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Sammendrag 

Forfatter: Emma Marie Berg 

Tittel: Masturbasjon hos besteforeldregenerasjonen - En kvantitativ studie av hvordan 

sosiodemografiske, helsemessige og relasjonelle faktorer påvirker masturbasjon hos eldre 

voksne (60-75 år).  

Veileder: Nantje Fischer 

Bakgrunn: Denne studiens formål var todelt. Formålet var innledningsvis å kartlegge 

forekomst av masturbasjon hos eldre menn og kvinner i Norge. Dernest ønsket man å utforske 

hvordan sosiodemografiske faktorer som blant annet alder og utdanning, helsemessige 

faktorer som selvvurdert helse og relasjonelle faktorer som forholdsvarighet, samleiefrekvens 

og tilfredshet med seksuelt aktivtetsnivå har sammenheng med masturbasjonsfrekvens hos 

eldre voksne i Norge. Det ble utformet en konseptuell modell basert på tidligere forskning og 

teori for å forklare variasjonen i masturbasjon hos eldre kvinner og menn.  

Metode: Datamaterialet består av det norske utvalget som er hentet fra det krysskulturelle 

prosjektet «Health Sexual Aging: A Trans – European Mixed Study of Sexual Problems and 

Well-Being in Older Adults». Datamaterialet består av et representativt utvalg på 1207 norske 

ikke-institusjonaliserte kvinner og menn mellom 60 og 75 år. Det ble benyttet deskriptive 

analyser som frekvensfordeling, gjennomsnitt og standardavvik for studere datamaterialet. I 

tillegg ble bivariate korrelasjonsanalyser og hierarkisk multippel regresjonsanalyse anvendt 

for å studere hvilke faktorer i den konseptuelle modellen som hadde sammenheng med 

masturbasjonsfrekvens. 

Resultater: Studiens resultater viser at flertallet av de eldre voksne masturberer, og at eldre 

menn masturberer oftere enn eldre kvinner. Hos menn var opplevde likhet med partner med 

tanke på seksuelle interesser og preferanser den viktigste signifikante prediktoren for redusert 

masturbasjon. Det ble funnet at eldre menn masturberte sjeldnere enn yngre menn. Menn i 

langvarige parforhold hadde også lavere sannsynlighet for å oppgi masturbasjon. Resultatene 

viste også at menn og kvinner som rapporterte flere angst – og depresjonssymptomer og som 

bodde i storby oppga å masturbere oftere enn sine respektive motparter. Den konseptuelle 

modellen forklarte lite variasjonen i masturbasjon hos kvinner. 

Konklusjon: Den foreliggende studien viser at masturbasjon er et relativt utbredt seksuelt 

uttrykk hos eldre voksne. Helse- og samfunnsmessige tiltak bør i større grad fremme positive 

holdninger til seksualitet i alder, samt øke aksept for masturbasjon som en helsefremmende 

ressurs.
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Introduksjon 

Seksualitet er et viktig aspekt i hele menneskets livsløp (Kontula & Haavio-Mannila, 

2009). Selv i eldre år fortsetter seksuallivet å være en betydningsfull del av livet (Skoog, 

2008). Forskning viser at eldre voksne fortsetter å være seksuelt aktive (Fisher et al., 2010; 

Herbenick et al., 2010; Lindau et al., 2007). Det er imidlertid en utbredt forestilling i 

samfunnet at seksualitet ikke lenger har innflytelse på eldre voksnes livskvalitet (Lee, Nazroo, 

O’Connor, Blake & Pendleton, 2016). En annen samfunnsmessig stereotypi handler om at 

eldre ikke lenger er interessert i seksuell aktivitet (Trudel, Turgeon & Piché, 2000). Alderen 

60 til 75 år er ofte preget av ny tilværelse som pensjonert, endret helsetilstand og mulig tap av 

partner (Schick et al.,2010). Forskning viser at slike faktorer kan ha enda større innflytelse på 

eldre voksnes seksualliv sammenlignet med yngre menn og kvinner (Schick et al., 2010). 

Masturbasjon kan være en måte å fortsette seksuallivet på uten partner hos eldre voksne 

(DeLamater, 2012; W. Masters, Johnson & Kolodny, 1986). Redusert helse og endrete 

livsvilkår kan også tenkes å føre til at masturbasjon blir en mer aktuell seksuell adferd, da 

vaginalt samleie kan bli for fysisk utfordrende å gjennomføre for en av partene i et parforhold 

(DeLamater, 2012). 

Masturbasjon er en seksuell adferd som innebærer seksuell stimulering av egen kropp 

(W. Masters et al., 1986). Historisk sett har masturbasjon blitt forbundet med skamfølelse og 

ansett som en tabubelagt adferd (Patton, 1986). Likevel er masturbasjon relatert til en rekke 

positive helseutfall for eldre voksne. Det er blitt argumentert for at jevnlig masturbasjon har 

sammenheng med psykisk og fysisk velvære hos eldre voksne, slik som annen seksuell 

aktivitet (Burgess, 2004; DeLamater, 2012). Mye tyder også på at masturbasjon kan føre til en 

sterkere fysiologisk orgasme enn ved vaginalt samleie, og at orgasme kan ha en 

vedlikeholdende effekt på eldre voksnes kjønnsorganer og seksuell funksjon (Levin, 2007). 

Dermed kan masturbasjon være en essensiell komponent i et fortsatt rikt seksualliv hos eldre 

voksne, som kan bidra til økt livskvalitet blant den eldre delen av befolkningen. Flere studier 

har sett på forekomsten av masturbasjon på tvers av aldersgrupper, men har utelatt 

aldersgruppen 60 til 75 år (Das, 2007; Das, Parish & Laumann, 2009; Gerressu, Mercer, 

Graham, Wellings & Johnson, 2008; Laumann, Gagnon, Michael & Michaels, 1994; Lee et 

al., 2016; Regnerus, Price & Gordon, 2017). En håndfull studier viser imidlertid at 

masturbasjon er en utbredt seksuell adferd blant eldre kvinner og menn i denne aldersgruppen 

(Fisher et al., 2010; Herbenick et al., 2010; Lee et al., 2016; Lindau et al., 2007). De 

helsemessige fordelene med masturbasjon fremhever viktigheten av å undersøke hva som 

påvirker om den eldre generasjonen masturberer. Denne oppgaven vil derfor undersøke 
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masturbasjonsprevalensen i en eldre norske befolkningen og dernest ta for seg hvilke faktorer 

som påvirker frekvens av masturbasjon hos friske eldre voksne i aldersgruppen 60 år til 75 år. 

Oppgaven vil anvende både begrepet masturbasjon og begrepet onani for å beskrive denne 

seksuelle adferden. 

Seksuelle Endringer hos Eldre Voksne 

 Seksuell helse omfatter reproduksjon, kjønn og identitet, seksuell legning, nytelse og 

erotikk (World Health Organization, 2019a). I følge Verdens helseorganisasjon (2019) kan 

seksuelle opplevelser og uttrykk påvirkes av flere aspekter ved samfunnsmessige, 

psykologiske, mellommenneskelige forhold og biologiske endringer. Det skjer betydelige 

biologiske endringer som påvirker seksuell helse hos eldre voksne. Hos kvinner inntreffer 

overgangsalderen, eller menopause, gjennomsnittlig i en alder av 51 år (Greendale, Lee & 

Arriola, 1999). DeLamater og Friedrich (2002) beskriver at kvinners overgangsalder 

innebærer at østrogenproduksjonen avtar gradvis og at menstruasjon opphører. Forfatterne 

beskriver at reduksjonen i østrogenproduksjon kan føre til endringer i kvinners kjønnsorgan. 

Eksempelvis kan veggene i skjeden bli mindre elastiske og dermed kan skjeden få mindre 

omkrets. Tørrhet og manglende fukting av skjeden blir også mer frekvent blant kvinner i 

overgangsalderen. Flere studier viser en positiv sammenhengen mellom økende alder og 

lubrikasjonsproblemer hos kvinner (Træen et al., 2017). De fysiologiske endringene kan føre 

til smerter under seksuell aktivitet, blant annet ved innføring av penis, fingre eller vibrator i 

kvinnens skjede. Smerter ved samleie er et utbredt seksuelt problem blant eldre kvinner 

(Lindau et al., 2007). Smerter ved seksuell aktivitet vil kunne begrense hyppigheten av både 

samleie og masturbasjon (DeLamater & Friedrich, 2002). Redusert seksuell lyst er en annen 

vanlig seksuell utfordring hos eldre kvinner (Lindau et al., 2007). Det kan tenkes at 

fysiologiske endringer i overgangsalderen fører til redusert seksuelle lyst hos kvinner 

(DeLamater & Sill, 2005), noe som igjen vil kunne føre til mindre masturbasjon. DeLamater 

(2012) gjennomgikk studier som så på seksuelt uttrykk og overgangsalderen og fant forskning 

som både tydet på uendret og nedsatt seksuell lyst og adferd hos kvinner under og etter 

overgangsalderen (DeLamater, 2012). Det er få studier som har sett på sammenhengen 

mellom masturbasjon og overgangsalderen (Randolph, Zheng, Avis, Greendale & Harlow, 

2015). Et studie fant imidlertid at masturbasjonsfrekvens hadde sammenheng med andel 

kjønnshormoner i blodet, noe som indikerer at fysiologiske endringer kan bidra til endringer i 

masturbasjonsadferd hos kvinner (Randolph et al., 2015).  Et annet interessant funn er at 

kvinners bekymringer knyttet til seksuell lyst og mengde av seksuell aktivitet er lavere hos 
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eldre voksne kvinner, enn hos yngre kvinner (Lee et al., 2016). Dette kan indikere at kvinners 

seksuelle interesse daler i eldre år, noe som kan redusere masturbasjonsfrekvensen ved høyere 

alder.  

Hos menn vil mannens ekvivalent til overgangsalder, andropause, inntreffe omtrent i 

40 årsalderen (DeLamater & Friedrich, 2002). I følge DeLamater og Friedrich (2002) 

innebærer andropause en langsom reduksjon av testosteronproduksjonen frem til menn er 

omtrent 70 år. Effekten av reduksjonen i testosteronproduksjon vil foregå mer gradvis enn 

kvinnenes reduksjon i kvinnelig kjønnshormoner, og effekten på seksuelt uttrykk vil dermed 

kunne skje langsommere (DeLamater, 2012). Reduksjonen i produksjonen av mannlig 

kjønnshormon kan deretter forårsake vansker med å oppnå ereksjon, samt å opprettholde 

ereksjonen over tid (DeLamater & Friedrich, 2002). Reduksjonen er også forbundet med 

utfordringer med å oppnå orgasme i følge forfatterne. Overgangsalderen for menn fører også 

til en utvidelse av perioden etter orgasme hvor man ikke kan oppnå seksuell opphisselse 

(DeLamater, 2012; DeLamater & Friedrich, 2002; W. Masters & Johnson, 1968). Dette gjør 

at eldre menn har en lengre periode man ikke kan bli fullt seksuelt aktivert igjen etter 

orgasme, sammenlignet med i yngre alder. Andre vanlige seksuelle problemer blant eldre 

menn er manglende interesse for sex (Lindau et al., 2007). Det er sannsynlig at seksuelle 

problemer vil kunne innskrenke masturbasjonadferd. Spesielt gjelder dette manglende 

interesse for seksuell aktivitet. Eldre menn er også oftere bekymret for seksuallivet enn yngre 

menn (Lee et al., 2016). Dette kan indikere en fortsatt seksuell lyst hos eldre menn, som kan 

lede til fortsatt masturbasjon i eldre år. Det kan likeledes tenkes at ereksjons- og 

orgasmeproblemer kan medføre økt frekvens av masturbasjon. Dette fordi menn som ikke 

mestrer samleie vil kunne henfalle til masturbasjon som en måte å få utløp for seksuell lyst 

(DeLamater, 2012). 

Fysisk Helse og Seksualitet 

 Forandringer i personens fysiske helse har stor betydning for hvordan og hvor ofte 

eldre voksne er seksuelt aktive (Carpenter & DeLamater, 2012). Det er rimelig å anta at 

økende alder er assosiert med høyere forekomst av sykdom. Sykdom og annen nedsatt 

helsetilstand kan påvirke seksuell funksjon og lyst (DeLamater & Sill, 2005; Laumann & 

Waite, 2008). DeLamater og Sill (2005) argumenterer for at masturbasjon kan anses som et 

uttrykk for seksuell lyst og interesse, og undersøkte blant annet hvilken effekt hjerte- og 

karsykdommer, kreft, diabetes og artritt hadde på seksuell lyst. De fant at hjerte- og 

karsykdommer hos kvinner og menn, og prostataproblemer hos menn var relatert til endringer 
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i seksuelt begjær. Endringer i helse og sykdomsforekomst kan dermed tenkes å føre til 

redusert seksuell lyst som igjen vil kunne dempe masturbasjonsadferd. Sykdommer kan også 

virke inn på seksuell funksjon mer direkte ved å ramme hormoner, blodforsyning eller 

nervebaner, samt ved å svekke generell allmenntilstand (Carpenter & DeLamater, 2012). 

Svikt i kognitiv funksjon kan også føre til endringer i seksuell lyst og kapasitet (Carpenter & 

DeLamater, 2012). Det er gjort lite forskning på påvirkningen fysisk sykdom har på 

masturbasjonsvaner. Det er likevel trolig at forekomst av sykdommer kan virke negativt inn 

på masturbasjon. 

Psykososial Innflytelse på Eldre Voksnes Seksualitet 

Også psykososiale forhold kan ha innflytelse på eldre voksnes masturbasjonsadferd 

(Carpenter & DeLamater, 2012; DeLamater, 2012; DeLamater & Sill, 2005; Kontula & 

Haavio-Mannila, 2009). Psykososial innflytelse kan blant annet være holdninger i samfunnet 

om at eldre voksne er uinteressert i sex (Trudel et al., 2000). Masturbasjonsvaner, er som 

annen seksuell adferd, formet av sosiale krefter (Laumann et al., 1994). Holdninger til 

masturbasjon i samfunnet kan dermed virke inn på hvorvidt eldre masturberer. Masturbasjon 

har i årenes løp vært beskyldt både for å være en syndig og en helseskadelig seksuell handling 

(Patton, 1986). I henhold til dette argumentet vil holdninger om at masturbasjon ikke er en 

umoralsk handling eller er helsemessig ufarlig være relatert til økt masturbasjon. Kontula og 

Haavio-Mannila (2003) argumenterer for at holdninger om masturbasjons effekt på helsen var 

relatert til økningen av masturbasjon etter den seksuelle frigjøringsperioden på 1960-tallet. 

Altså førte mer positive holdninger om at masturbasjon ikke var helseskadelig til en økning av 

adferden. Dermed vil det dannes kohorteffekter hvor hver generasjon er påvirket av de 

gjeldene sosiale normer de har internalisert (Kontula & Haavio-Mannila, 2003). Holdninger 

hos eldre voksne selv kan også virke inn på deres seksualliv (DeLamater & Sill, 2005). Det er 

blitt pekt på at menns og kvinners seksualitet er et produkt av hvilke religiøse og moralske 

verdier som personen har integrert (Kontula & Haavio-Mannila, 2009). Det er dermed trolig 

at eldre voksnes holdninger til masturbasjon er påvirket av samfunnet de har vokst opp i. De 

vil dermed ha integrert de religiøse og moralske verdier som var rådende da de utviklet sin 

seksualitet. Siden masturbasjon historisk har vært ansett som en syndig gjerning fra kirkens 

side har masturbasjon vært forbundet med mye skam og skyldfølelse (Patton, 1986). Det er 

trolig at eldre generasjoner har integrert skyld og skam ved masturbasjon i større grad enn 

yngre aldersgrupper har.   
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Masturbasjon  

Begrepsavklaring. Før vi går inn på hvilke faktorer tidligere forskning har vist har 

innvirkning på masturbasjon må begrepet masturbasjon defineres. Masturbasjon kan i følge 

W. Masters et al. (1986) bli definert som selvstimulering av seksuell karakter. Adferden 

innebærer fysisk stimulering enten av kjønnsorgan eller andre erogene kroppssoner som 

bryster, anus eller innsiden av lårene som kan føre til orgasme. Masturbasjon er en form for 

sex som kan utføres alene eller sammen med en partner (Arafat & Cotton, 1974). Det har 

historisk sett foreligget både religiøse og medisinske argumenter mot masturbasjon (Patton, 

1986). I dag er imidlertid masturbasjon ansett som en seksuell aktivitet som er forbundet med 

en rekke aspekter ved seksuell helse (Zamboni & Crawford, 2003). Masturbasjon blir oftest 

snakket om i forbindelse med tenåringer. Masturbasjon er imidlertid en utbredt seksuell 

adferd også blant eldre voksne (Lee et al., 2016; Lindau et al., 2007; Schick et al., 2010). I 

denne studien defineres masturbasjon som seksuell stimulering på egenhånd. Begrepet 

innebefatter med andre ord ikke seksuell stimulering sammen med partner.  

Historisk Blikk på Masturbasjon 

Synet på masturbasjon har gjennomgått flere drastisk endringer igjennom historien. 

Patton (1986) skriver at masturbasjon i betydelige deler av historien har blitt betraktet som 

noe negativt. Ordet masturbasjon stammer fra et latinsk uttrykk som betyr å «forurense», 

«skitne til» eller «forstyrre med hånden», og ordet bærer dermed preg av sitt historiske, 

dårlige rykte (Patton, 1986). Forfatteren beskriver at masturbasjon har i flere faser av 

historien har vært omtalt i negative ordlag. Det gikk fra å være en umoralsk handling sett med 

den kristne kirkens øyne. Senere i historien ble masturbasjon tenkt å være årsak til psykisk 

lidelse og nevrose. Det er først i de seneste tiår masturbasjon er blitt ansett som et normalt og 

utbredt uttrykk for seksualitet.  

Patton (1986) beskriver videre at masturbasjon ble ansett som synd i hele 

middelalderen og renessansen i den jødiske, katolske og senere i den protestantiske 

tradisjonen. Videre fortelles det at i middelalderens kristendom ble alle former for seksuell 

aktivitet betraktet som en uønsket nødvendighet og at samleie kun skulle utføres i hensikt av å 

føre slekten videre. Masturbasjon ble dermed sett på som som umoralsk og forbudt. Likeledes 

som annen seksuell adferd som ikke bidro til familieforøkelse, som blant annet oralsex og 

samkvem mellom homofile, i følge forfatteren. Masturbasjon ble også ansett som en unaturlig 

handling siden man ikke trodde dyr onanerte (Bullough, 2003).  
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Medisinsk tenkning har endret sitt syn på masturbasjon med tiden. Igjennom 

middelalderen ble masturbasjon i følge Bullough (2003) ansett som en ufarlig handling. Det 

ble til og med ansett som en sunn aktivitet da man fikk utløp for seksuell lyst. Dette resulterte 

i at medisinsk og kristen tenkning kunne komme i konflikt. Samuel Tissots utgivelse av 

Onania (1758) førte imidlertid til en brå endring i medisinsk tenkning i følge Patton (1986). 

Tissot argumenterte i denne boken for at masturbasjon forårsaket sinnssykdom (W. Masters et 

al., 1986). Dette førte til at man i 150 år så på masturbasjon som en farlig og helseskadelig 

adferd. Hypotesen om masturbasjon som årsak til sinnssykdom ble med tiden utvidet, og på 

slutten av 1800-tallet anså man masturbasjon som årsak til en rekke sykdommer, blant annet 

nevrose og nevrasteni (Patton, 1986). Innledningen på et ny vending innen medisinske 

tenking tok til med den gryende interesse for seksualitet i århundreskiftet mellom 1800- og 

1900-tallet. Robinson (1976) beskriver at forskningen til Havelock Ellis i 1899 utgjorde et 

nytt bidrag. Denne forskningen presenterte masturbasjon som en utbredt seksuell adferd i den 

amerikanske befolkningen, og argumenterte for at det ikke var noen sammenheng mellom 

psykiske lidelser og masturbasjon, da dette ville ført til høyere rater av psykiske lidelser. I 

følge Robinson (1976) hevdet også Ellis at masturbasjon kunne ha en positiv effekt på 

psykisk helse da det kunne bidra til avslapning, noe som var svært kontroversielt på denne 

tiden. 

Sigmund Freuds (1856-1939) teorier om seksualitet (referert i Patton, 1986, s. 292 -

293) var betydningsfulle for synet på onani. I følge Patton (1986, s. 292 - 293) Freud trodde i 

begynnelsen av karrieren på teorien om at masturbasjon kunne lede til nevrose. Denne teorien 

tok han senere i karrieren avstand fra i følge forfatteren (1986). Etter hvert kom han med en 

teori der han pekte på seksualdriften som årsak til nevrose, og frikjente dermed masturbasjon. 

Masturbasjon kunne med andre ord bidra til å beskytte den enkelte mot psykiske lidelser i 

henhold til Freuds nye teori (referert i Patton, 1986, s. 291-293). Etter Freud fulgte flere fra 

den psykoanalytiske tradisjonen, og det ble etter hvert bred enighet om at det fantes for lite 

empirisk belegg for at masturbasjon førte til nevrose. Igjennom mellomkrigstiden ble dermed 

masturbasjon i større grad ansett som ufarlig (Patton, 1986).  

Alfred Kinsey utga etter andre verdenskrig «Kinsey-rapportene» som var det første 

vitenskapelige studiet av henholdsvis menns og kvinners seksualitet (Kinsey, Pomeroy & 

Martin, 1948; Kinsey, Pomeroy, Martin & Gebhard, 1953). Rapportene presenterte empiri på 

92 % av mennene og 62 % av kvinnene i den amerikanske befolkningen masturberte. 

Rapportene var svært kontroversielle i etterkrigstidens USA (Patton, 1986). Kinsey studerte et 

utvalg som representerte alle aldersgrupper i den amerikanske befolkning (Kinsey et al., 1948; 
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Kinsey et al., 1953).  Han hadde kvinner og menn som var så gamle som 90 år i sitt utvalg. 

Kinsey viet imidlertid ikke utpreget mye oppmerksomhet til den eldre delen av befolkningen i 

sine studier. «Kinsey-rapportene» slo fast at masturbasjon ikke var helseskadelig (Kinsey et 

al., 1948; Kinsey et al., 1953). I rapportene kom det frem at det var forskjeller i utviklingen i 

masturbasjonsadferd hos kvinner og menn. Forfatterne fant at menn masturberte mer enn 

kvinner i ungdomsårene. Menns masturbasjonsfrekvens avtok imidlertid når menn ble rundt 

50 år. Kvinner derimot sjeldnere i ungdomsårene, men i motsetning hos menn tiltok 

masturbasjonsprevalensen da kvinnene nådde middelalderen. Frekvensen var likevel lavere 

hos kvinner enn menn i alle aldersgrupper i følge forfatterne (Kinsey et al., 1948; Kinsey et 

al., 1953).  

Den seksuelle revolusjonen etter 1960 førte til en ytterligere liberalisering av 

holdninger knyttet til seksualitet og masturbasjon (Kontula & Haavio-Mannila, 2003). 

Robinson (1976) beskriver at Masters og Johnson gikk enda lenger enn både Ellis og Kinsey 

når det gjaldt onani. De argumenterte for at masturbasjon i noen tilfeller kunne ha fordeler 

som overgikk samleie med partner og pekte blant annet på at kvinner har lettere for å oppnå 

orgasme med masturbasjon enn ved samleie, og at orgasme utløst av masturbasjon også kunne 

være mer intens (Masters & Johnson, referert i Robinson, 1976, s. 145 – 146). Masters og 

Johnson fokuserte også på det eldre voksne (W. Masters et al., 1986). Utvalget Masters og 

Johnson studerte var imidlertid i 50-årene, og var dermed egentlig middelaldrende voksne 

(referert i Robinson, 1976, s. 146). Det var likevel nytt med seksualitetsstudier som fokuserte 

på flere aldersgrupper enn kun unge voksne, og ifølge Robinson (1976) rokket forfatterne på 

antagelsen om seksuell aktivitet i yngre år var bedre enn i eldre år. I følge Masters og Johnson 

(referert i Robinson, s. 147) kunne seksualiteten i eldre alder bli positivt påvirket av uønsket 

graviditet ikke lenger var en mulighet for eldre kvinner, og eldre menn kunne oppleve mer 

kontroll på ereksjonen enn som ung voksen og dermed få økt seksuell selvtillit. Masters og 

Johnson (1986) argumenterte for at fortsatt seksuell uttrykkelse kunne være fordelaktig i eldre 

år, og forfatterne tok også til ordet for at eldre voksne trolig masturberte oftere på grunn av 

tap av partner. 

I dag er masturbasjon i store deler av den vestlige verden ansett som en naturlig del av 

både kvinner og menns seksualitet, og blir betraktet som en del av menneskets seksuelle 

utvikling (Coleman & Bockting, 2013). Adferden er også ansett som en måte å bli kjent med 

egen kropp og egne lyster (Zamboni & Crawford, 2003). I tillegg er masturbasjon i moderne 

tid blitt en anerkjent teknikk for å behandle seksuell dysfunksjonsvansker (Coleman & 

Bockting, 2013). Det er også anerkjent at masturbasjon forekommer i alle aldersgrupper 
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(Kinsey et al., 1948; Kinsey et al., 1953), også hos eldre voksne (Herbenick et al., 2010; Lee 

et al., 2016; Lindau et al., 2007).  

Problemstilling 

Denne oppgaven har til hensikt å undersøke masturbasjonsadferd hos eldre voksne i 

alderen mellom 60–75 år i Norge. Mer spesifikt er formålet ved denne oppgaven å; 

1) kartlegge forekomst av masturbasjonsadferd blant eldre menn og kvinner i Norge. 

2) undersøke hvordan sosiodemografiske faktorer, som for eksempel utdanning og 

religion, helsemessige forhold som egen selvopplevd helse og relasjonelle forhold, 

som for eksempel varighet av og tilfredshet med forhold og forekomst av samleie 

har sammenheng med masturbasjonsfrekvens blant eldre voksne i Norge.  

Den Konseptuelle Modellen 

Det ble utarbeidet en konseptuell modell for å strukturere opp de tre komponentene som til 

sammen kan tenkes å forklare variasjonen i masturbasjon for begge kjønn (se figur 1).  

Figur 1.  

Den Konseptuelle Modellen for å Predikere Masturbasjon hos Menn og Kvinner.  

 
Den første komponenten inneholder sosiodemografiske bakgrunnsvariabler som 

inkluderer alder, utdanningsnivå, bosted, og religiøse forhold. Helsemessige faktorer 

inkluderer selvrapportert fysisk og psykisk helse. Den siste komponenten omhandler faktorer 

knyttet til parforholdet som lengde på forholdet, tilfredshet med forholdet, samt faktorer 
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knyttet til seksualitet som tilfredshet med ens nåværende seksuelle aktivitetsnivå, ens 

opplevde seksuelle kompatibilitet med sin faste partner, samleiefrekvens og eventuelle 

seksuelle problemer hos den faste partneren. Disse tre komponentene tenkes å kunne 

predikere masturbasjonsvaner hos eldre voksne kvinner og menn. 

Litteraturgjennomgang 

Det er bred enighet i forskningsfeltet om at kjønn påvirker hvor ofte man masturberer. Flere 

studier som undersøker ulike aldersgrupper har funnet at menn rapporterer at de masturberer 

oftere enn kvinner (Bancroft, 2008; Regnerus et al., 2017; Richters, Grulich, Visser, Smith & 

Rissel, 2003; Zamboni & Crawford, 2003). En slik kjønnsforskjell er også funnet blant eldre 

voksne. Det ble blant annet funnet i et amerikansk utvalg blant eldre voksne fra 57 til 85 år 

(Lindau et al., 2007). Forskerne fant at 63 % av menn mellom 57 til 64 år og 53 % av 

mennene mellom 65 og 74 år hadde masturbert det foregående året. Tilsvarende rapporterte 

henholdsvis 32 % og 22 % av kvinnene masturbasjon siste året. I en australsk studie basert på 

et utvalg av voksne mellom 16 og 69 ble det også funnet at flere menn oppga å masturbere 

oftere i måneden enn kvinner (Richters et al., 2014). Kjønnsforskjellen ble også funnet i et 

nasjonalt representativt utvalg av over 50 år fra England (Lee et al., 2016).  

Økende alder er forbundet med en reduksjon av flere typer seksuell aktivitet, deriblant 

masturbasjon (DeLamater & Moorman, 2007; Lindau et al., 2007). Kinsey et al. (1948) 

bemerket allerede på 1940-tallet at masturbasjon gikk ned med økende alder. Herbenick et al. 

(2010) fant i et amerikanske utvalg at 42 % av mennene sammenlignet med 22 % av de 

kvinnelige deltagerne mellom 60 og 69 år hadde masturbert sist måned. Blant de i utvalget 

som var mellom 70 og 94 år var det 30 % av mennene og 12 % av kvinnene som oppga det 

samme. Det er på en annen side blitt argumentert	for en generasjonseffekt i 

masturbasjonsadferd (Kontula & Haavio-Mannila, 2003). En slik kohorteffekt innebærer at 

alder ikke har noen direkte effekt på hvor ofte menn og kvinner masturberer. Forfatterne går 

ut ifra at masturbasjonsvaner etableres i tenårene og er formet av de normer og holdninger 

som individet er sosialisert til. Hver enkelt generasjon vil dermed ha ulike 

masturbasjonsmønstre enn senere generasjoner, men masturbasjonsfrekvensen vil være 

tilnærmet lik for individet igjennom livsløpet. Dette indikerer at eldre voksne ikke 

masturberer sjeldnere fordi de er eldre, men at kohorten av eldre vil masturberer sjeldnere på 

grunn av de har integrert andre normer for om masturbasjon er akseptabelt (Kontula & 

Haavio-Mannila, 2003).  
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Bosetting er ser også ut til å ha en sammenheng med masturbasjon. Forskning tyder på 

at mennesker som bor i urbane strøk masturberer mer enn de som oppgir å bo i rurale områder 

(Kinsey et al., 1948; Richters et al., 2003). Tendensen til at kvinner og menn som bor i mer 

urbane områder masturberer oftere fant man også i et finsk utvalg (Kontula & Haavio-

Mannila, 2003). Imidlertid så ser det ut som at det ikke er gjort noen studier som undersøker 

hvordan bosetting virker inn på masturbasjon hos eldre voksne.  

Graden av utdanning ser også ut til å ha en sammenheng med masturbasjonsadferd. 

Kinsey et al. (1948) var den første som argumenterte for at høyere utdannelse var forbundet 

med økt masturbasjonsadferd. At høy utdannelse har sammenheng med større sannsynlighet 

for å masturbere er senere replisert i flere studier av yngre utvalg fra både USA, Finland og 

Australia (Kontula & Haavio-Mannila, 2003; Laumann et al., 1994; Richters et al., 2003). 

Sammenhengen mellom utdanning og økt forekomst av masturbasjon er også funnet i et 

australsk utvalg der deltagernes alder var opp til 69 år (Richters et al., 2014). Forskningsfunn 

foreligger ikke om alderskohorten 70-75 år. Det tenkes imidlertid at effekten av utdanning vil 

være den samme på denne aldersgruppen også.  

Religiøs tilhørighet ser ut til å være en annen relevant prediktor for 

masturbasjonsadferd. Med religiøs tilhørighet menes hvorvidt man tilkjenner seg en religion. 

Hvor ofte kvinner og menn deltar på religiøse aktiviteter som for eksempel gudstjenester kan 

også tenkes å være en betydningsfull prediktor. Kinsey et al. (1948) fant på 1940-talltet at 

blant de som anså seg som religiøse var det protestantiske menn som ikke deltok i kirkelige 

aktiviteter som masturberte mest, mens katolikker og jøder masturberte sjeldnest. Økt 

forekomst av masturbasjon fant man også hos protestantiske menn som oppga å være liberale. 

Deltagerne i Kinseys studie som var sekulære rapporterte mer masturbasjon enn religiøse 

kvinner og menn. Resultatene fra Kinseys studie tyder på at å anse seg som å tilhøre en 

religion med liberale verdier eller å være sekulær er relatert til større sannsynlighet for at 

menn masturberer (Kinsey et al., 1948; Kinsey et al., 1953). I et australsk utvalg der 

deltagerne var mellom 16 og 69 år fant man også at kvinnene og mennene som anså seg å 

tilhøre en religion rapporterte sjeldnere masturbasjon (Richters et al., 2014). Forskningen på 

masturbasjon og religion er likevel ikke entydig. En svensk studie av eldre kvinner mellom 60 

og 80 års fant at det å anse seg som religiøs ikke hadde noen effekt på om kvinnene 

masturberte (Bergström‐Walan & Nielsen, 1990). Andre studier har undersøkt både effekten 

av religionstilhørighet og religiøs deltagelse på tilbøyeligheten til å masturbere. Det ble ikke 

funnet noen sammenheng mellom religionstilhørighet og masturbasjon, men det ble funnet en 

beskjeden effekt av om deltagerne deltok på religiøse aktiviteter (Gerressu et al., 2008; 
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Zamboni & Crawford, 2003). Det foreligger ingen forskning på virkningen religiøs deltagelse 

eller tilhørighet har på masturbasjon hos eldre voksne. Det er derfor uklart hvilken betydning 

religion har for variasjon i masturbasjonsadferd i dette alderssegmentet. 

Helse er i henhold til Verdens helseorganisasjon «en tilstand av fullstendig fysisk, 

mentalt og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom og lyte» (World Health 

Organization, 2019b). Både fysisk og mental helse er tenkt å ha stor betydning for eldre 

voksnes seksualitet, deriblant masturbasjon. Flere studier har undersøkt sammenhengen 

mellom selvrapportert fysisk helse og masturbasjonsadferd (Das, 2007; Lindau et al., 2007; 

Reece et al., 2010). Das (2007) undersøker masturbasjonsadferd hos et representativt utvalg 

av den amerikanske populasjonen mellom18 og 60 år. Han fant at dårlig selvrapportert helse 

hadde en sammenheng med redusert masturbasjonsadferd hos kvinner. Informasjonen om 

frekvensen av masturbasjon ble i denne studien dummykodet etter hvorvidt deltagerne ikke 

hadde masturbert eller masturbert noe det siste året. Dermed forteller resultatene oss kun om 

deltagerne masturberer eller ei, og dermed ikke om masturbasjonsfrekvensen øker eller 

minker på bakgrunn av helsestatus. Lindau et al. (2007) fant i en amerikansk studie av eldre 

kvinner og menn opp til 85 år at dårligere selvrapportert helse var forbundet med redusert 

masturbasjonsadferd hos eldre kvinner. Denne effekten av egenvurdert helse på 

masturbasjonsfrekvens var ikke signifikant hos menn. Studiene indikerer dermed en 

kjønnsforskjell hos eldre voksne, hvor helsetilstand er viktigere for kvinners masturbasjon 

sammenlignet med menn. Man fant imidlertid at selvvurdert helse også hadde en innvirkning 

på masturbasjonsadferd hos menn i et amerikanske studie hvor mannlige og kvinnelige 

deltagere mellom 18 og 94 år (Reece et al., 2010). Forskerne gjorde kun analyser på de 

mannlige deltagerne og fant at deltagerne over 70 år som vurderte helsen sin, som dårlig eller 

nokså god, masturberte sjeldnere enn de som oppga å ha god helse. Motstridende resultat 

fremkom imidlertid da det ble gjort separate analyser på deltagerne fra studiet som var over 

50 år (Schick et al., 2010). Resultatene tilsa at svakere helse hos menn var forbundet med 

høyere forekomst av masturbasjon hos eldre menn og at det var ingen effekt av dårlig helse 

hos kvinner. De sprikende forskningsresultatene indikerer at selvrapportert fysisk helse kan ha 

ulik påvirkning på masturbasjonsvaner hos kvinner og menn, samt at helsestatus kan være 

mer utslagsgivende hos eldre sammenlignet med yngre voksne.  

Fravær av sykdommer er en annen måte å undersøke sammenhengen mellom helse og 

masturbasjon på. DeLamater og Moorman (2007) undersøkte sammenhengen mellom et bredt 

spekter av seksuell adferd, deriblant masturbasjon, og fysiske sykdommer og medisinering. 

Forfatterne så på sykdommene leddgikt, diabetes, hypertensjon, depresjon, samt prostata - og 
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gynekologisk kreft hos henholdsvis menn og kvinner. Studien avdekket imidlertid kun en 

svak negativ sammenheng mellom behandling for depresjon og masturbasjon hos eldre menn. 

Andre studier har funnet at diagnosen diabetes er korrelert med mindre masturbasjonsadferd 

hos eldre voksne av begge kjønn (Lindau et al., 2007) og at høyt blodtrykk er har 

sammenheng med økt masturbasjonsadferd hos menn (Lee et al., 2016). 

Annen forskning har undersøkt hvorvidt psykisk helse har innvirkning på 

masturbasjon (Cyranowski et al., 2004; Das, 2007; Zamboni & Crawford, 2003). Det ser 

imidlertid ut til å være lite forskning på sammenhengen mellom masturbasjon og psykisk 

helse hos eldre voksne. Egenvurdert lykke ble funnet å ha statistisk negativ sammenheng med 

masturbasjon hos kvinner og menn mellom 18 og 60 år (Das, 2007). Dette resultatet tyder på 

at høyere grad av selvrapportert lykke er forbundet med redusert masturbasjon. Funn tyder 

også på at depresjon har en sammenheng med økt masturbasjon. I en studie av kvinner 

mellom 42 og 52 år fant man at kvinner som var blitt diagnostisert med alvorlig depresjon 

hadde større sannsynlighet for å oppgi masturbasjon (Cyranowski et al., 2004).  Andre funn 

viser til at mye stress i livet har sammenheng med intensivert lyst til masturbere og økt 

masturbasjonsfrekvens hos collagestudenter (Zamboni & Crawford, 2003). Forfatterne 

forklarer effekten av stress på økt masturbasjon med at onani er en mulig teknikk for å slappe 

av. Funnene overfor kan være spredte indisier på at lavere stemningsleie og tilstedeværelse av 

livsstress kan føre til mer masturbasjon. Det er likevel viktig å undersøke effekten av psykisk 

helse på masturbasjonsadferd, da det kan ha betydelig implikasjoner for helse- og 

omsorgstjenester.  

Det er generelt gjort lite forskning på hvordan relasjonelle faktorer påvirker 

masturbasjonsadferd blant voksne over 60 år. Forskning som ser på masturbasjon blant eldre 

voksne har som regel undersøkt hvorvidt det å ha en partner har en sammenheng med 

hyppigheten av å masturbere (Lindau et al., 2007; Reece et al., 2010; Schick et al., 2010). 

Mye av forskningen dreier seg med andre ord om effekten av sivilstatus på masturbasjon. Det 

å være i et kjærlighetsforhold er forbundet med redusert masturbasjon hos eldre kvinner og 

menn (Schick et al., 2010). I en studie finner Lindau et al. (2007) ingen entydig forskjell 

mellom eldre voksne som er gift eller i annet intimt forhold og de single deltagerne. 

Resultatene fra studien viser at blant menn var det 52 % med partner og 55 % uten partner 

som oppga masturbasjon det siste året. Blant kvinner var det 25 % av de som oppga å være i 

et parforhold og 23 % av de single kvinnene som rapporterte masturbasjon. Det er få studier 

som har undersøkt hvordan lengden av et forhold virker inn på masturbasjonsadferd. Siden 

inngåelse av nye kjærlighetsforhold hos eldre i utstrakt grad medfører intensivering av 



MASTURBASJON	I	BESTEFORELDREGENERASJONEN	 13	

generell seksuell aktivitet (Skoog, 2008), er det trolig at lengre varighet av forholdet også vil 

kunne medføre endring i tilbøyeligheten til å masturbere. Eksisterende forskning indikerer 

imidlertid ingen effekt av varighet på forhold på masturbasjonsfrekvens hos eldre voksne 

(DeLamater & Moorman, 2007). 

Det er nærliggende å anta at hvor tilfreds én er med selve kjærlighetsforholdet vil 

kunne påvirke hvor mye man engasjerer seg i seksuell aktivitet på egenhånd. Tilfredshet med 

parforhold er funnet å ha negativ sammenheng med masturbasjonsfrekvens i et utvalg av 

finske menn og kvinner i alderen 33 til 43 år (Santtila et al., 2007). Lavere nivåer av 

tilfredshet med forholdet ser ut til å ha sammenheng med høyere forekomst av masturbasjon 

hos mannlige og kvinnelige collegestudenter (Zamboni & Crawford, 2003). DeLamater og 

Moorman (2007) fant ingen effekt av emosjonell tilfredshet med parforholdet hos eldre 

kvinner og menn. Forfatterne fant imidlertid at eldre menn som var mindre fysisk tilfredse 

med partneren masturberte mer enn sine tilfredse mannlige motparter.  

Seksuell kompatibilitet kan defineres som grad av samsvar i kognitive, følelses- og 

adferdsmessige aspekter ved det seksuelle forholdet (Klapilová, Brody, Krejčová, Husárová 

& Binter, 2015). Klapilová et al. (2015) tok for seg blant annet masturbasjon og seksuell 

kompatibilitet hos tsjekkiske kjærestepar mellom 20 og 40 år. Der fant forfatterne at stor grad 

av seksuell kompatibilitet var negativt korrelert med masturbasjonsadferd hos kvinner. De 

fant ingen effekt for menn. Det er sannsynlig at seksuell kompatibilitet er utslagsgivende for 

eldre voksnes seksualliv da eldre ofte lever i partnerskap (Štulhofer, Jurin, Graham, Enzlin & 

Træen, 2018). Opplevd likhet i seksuelle preferanser og frekvens av seksuell aktivitet sammen 

med livspartner kan igjen virke inn på hvorvidt eldre velger å onanere. Tilfredshet med 

seksuallivet tenkes å være en annen viktig faktor for å predikere masturbasjon. Regnerus et al. 

(2017) fant i et yngre utvalg mellom 18 og 60 år at seksuell tilfredshet hadde en tydelig 

sammenheng med å ha masturbert de to siste ukene. Denne studien finner at deltagere som 

rapporterte å ikke være fornøyd med seksuelt aktivitetsnivå hadde høyere sannsynlighet for å 

rapportere masturbasjon sammenlignet med sine fornøyde motparter selv når det ble 

kontrollert for hvor ofte de hadde hatt sex de siste to ukene. Det er pekt på en mulig 

kjønnsforskjell i hvordan tilfredshet virker inn på masturbasjonsvaner. I et studie av et 

kinesisk utvalg der deltagerne var mellom 20 og 59 år fant man at kvinner som var svært 

tilfredse med sex med partner hadde lavere sannsynlighet for å rapportere masturbasjon, mens 

menn som var utilfredse rapportere å masturbere noe mer enn sine tilfredse mannlige 

motparter (Das et al., 2009). En faktor som trolig også virker inn på sannsynligheten for å 

masturbere er hvor ofte man har samleie med partner. Mange har argumentert for at 
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masturbasjon er et uttrykk for seksuell lyst og at masturbasjon kan være en måte å få utløp for 

dette (Kinsey et al., 1948; Kinsey et al., 1953; Laumann et al., 1994; Regnerus et al., 2017). 

Ut ifra denne argumentasjonen vil man kunne tenke seg at det å ha samleie vil kunne virke 

inn på masturbasjon. Det er funnet sammenheng mellom frekvens av samleie med partner og 

masturbasjon i yngre utvalg i aldersgruppen 16 til 44 år (Gerressu et al., 2008). Studien fant at 

en forskjelligartet sammenheng mellom masturbasjon og samleie for menn og kvinner. Menn 

som rapporterte flere tilfeller av samleie foregående måned hadde mindre sannsynlighet for å 

ha masturbert. Hos kvinner så man en noe tvetydig tendens hvor de som rapporterte mer 

seksuell kontakt som ikke ledet til samleie hadde større sannsynlighet for å oppgi 

masturbasjon den sammen måneden. På en annen side hadde samleiefrekvens ingen effekt på 

masturbasjon hos kvinner (Gerressu et al., 2008). Et annet studie fant ingen effekt av 

samleiefrekvens på masturbasjon (Regnerus et al., 2017). Forfatterne av studien argumenterer 

for at hvor tilfredse deltagerne er med mengden seksuell aktivitet kan mediere sammenhengen 

mellom masturbasjon og samleie. Dette underbygges med funn fra studien hvor de undersøkte 

effekten av seksuell tilfredshet på masturbasjon og kontrollerte for frekvens av samleie. 

Forskerne fant her at samleiefrekvens hadde ingen effekt hos tilfredse menn og utilfredse 

kvinner. Høy frekvens av samleie førte til redusert masturbasjon hos utilfredse menn og til økt 

masturbasjon hos tilfredse kvinner. Forfatterne forklarer dette med at det er den subjektive 

følelsen av å være fornøyd med mengden seksuell aktivitet og ikke hvor ofte personen har 

samleie i seg selv som vil virke inn på hvor ofte personen masturberer (Regnerus et al., 2017). 

Resultatet fra studien tyder på at hvor ofte man har samleie kan ha ulik effekt på 

masturbasjonsfrekvens avhengig av kjønn og hvor tilfreds deltagerne er med sitt seksualliv.  

Om partner har seksuelle vansker eller dysfunksjon er også tenkt å kunne påvirke 

hvorvidt onani kan være en mulig seksuell adferd for den enkelte. Det er funnet at kvinner 

med seksuelt begrensede partnere masturberte mer (DeLamater & Moorman, 2007). Dette kan 

indikere at hvis partner har vansker knyttet til seksualitet fører dette til økt aktivitet på 

egenhånd.   

Teorier om Masturbasjon 

Hvilke faktorer som predikerer masturbasjon blir påvirket av hvilke funksjon 

masturbasjon fyller i menneskers sexliv. Det er fremlagt to motstridende teorier om hvilken 

funksjon masturbasjon har i spekteret av seksuell adferd; den kompenserende modellen og 

den komplementerende modellen (Regnerus et al., 2017). Påfølgende avsnitt vil redegjøre for 

de to modellene og sette det i sammenheng med hva som påvirker masturbasjonadferd.  
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Kompenasjonsmodellen. Kompensasjonsmodellen tar utgangspunkt i at mennesket 

foretrekker seksuell kontakt med et annet menneske og at samleie vil bli foretrukket fremfor 

masturbasjon. Masturbasjon blir dermed en erstatning for manglende tilgang på å ha samleie 

med partner (Regnerus et al., 2017). Kinsey argumenterte for at masturbasjon er en mulighet 

for menn og kvinner å få utløp for det fysiologiske ubehag forbundet med seksuell 

opphisselse (Kinsey et al., 1948; Kinsey et al., 1953). Masturbasjon var ifølge forfatterne en 

erstatning for annen seksuell aktivitet med partner og ble begrunnet med at masturbasjon var 

vanligere hos ugifte enn hos gifte menn og kvinner i «Kinsey-rapportene». Lignende 

resultater ble også funnet blant eldre voksne hvor det å ikke ha en partner ble forbundet med 

noe høyere masturbasjonsfrekvens hos begge kjønn (Catania & White, 1982; DeLamater & 

Moorman, 2007). I henhold til kompensasjonsteorien blir hyppigheten av masturbasjon et 

uttrykk for individets sexlyst og seksuelle interesse (Kinsey et al., 1948; Kinsey et al., 1953).   

Laumann et al. (1994) argumenterer også for kompensasjonsperspektivet. Forfatterne 

fant at den mest rapporterte årsaken til masturbasjon var å «lette på seksuell spenning», og 

dernest å «oppnå fysisk nytelse». Forfatterne fant også at deltagerne som oppga mer 

masturbasjon også hadde større sannsynlighet for å rapportere at masturbasjonen ledet til 

orgasme, sammenlignet med deltagerne som masturberte sjeldnere. Forfatterne argumenterer 

for at dette underbygget hypotesen om at masturbasjon er en metode som benyttes for å få 

utløp for seksuell lyst (Laumann et al., 1994).  

Den komplementerende modellen. Den komplementerende modellen tar 

utgangspunkt i at masturbasjon er en seksuell adferd individer gjør i tillegg til samleie med 

partner (Regnerus et al., 2017). Masturbasjon blir her ansett som et naturlig komplement til 

samleie med partner. Tanken bak denne teorien er at seksuell adferd forsterker seksuell lyst. 

Dermed vil de seksuelt aktive individene også ha mer lyst til å ha sex på egenhånd i tillegg til 

samleie. Teorien tilsier på en annen side også at de mindre seksuelt aktive vil onanere 

sjeldnere (Regnerus et al., 2017). Dekker og Schmidt (2003) argumenterer for at masturbasjon 

har utviklet seg til å bli en selvstendig form for seksualitet. Masturbasjon er i følge denne 

argumentasjonen ikke avgrenset til å være en erstatning for samleie med partner, men 

eksisterer som en egen seksuell aktivitet. Flere studier har pekt på en forskjell i hvilken 

funksjon masturbasjon har for menn og kvinner. I en tidligere nevnt studie undersøkte Das et 

al. (2009) hvordan det å ikke ha en partner påvirket masturbasjonadferd i en urban kinesisk 

populasjon i alderen 20-59 år. Forfatterne fant at masturbasjon oftere ble rapportert hos menn 

som ikke hadde en partner og hos menn som ikke opplevde samleie med partner 

tilfredsstillende. De kvinnelige deltagerne som var svært tilfredse med sin partner hadde 
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imidlertid mindre sannsynlighet for å masturbere. Lignende funn er også gjort i en amerikansk 

populasjon (Das, 2007). De overnevnte resultatene tyder på at menn og kvinner i større grad 

bruker masturbasjon når de ikke er tilfredse med eller ikke har en seksualpartner. Et annet 

funn som støtter den komplementerende modellen er at single kvinner som var seksuelt aktive 

rapporterte mer masturbasjon enn single kvinner som ikke var seksuelt aktive (Das et al., 

2009). Tilsvarende resultater ble også funnet blant menn i et amerikanske utvalg (Das, 2007). 

Disse resultatene kan dermed tyde på at masturbasjon kan ha en komplementerende funksjon. 

Et studie har vist at eldre voksne med partnere masturberer sjeldnere enn eldre menn og 

kvinner med partnere, noe som kan tale for den kompenserende modellen (Schick et al., 

2010). Et annet studie av eldre voksne har imidlertid ikke funnet noen effekt av å ha en 

partner (Lindau et al., 2007). Dette betyr at forskning ikke er entydig på hvilke funksjon 

masturbasjon fyller for yngre eller eldre voksne.  

Masturbasjon og sosial påvirkning. Andre har pekt på at menneskets seksualitet blir 

formet av flere faktorer enn utelukkende seksualdrift og hvorvidt en har en partner eller ikke 

(Simon & Gagnon, 1986). Laumann et al. (1994) argumenterer for at seksualitet skjer i en 

sosial kontekst, og at seksuelle uttrykk blir påvirket av sosiale elementer i samfunnet og 

individuelle faktorer. Forfatterne fremhever elementer som utdanning, religion og bosetting 

som betydningsfulle for masturbasjonsadferd. Das, Waite og Laumann (2012) argumenterer 

også for at seksualitet blir formet av sosiale prosesser. Forfatterne begrunner dette ved å vise 

til Kontula og Haavio-Mannila (2003) studie fra 2003 som finner en sammenheng mellom 

deltagernes historiske bakgrunn (at de var unge under den seksuelle revolusjonen på slutten 

av 1960-tallet), og rapportert masturbasjonsfrekvens. Forfatterne forklarer dette med at disse 

voksne ble påvirket av mindre strenge kulturelle holdninger, eller kulturelle scenarier.  Dette 

virker igjen inn på deres seksualitet ved at respondentene har et mer liberalt syn på seksuell 

adferd, blant annet masturbasjon. I neste avsnitt vil det redegjøres for perspektivet om 

masturbasjon som et resultat av gjensidig påvirkning på holdninger fra samfunnet, sosiale 

relasjoner og individet selv.  

Sosialkognitiv teori om masturbasjon. Tradisjonell tenkning rundt seksualitet 

impliserer at mennesket har en drift som de må få utløp for (Kinsey et al., 1948; Kinsey et al., 

1953). Både den kompenserende - og den komplementerende modellen tar utgangspunkt i at 

mennesket har en seksualdrift og at masturbasjon blir påvirket av denne (Regnerus et al., 

2017). En annen teori forstår seksualitet som påvirket av seksuelle skript. Simon og Gagnon 

(1986) utviklet skriptteorien for å forstå seksualitet fra et sosialkognitivt standpunkt. 

Forfatterne anså seksuell adferd som en lært adferd som er influert av kultur og samfunn. 
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Videre hevdet de at sosiale prosesser og konteksten påvirker seksualiteten igjennom det de 

kaller seksuelle skript. Seksuelle skript er kognitive skjema som veileder individet i hvordan 

mennesker skal handle og forstå seksuelle situasjoner (N. T. Masters, Casey, Wells & 

Morrison, 2013). Seksuelle skript finnes ifølge teorien på tre nivåer som virker gjensidig på 

hverandre; kulturelle scenarier, interpersonlige skript og intrapsykiske skript (Simon & 

Gagnon, 1986). Kulturelle scenarier finnes på samfunnsnivå, og innebefatter alle forventinger 

og normer en gitt rolle har. Scenariene påvirker alle rollene i samfunnet. Eksempler på roller i 

samfunnet kan blant annet være om man er mann eller kvinne, ung, middelaldrende eller 

eldre. Samfunnsinstitusjoner som blant annet medier, skolesystemet og religiøse 

samlingssteder utformer og redigerer disse kulturelle scenariene (DeLamater & Carpenter, 

2012). De kulturelle scenariene inneholder informasjon om hvem og hva som kan vekke 

seksuell lyst, samt hvordan, hvor og når man kan uttrykke seksualitet. Scenariene inneholder 

også forventinger om hvilke følelser som er forbundet med hvilken adferd (Simon & Gagnon, 

1986). Vedrørende masturbasjon vil kulturelle scenarier dermed påvirke masturbasjon via 

ulike kulturelle forventninger om hvordan, hvor og når det et akseptabelt å masturbere, hvem 

som kan masturbere og hva som er plausible årsaker til adferden. På dette nivået av seksuelle 

skript vil individets adferd kun være et resultat av hva som er forventet ut av hvilken sosial 

rolle vedkommende fyller (Simon & Gagnon, 1986). Sosial innflytelse gjennom urban 

bosetting og høyere utdanningsnivå vil kunne medføre mer frisinnete kulturelle scenarier 

(Das, 2007). Dette vil i følge forfatteren igjen kunne føre til mer tolerante seksuelle 

holdninger og dermed også mer masturbasjon. 

Det neste nivået av seksuelle skript er interpersonlige skript. På dette nivået dannes og 

endres seksuelle skript ved at partene i et seksuelt forhold kompromisser eller forhandler om 

hvordan man skal samhandle seksuelt (DeLamater & Carpenter, 2012). Med hensyn til 

masturbasjon vil de kulturelle scenariene sammen med sosial interaksjon med for eksempel 

ens faste partner virke inn på om masturbasjon er en akseptabel og ønsket handling. Det siste 

nivået av seksuell skript er intrapsykiske skript. Dette nivået beskrives av Simon og Gagnon 

(1986) som å inneholde hva personen faktisk vil, og er en komponent av personens 

underliggende selv eller ”jeget”. På dette nivået finnes personens fantasier og begjær. 

Begjæret er en del av prosessen for å skape et selv. I seksuelle skript vil de intrapsykiske 

skriptene være det som skaper og opprettholder seksuell aktivering og som i siste instans fører 

til orgasme (Simon & Gagnon, 1986). Personens motivasjon for å masturbere vil være 

avhengig av personens egne seksuelle ønsker og fantasier (DeLamater & Carpenter, 2012). I 

følge Simon og Gagnons skriptperspektiv virker alle nivåer av seksuelle skript gjensidig inn 
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på hverandre, og påvirker individets seksuelle tanker og handlinger. Spesielt interpersonlige 

skript vil bli påvirket av kulturelle scenarier og intrapsykiske skript. Vedrørende den seksuelle 

handlingen masturbasjon vil alle tre plan av seksuelle skript kunne tenkes å virke inn på 

masturbasjonsvanene til menn og kvinner i alle aldre.  

Det biopsykososiale perspektivet. Et siste perspektiv på seksualitet og masturbasjon 

er den biopsykososiale tilnærmingen. Denne tilnærmingen samler på mange måter de tidligere 

presenterte teoriene inn i et felles integrativt perspektiv. DeLamater og Carpenter (2012) 

presenterer dette perspektivet og fremhever viktigheten av at livshendelser på et tidligere 

stadiet i livet påvirker seksuell adferd på et senere livsstadie. Dette synet bygger også på det 

seksuelle skript perspektivet og tilsier at seksualitet utvikler seg i en sosial og tidsmessig 

kontekst. Det biopsykososiale perspektivet forstår seksualitet som påvirket av biologiske, 

psykologiske og sosiale faktorer i følge forfatterne. På det biologiske planet er for eksempel 

helse og sykdom, men også medisinbruk som kan påvirke masturbasjonsadferd. Psykologiske 

faktorer inkluderer holdninger om seksuell adferd og forhold i alle aldersgrupper, mental 

helse og informasjon om seksualitet. Eksempler på sosiale faktorer er blant annet tilfredshet 

med parforholdet, om man har en partner og om partneren er ved god helse. I tillegg 

inkluderes også miljømessige faktorer som sosial status (DeLamater & Carpenter, 2012; 

DeLamater & Sill, 2005). Masturbasjonsadferd vil innenfor dette perspektivet i likhet med 

annen seksuell adferd være et resultat av helsemessige, holdningsorienterte og relasjonelle 

faktorer.  

Metode 

Datamaterialet 

Datamaterialet er hentet fra prosjektet «Healthy sexual aging: A Trans-European 

mixed method study of sexual problems and well-being in older adults». Prosjektet er ledet av 

Bente Træen ved Universitetet i Oslo og er finansiert av norsk forskningsråd. Det 

krysskulturelle datamaterialet er basert på et sannsynlighetsutvalg av eldre voksne mellom 60 

og 75 år fra Norge, Danmark, Belgia og Portugal. Denne oppgavene vil ta utgangspunkt i kun 

i de kvantitative dataene fra det norske utvalget.  

Rekruttering av deltagere. Datainnsamlingen ble gjennomført av Ipsos tidsrommet 

oktober 2016 fram til februar 2017. Ipsos er et internasjonalt selskap som innhenter 

informasjon av vitenskapelig, markeds- og samfunnsmessig karakter (Ipsos, 2019). 

Rekrutteringsprosessen foregikk ved at Ipsos gjennomførte et rekrutteringsintervju via telefon 

med utgangspunkt i telefonregistrene av mobil- og fasttelefoner i Norge. Formålet for å 
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benytte de nasjonale telefonregistrene var å kunne trekke et representativt utvalg av 

aldersgruppen 60–75 år. Telefonrekrutteringen ble utført i perioden oktober til desember 

2016. Personer som samtykket til å delta på undersøkelsen fikk tilsendt et anonymt 

spørreskjema for selvutfylling i posten. Deltagerne som ikke responderte på spørreskjemaet 

fikk to påminnelser, hvorav den første fant sted en uke etter utsendelsen. Denne 

rekrutteringsmetoden har i tidligere studier vært benyttet for å studere sensitive emner, og ble 

av den grunn valgt ut som den mest hensiktsmessig måten til å rekruttere respondenter 

(Træen, Carvalheira, Hald, Lange & Kvalem, 2019). Rekrutteringen tok utgangspunkt i kjønn 

og alder for å danne er representativt utvalg fra populasjonen fra 60 til 75 år som ikke bor på 

institusjon. I telefonintervjuene ble det i tillegg innhentet opplysninger om sosiodemografiske 

forhold hos deltagerne. I rekrutteringsintervjuet ble potensielle deltagere gjort 

oppmerksomme på at alle svarene var like viktig uavhengig av om noen er seksuelt aktiv eller 

inaktiv (Træen et al., 2018). Utvalgsstørrelsen i Norge var N= 1207, hvorav 676 var menn og 

594 var kvinner. Responsraten på spørreskjemaet var 68,2 %. 

Spørreskjemaet. Spørreskjemaet ble utformet på engelsk, og deretter oversatt til 

norsk. Spørreskjemaet bestod av 66 hovedpunkter, hvorav 20 av disse hadde tilhørende 

underspørsmål. Spørsmålene dreide seg blant annet om de eldre voksnes sosiodemografisk 

bakgrunn, livsstils- og helsemessige faktorer og holdninger. Det ble også stilt spørsmål om 

relasjonen til eventuell partner og om deltagerens seksualliv. Spørsmålene og skalaene er 

basert på kunnskap fra tidligere studier som omhandler seksualvaner og seksuell helse på 

nasjonalt nivå (Træen et al., 2018).  

Etiske betraktninger. Regional forskningsetisk komité Helse Sørøst har godkjent det 

norske delprosjektet av forskningsprosjektet «Healthy sexual aging: A Trans-European mixed 

method study of sexual problems and well-being in older adults». Deltagerne i undersøkelsen 

ble gitt muntlig informasjon om studiens formål, forhold relatert til frivillig deltagelse og 

konfidensialitet ved telefonrekrutteringen. Muntlig samtykke ble innhentet på telefon. Det ble 

deretter sent ut anonyme spørreskjema sammen med et skriftlig informasjonsbrev.  

Utvalgets Sammensetning 

Tabell 1 presenterer frekvensfordelingen av alder, utdanningsnivå, bosetting, seksuell 

orientering, samt variabler relatert til religion og parforholdet i utvalget, separat for menn og 

kvinner. Gjennomsnittsalderen var 67 år for begge kjønn. Aldersfordelingen for kvinner var 

ganske jevn med omtrent en tredjedel av kvinnene i hver alderskohort. Blant mennene er det 

derimot en svak overvekt i den eldste alderskohorten, hvor 38 % av mennene er mellom 70 og 
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76 år. Hele 66 % av mennene og 51 % av kvinnene oppgir utdannelse på høyskole eller 

universitetsnivå, mens kun 10 % oppga lav utdanning (6-8 års utdanning). De fleste i utvalget 

rapporterte å bo i en småby, mens rundt hver tredje deltager oppga å bo på et landlig sted. 

Kun 12 % rapporterte at de bodde i en storby.  

	

	

	

	

	

	

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabell 1.  

Frekvensfordeling av utvalgte sosiodemografiske bakgrunnsvariabler (antall og 
prosentandel). 

 Menn Kvinner 

n % n % 

Alder 60 - 64 195 28,8 197 33,2 

65 - 69 223 33,0 199 33,5 

70 - 75 

 

258 38,2 198 33,3 

Utdanning Lav 175 25,9 161 27,1 

Middels 119 17,6 128 21,5 

Høy 

 

382 65,5 303 51,0 

Bosted 

 

Landlig 220 32,5 183 30,8 

Småby 378 55,9 319 54,5 

Storby 

 

74 10,9 77 13,0 

Religion Anser seg som religiøs 438 64,8 431 73,9 

 Anser seg ikke som religiøs 

 

226 33,4 152 26,1 

Religiøs deltagelse Religiøs deltagelse en eller 

flere ganger i måneden  

72   10,7  103 17,3 

 Religiøs deltagelse sjeldnere 

enn en gang i måneden 

328 48,5 319 54,2 

 Aldri religiøs deltagelse 

 

268 39,6 167 28,1 

Seksuell 

orientering 

Heterofil 652 96,4 575 96,8 

 Seksuell minoritet (lesbisk, 

homofil eller bifil legning) 

22 3,3 12 2,0 

Parforhold Partner 557 82,4 407 68,5 

 Ikke partner 116 17,2 186 31,4 
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Majoriteten av deltagerne rapporterte en religiøs tilhørighet. Dette gjaldt omtrent to 

tredjedeler av mennene og tre av fire kvinner. Andelen av deltagere som svarte at de deltok på 

religiøse seremonier/møter en gang i måneden eller oftere var 11 % av mennene og 17 % av 

kvinnene. Over 96 % oppga å ha en heterofil seksuell orientering, mens mellom 2 og 3 % av 

respondentene rapporterte en homoseksuell eller biseksuell legning (elleve respondenter 

oppga kategorien «annet»). Den store majoriteten av de eldre voksne rapportere å være i et 

parforhold, mens 24 % av deltagerne svarte at de ikke var i noe fast forhold for øyeblikket. 

Det var flere kvinner enn menn som oppga at de ikke hadde en fast partner (31 % versus 17 

%). 

Operasjonalisering av Variablene  

Den avhengige variabelen. Frekvens av masturbasjon ble målt ved følgende 

spørsmål «Hvor ofte har du onanert i løpet av den siste måneden?». Kategoriene strakte seg 

fra 1 til 7, hvor 1 representerte «ingen ganger», 2 er «en gang siste måned», 3 indikerte «2-3 

ganger siste måned», 4 er «en gang i uken», og 5 er «2-3 ganger i uken», mens 6 er «en gang 

om dagen» og 7 er «oftere enn en gang om dagen». Basert på fordelingen av svarene ble 

kategori 6 og 7 slått sammen til en felles kategori som omfatter «en eller flere ganger om 

dagen».  

Sosiodemografiske variabler. Kjønn ble målt som 1= mann, 2= kvinne og 3= annet. 

Det var ingen som oppga «annet» som kjønn. Alder ble målt som en kontinuerlig variabel. I 

de deskriptive analysene ble variabelen kodet om inn i tre kategorier: 1 = 60–64 år, 2 = 65–69 

år og 3 = 70–75 år. Sivilstand ble målt med spørsmålet «Har du for tiden et fast 

forhold/kjærlighetsforhold med noen? Et fast forhold/kjærlighetsforhold innebefatter også 

samboende/gifte personer.». Svaralternativene var 1 = ja, 2 = nei og 3 = usikker. Basert på 

fordelingen ble de som var usikre inkludert i kategorien «nei». Utdanningsnivå ble målt med 

spørsmålet: «På hvilket nivå er din høyeste gjennomførte utdanning?». Kategoriene var 1 = 

folkeskole, 2 = grunnskole, 3 = videregående skole, 4 = høyskole/universitet, lavere nivå og 5 

= høyskole/universitet, høyere nivå. Kategoriene ble sammenslått til tre tilnærmet matchende 

kategorier; hvor 1 og 2 ble kodet som lav utdanning, 3 ble kodet som middels utdanning, 

mens 4 og 5 ble kodet til høyt utdannelsesnivå. Bosted ble målt med spørsmålet: «Hvordan vil 

du beskrive stedet du bor?». Svaralternativene var mellom 1 og 5, hvor 1 var landlig og 5 var 

sentral storby. Det var også en sjette kategori som ble betegnet som «annet». Denne 

kategorien ble ekskludert fra analysen. Bostedsalternativene ble supplert med antall 

innbyggere, hvor landlig var definert som sted med færre enn 5000 innbyggere, mens storby 
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på den andre siden av skalaen ble definert som sted med over 200 000 innbyggere. Småby 

inkluderte både tettsteder og utkantstrøk av storbyer. Disse fem kategoriene ble omgjort til tre 

større kategorier som var henholdsvis 1 = landlig (opptil 5000 innbyggere), 2 = småby og 

drabantby (fra 5000 og til 200.000 innbyggere) og 3 = storby (mer enn 200.000 innbyggere). 

Religionstilhørighet ble målt ved å spørre «Betrakter du deg for tiden å tilhøre en 

bestemt religion?». Her representerte 1 = nei, 2 = kristen, uten å tilhøre kirkesamfunn, 3 = 

romersk-katolsk 4 = protestant og lignende 5 = frikirken, 6 = hindu, 7 = jødisk, 8 = muslim, 9 

= buddhist og til slutt 10 = annet. Denne variabelen ble omkodet til en dikotom variabel: 1 = 

tilhører ikke en bestemt religion, mens 2-10 ble slått sammen til en variabel som innebefattet 

alle som anså seg som religiøse. Religiøs deltagelse ble undersøkt ved å spørre om hvor ofte 

man deltok på ulike religiøse sammenkomster, sett bort i fra dåp, bryllup og begravelser. 

Alternativene var her 1 = aldri, 2 = sjeldnere enn en gang i året, 3 = en gang i året, 4 = to 

ganger i året, 5 = en gang i måneden, 6 = en hver andre uke og 7 = en eller flere ganger i 

uken.  

Helsemessige faktorer. Spørsmålet som ble stilt for å undersøke selvrapportert fysisk 

helse var: «Stort sett, vil du si at helsen din er..?», hvor respondentene skulle krysse av for om 

de oppfattet sin helse som 1 = utmerket, 2 = veldig god, 3 = god, 4 = nokså god eller 5 = 

dårlig. Psykisk helse ble målt ved hjelp av spørsmål fra skalaen Anxiety and depression scale 

(Søgaard & Bech, 2009). Skalaen bestod av fem ledd som målte depresjon og fem ledd som 

målte angst. Respondentene ble bedt om å svare på om de hadde opplevd ulike psykiske 

plager de siste fire ukene. Et spørsmål som måler depresjon var for eksempel: «Følt deg 

nedtrykt», og et spørsmål som måler angst var blant annet: «Blitt plutselig redd uten grunn». 

Svaralternativene strakte seg fra 1 = ikke i det hele tatt til 5 = ekstremt mye på en fempunkts 

Likertskala. Høyere skåre på skalaen indikerte større forekomst av angst- og 

depresjonssymptomer. Cronbachs α = 0,8 for angst- og depresjonsskalaen. Dette tyder på at 

skalaen har en tilfredsstillende indre konsistens (Ringdal, 2018).  

Relasjonelle faktorer. Lengde på parforhold ble undersøkt ved å be respondenten om 

å oppgi antall år vedkommende hadde vært i sitt faste kjærlighetsforhold, dersom de var i et 

fast forhold. Det ble presisert at hvis forholdet hadde vart i mindre enn 6 måneder, skulle man 

angi 0 år som svar, mens om forholdet varte i over 6 måneder skulle man oppgi 1 år som 

varighet. Tilfredshet med parforhold ble målt ved hjelp av spørsmålet «På en skala fra 1 til 7, 

hvor 1 betyr svært lykkelig og 7 betyr svært ulykkelig: alt tatt i betraktning, hvor lykkelig 

eller ulykkelig er du med forholdet ditt til din partner?». Skalaen ble snudd slik at høye skårer 

tilsvarer høy tilfredshet med forholdet. Seksuell kompatibilitet ble målt ved hjelp av to 
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spørsmål hvor deltagerne skulle svare på en fempunkts Likertskala. Deltagerne ble bedt om å 

besvare spørsmålene ved å ha sin faste partner i tankene. Spørsmålene var «Min partner og 

jeg har omtrent lik interesse av å ha sex» og «Min partner og jeg er samstemte om hva vi liker 

og ikke liker seksuelt». Det ble lagret en gjennomsnittsskårene på de to spørsmålene, hvor 

høyere skåre indikerte høyere grad av seksuell kompatibilitet. Målet på indre konsistens på 

seksuell kompatibilitetsskalaen er akseptabelt (Cronbach´s α = 0,7) (Ringdal, 2018). 

Tilfredshet med seksuelt aktivitetsnivå ble målt ved å spørre deltagerne om å vurdere hvor 

tilfreds de er med seksuallivet det siste året. Deltagerne skulle angi hvor tilfredse til var på en 

skala fra 1 = overhodet ikke tilfreds til 5 = svært tilfreds. Samleiefrekvens ble målt ved å 

spørre hvor mange ganger deltagerne hadde forsøkt eller hatt samleie den siste måneden. 

Samleie ble definert som vaginal, oral eller anal seksuell aktivitet. Svaralternativene strakk 

seg fra 1 = ingen ganger til 7 = oftere enn en gang om dagen. Kategoriene 6 = en gang om 

dagen og 7 = oftere enn en gang om dagen ble slått sammen på bakgrunn av 

frekvensfordelingen. For å måle partners seksuelle problemer ble det det stilt spørsmål om 

hvorvidt partner hadde opplevd seksuelle problemer det siste året på en skala fra 1 til 5, hvor 

1 indikerte svært enig, mens 5 representerte svært uenig. Denne skalaen ble reversert slik at 

høy skåre indikerte at personen var svært enig i at partner hadde hatt seksuelle problemer det 

siste året.  

Statistiske Analyser 

De statistiske analysene ble utført med analyseprogrammet IBM SPSS Statistics 

versjon 25. Analysene bestod av deskriptive analyser som å undersøke frekvensfordelingen, 

gjennomsnitt, standardavvik og variasjonsbredde til de ulike variablene. Det ble i tillegg 

bivariate korrelasjonsanalyser mellom de ulike variablene i den konseptuelle modellen og 

masturbasjonsfrekvens. Det ble til sist utført en hierarkisk multippel regresjonsanalyse for å 

undersøke hvilke faktorer som prediktert masturbasjon hos kvinner og menn.  

Det ble foretatt undersøkelser for å vurdere om forutsetningene for en 

regresjonsanalyse var oppfylt i datamaterialet i henhold til Ringdal (2018). Disse 

undersøkelsene innebar å se om det var lineær sammenheng mellom de uavhengige variablene 

og den avhengige variabelen. Det ble deretter undersøkt for uteliggere i datamaterialet og om 

residualene var uavhengige, normalfordelte og om forutsetningen for homoskedastisitet var 

overholdt (Field, 2013). Det ble videre gjort undersøkelser for å utelukke multikolinearitet 

mellom de uavhengige variablene (Field, 2013; Ringdal, 2018).  
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Bivariate korrelasjonsanalyser (Pearson´s r) ble deretter gjennomført for å undersøke 

hvorvidt det var lineær sammenheng mellom de uavhengige variablene og 

masturbasjonsfrekvens (Field, 2013). Det ble gjennomført en hierarkisk multippel 

regresjonsanalyse for å undersøke hvorvidt det var mulig å predikere masturbasjonsadferd på 

bakgrunn av de ulike forklarende variablene som vist i den konseptuelle modellen (se figur 1). 

Variablene ble stegvis inkludert i analysen. Når man inkluderer nye steg i analysen vil ethvert 

tidligere steg bli kontrollert for. Denne analysemetoden muliggjør å undersøkelse effekten av 

nye variabler på den avhengige variabelen, samtidig som man kontrollerer for tidligere 

inkluderte variabler (Field, 2013). Prediktorene ble i denne analysen inkludert i tre steg. Det 

første steget inkluderte de sosiodemografiske variablene «alder», «utdanning», «bosted» og 

«religiøs deltagelse». Analysens andre steg bestod av variablene «selvvurdert fysisk helse» og 

«angst og depresjon». I det tredje og siste steget ble «lengde på parforhold», «tilfredshet med 

forholdet», «seksuell kompatibilitet med partner», «tilfredshet med seksuelt aktivitetsnivå» og 

«samleiefrekvens», samt «seksuelle problemer hos partner» tatt med i analysen. Effekten av 

hvordan hver enkelt prediktor virket inn på masturbasjonsadferd ble estimert ved hjelp av den 

standardiserte korrelasjonskoeffisienter (β). Til sist ble forklart varians (R2 ) og endringen av 

forklart varians (∆ R2) for hvert av stegene kalkulert (Ringdal, 2018). Prediktorene i en 

hierarkisk regresjonsanalyse bør være basert på tidligere forskning eller teoretisk rasjonale 

(Field, 2013). Prediktorene ble selektert ut ifra hvilke variabler forskeren antar vil kunne 

forklare størst mulig andel av variansen i den avhengige variabelen ut ifra tidligere teori og 

forskning (Ringdal, 2018).  

I studiens rekrutteringsfase ble partnere til allerede rekrutterte deltagere spurt om å 

delta. I tillegg til det ordinære utvalget ble det dermed også dannet et underutvalg bestående 

av par. Dette fører til brudd på forutsetningen om at feil i modellen skal være uavhengige av 

hverandre (Field, 2013). Med hensyn til analysene medfører dette blant annet at det ikke kan 

testes for statistiske kjønnsforskjeller i dette utvalget av eldre voksne. Utfordringen med ikke-

uavhengige feil ble håndtert ved å gjøre alle analysene atskilt for kvinner og menn.  

Resultater 

Frekvensfordelingen av masturbasjonsadferd hos begge kjønn er presentert i tabell 2. Blant 

deltagerne i studien oppga menn (M = 2,6, SD =1,5) å ha masturbert oftere enn kvinner (M = 

1,7, SD =1,0). Majoriteten av kvinnene (57 %) oppga at de ikke hadde masturbert den 

foregående måneden, mot tilsvarende 34 % av mennene. Blant mennene som rapporterte 
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masturbasjon svarte de fleste at de hadde masturbert mellom en og 2-3 ganger den siste 

måneden, mens kvinner oppga at de hadde masturbert en gang siste måned.  

 
Både menn og kvinner rapporterte å ha mellom god og veldig god helse (se tabell 3). 

Samlet for begge kjønn oppgir 28 % «veldig god» helse, mens om lag 11 % anga «utmerket» 

helse. Omtrent 3 % kvinner rapporterer «dårlig» helse. Gjennomsnittlig rapporterte deltagerne 

at de i liten grad har vært plaget av angst- og depresjonssymptomer i løpet av de siste fire 

ukene (M = 1,41, SD = 0,46 versus M = 1,48, SD = 0,49).  

Utvalgets menn hadde gjennomsnittlig vært i sine nåværende kjærlighetsforhold i 32 

år, mens kvinnene hadde gjennomsnittlig vært i sine kjærlighetsforhold i 35 (se tabell 3) 

(variasjonsbredden = 57 år). Majoriteten av de eldre voksne i utvalget er tilfredse i sine 

parforhold. Åttiseks prosent av deltagerne oppga å være «noe lykkelig» til «svært lykkelig» i 

forholdet sitt. Deltagerne rapporterte i utstrakt grad å ha seksuell interesse og preferanser som 

var forenelige med sin faste partner (M = 3,47, SD =0,94 hos menn og M = 3,65, SD = 0,85 

hos kvinner). De eldre voksne var gjennomsnittlig verken fornøyd eller misfornøyd med sitt 

generelle seksuelle aktivitetsnivå (M = 3,22, SD = 1,08 versus M = 3,40, SD =1,05). 

Gjennomsnittlig hyppighet av samleie var mellom en og to-tre ganger den siste måneden for 

begge kjønn. De eldre mennene og kvinnene oppga gjennomsnittlig verken enighet eller 

uenighet i at partner hadde opplevd vansker knyttet til seksualitet den siste året (M = 2,76, SD 

= 1,22 hos menn og M = 2,96, SD = 1,38 hos kvinner).  

	

Tabell 2.  

Forekomst av masturbasjon den foregående måneden hos norske menn og kvinner i alderen 60 til 75 år (n = 
1212). 

Masturbasjonsfrekvens den foregående måneden Menn  Kvinner 

n % n % 

Ingen ganger 232 34,3 339 57,1 

En gang siste måned 208 16,0 105 17,7 

2-3 ganger siste måned 129 19,1 85 14,3 

En gang i uken 77 11,4 25 4,2 

2-3 ganger i uken 93 13,8 8 1,3 

En eller flere ganger om dagen 11 1,6 0 0 
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Prediksjon av Masturbasjon Basert på Den Konseptuelle Modellen 

Det ble gjennomført en hierarkisk multippel hierarkisk regresjonsanalyse for å 

utforske sammenhengen mellom masturbasjon og sosiodemografiske - og helsemessige 

faktorer, samt variabler knyttet til parforhold. Variablene ble stegvis inkludert i 

regresjonsanalysen. Sosiodemografiske faktorer som «alder», «utdanningsnivå», «bosted» og 

«religiøs deltagelse» ble lagt til modellen i steg 1. Neste steg inkluderte «selvvurdert fysisk 

helse» og «angst og depresjon». I det tredje steget ble «tilfredshet med forholdet», «tilfredshet 

med seksuelt aktivitetsnivå», «seksuell kompatibilitet med partner» og «samleiefrekvens», 

samt «seksuelle problemer hos partner» tatt med i analysen. Tabell 4 presenterer resultatene 

av regresjonsanalysen for henholdsvis menn og kvinner. 

	

	
Tabell 3.  

Presentasjon av de forklarende variablene i utvalget fordelt på kjønn. Tabellen viser gjennomsnitt (M), 
standardavvik (SD) og antall (n). 

  Menn Kvinner 

  M SD n M SD n 

Helsefaktorer Selvvurdert fysisk helse 2.64 0.97 643 2.70 0.98 548 

 Angst- og depresjon 

 

1.41 0.46 674 1.48 0.49 591 

Relasjonelle 

faktorer 

Varighet av parforholdet 31.53 16.65 511 34.93 16.24 382 

 Tilfredshet med parforholdet 5.99 1.16 534 6.0 1.08 389 

 Seksuell kompatibilitet 3.47 0.94 535 3.65 0.85 390 

 Tilfredshet med seksuelt 

aktivitetsnivå 

3.22 1.08 673 3.40 1.05 582 

 Samleiefrekvens 2.54 1.44 649 2.20 1.35 561 

 Partners seksuelle problemer 2.76 1.22 524 2.96 1.38 387 
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Tabell 4. 

Masturbasjonsfrekvens hos menn og kvinner den siste måneden, fordelt på sosiodemgrafiske faktorer, 
helsemessige faktorer og forholdsfaktorer. Den første kolonnen inneholder bivariate korrelasjoner (Pearson`s 
r). Den andre kolonnen viser den standardiserte betakoeffisienten (β) fra den multiple hierarkiske 
regresjonsanalysen. De påfølgende kolonnene viser multippel forklart varians ( R2) og multippel endring i 
forklart varians (∆ R2) for masturbasjonsaktivitet for regresjonsanalysen. 

 Masturbasjon (n = 492) Masturbasjon (n = 345) 

 Menn Kvinner 

Forklaringsvariabel Pearson‘s r β R2 ∆ R2 Pearson‘
s r 

β R2 ∆ R2 

Steg 1: 
Sosiodemografiske 
faktorer 

  0.08 0.08**   0.02 0.02 

Alder - 0.22** - 0.14**   - 0.02 - 0.01   

Utdanningsnivå 0.13** 0.04   0.07 0.01   

Bosted 0.14** 0.13**   0.15** 0.15*   

Religiøs deltagelse - 0.07 - 0.06    0.00   

Steg 2: Helsefaktorer   0.13 0.05**   0.05 0.03* 

Selvrapportert fysisk 
helse 

-0.0 - 0.05   - 0.02 - 0.02   

Angst og depresjon 0.23** 0.12*   0.16** 0.15*   

Steg 3:  

Relasjonelle faktorer 

  0.22 0.10**   0.06 0.01 

Forholdsvarighet - 0.11* - 0.12*   - 0.05 0.00   

Tilfredshet med 
parforholdet 

- 0.17** 0.00   - 0.11* - 0.04   

Seksuell 
kompatibilitet med 
partner 

- 0.35** - 0.30**   - 0.10 - 0.10   

Tilfredshet med 
seksuelt aktivitetsnivå 

0.19** 0.07   - 0.05 0.08   

Samleiefrekvens - 0.03 - 0.06   0.02 0.05   

Seksuelle problemer 
hos partner 

0.14** 0.01   0.05 0.06   

Merknad: De oppgitte betaverdiene (β) er hentet fra det siste steget i den hierarkiske multiple regresjonsanalysen.  



MASTURBASJON	I	BESTEFORELDREGENERASJONEN	 28	

For mennene i utvalget forklarte de sosiodemografiske bakgrunnsvariablene en 

liten, men statistisk signifikant prosentandel av variansen (8 %) i den avhengige 

variabelen. Helsefaktorene ga et statistisk signifikant bidrag på ytterligere 5 % av den 

forklarte variansen i masturbasjonsfrekvens, kontrollert for de andre variablene. De 

relasjonelle faktorene økte den forklarte variansen med 10 % mens de andre faktorene 

ble holdt konstante. Prediktorene i den konseptuelle modellen forklarte til sammen 22 % 

av variansen i masturbasjonsfrekvens. Resultatene fra regresjonsanalysen blant menn 

indikerer at «seksuell kompatibilitet» hadde den største signifikante sammenhengen med 

masturbasjonsadferd (β = -0.30). Det vil si at jo likere seksuelle preferanser mennene i 

utvalget hadde med sine partnere, jo mindre masturberte de. Andre faktorer som 

predikerer masturbasjonsadferd blant eldre menn var alder (β = -0.14), bosted (β = 0.13), 

symptomer på angst- og depresjon (β = 0.12, p < 0,05) og lengde på parforhold (β = 

0.13, p < 0,05). Dette indikerer at yngre menn som rapporterer høyere nivå av depresjon 

og angst, som bor i mer urbane strøk og som har vært lengre i parforhold rapporterer 

lavere nivåer av masturbasjon sammenlignet med sin respektive motpart.  

Hos kvinner ga de sosiodemografiske variablene ikke noe statisk signifikant 

bidrag til den forklarte variansen i masturbasjonsfrekvens. Helsefaktorene forklarte 3 % 

av variansen i den avhengige variabelen da de andre variablene ble holdt konstant (p < 

0,05). De relasjonelle faktorene bidro heller ikke til noen statistisk signifikant økning i 

forklart varians i masturbasjonsadferd. Prediktorene i den konseptuelle modellen 

forklarte samlet sett 6 % av variasjonen i masturbasjonsfrekvens hos kvinner.  

Av alle prediktorene i den konseptuelle modellen var det kun «bosted» (β = 

0.15), og «angst og depresjon» (β = 0.15) som hadde en statistisk signifikant 

sammenheng med masturbasjonsadferd blant kvinner. Dette indikerer at kvinner i 

utvalget som var bosatt mer urbant og som rapporterte flere symptomer på angst og 

depresjon masturberte mer enn de andre kvinnene i utvalget.    

Diskusjon 

Sammenfatning av Funnene 

Formålet med den foreliggende studien var å undersøke forekomsten av masturbasjon 

blant eldre menn og kvinner. Dernest var siktemålet å studere sammenhengen mellom 

masturbasjonsadferd hos eldre voksne i alderen 60 til 75 år og sosiodemografiske 

bakgrunnsvariabler, helsemessige faktorer og relasjonelle variabler. De sosiodemografiske 
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variablene som ble undersøkt var alder, utdanning, bosted og religiøs deltagelse. 

Helsemessige variabler innebefattet både fysisk helse og psykisk helse i form av forekomst av 

angst- og depresjonssymptomer. Relasjonelle faktorer inkluderte både variabler knyttet til 

parforholdet som varighet på parforholdet og tilfredshet med parforholdet, samt variabler 

knyttet til seksuallivet som seksuell kompatibilitet med partner, tilfredshet med seksuelt 

aktivitetsnivå, samleiefrekvens og om partner har opplevd seksuelle problemer.  

Et av hovedfunnene i denne studien var at mange eldre voksne masturberer. 

Resultatene viser også at menn masturberer hyppigere enn kvinner. Et annet essensielt funn 

var at menn som opplevde å ha like seksuelle preferanser med partner masturberte sjeldnere 

sammenlignet med menn som opplevde større grad av ulikhet i seksuelle preferanser i 

parforholdet. En annen signifikant, men svakere sammenheng var at eldre menn masturberte 

sjeldnere enn yngre menn. Lengre varighet av parforhold var også forbundet med mindre 

frekvent onani. Felles for eldre kvinner og menn ser det ut til at deltagerne som bor i en storby 

og har høyere forekomst av forekomst av angst og depresjonssymptomer masturberer oftere 

enn sine respektive motparter.  

Diskusjonen av Hovedfunnene 

I motsetning til stereotypiske forestillinger i samfunnet om at eldre voksne ikke er 

interessert i sex fant man i denne studien at både eldre menn og kvinner masturberer. Dette 

funnet samsvarer med tidligere studier hvor man har funnet at eldre voksne onanerer (Fisher 

et al., 2010; Herbenick et al., 2010; Lee et al., 2016; Richters et al., 2014). Eksempelvis fant 

Herbenick et al. (2010) at 42,3 % av mennene og 21,5 % av kvinnene i alderen 60 til 69 år 

masturberte sist måned. Blant deltagerne over 70 år var det 27,9 % av mennene og 11,5 % av 

kvinnene som hadde masturbert. I likhet med tidligere studier finner man i denne studien at 

eldre menn masturberer oftere enn eldre kvinner (Fisher et al., 2010; Herbenick et al., 2010; 

Lindau et al., 2007; Richters et al., 2014). Forskjellen i å ha masturbert den foregående 

måneden ser man blant annet i overnevnte studie av Herbenick et al. (2010). Richters et al., 

2014 fant også i et australsk utvalg at 46,0 % menn i alderen 60 til 69 år oppga å ha 

masturbert den siste måneden, sammenlignet med kun 26,5 % av kvinnene i samme 

aldersgruppe gjorde det samme. Differansen mellom hvor ofte menn og kvinner masturberer 

finner man også i yngre utvalg (Das et al., 2009; Gerressu et al., 2008; Laumann et al., 1994; 

Richters et al., 2003). For eksempel finner Gerressu et al. (2008) at 73,0 % av mennene i 

aldersgruppen 16 til 44 rapporterer å ha masturbert den siste måneden sammenlignet med 36,8 

% av kvinnene. Et sentralt spørsmål som utløses av resultatene fra denne studien er hvorfor 
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menn masturberer oftere enn kvinner. Et perspektiv på kjønnsforskjellene er at menn og 

kvinner har ulik grad av sexlyst. Baumeister, Catanese og Vohs (2001) argumenterer for at 

menn har mer sexlyst enn kvinner og begrunner dette med blant annet høyere forekomst av 

masturbasjon hos menn. Videre antar Baumeister (2000) at sosiale faktorer som utdanning, 

religion og miljøet har større innflytelse på kvinners seksuelle lyst enn menns. Kvinners 

seksualdrift er dermed mindre påvirket av biologiske faktorer enn hos menn, og vil være mer 

tilpasningsdyktig til situasjon og kontekst ifølge forfatteren. Dermed vil menns seksuallyst 

være mer konstant over tid og situasjoner, mens kvinner vil kunne tilpasse sin drift ut ifra 

sosiale normer og regler i større grad. Dermed vil eldre menns masturbasjonsmønstre holde 

seg mer stabile, mens eldre kvinner vil justere masturbasjonsfrekvensen etter om kvinnen for 

eksempel er i et parforhold eller om det er sosialt akseptabelt for eldre voksne å masturbere.  

Teorien om seksuelle skript tilbyr en annen forklaring på hvorfor menn masturberer 

mer enn kvinner (Simon & Gagnon, 1986). Wiederman (2005) argumenterer for at kvinner og 

menn kan utvikle forskjelligartete seksuelle skript gjennom reaksjonene fra viktige andre i 

tidlig utvikling. Forfatteren hevder at menn blir sosialisert til et mer positivt forhold til egen 

kropp og seksualitet. Kvinnens seksualitet er i større grad underlagt sosiale restriksjoner. 

Kvinner blir dermed sosialisert til å ha et mer innskrenket seksualliv både for å opprettholde 

sitt rykte og unngå uønsket graviditet. Kvinner seksuelle skript vil dermed i større grad enn 

menns være preget av sosiale restriksjoner på egen seksualitet, noe som muligens kan føre til 

mindre masturbasjon. Videre kan det også tenkes at ulikheter i sosialiseringsprosessen vil 

kunne prege hvordan personen tenker om seksualitetens betydning. Forskjeller i sosialisering 

kan tenkes å føre til at kvinner og menn oftere har forskjellige kulturelle scenarier for hva som 

er passende seksuell adferd (DeLamater, 1987). I følge DeLamater (1987) vil menn oftere, på 

bakgrunn av kjønnsrollemønstre og sosiale normer, kunne utvikle et forhold til seksuell 

aktivitet som metode for å oppnå nytelse. Kvinner vil på en annen side oftere kunne utvikle et 

syn på sex som en handling som innebærer å knytte emosjonelle bånd og være intim med 

partneren sin. Ifølge dette resonnementet vil kvinner kunne anse masturbasjon å være en 

mindre tilfredsstillende seksuell aktivitet enn samleie med en partner. Det er trolig at dette 

ville kunne ført til mindre masturbasjon hos kvinner. Det kan også tenkes at denne ulikheten i 

sosialisering hos menn og kvinner vil kunne påvirke rapporteringen av masturbasjon hos 

kvinner, og at det hos kvinner i mindre grad ville være akseptabelt å oppgi høy frekvens av 

masturbasjon (Gerressu et al., 2008).  
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Diskusjon av Den Konseptuelle Modellen 

I samsvar med den konseptuelle modellen viste det seg at like seksuelle preferanser på 

hvordan og hvor ofte man har seksuell kontakt med partner var en signifikant prediktor for 

hvor ofte menn onanerer. Selv om det har blitt argumentert for at seksuell kompatibilitet trolig 

er en vesentlig faktor som påvirker eldre menns seksuelle uttrykk (Štulhofer et al. 2018), så 

finnes det knapt noe tidligere forskning som ser på sammenhengen mellom masturbasjon og 

seksuell kompatibilitet. I denne foreliggende studien finner man at opplevd likhet i seksuelle 

interesse og preferanser har effekt kun for menn. Dette funnet står i motsetning til en studie av 

yngre voksne hvor man kun fant at seksuell kompatibilitet virket inn på masturbasjonsadferd 

hos kvinner (Klapilová et al., 2015). En mulig forklaring for den negative sammenhengen 

mellom masturbasjon og opplevd like seksuelle preferanser med partner kan være 

kompensasjonsmodellen. Denne modellen går ut på at masturbasjon fungerer som en 

erstatning for samleie med partner for å få utløp for seksuelt begjær (Regnerus et al., 2017). I 

følge denne modell er masturbasjon en måte å tilfredsstille seksuell lyst. Det kan ut ifra denne 

modellen tenkes at menn som opplever mindre harmonerende seksuell interesse og 

preferanser med partner masturberer mer for å få utløp for seksuell lyst. Funnene i denne 

studien samsvarer dermed med tidligere studier som har pekt på at kompensasjonsteorien kan 

bidra med å forklare variasjon i menns masturbasjonsvaner (Das, 2007; Das et al., 2009).  

I samsvar med tidligere forskning på eldre voksne finner man i dette studiet en negativ 

sammenheng mellom alder og masturbasjon hos menn (Lindau et al., 2007). Det kan tenkes 

flere ulike forklaringer på reduksjonen i masturbasjon med alder. Det er for eksempel en 

mulighet at alder kan medføre nedsatt fysisk helse som kan påvirke hvor ofte eldre voksne 

masturberer. Det er også trolig at alder er forbundet med redusert helse og høyere forekomst 

av sykdommer (DeLamater & Moorman, 2007). Tidligere forskning har gitt tvetydige funn 

om hvordan fysisk helse påvirker masturbasjon hos menn. Det er funnet studier som tilsier 

ingen sammenheng (Lindau et al., 2007) og andre som tilsier en negativ sammenheng for 

menn over 70 år (Reece et al., 2010). Nedgang i masturbasjon hos menn kan også trolig 

skyldes de fysiologiske endringene som skjer med alderen hos eldre menn. Reduksjon i 

testosteronproduksjonen som skjer i menns overgangsalder kan gi svekket evne til å oppnå 

ereksjon og orgasme (DeLamater & Friedrich, 2002). Det kan tenkes at dette kan medføre 

redusert lyst til å masturbere hos eldre menn. En annen forklaring på den negative 

sammenhengen mellom alder og masturbasjon kan være generasjonsforskjeller i kulturelle 

scenarier (Kontula & Haavio-Mannila, 2003). I følge dette resonnementet vil ikke eldre 

voksne masturbere mindre med økende alder, men at jo eldre individene er, jo mer 
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konservative kulturelle scenarier har de internalisert (Kontula & Haavio-Mannila, 2003). 

Dermed vil eldre voksne kunne masturbere mindre enn yngre aldersgrupper fordi de er 

sosialisert inn i et samfunn der masturbasjon var mindre akseptabelt. Kontula og Haavio-

Mannila (2003) hypotese tydeliggjør to implikasjoner for fremtidig forskning. Det første 

behovet dreier seg om nødvendigheten av longitudinelle studier på masturbasjon for å 

undersøke nærmere hvordan alder virker inn på individets masturbasjonsadferd. Den andre 

implikasjonen er at effekten av alder kan se annerledes ut for fremtidige eldre voksne som er 

vokst opp med mer liberale holdninger og seksuelle skript enn de eldre voksne deltagerne i 

denne studien. 

Et annet funn i studien var at eldre menn som rapporterte lengre varighet av 

parforholdet de var i, masturberte sjeldnere enn menn som rapporterte kortere varighet av 

parforholdet. Studier som har undersøkt effekten av masturbasjon og lengden på parforholdet 

hos eldre voksne er fåtallig og motstridende. For eksempel fant DeLamater og Moorman 

(2007) ingen sammenheng mellom masturbasjon og lengde på parforhold hos verken kvinner 

eller menn. Andre har i motsetning funnet at masturbasjonsfrekvensen øker i langvarige 

parforhold (Kontula & Haavio-Mannila, 2003).  

Videre viser resultatene fra denne studien en svak positiv effekt på 

masturbasjonsfrekvensen av å bor i en storby blant eldre voksne kvinner og menn. Dette 

samsvarer med tidligere forskning som har sett på hvordan masturbasjon hos yngre voksne er 

relatert til sosiale faktorer, deriblant bosted (Kontula & Haavio-Mannila, 2003; Laumann et 

al., 1994; Richters et al., 2003). Eksempelvis fant Laumann et al. (1994) at masturbasjon er 

positivt relatert til å bo i større byer i et amerikansk utvalg mellom 18 og 59 år. En mulig 

forklaring på at menn og kvinner masturberer mer i storbyer kan være en større variasjon av 

meninger, livsstiler og kulturelt mangfold i byene. Dette vil igjen kunne resultere i at de eldre 

voksne enten innehar eller blir påvirket til å ha mer liberale seksuelle skript og dermed har 

større sannsynlighet for å masturbere enn eldre voksne som er bosatt på mindre steder.  

Avslutningsvis peker denne foreliggende studien på en beskjeden, men signifikant 

positiv sammenheng mellom masturbasjon og symptomer på angst og depresjon hos begge 

kjønn. Dette innebærer at økende symptomer er relatert til mer masturbasjon. Det kan tenkes 

at økende grad av symptomer er et mål på dårligere psykisk helse og redusert grad av opplevd 

lykke. Dermed er funnet i denne studien i overensstemmelse med tidligere forskning om at 

selvrapportert lykke har sammenheng med redusert masturbasjon (Das, 2007). Det vil også 

være nærliggende å anta at økende symptomtrykk vil være forbundet med økt stress, som 

også er vist å være relatert til økt masturbasjon (Zamboni & Crawford, 2003). Det kan tenkes 
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at masturbasjon er en metode både for å redusere stress og ubehag (Zamboni & Crawford, 

2003). Dette kan bidra til å forklare økt masturbasjon ved høyere forekomst av psykiske 

symptomer.  

Hvorfor Forklarer Ikke Den Konseptuelle Modellen Masturbasjon hos Kvinner? 

Resultatene indikerer at den konseptuelle modellen som ble utviklet i denne studien i 

liten grad forklarer variasjon i masturbasjonsfrekvens hos eldre kvinner. Dette indikerer at de 

utvalgte prediktorene i liten grad er i stand til å predikere masturbasjonsaDferd hos eldre 

kvinner. Tidligere studier har sett på hvordan ulike elementer fra individets seksuelle historie 

påvirker masturbasjon (Das, 2007; Das et al., 2009; DeLamater & Carpenter, 2012; Kontula 

& Haavio-Mannila, 2003). Denne forskningen er i tråd med et syn på menneskets utvikling 

over livsløpet som å følge utviklingsstier (trajectories) (Carpenter & DeLamater, 2012). Disse 

utviklingsstiene blir påvirket av de hendelser som skjer i livet til personen og hvilke roller 

individet får gjennom livet i følge forfatterne. Das (2007) fremholder at individets tidligere 

seksuelle erfaring og forhenværende parforhold kan være hendelser som virker inn på 

personens seksuelle utviklingssti og dermed masturbasjonsvaner. Das (2007) argumenterer 

videre for at frekvent masturbasjon kan være et tegn på at en person følger en slik seksualisert 

utvikling. Andre indikatorer på en seksualisert utviklingssti som forfatteren presenterer er 

blant annet tidlig seksuell debut, flere partnere, mer seksuell lyst og flere seksuelle tanke. 

Disse faktorene fant han kunne bidra til å predikere masturbasjonsadferd hos kvinner opp til 

59 år. Andre forskningsfunn samsvarer med dette (Kontula & Haavio-Mannila, 2003; 

Richters et al., 2003). Det er også	vist at masturbasjon er positivt relatert til å andre typer 

seksuelle aktiviteter på egenhånd som for eksempel å se på pornografi (Richters et al., 2003). 

I overenstemmelse med tidligere funn viste også et studie at yngre kvinner med seksuell debut 

før 16 årsalder hadde høyere sannsynlighet for å masturbere (Gerressu et al., 2008). 

Forskningsfunnene nevnt overfor kan bidra til å underbygge hypotesen om at masturbasjon er 

en indikator på en mer seksualisert utviklingssti (Das, 2007), som trolig innebærer mer 

vidsynte seksuelle holdninger og flere seksuelle handlinger. Det er tenkelig at individer som  

følger en seksualisert utviklingssti også masturberer oftere enn voksne som følger en mindre 

seksualisert utviklingssti. En begrensning ved den konseptuelle modellen kan være at den 

ikke i tilfredsstillende grad inkluderer indikatorer på en seksualisert utviklingssti. Den 

konseptuelle modellen i denne studien inneholder komponentene om hvor ofte deltagerne har 

samleie og hvor tilfredse de er med hvor ofte de har samleie. Disse komponentene dekker 

enkelte aspekter ved deltagernes seksuelle historie. Det er likevel trolig at å inkludere 



MASTURBASJON	I	BESTEFORELDREGENERASJONEN	 34	

informasjon om antall seksualpartnere igjennom livet, holdninger til masturbasjon og 

forekomst av seksuelle tanker kunne bidratt til å forklare variasjonen i masturbasjonsadferd 

hos kvinner i mer utstrakt grad. Kvinners seksuallyst er tenkt å være mer tilpasningsdyktig til 

sosiale og relasjonelle aspekter enn menns sexlyst (Baumeister, 2000). Det er derfor mulig at 

den konseptuelle modellen kunne økt sin forklaringskraft ved å favne over variabler fra 

deltagernes tidligere seksuelle og relasjonelle liv.  

Begrensninger ved Datamaterialet 

Masturbasjon er gjennom historien ansett som en handling med lav sosial ønskelighet 

for begge kjønn (Patton, 1986). Seksuelle spørsmål, deriblant også masturbasjon, er sensitive 

temaer i forskningsøyemed (Krumpal, 2013). Generasjonen som ble født og oppvokst i 

etterkrigstiden har blitt preget av mer konservative normer knyttet til seksualitet (Graf & 

Patrick, 2014). Det er trolig at de eldre deltagerne vil kunne oppleve spørsmål og 

seksualvaner og masturbasjon som ytterligere mer sensitive da de kan ha et mer tradisjonelt 

syn på seksualitet. Datamaterialet er basert på spørreskjemaer deltagerne fyller ut selv. Ifølge 

Van de Mortel (2008) er selvrapport om sensitive tema særskilt forbundet med den 

systematiske skjevheten sosial ønskelighetsbias. Sosial ønskelig respons i forskning går ut på 

at deltagere ønsker å fremstille seg på best mulig måte som fører til en generell tendens til å 

respondere etter hva deltagerne tror er sosial aksepterte svar i følge forfatteren. Det er for 

eksempel svært tenkelig at særlig eldre kvinner vil kunne oppleve masturbasjon som 

skamfullt og tabubelagt. Det er utbredt at adferd som ikke ansees som akseptabel blir 

underrapportert (Ringdal, 2018). Dette vil kunne bidra til at resultatene hos kvinner er skjeve 

ved at eldre kvinner systematisk underrapporterer masturbasjon (Gerressu et al., 2008). Det er 

også argumentert for at underrapportering kan skje hos eldre voksne av begge kjønn (Das, 

2007). Selvrapport er på en annen side vist å redusere sosial ønskelighetsbias og gi mer valide 

svar, da deltagerne ikke står overfor en intervjuer (Fenton, Johnson, McManus & Erens, 2001; 

Krumpal, 2013). Det kan likevel argumenteres for at spørreskjemaet som blir benyttet i denne 

studien er utformet på en måte som tar hensyn til at seksualitet er et ømfintlig tema. Blant 

annet er spørsmålet om seksualliv og seksuelle erfaringer plassert mot slutten av 

spørreskjemaet for å redusere tendensen til sosial ønskelighet (Ringdal, 2018).  

En annen begrensning i denne studien er relatert til hvordan masturbasjon måles i 

spørreskjemaet. I spørreskjemaet ble det ikke eksplisitt presisert om spørsmålet om 

masturbasjon kun referer til masturbasjon alene eller om det også referer til masturbasjon med 

en partner. Dette medfører at dataene ikke skiller på om adferden er utført med og uten 
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partner. Enkelte tidligere studier har skilt mellom masturbasjon med partner og alene 

(Herbenick et al., 2010; Richters et al., 2003). Det at man mangler en avklarende terminologi i 

spørsmålsstillingen kan medføre feiltolkninger av den selvrapporterte atferden og kan gi en 

skjev fremstilling av masturbasjonsvaner hos eldre voksne (Choi & Pak, 2005). Det er 

imidlertid sannsynlig at utformingen av spørreskjemaet vil kunne korrigere for dette. 

Spørsmål om samleie er stilt før spørsmålet om masturbasjon, noe som kan bidra til en 

rekkefølgeeffekt (Ringdal, 2018). Dermed er det mulig det virker intuitivt for deltagerne at 

spørsmålet om masturbasjon omhandler masturbasjon uten partner.  

En annen systematisk skjevhet som kan virke inn på dette datamaterialet er 

respondentbias. Respondentbias går ut på at deltagerne som samtykker til å delta i 

undersøkelser om seksualvaner oftere innehar spesifikke egenskaper sammenlignet med 

resten av befolkningen (Dunne et al., 1997). Studier har funnet at deltagere av studier om sex 

har mer liberale holdninger til seksualitet, har tidligere seksuell debut og oftere er mer 

spenningssøkende enn de som takker nei til å delta (Fenton et al., 2001). Siden man ikke 

mottar informasjon om til de som ikke responderer kan dette være en feilkilde (Herbenick et 

al., 2010). Respondentbias kan dermed gjøre at deltagerne som er rekruttert til studiet og som 

svarer på spørreskjemaet er mer seksuelt åpne enn de som ikke responderer, noe som kan 

resultere i en høyere frekvens av masturbasjon i datamaterialet sammenlignet den generelle 

populasjonen. Det ble imidlertid presisert til deltagerne i rekrutteringsprosessen at seksuelt 

inaktive eldre voksne også var viktige for studiets mangfold, noe som kan ha begrenset denne 

tendensen. En annen begrensing ved studien er at sannsynlighetsutvalg kan ha utfordringer 

med å være store nok slik at man kan predikere adferd hos minoritetsgrupper (Fenton et al., 

2001). I denne studien kan dette gjelde både seksuelle, etniske og religiøse minoriteter, da 

datamaterialet hovedsakelig er basert på selvrapport fra heterofile, kristne eller ikke-religiøse 

deltagere. Det er ikke spurt hva slags etnisk bakgrunn deltagerne har, noe man i USA har 

funnet har sammenheng med masturbasjon hos voksne (Laumann et al., 1994; Regnerus et al., 

2017). Det kan imidlertid tenkes at etnisitet vil ha større betydning i en amerikansk 

populasjon enn i Norge. Likevel lever ulike etnisiteter med ulike religioner side om side i 

Norge, også i den eldre delen av befolkningen. Det er i tillegg viktig å presisere at studiens 

utgangspunkt er de eldre voksne som er friske nok til å bo hjemme. Dermed kan resultatene 

være annerledes enn om også institusjonaliserte eldre voksne hadde blitt inkludert i studien.  

 

 



MASTURBASJON	I	BESTEFORELDREGENERASJONEN	 36	

Konklusjon 

Denne studien fant at kvinner og menn masturberer selv i eldre voksenalder. Det 

likevel er en betydelig forskjell i hvor ofte kvinner og menn masturberer. Den største 

prediktoren for at menn masturberte var opplevd ulikhet med partner med hensyn til seksuell 

interesse og preferanser. Eldre menn i langvarige parforhold masturberte mindre enn yngre 

menn med kortere parforhold. Menn og kvinner bosatt i større byer og med høyere forekomst 

av angst- og depresjonssymptomer masturberte oftere sammenlignet med eldre voksne bosatt 

i landligere strøk og med færre rapporterte psykiske symptomer. Som studien viser er 

masturbasjon et normalt og utbredt seksuelt uttrykk hos eldre voksne til tross 

samfunnsmessige forestillinger om at eldre opplever seksualitet som lite viktig for deres 

livskvalitet (Lee et al., 2016). Den store kjønnsforskjellen i masturbasjonsadferd kan tyde på 

ulike seksuelle sosialiseringsprosesser for kjønnene. Det kan tenkes at disse forskjellene vil 

jevnes ut blant nye generasjoner av eldre voksne. Det er trolig at det er mer liberale 

holdninger til masturbasjon hos menn og kvinner i dag enn på 1940- og 1950-tallet da 

deltagerne i dette studiet vokste opp.  

Seksuell aktivitet i eldre år kan være en viktig bidragsyter til å bevare god fysisk og 

psykisk helse blant de eldre (DeLamater, 2012). Masturbasjon kan være en god måte for eldre 

å opprettholde seksuell aktivitet på ved partnertap og som et selvstendig seksuelt uttrykk 

(DeLamater, 2012; W. Masters et al., 1986). Det blir derfor viktig at eldre voksnes seksuelle 

helse blir tematisert i samfunnet og at man jobber mot å fjerne tabuer relatert til seksualitet i 

den eldre delen av befolkningen.  
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