikten med dette 

er å gi et bilde av hvor utbredt de ulike fenomenene som undersøkes er. 

 

 

Tabell 1 

N, gjennomsnitt, standardavvik og minimum- og maksimumsverdier for alle 

skalaer inkludert i analysene. 

 N M SD Min Max 

 

Eksponering for 

krenkelser 

 

6522 

 

.973 

 

1.634 

 

0 

 

9* 

 

Psykisk 

helsetilstand 

 

6658 

 

1.596 

 

.565 

 

1 

 

4 
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Kroppsbilde 

 

6738 

 

11.338 

 

3.692 

 

5 

 

20 

 

Spiseforstyrrelser** 

 

6436 

 

25.733 

 

 

4.977 

 

8 

 

32 

Selvskading- og 

selvmordsatferd 

6895 

 

3.390 

 

.946 3 9 

Merknad. * Ti var maksimal score på dette målet. For de øvrige variablene 

tilsvarer de oppnådde minimums-og maksimumsverdiene tak og gulv på den 

enkelte skala. ** Legg merke til at høy score her er forbundet med mindre 

symptomer. 

 

I tillegg til informasjonen presentert i Tabell 1 kan det nevnes at det totalt var 58.5 % jenter 

og 41.5 % gutter inkludert i studien, slik beskrevet i metodekapittelet. Totalt 45 personer 

oppgav ikke kjønn (N= 6988). Hvis vi så tar for oss tabellen, kan vi lese at 

gjennomsnittsdeltakeren hadde opplevd rett i underkant av én krenkelse på nett. Totalt hadde 

38,2 % hadde opplevd en eller flere slike hendelser, og opp mot 2.6 typer krenkelser var 

innenfor et standardavvik. Det å ha opplevd fem eller flere typer krenkelser var derimot 

sjeldent forekommende og gjaldt 4.6 % av utvalget. Liknende tendens ser vi for psykisk 

helsetilstand. Alle scorer over én (”ikke plaget i det hele tatt”) på denne skalaen innebærer 

noen grad av symptomer. Av tallene for gjennomsnitt og standardavvik i tabell 2 ser vi at det 

ikke var uvanlig med noen plager, men at høye scorer var sjeldnere. I alt rapporterte 13.1 %. 

om ingen symptomer. Med andre ord hadde majoriteten visse tegn til plager. Samtidig oppgav 

bare i  underkant av 20 % en score på to eller mer ( i snitt ”litt plaget”), mens kun 2.7 % 

hadde et symptomnivå på tre eller mer (i snitt ”ganske mye plaget”). Et svært høyt 

symptomtrykk gjaldt slik et lite mindretall. 

Hva gjelder gjennomsnittsverdiene for kroppsbilde, og i noe mindre grad 

spiseforstyrrelser, var det relativt vanlig å ha noen symptomer (tabell 1). For kroppsbilde 

oppgav kun 6,7 % å ha ingen symptomer. Svarene var også fordelt utover, på begge sider av 

skalaens midtpunkt, men avtok når det nærmet seg de høysete symptomnivåene. Det var også 
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en opphopning av svar rett under midten av variansbredden. For spiseforstyrrelser var det 

derimot en tydeligere helning fra mindre til mer symptomer. Ingen symptomer var det 

vanligste svaret, med 12.2 %. Svarene avtok deretter utover de lavere symptomnivåene. 

Oppsummert var det vanligere å være mer mot fornøyd enn misfornøyd med eget utseende og 

å i liten grad vise symptomer på spiseforstyrrelser enn motsatt.  

Sammenliknet med de resterende skalaene var selvskadings – og suicidatferd langt 

mer sjeldent forekommende, med en minimumsverdi på 3 og et gjennomsnitt på 3.4 (Tabell 

1). Den store majoriteten, 80.8 %, hadde aldri gjennomført noen av de tre formene for atferd. 

Skalaen hadde også den bratteste kurven av de fem. Om lag 15 % rapporterte likevel om et 

eller to tilfeller. Rett i overkant av 4 % hadde scorer over dette.  

Oppsummert hadde et større mindretall vært utsatt for krenkelser. De fleste som hadde 

blitt utsatt hadde opplevd et eller to tilfeller. For symptomskalaene ser vi spesielt for 

kroppsbilde og spiseforstyrrelser, men også for psykisk helsetilstand, at det var relativt vanlig 

med mindre grad av plager, men at høye scorer var sjeldnere. De fleste befant seg under 

middels symptomnivå. Selvskadings- og suicidatferd var et mer lavprevalent fenomen i 

forhold til de andre og kun et fåtall rapporterte om mer enn to tilfeller.  

 

3.2 Resultater fra regresjonsanalysene 
Under fremstilles resultater fra de lineære regresjonsanalysene for hvert av målene etter tur. 

De tallmessige utfallsdataene, inkludert ustandardiserte (B) og standardiserte betaverdier (β), 

forklart varians (R2) og p-verdier, er å finne i tabell 2-5 underveis. 

 

3.2.1 Psykisk helsetilstand 
Målet med analysen er å undersøke om eksponering for seksuelle krenkelser på nett kan 

predikere utfall i psykisk helsetilstand. Sammenhengen mellom eksponering for seksuelle 

krenkelser på nett og psykisk helsetilstand, kontrollert for kjønn og kjønn*eksponering vises i 

tabell 2. Her ser man at hver av de tre uavhengige variablene har en signifikant unik effekt – 

eller hovedeffekt, på HSCL. Det vil si at kjønn, eksponering og interaksjonen hver for seg 

bidrar til utfall i psykisk helsetilstand. De standardiserte betaverdiene (β) sier noe om det 

relative bidraget til hver variabel. Her ser man at kjønn er det som best predikerer 

symptomnivå (β=.269), mens eksponering for krenkelser følger etter med β=.197. Positivt 

fortegn indikerer at det å være jente og det å rapportere flere krenkelser hver for seg 

predikerer mer symptomer. Hvis vi går videre til interaksjonseffekten ser vi at gutter og jenter 
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utsatt for samme mengde krenkelser rapporterer symptomer ulikt, kontrollert for at jenter 

generelt har dårligere psykisk helsetilstand. Jenter rapporterer mer symptomer enn gutter. 

Hvilket utslag krenkelser gir henger altså sammen med hvilket kjønn man har. Ser vi på 

betaverdien i tabell 3 (β=.053) ser vi likevel at tallet er lavt sammenliknet med de to andre 

uavhengige variablene. Dette indikerer at det er lite forskjell i korrelasjonen mellom HSCL og 

krenkelser for kvinner og menn. Dette tyder på at det ikke er snakk om store 

kjønnsforskjeller. 

Slik det går frem av tabell 2 er også modellen signifikant. Totalt forklarer de 

uavhengige variablene 16,6 % av variansen i psykisk helsetilstand. Dette gir en moderat 

effektstørrelse på Cohens f2= .199. I følge Cohen (1988) regnes en f2-verdi på .02, .15 og .35 

for henholdsvis en liten, moderat og stor effekt. Oppsummert fant man, som ventet ut ifra 

hypotesen, signifikante hovedeffekter for utfall i psykisk helsetilstand med kjønn og 

eksponering for krenkelser på nett som prediktorer. I tillegg fant man en signifikant 

interaksjonseffekt mellom kjønn og krenkelser.  

 

Tabell 2 

 

Eksponering for seksuelle krenkelser på nett blant unge og utfall i 

psykisk helsetilstand* (n=6254). 

 B β R2 p 

 

Modellen  

   

.166 

 

< .000 

 

Skjæringspunkt 

 

1.147 

   

<.000 

 

Eksponering for 

krenkelser 

 

 .025 

 

.197 

  

<.000 
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Kjønn  .114 .269 <.000 

 

Kjønn*Eksponering 

  

.007 

 

.053 

   

.033 

Merknad. *Alle resultater gjelder den transformerte avhengige 

variabelen. 

	
 

3.2.2 Kroppsbilde 
Her ønsker vi å undersøke om eksponering for seksuelle krenkelser på nett har sammenheng 

utfall i kroppsbildet. Analyseresultatene for eksponering for seksuelle krenkelser på nett og 

kroppsbilde vises i Tabell 3. Som vi kan se, fant man signifikante hovedeffekter for både 

kjønn og eksponering for krenkelser. Med andre ord predikerte både det å være jente alene og 

å være utsatt for krenkelser alene et mer negativt syn på egen kropp. Her var kjønn mer 

tydelig variabelen som forklarte mest med β=.305, sammenliknet med krenkelser som hadde 

en lavere β-verdi på .103. I motsetning til over fant man imidlertid ikke en signifikant 

interaksjonseffekt mellom kjønn og krenkelser. For kroppsbilde ser man med andre ord ingen 

signifikant forskjell i hvordan kjønnene rapporterer etter eksponering for krenkelser på nett. 

Videre i tabell 3 ser vi en statistisk signifikant sammenheng mellom modellen og kroppsbilde. 

Samlet forklarte de de tre prediktorene 12,6 % av variansen i syn på egen kropp. Dette gir en 

liten til moderat effektstørrelse, med Cohens f2= . 0.144. Samlet sett fant man som ventet 

signifikante hovedeffekter for eksponering for krenkelser og kjønn, men ikke en signifikant 

interaksjonseffekt for utfall i kroppsbilde. 

 

Tabell 3 

 

Eksponering for seksuelle krenkelser på nett blant unge og utfall i 

kroppsbilde* (n=6312). 

 B β R2 p 
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Modellen    .126 <.000 

 

Skjæringspunkt 

 

3.080 

   

<.000 

 

Kjønn 

 

 .345 

 

.305 

  

<.000 

 

Eksponering for 

krenkelser 

  

.350 

 

.103 

  

<.000 

 

Kjønn*Eksponering 

  

.008 

 

.210 

  

 .394 

Merknad. *Alle resultater gjelder den transformerte avhengige 

variabelen. 

 

3.2.3 Spiseforstyrrelser 
Hensikten med analysen er å se om eksponering for seksuelle krenkelser på nett samvarierer 

med spiseforstyrrelsessymptomer. Regresjonsresultatene vises i tabell 4. Også her fant man at 

kjønn og eksponering hadde signifikante unike bidrag til den totale variansen i 

spiseforstyrrelsessymptomer. Slik beskrevet i metodekapittelet indikerte lav score på 

spiseforstyrrelsesskalaen mer symptomer. Slik man kan lese av tabell 4 har begge β-verdiene 

positivt fortegn, noe som skulle tilsi at krenkelser og det å være jente var negativt korrelert 

med symptomer. For denne variabelen ble det imidlertid brukt reflect-transformasjon. I 

tolkningen av resultatene må man derfor reversere fortegnene foran samtlige β-verdier 

(Tabachnick & Fidell, 2014). Med andre ord er det en positiv korrelasjon mellom det å være 

jente og det å ha vært utsatt for krenkelser og spiseforstyrrelsessymptomer. Ser man på β-

verdiene for spiseforstyrrelser ser man at kjønn langt på vei er den beste prediktoren (β= .406) 

relativt til eksponering (β=.139). Hva gjelder interaksjonseffekten mellom kjønn og 

eksponering var denne ikke-signifikant. Når kjønn og eksponering holdes konstant, finner 

man altså ikke en signifikant forskjell mellom gutter og jenter i hvor mye symptomer de 

rapporterer. Slik vist i tabellen, fant man at den signifikante modellen forklarte noe mer 
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varians, 20.3 %. Dette tilsvarer en moderat effektstørrelse med Cohens f2= .254. Samlet sett 

fant man i tråd med hypotesen hovedeffekter for eksponering og kjønn. Derimot fant man 

ingen interaksjonseffekt.  

 

Tabell 4 

Eksponering for seksuelle krenkelser på nett blant unge og utfall i 

spiseforstyrrelser* (n=6030). 

 B β R2 p 

 

Modellen  

   

.203 

 

<.000 

 

Skjæringspunkt 

 

1.980 

   

<.000 

 

Kjønn 

  

.786 

 

.406 

  

<.000 

 

Eksponering for 

krenkelser 

  

.080 

 

.139 

  

<.000 

 

Kjønn*Eksponering 

  

-.007 

 

-.011 

   

.667 

Merknad. *Alle resultater gjelder den transformerte avhengige 

variabelen. 

 

3.2.4 Selvskadings- og suicidatferd  
Formålet med analysen som er å se om eksponering for seksuelle krenkelser på nett henger 

sammen med selvskadings- og suicidatferd. Resultatene oppsummeres i Tabell 5. Som vi 

husker fra metodekapittelet viste denne variabelen større brudd på antagelsene også etter 

transformasjon. Resultatene må dermed tolkes med noe varsomhet. Slik det går frem av tabell 

5 fant man i motsetning til de to foregående variablene i tillegg til signifikante hovedeffekter 
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for kjønn og eksponering også en signifikant interaksjonseffekt. Som for de resterende 

uavhengige variablene var kjønn det som best predikerte utfall i den avhengige variabelen, β= 

.165, etterfulgt av krenkelser med β= .154. Verdien til interaksjonsleddet var lavere, med β= 

.086. Forklart innebærer dette at jenter og de som har opplevd flere krenkelser har større 

sannsynlighet for også å ha utført selvskadings- og selvmordshandlinger sammenliknet med 

gutter og de som har opplevd ingen eller få krenkelser. I tillegg ser man forskjellig utfall for 

gutter og jenter som opplever samme mengde krenkelser på nett. Kontrollert for at jenter 

generelt har en høyere tendens til å rapportere om selvskading og selvmordsforsøk, vil jenter 

som utsettes for krenkelser oftere rapportere om selvskadings- og selvmordsatferd enn 

guttene. Likevel indikerer den relativt lave koeffisienten til interaksjonsleddet at forskjellen 

mellom kjønnene antagelig er liten, selv om den er signifikant. Videre fant man en signifikant 

sammenheng mellom modellen og atferd. De uavhengige variablene forklarte til sammen 10,4 

% av variansen i utfall. Det vil si en liten til moderat effektstørrelse med Cohens f2= .116. Sett 

til sammen fant man for utfallsmålet selvskading og selvmordsatferd signifikante 

hovedeffekter for nettrelaterte seksuelle krenkelser og kjønn. Dette var i tråd med hypotesen. I 

tillegg fant man her en signifikant interaksjonseffekt.  

 

Tabell 5 

 

Eksponering for seksuelle krenkelser på nett blant unge og utfall i 

selvskadings- og suicidatferd* (n=6427) 

 B β R2 p 

 

Modellen  

   

.104 

 

<.000 

 

Skjæringspunkt  

  

.488 

   

<.000 

 

Kjønn  

  

.031 

 

.165 

  

<.000 
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Eksponering for 

krenkelser  

.009 .154 <.000 

 

Kjønn*Eksponering 

  

.005 

 

.086 

  

      <.001** 

Merknad. *Alle resultater gjelder den transformerte avhengige 

variabelen. ** Med inverstransformasjon var p-verdien <.000 

 

3.3 Oppsummering  
Hensikten med analysene har vært å undersøke om det å oppleve seksuelle krenkelser på nett 

kan predikere utfall i variablene psykisk helsetilstand, kroppsbilde, spiseforstyrrelser og 

selvskadings- og selvmordsatferd. Ved bruk av lineær regresjonsanalyse fant man signifikante 

hovedeffekter for eksponering for krenkelser og kjønn for alle utallsmål, med kjønn som den 

største prediktoren (se tabell 2-5). Som ventet var det å ha opplevd flere krenkelser og det å 

være jente var positivt korrelert med symptomer for samtlige avhengige variabler. 

Sammenhengen mellom krenkelser og utfall var kanskje spesielt tydelig for psykisk 

helsetilstand og selvskadings- og selvmordsatferd, mens kjønn hadde en større betydning for 

utfall i de resterende to. Å oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet på nett hadde slik 

prediktiv evne utover kjønn. Hva gjelder interaksjonstermen mellom krenkelser og kjønn fant 

man kun signifikante resultater for to av skalaene, psykisk helsetilstand og selvskadings- og 

suicidatferd. Interaksjonstermens bidrag var imidlertid lavere sammenliknet med de to andre 

prediktorene. Videre var samtlige modeller statistisk signifikante, med små til moderate 

effektstørrelser. De uavhengige variablene eksponering for seksuelle krenkelser på nett, kjønn 

og interaksjonen mellom eksponering og kjønn forklarte mellom 10.6 og 20.3 % av variansen 

i utfallsmålene. Resultatene diskuteres under.  
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4 Diskusjon 
Hensikten med denne studien har vært å se på unge som utsettes for seksuelle krenkelser på 

nett og hva som kjennetegner dem med tanke på psykisk helse. Tidligere studier har vist en 

sammenheng mellom sexual solicitation på nett og ulike former for psykiske plager. Det har 

også vært noen indikasjoner på at personer som strever psykisk opplever uønsket seksuell 

oppmerksomhet som mer belastende enn andre. Forskningen på nettrelaterte overgrep og 

krenkelser er imidlertid et felt i utvikling, og norsk forskning på emnet er sparsommelig. 

Ettersom USA og andre land skiller seg fra Norge på flere måter var spørsmålet om man ville 

finne det samme for norske forhold som i visse internasjonale studier. 

Denne hovedoppgaven har tatt for seg variablene psykisk helsetilstand, kroppsbilde, 

spiseforstyrrelser og selvskadings- og selvmordsatferd. Hypotesen i arbeidet med disse 

målene har vært at det finnes en sammenheng mellom eksponering for seksuelle krenkelser på 

nett og psykiske helseplager, der høyere eksponeringsgrad samvarierer med høyere 

symptomnivå. I tillegg til eksponering for krenkelser er kjønn og interaksjonstermen mellom 

kjønn og eksponering inkludert som kontrollvariabler, da vi fra tidligere har sett at jenter både 

opplever flere seksuelle tilnærminger på nett og opplever mer internaliserende psykiske 

helseplager. Det var derfor relevant å avklare hvorvidt eksponering for seksuelle krenkelser 

på nett hadde prediktiv evne utover kjønn. Innledningsvis ble det satt opp fire hypoteser, én 

for hver avhengige variabel.  

 

1. Eksponering for seksuelle krenkelser på nett vil være positivt korrelert med score på 

psykisk helsetilstand. 

 

2. Eksponering for seksuelle krenkelser på nett vil være positivt korrelert med score på 

kroppsbilde. 

 

3. Eksponering for seksuelle krenkelser på nett vil være positivt korrelert med score på 

spiseforstyrrelser. 

 

4. Eksponering for seksuelle krenkelser på nett vil være positivt korrelert med score på 

selvskadings- og selvmordsatferd. 
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Slik det går frem av resultatkapittelet fant vi støtte for samtlige hypoteser. Å oppleve 

seksuelle krenkelser på nett predikerer både en dårligere psykisk helsetilstand, et mer negativt 

kroppsbilde, mer spiseforstyrrelsessymptomer og mer selvskadings-og selvmordsatferd, også 

etter at kjønn er kontrollert for. Hva gjelder kontrollvariabelen vår, var det å være jente som 

ventet selvstendig relatert til plager for alle fire variabler, og kjønn var faktoren som best 

predikerte utfall. Undersøkelsen fant også at jenter som opplevde krenkelser rapporterte om 

mer symptomer enn guttene som gjorde det samme for to av variablene - psykisk helsetilstand 

og selvskadings- og selvmordsatferd. Funnene for hver av de uavhengige variablene utdypes i 

det neste. Deretter diskuteres aktuelle temaer for videre forskning, etterfulgt av noen 

konkluderende kommentarer. 

 

4.1 Eksponering for seksuelle krenkelser på nett og 

psykisk helse 
Med utgangspunkt i variablene vi har undersøkt i denne studien ser vi gjennomgående at 

eksponering for seksuelle krenkelser på nett er relatert til dårligere psykisk helse. Dette er i 

tråd med tidligere funn fra internasjonale studier (Helweg-Larsen et al.; 2011; Priebe & 

Svedin, 2012; Livingstone & Görzig; 2014; Chang og kollegaer, 2016; Noll, Shenk, Barnes & 

Haralson, 2013; Mitchell et al., 2001; Mitchell et al., 2007; Ybarra et al., 2004; Whittle et al. 

2013). Det er imidlertid blitt forsket mest på sammenhengen mellom online sexual solicitation 

og depresjon. Det er kanskje også her våre resultater viser en tydeligst sammenheng, for 

variablene psykisk helsetilstand, det vil si hovedsakelig depresjons- og angstsymptomer, og 

selvskadings-og selvmordsatferd. For de resterende to variablene, kroppsbilde og 

spiseforstyrrelser, var betydningen av kjønn relativt til eksponering langt høyere. Et spørsmål 

i forkant av analysene var om man ville finne samme effekt for norske forhold, da land som 

USA, der store deler av den eksisterende litteraturen stammer fra, skiller seg fra Norge på 

viktige måter. Denne studien demonstrerer at den observerte sammenhengen også gjelder 

norske ungdommer.  

Resultatene fra denne og tidligere studier kan peke mot at seksuelle krenkelser på nett 

har en negativ effekt på psykisk helse, for eksempel ved å skape en følelse av utrygghet, 

overveldelse, skam, redsel eller negative tanker om egen person (”hva er det med meg som 

gjør at jeg mottar disse meldingene?”). Barn og Medier viste at kun et mindretall fortalte noen 

om uønskede seksuelle kommentarer de hadde mottatt (Medietilsynet, 2016). Det kan hende 

at ungdom i noen tilfeller ikke får hjelp til å bearbeide vonde følelser knyttet til hendelsene, 
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og at dette siden kan øke sannsynligheten for psykiske plager. Man kan også se for seg 

seksuelle krenkelser i en relasjonskontekst, der samtalen har endret karakter underveis. Det 

som kan ha begynt som en uskyldig samtale eller en viss grad av felles nysgjerrighet for sex, 

kan ta en uønsket vending ved at avsenderen blir mer eksplisitt i sine seksuelle behov og 

oppfordrer til seksuelle handlinger. Den som mottar meldingene ønsket seg kanskje mer av 

relasjonen og hadde en følelse av fortrolighet. Dette kan oppleves som et tillitsbrudd og skape 

en følelse av desillusjon og utrygghet. En kvalitativ studie av offere for sexual grooming kan 

sies å underbygge deler av dette (Whittle, Hamilton-Giachritsis & Beech, 2014). I sin studie 

fant de at de unge i begynnelsen hadde en positiv opplevelse av relasjonen, og beskrev blant 

annet følelser av tillitt og kjærlighet. Forholdet til nettkontakten endret seg derimot underveis, 

og ungdommene fortalte om opplevelser av frykt og forvirring og tap av kontroll. Dette er 

noen av flere måter sexual solicitation kan tenkes å påvirke psykisk helse på.  

 Et kvalitet ved denne studien er at den tar for seg seksuelle krenkelser som 

utelukkende foregår online og som på denne måten kan gjelde en større andel av utvalget. 

Som vi så i resultatkapittelet hadde 38.3 % opplevd denne typen hendelser, for jentene var 

andelen hele 48 %. Nettkontakt som har resultert i krenkelser etter fysiske møter, og som 

kanskje ofte anses for å være mer alvorlige, er hos oss sett bort ifra. Resultatene taler dermed 

for at også ”mildere” former for nettrelaterte krenkelser påvirker psykisk helse. Et spørsmål 

som melder seg er om sammenhengen kan tilskrives tidligere påkjenninger. Som vist av 

Suseg et al (2008) er seksuelle krenkelser på nett korrelert med ulike psykososiale forhold, for 

eksempel dårlig familiekonomi og å ha få eller ingen venner, i tillegg til tidligere seksuelle 

overgrep. Resultater fra tverrsnittstudien YISS peker imidlertid mot at sexual solicitation er 

selvstendig relatert til depresjonsymptomer. Mitchell og kollegaer (2007) fant nemlig at 

depresjonssymptomer predikerte online sexual solicitation også etter at tidligere overgrep var 

kontrollert for. Annen støtte for at effekten av krenkelser på nett ikke kan forklares av 

tidligere mellommenneskelige påkjenninger, kommer fra to norske tverrsnittstudier, den ene 

fra 2007, den andre gjennomført i tidsrommet 2013-2014 (Bendixen, Daveronis & Kennair, 

2017). Forfatterne så på sammenhengen mellom ikke-fysisk seksuell trakassering blant 

videregåendeelever og utfallsmålene angst, depresjon, kroppsbilde og selvbilde. Deltakerne 

ble kun bedt om å rapportere hendelser som de opplevde som ubehagelige. Som vi husker er 

sexual solicitation og seksuell trakassering ulike fenomener, blant annet i at trakassering 

innebærer en agressiv handling. Likevel kan de beskrives som relaterte fenomener. Man har 

også sett at ulike former for trakassering og sexual solicitation er korrelert (Ybarra, Espelage 

og Mitchell; 2007). Den norske studien ser primært på seksuell trakassering offline, men 
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innholder også to spørsmål som går på nett-trakassering (Bendixen et al., 2017). De to 

spørsmålene omhandler å motta seksuelt innhold på nett og å få nakenbilder av seg selv 

distribuert på nett, spørsmålsledd som likner de inkludert i LUVO (se tabell A). Resultatene 

deres er delvis parallelle til våre. I tillegg til å se på den mer vanlige og ikke-fysiske formen 

for trakassering, kontrollerte de også for fysisk seksuell trakassering/tvang (being sexually 

coerced i studien), som ofte regnes som mer alvorlig. Deltakerne ble også spurt om de hadde 

opplevd å bli tvunget til samleie før begynnelsen av inneværende skoleår. I både studie én og 

studie to fant de at ikke-fysisk seksuell trakassering var målet som best predikerte plager, over 

fysisk trakassering og å ha bli tvunget til samleie. Slik kan studien til Bendixen og kollegaer 

(2017) sies å illustrere betydningen av den ”mildere” og daglige seksuelle trakasseringen for 

psykisk helse. Selv om vi ikke har kontrollert for tidligere overgrep i vår studie, kan også 

resultatene fra denne hovedoppgaven sies å passe inn i dette bildet.  

Et aspekt ved vår og andre studier på emnet sexual solicitation er at vi ikke kan 

konstatere årsak og virkning, en begrensning ved tverrsnittsdesignet. Selv om man kan, som 

gjort over, argumentere for at de psykiske plagene er en direkte konsekvens av å ha vært 

utsatt for seksuelle krenkelser, er det også mulig at retningen går motsatt vei. For eksempel 

kan det være at personer som strever psykisk lettere tiltrekker seg slik seksuell 

oppmerksomhet, enten fordi de oppfattes som mer sårbare og dermed ”et lett bytte” eller fordi 

de av ulike grunner opptrer på en slik måte at de tiltrekker seg seksuell oppmerksomhet, for 

eksempel ved å delta i risikoatferd på nett. Studier har vist at unge som opplever unwanted 

sexual solicitation ofte oppptrer på måter som tiltrekker seg slik oppmerksomhet, for 

eksempel ved å lage mer seksualiserte profiler på sosiale medier, og at disse individene også 

scorer høyere på depresjon (Noll et al., 2013). En mulighet kan være at deprimerte 

ungdommer søker bekreftelse på nett ved å spille på seksualitet, kanskje i håp om nærhet eller 

en romantisk relasjon. Man kan her se for seg en selvforsterkningsmekanisme, for eksempel 

ved at oppmerksomheten de mottar ikke er av typen de hadde sett for seg og dermed bidrar til 

å bekrefte negative antakelser om dem selv. En tredje mulighet er at personer med psykiske 

plager tolker henvendelser mer negativt, sammenliknet med personer som ikke oppgir plager. 

Forespørsler som av andre oppleves som bagatellmessige, irriterende eller mildt ubehagelige, 

kan på grunn av tankeskjevhet tolkes som skremmende, støtende og mer direkte som et 

angrep på egen person. Alternativt kan man tenke at personer med psykiske plager allerede 

har et hyperaktivert nervesystem og at det skal mindre til å trigge en stressrespons når de 

kommer i kontakt med uønsket seksuell oppmerksomhet. Dette kan igjen gjøre at de har større 

sannsynlighet for å rapportere nøytrale eller milde hendelser som seksuelle krenkelser. Sist 
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kan det være at personer med depresjon eller andre psykiske plager har et negativt 

hukommelsesbias som gjør at de har lettere for å huske ubehagelige opplevelser fra tidligere, 

og at de derfor rapporter flere negative hendelser enn andre. En eller flere av disse 

alternativene kan være mulige forklaringer på den avdekkede sammenhengen.  

Noen av studiene vi har gjennomgått kan likevel sies å peke mot en bidireksjonal 

sammenheng mellom sexual solicitation og depresjonsymptomer. Både Livingstone & Görzig 

(2014) og Ybarra og kollegaer (2004) fant at personer med depressive symptomer hadde 

større sannsynlighet både for å oppleve sexual solicitation og for å oppleve hendelsene som 

ubehagelige. Kanskje kan sexual solicitation slik forsterke eventuelle eksisterende 

symptomer. Studier på det relaterte begrepet seksuell trakassering kan peke mot den samme 

bidireksjonale sammenhengen. Mitchell, Ybarra og Korchmaros (2014) fant i sin 

tverrsnittstudie at personer med depressive symptomer hadde større sannsynlighet både for å 

oppleve mer seksuell trakassering og for å rapportere om episoder med seksuelle krenkelser 

som var forbundet med ubehag. I sistnevnte studie behandlet man både seksuell trakassering 

online og offline og resultatet kan slik ikke tilskrives nett-trakassering alene. Også andre 

studier på seksuell trakassering kan sies å underbygge hypotesen om psykiske plager som en 

reaksjon på uønskede seksuelle hendelser, inkludert en longitudinell studie fra 2009 (Chiodo, 

Wolfe, Crooks, Hughes & Jaffe). Her fant man at å ha opplevd seksuell trakassering ved 

første målingvar assosiert med en rekke samtidige plager, inkludert depresjonssymptomer og 

selvskading. Videre så man at seksuell trakassering ved måling én predikerte psykiske plager 

to og et halvt år senere, kontrollert for tidligere plager. De rapporterte symptomnivåene var 

altså utover hva man ville forvente dersom plagene ved måling én fortsatte. Funnene indikerte 

også at å oppleve seksuell trakassering i niendeklasse økte sjansen for å også oppleve slike 

hendelser ved måling to samt økte sjansen for å oppleve andre former for relasjonell vold, 

kontrollert for tidligere episoder. Man ser her tegn til en mulig additiv effekt. Ettersom disse 

resultatene gjelder for seksuell trakassering og ikke solicitation er de ikke nødvendigvis 

overførbare til våre funn. Studiene indikerer likevel at noen former for uønskede seksuelle 

hendelser kan ha en effekt på psykisk helse og at denne kan se ut til å være bidireksjonal. 

Nolen-Hoeksema (2001) argumenterer for en sammensatt modell for depresjon der 

negative livserfaringer og stressorer fremmer depressive symptomer og gjør personen mer 

biologisk og psykologisk sårbar i møte med nye påkjenninger. Den depressive tilstanden gjør 

at personen blir mindre i stand til å kontrollere sine omgivelser og depresjonen kan 

frembringe negative reaksjoner fra andre. I tillegg kan tilstanden påvirke fungering i jobb, i 

nære relasjoner og på andre viktige arenaer, noe som igjen fremmer stress. Depresjon kan 
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også fremme uheldige mestringsmåter og tankeprosesser, for eksempel grubling. Vi ser her en 

negativ spiral der både livsstress og kognitive, biologiske og psykososiale faktorer spiller inn 

i utviklingen og opprettholdelsen av problemet. Selv om hun her omtaler depresjon, kan en 

slik transaksjonell modell tenkes å kunne gjelde flere former for plager, for eksempel de vi 

har undersøkt i vår studie. Kanskje er det i en slik kontekst man kan forstå betydningen av 

seksuelle krenkelser på nett. Krenkelser kan i seg selv bidra til psykiske symptomer, samtidig 

som symptomene fremmer visse interaksjonsformer med omgivelsene som gjør personen mer 

utsatt for å oppleve nye krenkelser på nett, i tillegg til at de psykiske plagene gjør personen 

mer sårbar for å oppleve negative reaksjoner som følge av de nye krenkelsene. Det trengs 

likevel mer forskning for å avklare disse spørsmålene. I sum peker våre og andres resultater 

mot en sammenheng mellom seksuelle krenkelser på nett og psykiske plager, inkludert 

depresjon, men mekanismene bak er fremdeles ukjente. 

 

4.2 Kjønn og psykisk helse 
Som det går frem av resultatene, fant vi at kjønn viste større sammenheng med utfallsmålene 

våre sammenliknet med eksponering for seksuelle krenkelser på nett. I tillegg var det en 

signifikant interaksjonseffekt mellom kjønn og eksponering for seksuelle krenkelser på nett 

for skalaene psykisk helsetilstand og selvskadings- og selvmordsatferd. De to punktene 

diskuteres under. 

 

4.2.1 Kjønn som sterkeste prediktor 
Et gjennomgangsfunn i vår studie var at kjønn er den beste prediktoren for samtlige 

uavhengige variabler vi undersøker, noe som er interessant i seg selv. Det å være kvinne alene 

har større sammenheng med psykisk helse enn ytre påkjenning i form av seksuelle krenkelser 

på nett. Dette er kanskje ikke overraskende, med tanke på den eksisterende litteraturen som 

peker mot at kvinner generelt har større risiko for å utvikle internaliserende psykiske 

helseplager som depresjon sammenliknet med menn (Nolen-Hoeksema, 2001). Slik sett er 

resultatene fra denne studien i tråd med tidligere funn. Flere mulige mekanismer er foreslått, 

inkludert kjønnsforskjeller i utsatthet for kronisk stress, belastende livshendelser, sosialt press 

og begrensende kjønnsnormer, i tillegg til ulikheter i selvopplevelse og mestringsstiler og 

biologiske forskjeller (2001). Ut fra overnevnte fremstilling er seksuelle krenkelser bare én 

del av den totale økte belastningen på kvinner. En mer gjennomgripende diskusjon rundt dette 
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omfattende spørsmålet er utenfor rekkevidden av denne oppgaven. Svaret på hvorfor kvinner 

er mer utsatt for depresjon og andre psykiske plager er likevel trolig sammensatt. 

 

4.2.2 Interaksjonseffekten mellom kjønn og seksuelle krenkelser på nett  
 

Et annet resultat som kommer frem i våre analyser er at kvinner som opplever krenkelser på 

nett har en større psykisk belastning enn menn for noen mål. For variablene psykisk 

helsetilstand, som primært måler angst og depresjon, og selvmords- og selvskadingsatferd 

fant man en signifikant interaksjonseffekt mellom kjønn og eksponering. Funnene tyder altså 

på at kvinner som opplever krenkelser på nett, ikke bare har større sannsynlighet for å oppleve 

depresjon og angst, men også for å utføre alvorlige og potensielt livstruende handlinger mot 

seg selv. Resultatene indikerte likevel at det antagelig ikke var snakk om en stor 

kjønnsforskjell. Man skal derfor ikke overdrive betydningen av interaksjonen. De potensielt 

alvorlige skadevirkningene gjør likevel at effekten kan være verdt å merke seg.  

Den identifiserte interaksjonseffekten er i tråd med noe tidligere forskning. 

Livingstone og Görzig (2014) fant at jenter hadde større sannsynlighet for å rapportere om 

ubehag og negative reaksjoner etter å ha mottatt seksuelle meldinger på nett. Men bildet er 

ikke entydig. Ybarra og kollegaer (2004) fant i likhet med andre at deltakerne som rapporterte 

om symptomer på depresjon, hadde større sjanse for også å ha opplevd solicitation. Etter å ha 

kontrollert for forskjeller i internettbruk, slik som bruk av chatrom og tidsbruk, og 

psykososiale faktorer, var sammenhengen mellom depresjon og solicitation kun signifikant 

for guttene. Man så imidlertid fremdeles en trend mot førhøyet risiko hos jentene. Forfatterne 

foreslår flere mulige forklaringer på kjønnsforskjellen, blant annet at menn kanskje mottar 

mindre sosial og emosjonell støtte i etterkant av solicitation-hendelser. Tall fra Medietilsynet 

kan støtte dette, da flere jenter enn gutter fortalte noen om uønskede seksuelle kommentarer 

de hadde mottatt (2016). De sprikende funnene mellom våre og Ybarra og kollegaers (2004) 

bør undersøkes nærmere.  

Ser man forbi litteraturen på sexual solicitation og over til forskning på det relaterte 

fenomenet seksuell trakassering, finner man liknende resultater som i vår studie. Mitchell, 

Ybarra og Korchmaros (2014) fant at kvinner rapporterte om mer ubehag som følge av 

seksuell trakassering enn menn, i sin studie av off- og online seksuell trakassering. Forskning 

som utelukkende går på seksuell trakassering offline finner noe av det samme, inkludert 

norske Bendixen og kollegaer (2017). I både 2007- og 2013/2014-studien fant forfatterne at 
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kjønn modererte depresjonsscorene. Jentene som opplevde ikke-fysisk seksuell trakassering, 

viste mer depresjonssymptomer enn guttene som opplevde det samme. Igjen speiler våre 

resultater deres. I samme gate har vi Chiodo og kollegaers studie som fant at seksuell 

trakassering predikerte selvskading hos jentene, men ikke hos guttene (2009). Disse 

resultatene kan sies å støtte våre funn. Det gjenstår likevel å forstå mekanismene bak. 

At kvinner i vår studie rapporterer om mer symptomer enn menn kan indikere at 

kvinner tar mer skade av seksuelle krenkelser på nett, noe Livingstone og Görzig (2014) 

synes å argumentere for. Resultatene fra Barn og Medier (Medietilsynet, 2016) kan peke i 

denne retning. Som vi husker var det tydelige kjønnsforskjeller i hvordan guttene og jentene i 

studien oppfattet og forholdt seg til uønskede seksuelle kommentarer på nett. Hele 46 % av 

jentene opplevde det som ekkelt, mot bare 9 % av guttene. Guttene i studien rapporterte også i 

større grad at de ikke brydde seg om kommentarene de hadde mottatt. Det kan være ulike 

forklaringer på kjønnsforskjellen, blant annet sosiale forhold. For eksempel kan forskjeller i 

fysisk styrke samt et eventuelt skjevt maktforhold mellom kjønnene gjøre at seksuelle 

henvendelser oppleves mer som en reell trussel for kvinner enn for menn. Ettersom kvinner 

også mottar mer sexual solicitation generelt, kan det være at de i større grad har lært seg å 

være på vakt overfor seksuelle krenkelser på nett. Man kan også se for seg at 

kjønnsrollemønstre kan spille inn, for eksempel holdninger som at seksuelle tilnærmelser er 

smigrende, eller kanskje til og med et hedersmerke for gutter. 

Videre kan forskjeller i hvordan man opptrer på nett, spille inn. I Barn og medier 

(Medietilsynet, 2016) så man at gutter oftere oppsøker sex- og pornosider enn jenter. Når det  

gjaldt å sende nakenbilder, rapporterte jentene om et større press om å dele bildene, mens få 

av guttene rapporterte det samme. Gutter oppgav i tillegg oftere at det var deres eget ønske å 

sende bildene. Det kan se ut til at gutter i større grad enn jenter oppsøker seksuelt materiale på 

nett. Videre har vi sett at tenåringsjenter i større grad enn gutter benytter seg av sosiale medier 

og bruker internett til kommunikasjonsformål (2016). Ettersom nettet i større grad har en 

sosial funksjon for jentene kan det være at de også har flere positive forventninger til 

relasjonen med den de kommuniserer med, for eksempel nærhet eller fortrolighet. At 

vedkommende introduserer seksuelle temaer i samtalen, kan dermed muligens oppleves som 

et større tillittsbrudd for jentene enn for guttene. Med disse forskjellene i nettbruk kan man se 

for seg at sexual solicitation enten er mer ønsket, ventet eller at det er andre positive aspekter 

som følger med solicitation-hendelsen for guttenes del, mens solicitation for jentene kan 

oppleves mer påtvunget eller fremmed. Her kan man også gå tilbake til Livingstone og 

Görzigs (2014) eksponerings-hypotese der de argumenterer for at en viss grad av kontakt med 
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seksuelt materiale, bygger motstandsdyktighet. Ettersom jenter utviser mindre risikoatferd på 

nett enn gutter (Baumgartner et al., 2010b), kan det være at å bli utsatt for seksualisert 

materiale oppleves mer overveldende for dem.   

Det er også mulig å se for seg andre forklaringsmåter, for eksempel relatert til 

belastningsgrad. Som vi så i innledningskapittelet, tyder enkelte studier på at yngre barn og 

ungdom som opplever krenkelser rapporterer om mer negative reaksjoner i etterkant, 

sammenliknet med eldre ungdom (Livingstone & Görzig, 2014; Mitchell et al., 2001; 

Medietilsynet, 2016). Da vi ikke vet hvor gamle deltakerne var da de opplevde krenkelsene, 

kan det være at jenter begynner å motta seksuell oppmerksomhet på nett i en yngre alder enn 

gutter og at skadevirkningene på sikt derfor blir høyere. Det kan også være at jentene i studien 

opplever flere belastninger utenfor nettet enn guttene, for eksempel overgrep, som vi ikke har 

kontrollert for her, og at de dermed har en høyere totalbelastning. Et relatert moment er at 

målet på eksponering for krenkelser i vår studie kun reflekterer hvor mange typer krenkelser 

man har opplevd, ikke hvor ofte man har opplevd hver av dem. To personer som i analysene 

fremstår like utsatt for krenkelser, kan i realiteten ha ulik belastningsgrad. Det kan derfor 

være at kvinnene i LUVO faktisk opplever flere krenkelser enn guttene, selv etter man har 

kontrollert for hovedeffekten av kjønn, og at de derfor rapporterer om mer symptomer. Disse 

og andre mulige forklaringer forutsetter imidlertid at retningen på sammenhengen går fra 

krenkelser til plager. En alternativ forklaring på interaksjonseffekten vi fant i LUVO kan være 

at kvinner med dårligere psykisk helsetilstand i større grad enn menn utsettes for, eller setter 

seg selv i, mer risikable situasjoner på nett. Man kan for eksempel se for seg at det å oppsøke 

seksuell oppmerksomhet er en måte å få bekreftelse på for enkelte kvinner som befinner seg i 

en vanskelig livssituasjon og strever psykisk. Kanskje ligger denne mestringsmåten mer åpen 

for kvinner enn for menn. Samlet kan vi ikke basert på det vi vet på nåværende tidspunkt, 

avgjøre retningen på effekten. Forskjeller i nettbruk kan være en relevant faktor.  

Som vi har sett i denne delen er det fremdeles uklart hvorfor jenter som opplever 

krenkelser i vår studie rapporterer om mer depresjon- og angstsymptomeer og mer 

selvskadings- og selvmordsatferd enn guttene. Både sosiale forhold, forskjeller i atferd på nett 

og ulik belastningsgrad er foreslått. I likhet med spørsmålet om hvorfor kvinner har høyere 

risiko enn menn for å utvikle depresjon generelt (Nolen-Hoeksema, 2001), finnes det trolig 

ikke ett enkelt svar så dette. Mer forskning, inkludert på forskjeller i nettbruk, trengs for å 

forstå mekanismene som ligger til grunn.  
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4.3  Videre forskning 
Nettrelaterte krenkelser og psykisk helse er fremdeles et felt som er relativt lite utforsket. 

Resultater fra denne studien indikerer at seksuelle krenkelser på nett er et tema verdt å vie 

oppmerksomhet. Vi ser at dette er snakk om en gruppe med høyere forekomst av psykiske 

plager og, som Suseg og kollegaer (2008) viser, som befinner seg i en vanskelig livssituasjon 

også på andre måter. Flere mulige retninger peker seg ut med tanke på kommende studier, 

inkludert aspekter ved forskningsdesign og utforming av mål, samt bestemte subpopulasjoner. 

 Som et første punkt er det behov for flere norske studier på emnet, ikke minst av nyere 

dato. At datamaterialet stammer fra 2007 er en av de nevnte begrensningene ved studien. Det 

er derfor interessant å se om resultatene lar seg replikere med tanke på hvilke endringer som 

har funnet sted på teknologifeltet de siste ti årene. Videre baserer litteraturen på online sexual 

solicitation og liknende fenomener seg i stor grad på tverrsnittstudier eller andre ikke-

eksperimentelle metoder, noe som gjør det vanskelig å si noe om retning på identifiserte 

sammenhenger. En større bredde i forskningsdesign, kanskje spesielt longitudinelle studier, 

og innfallsvinkler kan likevel tenkes å være belysende. Et annet innspill gjelder utformingen 

av aktuelle skalaer. Som vi har sett er det visse utfordringer knyttet til 

spørsmålsformuleringene i LUVO, for eksempel at vi ikke vet hvordan de seksuelle 

henvendelsene ble oppfattet av mottakeren. For eksempel kunne man løst dette ved å kun 

spørre etter krenkelsesopplevelser som ble oppfattet som ubehagelige, slik gjort i studien til 

Bendixen et al. (2017) om seksuell trakassering. En annen anbefaling kan være at man i 

fremtidige studier av seksuelle krenkelser på nett holder krenkelser som kun foregår online 

separate fra krenkelser i forbindelse med ansikt-til-ansikt-møter. Resultater fra LUVO viste at 

et relativt stort mindretall av utvalget, 38.2 %, hadde opplevd krenkelser som kun foregikk på 

nett (Suseg et al., 2008). Til sammenlikning hadde svært få opplevd krenkelser i forbindelse 

med fysiske møter med en de først hadde møtt på online. Da det her kan være snakk om to 

grupper ungdommer med ulike karakteristikker, kan det være en fordel om man i fremtidige 

studier analyserer disse hver for seg, slik gjort i denne hovedoppgaven.  

Mens disse bemerkningene er overordnede, åpner resultater fra LUVO også for 

snevrere problemstillinger. Mens vi her har sett på interaksjonseffekten mellom kjønn og 

krenkelser på nett, kan også andre grupper være aktuelle. Suseg og kollegaer (2008) fant at 

ungdom som identifiserte seg som homofile, bifile eller var usikre på egen legning hadde 

høyere risiko for å oppleve seksuelle krenkelser på nett. Andre har sett at homofil/bifil 

ungdom oftere rapporterer om psykiske plager enn heterofile (Priebe & Svedin, 2012). Videre 
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viser resultater fra Mitchell, Ybarra og Korchmaros (2014) at LHBT-ungdom både opplevde 

mer seksuell trakassering offline og online enn heterofil ungdom, og rapporterte om mer 

ubehag relatert til seksuell trakassering. Forfatterne så også spesifikt på kjønnsidentitet og 

fant at transungdom var gruppen som opplevde mest trakassering. Tall fra Bendixen et al. 

pekte (2017) tilsvarende mot at ikke-heterofil ungdom er mer utsatt med tanke på psykiske 

plager, og identifiserer i tillegg ungdom med innvandrerbakgrunn som en aktuell gruppe å 

følge. Disse funnene for seksuell trakassering kan tale for å se spesifikt på variablene legning, 

kjønnsidentitet og innvandrerbakgrunn i fremtidige studier av online sexsual solicitation. 

Sist kan ungdom som har opplevd andre former for overgrep, trakassering eller vold i 

tillegg til seksuelle krenkelser på nett, være en aktuell gruppe. Det er behov for å belyse 

sammenhengen mellom psykisk helse, tidligere påkjenninger og faren for nye krenkelser på 

nett. Eksempelvis viste Mitchell og kollegaers studie  (2007) at en del av ungdommene som 

opplevde uønskede seksuelle hendelser på nett også opplevde ulike former for påkjenninger 

utenom nettet, slik som fysisk eller seksuelt misbruk, mobbing og å være vitne til 

mishandling. Om lag 25 % av ungdommene som hadde opplevd sexual solicitation 

rapporterte i tillegg å ha opplevd tre eller flere andre typer påkjenninger de siste 12 månedene. 

Online sexual solicitation er slik sett bare en del av det totale bildet for denne gruppen. Fra 

forskning på overgrep utenom nettet vet man at seksuelle overgrep øker risikoen for mange 

typer psykiske problemer, inkludert depresjon, PTSD, angst og spiseforstyrrelser og at 

tidligere overgrep predikerer nye overgrep (Saunders, 2003). Videre øker risikoen for 

psykologiske problemer ved gjentatte overgrep (Boney-McCoy & Finkelhor, 1995) samt ved 

såkalt poly-victimization der personen har vært utsatt for flere ulike former for krenkelser, 

misbruk, neglekt eller vold (Finkelhor, Ormrod & Turner, 2007). Det er nærliggende å tenke 

at tidligere seksuelle krenkelser på nett kan øke sannsynligheten for nye krenkelser, på 

liknende måte som for uønskede seksuelle hendelser offline. Tilsvarende kan man vente at 

personer som har opplevd gjentatte krenkelser på nett, vil være mer sårbare for psykiske 

skadevirkninger. I tillegg kan, som Mitchell og kollegaer (2007) påpeker, ungdom som har 

opplevd flere former for påkjenninger, både online og offline, tenkes å være spesielt utsatte 

med tanke på psykisk helse. Det kan derfor være nødvendig å studere seksuelle krenkelser på 

nett i lys av tidligere erfaringer, både for å identifisere ungdom i risiko og for å få en bedre 

forståelse av hvordan eksponering påvirker psykisk helse.  

Oppsummert er det behov for mer forskning på online sexual solicitation og hvordan 

krenkelser henger sammen med psykisk helse. Elementer knyttet til utforming av 

spørreskjema kan vurderes, og flere longitudinelle studier trengs. I tillegg er det behov for en 
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bedre forståelse av hvordan faktorer som legning, kjønnsidentitet og flerkulturell bakgrunn 

henger sammen med skade og risiko. Seksuelle krenkelser på nett og re- og polyvictimisering 

er også relevante temaer. Kanskje kan fremtidig forskning bringe oss nærmere å utvikle gode, 

forebyggende tiltak. 

 

4.4  Konklusjon 
Målet med hovedoppgaven, som baserer seg på datamateriale fra den landsrepresentative 

2007-undersøkelsen LUVO, har vært å se på sammenhengen mellom eksponering for 

seksuelle krenkelser på nett og faktorene psykisk helsetilstand, kroppsbilde, spiseforstyrrelser 

og selvskadings- og selvmordsatferd blant ungdom. Hypotesen var at større eksponering ville 

predikere høyere symptomnivå. Oppgaven er en av få norske studier som tar for seg seksuelle 

krenkelser på nett. I tråd med internasjonale funn viste våre tall at krenkelser på nett var 

forbundet med mer psykiske plager for samtlige mål. I tillegg viste resultatene at jentene i 

studien som opplevde krenkelser å ha en dårligere psykisk helsetilstand og rapporterte om 

mer selvskadings- og selvmordsatferd sammenliknet med guttene som opplevde det samme, 

kontrollert for at jentene generelt både rapporterte om mer seksuelle krenkelser og psykiske 

symptomer. Funnene demonstrerer at også ”mildere” former for seksuelle krenkelser på nett 

er relevante for psykisk helse. Mer forskning trengs imidlertid for å etablere retningen på 

identifiserte sammenhenger, undersøke eventuelle medierende variabler samt for å forstå 

hvordan nettrelaterte seksuelle krenkelser henger sammen med andre bakgrunnsfaktorer hos 

ungdommene. 
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Vedlegg / Appendiks 
 

 

Vedlegg A 

Nøyaktige formuleringer for spørsmål benyttet i analysene i forbindelse med hovedoppgaven. 

 Kjønn  

 

Innledende tekst Responskategorier 

 

Først kommer noen innledende spørsmål om 

deg 

 

 

Gutt 

Jente 

Spørsmål  

 

1. Er du gutt eller jente? 

 

 Selvskadings- og 

selvmordsatferd 

 

 

Innledende tekst Responskategorier 

 

Spørsmålene i denne delen handler om 

selvskading og spisevaner.  

Har du noen gang… 

 

 

Nei, aldri 

Ja, en gang 

Ja, flere ganger 

Spørsmål  
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1. Med vilje tatt overdose av piller eller 

annen medisin? 

 

2. Forsøkt å skade deg selv f.eks. ved å kutte 

eller skjære deg? 

 

3. Forsøkt å ta livet ditt?  

 Spiseforstyrrelser  

 

Innledende tekst Responskategorier 

 

Spørsmålene i denne delen handler om 

selvskading og spisevaner.  

Disse spørsmålene handler om mat og kropp. 

Kryss av for hva som passer best for deg. 

(sett ett kryss for hver linje). 

 

 

Alltid 

Ofte 

Sjelden 

Aldri 

Spørsmål  

 

1. Jeg er opptatt av å bli tynnere 

2. Jeg prøver å holde diett 

3. Jeg føler ubehag etter at jeg har spist søtsaker 

4. Jeg trimmer for å gå ned i vekt 

5. Jeg kaster opp etter at jeg har spist 

6. Når jeg først har begynt å spise, kan det være vanskelig å stoppe 

7. Jeg bruker for mye tid til å tenke på mat 
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8. Jeg føler at maten kontrollerer livet mitt 

 

 Krenkelser på nett  

 

Innledende tekst Responskategorier 

 

Her kommer noen spørsmål om SMS og 

internett. 

Har du opplevd noe av dette? 

(Sett to kryss for hver linje) 

 

Siste 12 mnd. 

 

Tidligere 

 

Nei 

 

Nei 

Ja Ja 

Antall ganger: Antall ganger: 

Spørsmål  

 

1. Andre har lagt ut bilder av kroppen din på 

nettet mot din vilje? 

 

 

Innledende tekst Responskategorier 

 

Spørsmålene under handler om kontakt med 

fremmede på internett 

Har du opplevd eller gjort noe av dette? 

(Sett to kryss for hver linje) 

 

 

Siste 12 mnd. 

 

Tidligere 

 

Nei 

 

Nei 

Ja Ja 

Antall ganger: Antall ganger: 

 

Spørsmål 
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1. Har du blitt krenket av grovt seksuelt 

språk når du har chattet med noen du ikke 

kjenner på internett? 

 

2. Har du fått forespørsler på internett fra 

noen du ikke kjenner om å sende ”sexy” 

bilder eller filmer av deg selv til dem? 

 

3. Har du fått tilbud på internett fra noen du 

ikke kjenner om å få gaver eller penger for å 

ha sex med dem? 

 

4. Har du fått tilbud på internett fra noen du 

ikke kjenner om å få gaver eller penger for å 

ha sex med dem? 

 

 Kroppsbilde  

 

Innledende tekst Responskategorier 

 

Spørsmålene under handler om følelser og 

oppfatninger.  

Nedenfor er det noen spørsmål om hvordan 

du synes du selv er. Kryss av for det som 

passer best for deg. (Sett ett kryss per linje) 

 

 

Stemmer svært godt 

Stemmer nokså godt 

Stemmer nokså dårlig 

Stemmer svært dårlig 

Spørsmål  
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1. Jeg er ikke fornøyd med utseendet mitt 

2. Jeg ønsker kroppen min var annerledes  

3. Jeg ønsker at jeg så annerledes ut  

4. Jeg synes jeg ser bra ut  

5. Jeg liker utseendet mitt veldig godt  

  

Psykisk helsetilstand 

 

 

Innledende tekst Responskategorier 

 

Spørsmålene under handler om følelser og 

oppfatninger. 

Nå følger en liste over forskjellige plager og 

problemer som man kan ha. Har du i løpet av 

den siste uka vært plaget av noe av dette? 

Sett kryss i den ruta som passer for deg.  

(Sett ett kryss per linje) 

 

 

Ikke plaget i det hele tatt 

Litt plaget 

Ganske mye plaget 

Veldig mye plaget 

Spørsmål  

 

1. Plutselig redd uten grunn 

 

2. Stadig redd eller engstelig  

3. Matthet eller svimmelhet  

4. Nervøsitet, indre uro  
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5. Lett for å gråte  

6. Lett for å klandre deg selv  

7. Følt at alt er et slit  

8. Hatt søvnproblemer  

9. Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert 

10. Følt håpløshet med tanke på fremtida 

11. Følt deg stiv eller anspent 

12. Bekymret deg for mye om ting 

13. Tenkt på å gjøre slutt på livet 

 

Merknad. Rekkefølgen på spørsmålene er tilnærmet lik spørsmålsrekkefølgen i 

spørreskjemaet. 

 


