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GENERALSEKRETÆREN OG DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET

GENERALSEKRETÆREN
OG DEN ADMINISTRERENDE
DIREKTØR HAR
ORDET
RFSU's største drivkraft har helt fra starten i 1933 været at forandre
og forbedre menneskers liv ved at øge den seksuelle bevidsthed,
udbrede viden og aflive fordomme. Ved hjælp af seksualoplysning,
undervisning og Opinionsdannelse vil vi øge den seksuelle sundhed
i Norden og på internationalt plan.
Vores organisation er opdelt i tre forskellige
områder: RFSU-forbundet, RFSU AB og
RFSU-klinikken.
Alle områder har forskellige hovedopgaver, men vi arbejder mod det fælles mål at
forbedre menneskers liv. Med Sex, kondomer
og sådan 2016 har vi chancen for sammen
at bidrage med vores omfattende viden og
indsigt i spørgsmål vedrørende sex og samliv.
Ved at undersøge hvordan befolkningen i
Norden tænker i forhold til præventionsmidler, brug af kondomer og sex, får vi værdifuld
viden, som vi bruger i arbejdet med seksualundervisning og produktudvikling.
Hvordan ser anvendelsen af kondomer
ud i de nordiske lande? Hvor mange har

Maria Andersson, generalsekretær

ubeskyttet sex, og hvad er årsagen til, at man
undlader at bruge gummi? For os er det
vigtigt at få svar på disse spørgsmål for bedre
at kunne forstå, hvordan vi kan få flere til at
bruge kondom, blandt andet for at mindske
spredningen af kønssygdomme.
Ud over spørgsmål om brug af kondom
undersøger Sex, kondomer og sådan 2016
også, hvor tilfredse befolkningen i Norden er
med deres sexliv, holdningen til dating via de
digitale medier og til parallelle relationer.
Sex, kondomer og sådan skal være en interessant og opdateret kilde til viden om brug
af kondomer og sexlivet i Norden.
Rigtig god læselyst!
Katarina Knutz, administrerende direktør
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METODE
RFSU's eksperter:

Suzann Larsdotter,
seksualunderviser hos RFSU

SÅDAN HAR VI
UDARBEJDET
RAPPORTEN

Pelle Ullholm,
seksualunderviser hos RFSU

Sex, kondomer og sådan er en tilbagevendende undersøgelse fra
RFSU, som blev gennemført første gang i 2009. Sex, kondomer og
sådan 2016 er baseret på en statistisk undersøgelse, som er udført
af analysefirmaet NORM (NORM Research & Consulting AB) på
vegne af RFSU i januar 2016.
Undersøgelsen blev udført online med et
såkaldt access panel, og i alt deltog 4.260
personer. Udvalgsgrundlaget for respondenterne er personer, som bor i Danmark, Norge,
Sverige og Finland, der er mellem 15 og 65 år,
og som haft sex mindst én gang. Undersøgelsen er nationalt repræsenteret og repræsenterer
et gennemsnit af befolkningen i den aktuelle
målgruppe.
Undersøgelsen omfattede spørgsmål om
baggrundsvariabler som blandt andet alder,

køn, civilstand, boligsituation og brug af kondomer med det formål at udarbejde analyser.
Sex, kondomer og sådan 2016 bygger også
på supplerende analyser og kommentarer fra
RFSU's eksperter, eftersom statistik og tal
kun beskriver en del af undersøgelsesområdet.
Pelle Ullholm og Suzann Larsdotter arbejder
som seksualundervisere i RFSU-forbundet.
Jeanette Brobacke er jordemoder på RFSU's
klinik og har indgående viden om sex, kondomer og andre præventionsmidler.

Jeanette Brobacke,
jordemoder på RFSU-klinikken
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SAMMENDRAG

SAMMENDRAG AF SEX,
KONDOMER OG SÅDAN
2016
Et godt sexliv er noget, der står i høj kurs hos danskerne. Det bekræfter Sex, kondomer og sådan 2016,
hvor over halvdelen svarer, at det er vigtigt. Dog er kun 46 % af danskerne helt tilfredse med deres
sexliv. De vigtigste årsager til, at man er utilfreds med sexlivet, er, at man ikke går tilstrækkeligt ofte i
seng med hinanden, eller at man mangler en partner. Tæt på hver femte danske kvinde svarer også,
at årsagen er, at de kommer for sjældent, og mere end halvdelen af dem har simuleret en orgasme.
Danskerne er gode til at beskytte sig, når
de har sex. Halvdelen bruger en eller anden
form for prævention, når de går i seng med
hinanden, og de mest anvendte præventionsmidler er p-piller, minipiller, p-stav eller
p-ring. 21 procent af danskerne svarer nemlig,
at de ofte anvender denne type beskyttelse.
Det næstmest udbredte form for prævention
er kondomet, som 21 procent af danskerne
bruger jævnligt. De vigtigste grunde til, at
danskerne vælger kondom som præventionsmiddel er at beskytte sig mod graviditet og
kønssygdomme. 23 procent synes også, at
kondomer er en fordel, fordi man så slipper
for at skulle spise hormoner. Når det handler
om ulemper ved kondomer, angiver de fleste
af kondombrugerne, at sexlivet bliver mindre
dejligt og ikke lige så spontant.
Kondomer er et mere naturligt valg for
de unge danskere sammenlignet med de ældre
aldersgrupper. To ud af tre danskere i alderen
21-35 beskytter sig ved sex, og 29 procent
bruger normalt kondom. 42 procent svarer
også, at de brugte kondom sidste gang, de
havde sex med en ny partner. Unge danskere
er samtidig de dårligste i Norden til at have

kondomer klar. Kun 15 procent svarer, at de
altid har et kondom på sig, sammenlignet
med finnerne i samme aldersgruppe, hvor 34
procent svarer det samme.
Sex, kondomer og sådan viser også, at
hver 20. dansker har været utro. I de seneste
år har fem procent af danskerne haft en
anden seksuel relation, som deres partner ikke
kendte til og sandsynligvis ikke ville bryde
sig om. Den vigtigste grund til, at man har
haft sex med en person uden for sit forhold,
er, at man var liderlig, hvilket 39 procent af
danskerne svarer. Men der kan være forskel
på, hvad man betragter som utroskab. Næsten
seks ud af ti synes, at det er utroskab, hvis ens
partner har webcam-sex eller bliver forelsket i
en anden på nettet. Cirka halvdelen definerer
også sexchat, flirt på nettet eller det at mødes
med en, man har haft kontakt med på nettet,
som utroskab.
I Danmark er det blevet stadig mere
almindeligt at bruge internettet til at knytte
seksuelle relationer. Sex, kondomer og sådan
2016 viser, at hver tredje single har anvendt
en dating- eller sexside/-app det seneste år.
Årsagerne hertil er mange, men den mest

almindelige er at finde en partner. Sex, kondomer og sådan viser også, at en relativt lille
andel af singlernes sexpartnere det seneste år,
er personer, man har mødt gennem en datingeller sex-app. 67 procent af de danske singler
oplyser, at ingen af deres sexpartnere i det
seneste år er personer, som de har fået kontakt
til via en app.
Samtidig med at mange er positivt
indstillede over for datingsider og -apps som
værktøjer til at knytte relationer, så bruger
mange også internettet til at se på pornografiske billeder og film.
I Danmark har 35 procent set på erotik eller
pornografi på internettet på et eller andet
tidspunkt i løbet af det seneste år. Den højeste
andel, som bruger internettet til af finde onani-inspiration, finder man blandt mændene.
I Danmark er det 58 procent af mændene,
som oplyser, at de har surfet på nettet med det
formål at finde materiale at onanere til. Dette
kan sammenlignes med kvinderne i landet,
hvor 49 procent svarer det samme.
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– Det er udbredt viden, at kondomer giver
god beskyttelse, og langt de fleste stoler på
kondomet som beskyttelse. Derimod halter
det med selve adfærden. Det vigtigste for os
er, at flere vælger at bruge kondom med en
ny partner.
Pelle Ullholm, seksualunderviser RFSU

KAPITEL 1 BRUG AF KONDOMER I NORDEN

KONDOMER ER
POPULÆRE I NORDEN
Når befolkningen i Norden er aktive på lagnerne, er kondomet en af de mest almindelige måder at
beskytte sig på. I Sex, kondomer og sådan 2016 oplyser nemlig ca. hver femte dansker, svensker og
nordmand, at de normalt bruger kondom. Finnerne er Nordens flittigste kondombrugere – her vælger
hver fjerde person kondom, når de gerne vil beskytte sig ved sex.
I Sverige og Finland er kondomer den mest
almindelige form for beskyttelse, efterfulgt
af p-piller. I Danmark og Norge er det lige
omvendt. Fælles for alle lande er dog, at
mere end hver tredje person ikke bruger
nogen form for beskyttelse, når de har sex.
Blandt dem er majoriteten ældre end 50 år.
Hos de unge er tallet for dem, der stoler på
afbrudt samleje eller såkaldt "sikre perioder",
forholdsvist lavt og når kun op på ganske få
procent.
Kondomer som beskyttelse mod
kønssygdomme og graviditet er det
mest almindelige valg.
Ifølge Sex, kondomer og sådan 2016 er de to
vigtigste grunde til at bruge kondom, at man
ønsker at beskytte sig mod kønssygdomme
og graviditet. I Sverige og Norge er den mest
almindelige grund til at bruge kondom, at
man ønsker at beskytte sig mod graviditet,
oplyser hhv. 45 og 44 procent. I Finland og
Danmark er det i stedet kønssygdomme, som
er den vigtigste grund, her er tallet hhv. 48 og
47 procent.
Når kondomer slet ikke er med inde i
billedet, skyldes det hos mere end halvdelen af
de adspurgte ofte, at man er i et fast forhold
og derfor ikke føler, at man har brug for
beskyttelse. Når det handler om sex med en
ny partner, oplyser mange dog, at de bruger
kondom. Finland er bedst – her bruger halv-

delen kondomer, derefter kommer Danmark
med 40 procent, Sverige med 38 procent og
Norge med 33 procent.
Selvom de største fordele ved at bruge
kondom angives til at være, at man slipper for
at bekymre sig om kønssygdomme, så er tallet
faldet fra omkring 70 procent til 57 procent,
siden RFSU gennemførte Sex, kondomer
og sådan i de nordiske lande første gang i
2009 . Omkring 20 procent af de adspurgte
mener, at de heller ikke er nervøse for at få en
kønssygdom.
- Statistikken viser, at flere unge får seksuelt overførte infektioner i dag. Hvis dette sker
i en kombination med, at færre vælger at lade
sig teste, så har vi en udfordring, siger Jeanette
Brobacke, der er jordemoder på RFSU
klinikken.
27 procent af svenskerne og finnerne
synes også, at en af fordelene ved kondomer
er, at man slipper for at skulle spise hormoner. I Danmark er dette tal lavt, hvilket også
afspejles i, at kun 11 procent af danskerne
oplyser, at de ikke ønsker at bruge hormonelle
præventionsmidler. Dette kan sammenlignes
med Finland, hvor tallet er 20 procent, og
i Norge og Sverige, hvor det ligger på 16
procent, for dem, der fravælger hormonbaserede alternativer. Mange ser andre fordele ved
at bruge kondom. 21 procent af nordmændene og 23 procent af finnerne foretrækker
kondomer for at undgå griseri. Kondomet

opleves også af mange som enkelt, smidigt og
trygt at bruge. En ændring i Sex, kondomer
og sådan 2016, der skiller sig ud, er, at næsten
hver fjerde person i de nordiske lande i dag synes, at det er ukompliceret at bruge kondom.
Siden 2009 har dette tal ellers ligget konstant
på maksimalt seks procent.

HURTIGE FAKTA:
• Kondomer og p-piller er de mest
almindelige præventionsmidler i
Norden.
Finnerne er bedst til kondomer,
29 procent bruger normalt kondom, derefter følger de øvrige
lande med omkring 20 procent.
• Den mest almindelige grund
til at bruge kondom er, at man
ønsker at beskytte sig mod
graviditet og kønssygdomme.
• Næsten ingen synes, at det
er pinligt eller ødelægger
spontaniteten at foreslå kondom.
• Finnerne er bedst til at bruge
kondomer sammen med en ny
partner, nordmændene dårligst.
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- Det er meget positivt,
at flere synes, det er
ukompliceret at bruge
kondom. Når valget om at
bruge bruge kondom ikke
støder på forhindringer,
vil flere træffe dette
valg. Hvis en person
derimod bliver bange for
at mislykkes, kan han
eller hun blive bekymret
for rejsningen eller det
indtryk, man giver som
sexpartner. Så bliver
kondomet let fravalgt.
Pelle Ullholm,
seksualunderviser RFSU

Ikke lige så godt med kondom som uden
Når det handler om ulemper ved kondomer,
angiver de fleste af kondombrugerne, at sex
oplevelsen bliver mindre dejlig og ikke lige så
spontan. De opleves også som en frustrerende
afbrydelse i seksualakten og besværlige at
bruge. 46 procent af svenskerne og 50 procent
af nordmændene angiver, at det skyldes, at det
er dejligere uden kondom. Blandt danskerne
og finnerne er tallet hhv. 52 og 46 procent.
Andelen, som fravælger kondomer, fordi de
føler, at gummi ødelægger spontaniteten, er
halveret siden 2009 i samtlige nordiske lande
og ligger nu på omkring fem procent. Næsten
ingen af de adspurgte, som ikke bruger kondom, synes, at det er pinligt at foreslå.
- Et tip til dem, der synes, at det føles
10

som en afbrydelse, når kondomet skal sættes
på, er at lade kroppene være tæt på hinanden
hele tiden. Kærtegn den andens lår eller kys
partneren i nakken. På den måde mindsker vi
følelsen af afbrydelse, siger Pelle Ullholm.
En forudsætning for at kunne bruge
kondom i kampens hede er, at man har et ved
hånden. Her er finnerne bedst, 27 procent
har altid et kondom klar, mens danskerne
er dårligst med 13 procent. Samtidig er det
også danskerne, som oftest i Norden springer
kondomet over i kampens hede, oplyser 22
procent sammenlignet med finnerne, hvor
dette tal ligger på 13 procent. I Sverige og
Norge er det tilsvarende tal 17 procent.
- Det er en del af en god strategi at have et
kondom med. Så er man bevidst og forberedt

på, at der kan opstå sex med samleje. Hvis
man forestiller sig dette, bliver man tryggere
og mere sikker i forhold til sex og valg af
kondom, siger Suzann Larsdotter.
Når det handler om, hvordan man opfatter en person, der foreslår kondom i forbindelse med sex, er det egenskaberne ansvarlig,
voksen og hensynsfuld, som topper listen. Det
stemmer desuden relativt godt overens med,
hvordan respondenterne selv tror, de bliver
opfattet, hvis de foreslår kondom, hvor det
også er positive egenskaber, der får den højeste
rangering. Det er dog mere almindeligt, at
man selv tror, at man bliver opfattet som
kedelig, usexet og nørdet, i forhold til hvordan
respondenterne angiver, at de selv opfatter en
person, der tager initiativ til brug af kondom.

KAPITEL 1 BRUG AF KONDOMER I NORDEN
HVILKEN PRÆVENTION BRUGER
DU SOM REGEL?
SVERIGE

HVILKE AF FØLGENDE ER GRUNDE TIL, AT DU HAR VALGT KONDOM SOM PRÆVENTION?
SVERIGE

1% 6%
4%

FINLAND

NORGE

DANMARK

20 %

Beskyttelse mod graviditet

45 %
46 %
44 %
45 %

3%
36 %
14 %

Beskyttelse mod
kønssygdomme

40 %
48 %
35 %
47 %

9%
2% 5%

FINLAND
2%

For ikke at være
bekymret bagefter

8%

25 %
29 %
27 %
24 %

25 %

Beskyttelse mod hiv
33 %

23 %
31 %
27 %
27 %

4%

Af hensyn til hinanden

23 %
12 %

14 %
1%

NORGE

1%

1%

16 %
26 %

11 %

9%

Kondomer er et enkelt/
ukompliceret indslag
under samlejet

17 %

4%

3%

23 %
21 %
28 %
22 %

Kondomer er det eneste
naturlige valg for mig

17 %
14 %
16 %
10 %

18 %

34 %

10 %

2% 3%

DANMARK
3%

Vil ikke bruge
forebyggende midler, der
indeholder hormoner

16 %
20 %
16 %
11 %

Fordi min partner vil

8%

9%
11 %
11 %

17 %

9%
4%

For at undgå griseri

8%
23 %
21 %
6%

36 %
21 %

1%

2%

8%

Kondom
Både kondom og et andet præventionsmiddel
P-piller / mini-piller / P-stav / P-ring
Fortrydelsespiller
Spiral

Jeg anvender en anden
præventionsmetode,
men føler mig ikke
100 % sikker på den
Har prøvet en anden
præventionsmetode, som
jeg ikke brød mig om eller
ikke havde det godt med
Jeg har svært ved at
huske at tage p-piller

Stoler på afbrudt samleje
Stoler på "sikker periode"
Bruger ikke nogen beskyttelse
	Jeg/min partner er/prøver at blive gravid.
Vi bruger derfor ingen beskyttelse
Præventionsmiddel-app
Andet

5%
4%
4%
2%
5%
10 %
3%
4%
1%
1%
4%
2%

Andet

3%
2%
2%
3%

Kondomer anvendes primært
til at forebygge graviditet
Andelen af personer, som bruger kondomer som beskyttelse mod kønssygdomme, er mindsket med næsten 10
procent siden 2010. Beskyttelse mod
uønsket graviditet er fortsat den vigtigste grund til brug af kondomer. Mange
kvinder fortrækker også kondomer for
at slippe for at bruge hormonbaserede
præventionsmidler.

Kondomer er den mest almindelige
præventionsmetode
Finnerne bruger kondomer i højere udstrækning sammenlignet
med de andre nordiske lande. De flittigste kondombrugere er
personer under 36 år. Blandt personer, som er i et fast forhold,
er der betydeligt flere, som ikke bruger nogen form for beskyttelse,
sammenlignet med singler.
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KAPITEL 1 BRUG AF KONDOMER I NORDEN
HVILKE ULEMPER SER DU VED KONDOMER SOM PRÆVENTION?
SVERIGE

FINLAND

NORGE

DANMARK

Ikke så dejligt som
uden kondom

46 %
46 %
50 %
52 %

Besværlig afbrydelse
under samlejet

36 %
15 %
32 %
36 %

Man kan ikke være
lige så spontan

36 %
40 %
42 %
44 %

Besværligt at bruge

18 %
15 %
17 %
24 %

Pinligt at købe

11 %
10 %
15 %
11 %

Lugter dårligt

10 %
16 %
15 %
11 %

Svært at vide, hvilket
kondom der passer til mig

6%
5%

Sex er ikke lige så godt med kondom som uden

9%
7%

Der er ikke altid kondomer,
når jeg vil købe

Pinligt at foreslå kondom

Næsten hver anden af de adspurgte synes, at den største ulempe
ved kondomer er, at det ikke er lige så dejligt at have sex med
kondom som uden. I Danmark er det også hver fjerde person,
som synes, at kondomet er besværligt at bruge. Det er dog få
personer, som synes, at det er pinligt at foreslå brug af kondomer.

4%
7%
2%
2%
4%
5%
7%
5%

Ingen af ovenstående

22 %
20 %
18 %
15 %

BRUGTE DU/I KONDOM, SIDSTE GANG, DU HAVDE SAMLEJE
MED EN NY PARTNER?
SVERIGE

FINLAND

NORGE

JEG TÆNKER IKKE PÅ KONDOMER I KAMPENS HEDE.

DANMARK
SVERIGE

Nej

48 %

17 %

39 %
54 %
48 %

Ja

FINLAND
13 %

38 %
50 %
33 %

NORGE
17 %

40 %

Ved ikke/kan ikke huske det

14 %
11%
13 %
13 %

Størstedelen blæser på kondomet med nye
sexpartnere
Antallet af personer, som har brugt kondom ved det seneste
samleje med en ny person, er faldet sammenlignet med 2013.
I Finland er man bedst til at finde kondomet frem sammen med
nye sexpartnere, mens kun hver tredje nordmand har gjort dette
de seneste gange, de gik i seng med en ny person.
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DANMARK
22 %

Så mange blæser på kondomet i kampens hede.
Når det bliver hedt, kan det være besværligt at foreslå kondom,
og nogle gange glemmer man måske at finde gummiet frem.
I Danmark svarer hver fjerde, at de dropper kondomet i kampens
hede. Personer under 36 år er dårligst til at finde kondomet frem.

KAPITEL 1 BRUG AF KONDOMER I NORDEN
HVORDAN TROR DU, AT DU BLIVER OPFATTET, HVIS DU
FORESLÅR KONDOM?

HVORDAN OPFATTER DU EN PERSON, SOM FORESLÅR KONDOM?
Diagrammet viser et udvalg af svaralternativer

SVERIGE

FINLAND

NORGE

DANMARK
Ansvarsbevidst

68 %
78 %

54 %
55 %
53 %
56 %

70 %
71 %

Voksen

43 %
55 %
52 %

28 %
36 %
36 %
31 %

45 %

Hensynsfuld

41 %
49 %

26 %
27 %
26 %

41 %
48 %

33 %

Erfaren

29 %
36 %
31 %

17 %
22 %
21 %
17 %

26 %

Selvsikker

24 %
26 %
29 %
26 %

Ansvarsbevidst,
voksen og
hensynsfuld
En person, som foreslår
kondom, forbindes primært
med positive værdiord som
ansvarsbevidst, voksen eller
hensynsfuld. Cirka en fjerdedel af de adspurgte oplever
også personen som selvsikker. Finland har den højeste
andel, der opfatter personer,
som foreslår gummi, som
erfaren. Kun én procent af
befolkningen i Norden synes,
at den, der tager kondomet
frem, er pinlig.

15 %
15 %
21 %
17 %

Kærlig

12 %
16 %
8%
10 %

8%
5%
8%
8%

5%
6%
5%
5%

Sexet

6%
7%
3%
4%

4%
7%
4%
3%

En, som har kønssygdomme

6%
4%
6%
5%

3%
2%
3%
2%

Kedelig

5%
2%
4%
2%

3%
2%
2%
2%

Usexet

5%
4%
4%
4%

Sådan tror man,
at man selv bliver
opfattet
Der er forskel på, hvordan
man tror, man selv bliver opfattet, og hvordan man ser på
en anden person, som finder
kondomet frem. Selvom
størstedelen af befolkningen
i Norden synes, at en person,
der foreslår kondomer, er
ansvarsbevidst, hensynsfuld
eller voksen, er det betydeligt
færre, som tror, at de selv
bliver opfattet som ansvarlige, hvis de tager initiativ til at
bruge kondom. Man er også
mere tilbøjelig til at se sig
selv som kedelig eller nørdet.

KAPITEL 2 UNGE VOKSNES SEXLIV

UNGE – BEDST TIL AT
BESKYTTE SIG MED
KONDOMER
Næsten halvdelen af alle unge voksne er tilfredse med deres sexliv, men peger samtidig på, at der
er seksuelle bremseklodser. Ofte følges stress og uro af dårligt selvværd og manglende sexlyst. Unge
voksne i Norden er også omhyggelige med at beskytte sig, når de har sex, og hver tredje bruger
normalt kondom. Sex, kondomer og sådan 2016 viser, at personer i alderen 21-35 år er mere
frekvente kondombrugere end de ældre, og mange har altid et kondom ved hånden.
I alle fire nordiske lande bruger tæt på syv
personer ud af ti i aldersgruppen 21-35 år
normalt en eller anden form for prævention.
I Finland og Danmark er andelen højest, hvor
hele 76 procent angiver, at de bruger prævention. Kondomer er et mere naturligt valg for
de unge voksne sammenlignet med de ældre
aldersgrupper. Finnerne er bedst til at bruge
kondomer ved sex, og hele 39 procent af de
unge voksne i landet svarer, at de normalt
bruger kondom. I de andre nordiske lande er
brugen af kondomer dog lavere. 30 procent
af de unge voksne i Sverige og Norge bruger
normalt kondomer ved sex. I Danmark er
tallet 29 procent.
Stress og dårligt selvværd stikker dog
en kæp i hjulet
Næsten hver anden person i aldersgruppen
21-35 år i Norden svarer, at de er tilfredse
med deres sexliv. På trods af dette er der visse
elementer, der kan have en negativ indvirk14

ning. Blandt de unge voksne er det hver
tredje person, som synes, at stress og uro har
stor indvirkning på sexlivet. En ud af fem
angiver, at dårligt selvværd har en stor negativ
indvirkning på sexlivet. Her er der stor forskel
mellem aldersgrupperne, og generelt set er der
fire gange flere unge end ældre, der oplever
dårligt selvværd ved sex. Tallet er højest i
Sverige, hvor 23 procent af de yngre svenskere
siger, at deres lave selvværd påvirker sexlivet.
– Seksuelt selvværd handler om tillid til
sig selv. Om ganske enkelt at føle sig godt
tilpas i en seksuel relation. Det er vigtigt at
reflektere over, hvilke forventninger der er
ens egne, og hvilke der kommer udefra. Tager
man udgangspunkt i fakta eller forestillinger
om andres fantastiske sexliv? Ofte kan det
skyldes, at man ikke har en åben dialog med
sin seksualpartner. Fokuser på det positive, og
vis, hvad du kan lide ved at tage initiativ til
det, siger Pelle Ullholm, der er seksualunderviser hos RFSU.

Mange unge bekymrer sig om deres kønsorganers udseende. Sex, kondomer og sådan 2016
viser, at omkring halvdelen af personerne i
aldersgruppen 21-35 år i Norden har det godt
med, hvordan deres kønsorganer ser ud.
Blandt dem, der er utilfredse med deres
sexliv, er den hyppigste forklaring, at man
ikke har sex tilstrækkeligt ofte. Tre ud af ti
unge voksne i Norden svarer, at de er utilfredse med deres krop. Det er mest almindeligt
i Finland, hvor 33 procent i aldersgruppen
21-35 år, angiver, at årsagen til, at man er
utilfreds med sit sexliv, er, at man ikke er
tilfreds med sin egen krop. Derefter kommer
Norge med 32 procent, efterfulgt af Danmark
(28 procent) og Sverige (24 procent).
Kondomer – en klog beslutning, når
man går i seng med en ny partner
Når man går i seng med en ny sexpartner, er
det godt at bruge kondom, eftersom man ofte
ikke er sikker på, om den pågældende person

– Piger tænker mest over skamlæbernes
udseende, mens drengene tænker mere på
penisstørrelsen. Det er et stort problem, at
der ikke findes billeder af uretoucherede
kønsorganer, og at idealet derfor i stedet
primært stammer fra medierne og
pornoens verden. Forskning viser, at man
får større seksuel selvtillid, højere seksuel
tilfredsstillelse og i sidste ende bedre sex,
hvis man har genitalt selvværd.
Pelle Ullholm, seksualunderviser RFSU

HURTIGE FAKTA
• 55 procent af de unge voksne i
Danmark og 58 procent de unge
er smittet med eventuelle kønssygdomme.
Sex, kondomer og sådan 2016 viser, at unge
voksne i Norden er bedre end ældre til at
bruge kondomer ved nye seksualkontakter.
Næsten seks ud af ti finner i aldersgruppen
21-35 år bruger kondomer sammen med
nye sexpartnere, hvilket er det højeste tal i
Norden. Derefter kommer svenskerne med 43
procent og danskerne med 42 procent. Norge
har det laveste antal personer, som ikke bruger
kondomer. Kun fire ud af ti af de unge voksne
i Norge angiver, at de bruger kondom, når de
har sex med en ny partner. I forhold til alle
aldersgrupper er de unge også bedst til altid
at have et kondom ved hånden. I Finland er
andelen højest, hvor hver tredje svarer, at de
altid har kondomer.
Men selvom unge voksne generelt er
gode til at have kondomer ved hånden, er
der flere yngre end ældre, som springer dem
over i kampens hede. Det er mest almindeligt
hos danskerne, hvor ca. hver fjerde vælger at

springe kondomet over, når det bliver hedt
sammen med partneren. En del synes, at
der er negative aspekter ved kondomer, som
bevirker, at de fravælges. I Danmark synes
35 procent af de unge voksne, at de negative
sider ved kondomer vejer tungest, hvilket er
flest i Norden. I Norge er tallet 31 procent
og i Sverige 31 procent. Kun 13 procent af
finnerne fravælger kondomer på grund af
deres negative sider.
– Altid at have et kondom med sig er en
måde at tænke på og føle sig forberedt, hvis
der opstår mulighed for sex. Tænk også over,
at Sex, kondomer og sådan viser, at personer,
som tager initiativ til kondomer, også opfattes
som erfarne og selvsikre sexpartner, siger Pelle
Ullholm.

voksne i Finland synes, at den
største fordel ved kondomer er
ikke at blive gravid eller at gøre
sin partner gravid.
• Tæt på tre ud af ti unge voksne
finner foretrækker at bruge kondom for at undgå hormonbaserede præventionsmidler.
• Halvdelen af alle unge voksne i
Norden synes, at de har let ved
at tale med deres partner om,
hvornår de gerne vil have sex.
• Hver tiende unge voksen i Norden
svarer, at deres sexliv påvirkes
negativt, fordi partneren bruger
for meget tid på mobilen, tabletten eller computeren.
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KAPITEL 2 UNGE VOKSNES SEXLIV
HVILKEN TYPE PRÆVENTION BRUGER DU SOM REGEL?
Diagrammet viser et udvalg af svaralternativer

SVERIGE

FINLAND

NORGE

DANMARK

P-piller / mini-piller /
P-stav / P-ring

27 %
29 %
32 %
41 %

Kondom

25 %
35 %
23 %
22 %

Bruger ikke nogen
beskyttelse

14 %
12 %
13 %
12 %

Jeg/min partner er gravid/
prøver at blive gravid.
Vi bruger derfor
ingen beskyttelse

9%
6%
7%
8%

Spiral

8%
8%
8%

Unge finner er bedst til at bruge kondomer

5%

Stoler på afbrudt samleje

Personer i alderen 21-35 år bruger primært hormonbaserede præventionsmidler, fx p-piller.
Hvis man ser på brugen af kondomer, er de unge generelt bedre end de ældre. Hver tredje
unge voksen i Norden siger, at de normalt bruger kondom ved samleje, og finnerne er bedst,
hvor 39 procent normalt beskytter sig med kondom ved sex.

5%
1%
3%
2%

Både kondom og et andet
præventionsmiddel

Præventionsmiddel-app
(f.eks. Natural Cycles,
P Tracker)

5%
4%
7%
7%
3%
0%
0%
0%

ANGIV, HVOR GODT DU SYNES, DE FØLGENDE UDSAGN SVARER
TIL DIN OPFATTELSE:
SVERIGE

FINLAND

Der er ulemper ved
kondomer, som får mig
til at fravælge kondomer

NORGE

DANMARK

BRUGTE DU/I KONDOM, SIDSTE GANG DU HAVDE SAMLEJE MED
EN NY PARTNER?
SVERIGE

FINLAND

NORGE

DANMARK

Ja

31 %
13 %

43 %
58 %

31 %

40 %
42 %

35 %

Jeg har altid et
kondom ved hånden

25 %
34 %

Nej

46 %
31 %

27 %

52 %
48 %

15 %

Jeg tænker ikke
på kondomer i
kampens hede.

Ved ikke/kan ikke huske det

22 %
16 %
23 %
27 %

Mange unge har altid et kondom ved hånden
Unge voksne i Norden er gode til at bruge kondom, og hver fjerde
har altid et kondom ved hånden. I Finland er andelen højere, hvor
34 procent svarer, at de altid har kondomer. På trods af dette er
der mange, som undlader at hive gummiet frem, når det bliver
hedt. Det er mest almindeligt blandt unge voksne i Danmark, hvor
hele 27 % siger, at de springer kondomer over i kampens hede.
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11 %
11 %
8%
10 %

Halvdelen bruger kondom sammen
med en ny partner
Cirka halvdelen af Nordens unge voksne bruger kondom ved
samleje med en ny partner. Bedst er finnerne, hvor hele seks ud
af ti unge voksne vælger at hive kondomet frem. Præcis som for
tre år siden, da Sex, kondomer og sådan blev gennemført sidst,
er nordmændene dårligst i Norden. Det er værd at notere, at
stadig flere i Norden vælger kondomer, når de har sex med en ny
partner. Sammenlignet med for tre år siden er tallet steget med
10 procentpoint (fra 30 procent i 2013 til 40 procent i 2016).

KAPITEL 2 UNGE VOKSNES SEXLIV
I HVOR HØJ GRAD ER DU ENIG I FØLGENDE UDSAGN?
Diagrammet viser et udvalg af svaralternativer

SVERIGE

FINLAND

NORGE

DANMARK

Sex er vigtigt for mig

64 %
61 %
65 %
61 %

Jeg føler mig godt
tilpas med udseendet
på mit kønsorgan

Unge er mere tilfredse med
sexlivet end ældre

56 %
60 %

Hver anden unge voksen i Norden er
tilfreds med sit sexliv. Det er en stor
forskel i forhold til de ældre aldersgrupper, hvor kun hver tredje person
svarer, at de er tilfredse med sexlivet.
Unge i Norden synes også i højere grad
end de ældre, at sex er vigtigt. I både
Sverige og Norge angiver to ud af tre
personer i aldersgruppen 21-35 år,
at sex er vigtigt for dem.

56 %
55 %

Jeg synes, at det er
let at tale med min
partner om, hvordan
jeg gerne vil have sex

55 %
50 %
50 %
50 %

Jeg er tilfreds
med mit sexliv

48 %
47 %
50 %
46 %

ER DER NOGET, SOM HAR STOR NEGATIV INDFLYDELSE PÅ DIT SEXLIV?
SVERIGE

FINLAND

NORGE

DANMARK

Ja, stress/uro

30 %
28 %
28 %
26 %

Ja, dårligt selvværd

23 %
22 %
19 %
15 %

Ja, manglende sexlyst

23 %
19 %
17 %
21 %

Ja, mangler sexpartner

16 %
17 %
15 %
17 %

Ja, børnene tager masser
af tid og energi

13 %
15 %
14 %
10 %

Ja, problemer i forholdet

10 %
10 %
9%
8%

Ja, sundhedsproblemer/
sygdom

Stress og uro har størst
negativ indvirkning på
sexlivet

10 %
8%
11 %
7%

Ja, (for meget) alkohol

8%
4%
6%
5%

Ja, min partner bruger
for meget tid med sin
mobil/tablet/computer
Ja, min partner bruger for
meget tid på hobby/arbejde

Nej, mit sexliv påvirkes
sjældent/aldrig af
faktorer udefra

8%
11 %
9%
9%
6%
7%
5%
6%
18 %
18 %
14 %
16 %

Det er tydeligt, hvad der primært påvirker de unge voksnes sexliv negativt.
I alle fire lande topper stress og uro
listen over de faktorer, som har størst
indvirkning. En ud af fem angiver også,
at dårligt selvværd påvirker sexlivet negativt, og generelt set er der fire gange
flere unge end ældre, der oplever dårligt selvværd ved sex. Hver sjette unge
i Norden kan dog prise sig lykkelig, for
de svarer, at deres sexliv sjældent eller
aldrig påvirkes af faktorer udefra.
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– Der er mange grunde
til, at man simulerer en
orgasme. Nogle gange
lægges der vægt på
udseendet i stedet for
at fokusere på kropslig
nydelse. Mange kvinder
og mænd simulerer for at
lade personen vide, at de
har gjort det godt, eller ud
fra en uvilje mod at såre
den anden .
Suzann Larsdotter,
seksualunderviser
hos RFSU

KAPITEL 3 SEXLIVET I NORDEN

DET ER DEJLIGT AT GÅ
I SENG MED HINANDEN
– MEN FÅ ER HELT
TILFREDSE
Sex er vigtigt i Norden, men få er helt tilfredse med deres sexliv. De vigtigste grunde er, at man ikke
går tilstrækkeligt ofte i seng med hinanden, eller at man mangler en partner. Kvinderne svarer også,
at de kommer for sjældent, og mere end halvdelen af dem har simuleret en orgasme – primært for at
afslutte samlejet eller for at undgå, at partneren skal føle sig mislykket i sengen.
Et godt sexliv er i høj kurs blandt befolkningen i Norden. Det bekræfter Sex, kondomer
og sådan 2016, hvor majoriteten, 58 procent,
svarer, at det er vigtigt. I aldersgruppen 21-35
år er andelen højest, hvor mere end seks ud af
ti angiver dette. Men selvom mange rangerer
sex som en vigtig del af tilværelsen, er mange
utilfredse med deres eksisterende sexliv.
Tilfredsheden i forhold til sexlivet er
blevet mindre, siden Sex, kondomer og sådan
blev gennemført i 2010. For seks år siden
angav 48 procent af de adspurgte, at de var
tilfredse med deres sexliv, i dag er tallet 45
procent for Norden. Svenskerne og nordmændene er mindst tilfredse, hvor kun 44
procent er helt eller meget enige i udsagnet
om, at man er tilfreds med sexlivet. Danskerne og finnerne er mest tilfredse (46 procent).
Tilfredsheden er meget lige mellem kønnene,
men kvinderne er mere tilfredse med sexlivet
end mændene i både Danmark og Sverige
(hhv. 50 og 48 procent).
Den vigtigste grund til, at man er utilfreds, er, at man ikke går i seng med hinanden
tilstrækkelig ofte – dette svaret i alle nordiske
lande. Manglende partner er den næst mest
almindelige årsag, efterfulgt af at ens partner
ikke har lyst til sex lige så ofte som en selv.
Blandt mændene er der betydeligt flere, som
føler, at deres sexliv er dårligere, fordi deres
partnere ikke har lyst til sex lige så tit, som
de har. Blandt kvinderne er der mange, som
svarer, at dårligt selvværd påvirker sexlivet
negativt, og der er også betydeligt flere kvin-

der, som peger på manglende sexlyst som et
problem.
- En af anledningerne til kvindernes lavere
sexlyst kan være, at de sjældent eller aldrig får
orgasme. Samleje giver ikke kvinder orgasme i
samme udstrækning som mænd. Bedre sex giver større sexlyst, og man får lyst til sex oftere,
siger Suzann Larsdotter, der er seksualunderviser hos RFSU.
Kvinderne vil gerne komme oftere, men
simulerer for at afslutte samlejet
Tæt på hver femte kvinde føler også, at den
vigtigste grund til, at de ikke er tilfredse
med sexlivet er, at de sjældent eller aldrig får
orgasme. Her er stor forskel mellem kønnene,
hvor 17-21 procent af kvinderne sjældent
eller aldrig får orgasme, mens dette tal for
mændene ligger på mellem en og fem procent
i de nordiske lande.
- Hvis det ikke skal være nødvendigt for
kvinderne at simulere, skal vi tage viden om
klitorissens betydning alvorligt. For at kvinder
skal kunne få orgasme lige så ofte som mænd,
skal måden man har sex på inkludere direkte
stimulering af klitoris. Det er nøglen til kvinders orgasme, siger Suzann Larsdotter.
Kvinderne er utilfredse med sexlivet på
grund af manglende orgasmer, og det afspejler
sig i statistikken om, hvor mange der har
simuleret en orgasme. Mere end halvdelen
af kvinderne har gjort dette på et eller andet
tidspunkt, og mere end hver tiende gør det
ofte eller hver gang. I Finland er denne adfærd

mest almindelig, hvor hele 60 procent af
kvinderne har simuleret en orgasme. Men
det er ikke kun kvinderne, som iscenesætter
deres nydelse. Næsten 20 procent af mændene
i Norden har også simuleret en orgasme på
et eller andet tidspunkt. De mest almindelig
årsager til, at man simulerer, handler om, at
man ønsker at afslutte samlejet, og at man
ikke ønsker, at partneren føler sig mislykket.

HURTIGE FAKTA:
• 59 procent af finnerne synes, at
sex er vigtigt.
• 48 procent af kvinderne i Sverige
er tilfredse med sexlivet, mens
tallet hos de svenske mænd er
40 procent.
• 29 procent af de danske kvinder
angiver, at de er utilfredse med
sexlivet, fordi de mangler lyst.
• I Danmark og Finland har 39
procent simuleret en orgasme, 12
procent af disse personer gør det
ofte eller hver gang, de har sex.
• Tæt på halvdelen (45 %) af dem,
der har simuleret en orgasme
i Sverige, har gjort det for at
afslutte samlejet.
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KAPITEL 3 SEXLIVET I NORDEN
JEG ER TILFREDS MED MIT SEXLIV
SVERIGE

FINLAND

NORGE

HVORFOR ER DU IKKE TILFREDS MED DIT SEXLIV?
DANMARK

SVERIGE

Ja

DANMARK
72 %
70 %
66 %
70%

Jeg mangler en partner

31 %
26 %
28 %
27 %

Hverken ja eller nej

NORGE

Jeg har ikke sex
tilstrækkelig tit

44 %
46 %
44 %
46%

Nej

FINLAND

Jeg mangler spænding

26%
28 %
28 %
27 %

40 %
40 %
37 %
35 %
23 %
9%
18 %
15 %

Min partner vil ikke have
sex så ofte, som jeg selv vil

21 %
22 %
17 %
22 %

Jeg er ikke tilfreds med
min egen krop

Størstedelen er tilfredse med deres sexliv
Næsten halvdelen af de adspurgte er tilfredse med deres sexliv.
Sverige har den højeste andel, som er utilfredse, mens finnerne
og danskerne er mest tilfredse. Personer, som er i et forhold, er
betydeligt mere tilfredse med deres sexliv end singler. Som et
eksempel er 54 procent af finnerne, som er i et forhold, tilfredse
med deres sexliv, mens kun 26 procent af singlerne i Finland
giver samme svar.

Jeg mangler variation

Jeg mangler lyst

Jeg føler mig stresset/
kan ikke finde tid til
sex og nydelse
Jeg får sjældent/
aldrig orgasme

Sex for sjældent
Cirka syv ud af ti af de adspurgte angiver, at de ikke har sex
tilstrækkeligt tit. Tallet er højest i Sverige. En anden almindelig
årsag til utilfredshed med sexlivet er, at man mangler en partner.
Blandt kvinder er der betydeligt flere, som svarer, at utilfredshed
med deres egen krop fører til, at man oplever sexlivet som
utilfredsstillende.

19 %
23 %
18 %
19 %
19 %
16 %
16 %
15 %
17 %
17 %
21 %
20 %
12 %
15 %
12 %
10 %
11 %
10 %
13 %
10 %

ER DER NOGET, SOM HAR STOR NEGATIV INDFLYDELSE PÅ DIT SEXLIV? ANGIV DET, DER HAR STØRST INDVIRKNING.

SVERIGE
8%

FINLAND

7%

24 %

6%

10 %

NORGE

8%

6%

24 %

19 %
12 %
19 %
15 %

5%

23 %

17 %

aldrig af faktorer udefra

17 %

19 %
11 %

14 %

14 %

Ja, manglende sexlyst
	Nej, mit sexliv påvirkes sjældent/

23 %

10 %

15 %

20 %

Ja, stress/uro

7%

10 %

10 %

11 %
12 %

13 %

7%

13 %

11 %

10 %

DANMARK

10 %

18 %
15 %

Ja, mangler sexpartner
Ja, dårligt selvværd
Ja, sundhedsproblemer/sygdom

12 %

19 %
16 %

Ja, problemer i forholdet
Ja, børnene tager masser af tid og energi
Ja, (for meget) alkohol
	Ja, min partner bruger for meget tid på sin mobil/

Stress og uro påvirker sexlivet
Næsten hver fjerde i Norden angiver, at uro og stress har stor negativ indvirkning på sexlivet.
Der er betydeligt flere kvinder end mænd, der angiver, at manglende sexlyst påvirker negativt.
Færre end hver tiende person angiver, at partnerens internetsurfing har en negativ effekt på
samlivet.
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tablet/computer

KAPITEL 3 SEXLIVET I NORDEN
HVAD ER GRUNDEN TIL AT DU SIMULERER EN ORGASME?

HAR DU NOGENSINDE SIMULERET EN ORGASME?
SVERIGE

FINLAND

NORGE

DANMARK

Kvinder
Nej

SVERIGE

FINLAND

Mænd

Ja

84 %
83 %
80 %
78 %

Ja

49 %
60 %
52 %
56 %

Vil få det seksuelle
overstået

For at min partner ikke skal
føle sig mislykket/ked af det,
hvis jeg ikke får orgasme

16 %
17 %
20 %
22 %

Mange simulerer en orgasme
Finske kvinder er dem, der i størst udstrækning har simuleret en
orgasme. Det laveste tal finder man blandt svenske mænd, hvor
16 procent angiver, at de har iscenesat en orgasme.

HVOR OFTE SIMULERER DU EN ORGASME?
NORGE

DANMARK

Kvinder

Mænd

En enkelt gang

64 %
63 %
59 %

En enkelt gang

84 %
77 %
63 %
56 %

38 %

Nogle gange

Nogle gange

24 %
23 %
26 %
49 %

Ofte

Hver gang

Ofte

9%
11 %
12 %
11 %
2%
3%
2%
2%

33 %
35 %
33 %
32 %

46 %
39 %
35 %
28 %
38 %
28 %
35 %

Træt

26 %
21 %
15 %
20 %

For at styrke min
partners selvtillid

21 %
22 %
23 %
22 %
20 %
21 %
19 %
18 %

17 %
19 %
15 %
18 %
42 %
29 %
20 %
24 %
15 %
19 %
26 %
12 %
9%
6%
3%
8%

Har altid haft problemer
med at få orgasme

14 %
12 %
9%
13 %

5%
2%
6%
3%

Har altid haft problemer
med at få orgasme
sammen med en anden

12 %
12 %
15 %
11 %

5%
5%
7%
4%

For at der ikke skal blive en
dårlig stemning bagefter

10 %
17 %
9%
8%

13 %
18 %
19 %
20 %

9%
18 %
15 %
34 %
1%
4%
19 %
5%

Hver gang

57 %
52 %
32 %
28 %

33 %

Har altid haft problemer
med at få orgasme i
forbindelse med samleje

FINLAND

Mænd
40 %
32 %
36 %
31 %

For at vise min partner, at jeg
kan lide sexteknikken og måden
at have sex på, selvom det ikke
ender med orgasme denne gang

SVERIGE

DANMARK

Kvinder

Nej

51 %
40 %
48 %
44 %

NORGE

6%
1%
3%
4%

Simulering af orgasme for at afslutte det
seksuelle
Den mest almindelige årsag til, at man simulerer en orgasme, er
for at afslutte det seksuelle. Det er også normalt at iscenesætte
sin nydelse for, at partneren ikke skal føle sig mislykket eller for
at vise, at man kan lide det seksuelle. Blandt kvinderne er der
også mange, som angiver, at de altid har haft svært ved at opnå
en rigtig orgasme.

De fleste simulerer sjældent
Størstedelen af dem, der har simuleret en orgasme, har gjort det
en enkelt gang. Andelen af kvinder, som simulerer ofte eller altid,
er størst i Norge og Finland. Der er betydeligt flere i den yngre
målgruppe (under 36), som simulerer en orgasme hver gang.
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KAPITEL 4 DIGITALE RELATIONER

NORDEN GIVER THUMBS
UP TIL DIGITALE
DATINGPLATFORME
I Norden er det stadig mere almindeligt at bruge en dating- eller sex-app til at knytte seksuelle relationer.
Sex, kondomer og sådan 2016 viser, at ca. hver tredje single og hver tiende person i et fast forhold har
brugt en datingside/-app i løbet af det seneste år. Størstedelen af dem, der anvender disse værktøjer,
er meget aktive, og de fleste logger ind en gang om dagen eller mere. Den mest almindelige grund
til, at man bruger et digitalt datingværktøj, er for at møde en partner. Cirka hver tiende person bruger
platformerne til at finde personer at have sex med.
Tæt på hver tredje single og hver tiende person
i et fast forhold i Norden har brugt en datingeller sexside/-app i løbet af det seneste år. Når
man ser på, hvor mange der har brugt et digitalt datingværktøj en enkelt gang, er der flest
singler i Danmark, som har gjort dette (47
procent) efterfulgt at finnerne (45 procent).
Blandt dem, der bruger værktøjerne, er de
fleste meget aktive, og størstedelen svarer, at
de logger ind i appen eller på websitet en gang
om dagen eller oftere. Singlerne i Danmark og
Sverige er mest aktive, hvor hhv. 45 procent
og 35 procent svarer dette. I Norge og Finland
svarer hhv. 29 procent og 23 procent dette.
I Sverige og Danmark logger kvinderne betydeligt oftere på end mændene. Årsagerne til,
at man bruger en datingside/-app er mange,
men den absolut mest almindelig grund er for
at møde en partner. Det svarer halvdelen af
alle singler i Norden.
Blandt mændene, uanset civilstatus, er det
almindeligt, at man bruger de digitale plat22

forme til at finde personer at have sex med.
Der er også betydeligt flere mænd, der har
brugt en datingside/-app for at finde sexede
billeder at se på. Det svarer hele 20 procent i
Danmark, 14 procent af mændene i Finland
og otte procent i Norge og Sverige. Blandt
kvinderne i Norden er det omkring 3 procent,
der svarer dette.
Blandt de digitale datingværktøjer, som
de adspurgte har erfaring med, er Tinder den
absolut mest udbredte, med undtagelse af
Suomi24 deitti, som er den mest almindelige
datingplatform i Finland.
Så mange får sex takket være en
dating-app
Sex, kondomer og sådan 2016 viser også, at
en relativt lille andel af singlernes sexpartnere
i det seneste år, er personer, man har mødt
gennem en dating- eller sex-app. Cirka syv ud
af ti singler i samtlige lande angiver, at ingen
af deres sexpartnere i det seneste år er perso-

ner, som man har fået kontakt til via en app.
Finnerne er dem, der i størst udstrækning
møder deres sexpartnere på nettet. 16 procent
af singlerne oplyser, at ingen af deres seksuelle
relationer det seneste år er personer, som de
har fået kontakt til via en dating-app.
I Danmark og Norge angiver 15 procent
af singlerne, at mere end halvdelen af deres
sexpartnere er et resultat af dating via andre
digitale platforme. Tallet er lavest i Sverige,
hvor kun 9 procent af singlerne svarer dette.
– Nettet har haft utroligt stor betydning
for menneskers sex og relationer. Det har ændret og forenklet menneskers forudsætninger
for at knytte relationer. I vores statistik kan vi
dog ikke finde belæg for, at apps og websites
bidrager til flere seksuelle kontakter i Norden,
siger Pelle Ullholm, der er seksualunderviser
hos RFSU.
Internettet som inspiration for onani
Samtidig med at de adspurgte er positivt

HURTIGE FAKTA:
• 47 procent af de danske singler
har brugt en dating- eller sexindstillede over for datingsider og -apps som
værktøjer til at knytte relationer, bruger
mange også internettet til at se på pornografiske billeder og film. Det er mest almindeligt
i Finland og Sverige, hvor hhv. 43 procent
og 40 procent har set på erotik eller pornografi på internettet i løbet af det seneste år.
Befolkningen i Norden angiver også, at deres
vigtigste formål med at surfe på internettet i
relation til sex er at finde materiale at onanere
til. Cirka halvdelen af de adspurgte svarer,
at dette er det vigtigste formål med den
sexrelaterede surfing. Den højeste andel, som
bruger internettet til af finde onani-inspiration, finder man blandt mændene. I Sverige er
det fx 60 procent af mændene, som oplyser,
at de har surfet på nettet med det formål at
finde materiale at onanere til. Dette tal kan
sammenlignes med de svenske kvinder, hvor
39 procent svarer det samme.
Ud over at se på erotiske og pornografiske
film og billeder bruger befolkningen i Norden

også internettet til at tilfredsstille deres nysgerrighed. Cirka hver femte person har også
surfet på internettet for at få bedre viden om
sex. I Finland er tallet højest, hvor 24 procent
har gjort dette. 15 procent af finnerne har
også brugt internettet til at finde råd eller
støtte i seksuelle spørgsmål.
– I takt med internettet er pornografiske og erotiske materialer også blevet meget
mere tilgængelige for både mænd, kvinder
og andre. Alligevel kan vi i Sex, kondomer
og sådan se, at det er mere almindeligt for
mænd at søge efter pornografiske billeder og
materialer på nettet. Internettet giver også
mulighed for netbaseret seksualoplysning,
hvor det er hurtigt at få svar på spørgsmål om
sex og samliv, siger Suzann Larsdotter, der er
seksualunderviser hos RFSU.

app. Det er den højeste andel i
Norden.
• 24 procent af danskerne og 23
procent af de danske singler, som
bruger en dating-app, interagerer
med appen flere gange om dagen.
• Sverige har den største andel af
singler, som bruger en datingeller sex-app til at finde en
partner (51 procent).
• 55 procent af de danskere, som
er aktive på internettet i relation til sex og kærlighed, gør det
for at onanere. 32 procent af
nordmændene som surfer på
internettet (i relation til sex og
kærlighed) gør det for spændingens skyld.
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KAPITEL 4 DIGITALE RELATIONER
HAR DU PÅ NOGET TIDSPUNKT INDEN FOR DE SIDSTE 12
MÅNEDER HAFT EN AKTIVITET PÅ INTERNETTET/MOBILEN,
DER KAN KNYTTES TIL SEX OG KÆRLIGHED?
SVERIGE

FINLAND

NORGE

HVILKE ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU HAR HAFT
AKTIVITETER, DER KAN FORBINDES MED SEX OG KÆRLIGHED PÅ
INTERNETTET/MOBILEN INDEN FOR DE SENESTE 12 MÅNEDER?

DANMARK

Nej, ingenting

SVERIGE

FINLAND

NORGE

DANMARK

For at onanere

45 %
44 %

53 %
50 %
49 %
55 %

52 %
51 %

Set på erotik eller
pornografi

Af nysgerrighed

40 %
43 %

33 %
39 %

33 %
35 %

Søgt information om sex/
sex-relaterede emner

34 %
39 %

For at slappe af

16 %
20 %
13 %
14 %

Læst erotiske tekster

24 %
26 %
24 %
15 %

Fordi det er spændende

16 %
15 %

23 %
17 %

10 %
14 %

Søgt efter partner/forhold/
tjekket datingsider/-apps

32 %
29 %

Fordi det føles let og nemt

13 %
12 %
9%
10 %

Købt sexprodukter
(ikke kondomer)

18 %
35 %
19 %
20 %

For at møde en partner

9%
10 %

18 %
13 %
14 %
15 %

6%
5%

Flirtet

For at få mere
viden om sex

11 %
12 %
13 %
13 %

Har sexchattet

4%
7%
7%
8%

Søgt efter sexkontakter

4%
6%
4%
5%

Haft sex via webcam

3%
2%
2%
3%

Chattet om sexspørgsmål/
parforhold

2%
4%
3%
4%

16%
24 %
17 %
17 %

For at gøre mine
fantasier til virkelighed

Hver tredje har set
porno

For at få råd og støtte
om seksuelle forhold

I samtlige lande er den
mest almindelige sexrelaterede aktivitet på
internettet at se på erotik
og pornografi. Det er mest
almindeligt blandt mændene og personer under
36 år. Der er også flere
mænd, som har haft sex via
webkamera. Eksempelvis
har hver tyvende i Sverige
prøvet dette, mens kun én
procent af kvinderne har.

For at have seksuelle
aktiviteter, som jeg
ikke ville have uden
for internettet
Fordi jeg kan lide
at tale om sex

For at træffe mennesker
med de samme
seksuelle interesser

13 %
18 %
13 %
12 %
9%
15 %
9%
6%
9%
4%
5%
11 %
8%
7%
9%
8%
8%
8%
10 %
8%

Internettet er skønt!
Cirka halvdelen af dem,
der har haft sexrelaterede
aktiviteter på internettet,
har gjort det for at onanere.
Det er mest almindeligt i
aldersgruppen 36-49 år i
samtlige lande, med undtagelse af Finland, hvor det
primært forekommer blandt
de, der er under 36 år.

HAR DU BENYTTET EN SEXSIDE/-APP OG/ELLER DATINGSIDE/-APP?

SINGLE SVERIGE

SINGLE FINLAND

11 %

SINGLE NORGE

SINGLE DANMARK

10 %

18 %

27 %

Befolkningen i Norden +
dating-apps = sandt

14 %

28 %
33 %

27 %
62 %

Nej, aldrig
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Ja, inden for det seneste år

55 %

61 %

Ja, men det er mere end 1 år siden

53 %

Cirka tre ud af ti singler har brugt en
datingside eller -app i løbet af det
seneste år. Respondenterne under 36
år har brugt digitale datingværktøjer
i højest udstrækning, og det er mest
almindeligt i storbyerne.

KAPITEL 4 DIGITALE RELATIONER
NÅR DU BRUGER/HAR BRUGT EN SEXSIDE/-APP OG/ELLER
DATINGSIDE/-APP, HVOR OFTE VIL DU SÅ MENE, DU LOGGER PÅ?
Valg: Single

SVERIGE

HVAD ER DEN PRIMÆRE GRUND TIL, AT DU HAR BRUGT/
BRUGER EN SEXSIDE/-APP OG/ELLER DATINGSIDE/-APP?
Valg: Single

FINLAND

NORGE

DANMARK

Flere gange om dagen

17 %
14 %
17 %

En gang om dagen

17 %

SVERIGE

FINLAND

NORGE

DANMARK

For at møde en partner

51 %
46 %
46 %
50 %

23 %

Både for at have sex og
for at møde en partner

9%
12 %

13 %
8%
16 %
14 %

22 %

Flere gange om ugen

For at møde personer at
have sex med

25 %
18 %
18 %

12 %
16 %
11 %
9%

26 %

En gang om ugen

På grund af spændingen

14 %
15 %
12 %
13 %

Flere gange om måneden

Sexchatte

6%
10 %
11 %
3%

En gang om måneden

Se på sexede billeder

9%
6%
8%

7%
9%
12 %
4%
1%
1%
1%
1%
1%
3%
3%

4%

9%

Mere sjældent

13 %
29 %

Få bekræftelse

22 %

6%
6%
2%

9%

6%

Snakke om sex med andre

3%
5%
1%
1%

Aktive brugere
Blandt dem, der bruger digitale datingværktøjer, er kvinderne
mere aktive end mændene i samtlige lande bortset fra Norge.
Svenske kvinder er mest aktive, hvor 48 procent svarer, at de
logger ind en gang om dagen eller oftere.

Internettet som værktøj til at finde en partner
Cirka halvdelen af singlerne, som bruger datingsider/-apps, gør
det for at møde en partner. Blandt mænd er det mere almindeligt
at bruge værktøjerne til at møde personer at have sex med. Man
finder flest mænd, der angiver dette, i Sverige (19 procent). Tallet
er lavest blandt finske mænd (12 procent).

AF DE SEKSUELLE KONTAKTER, DU HAR HAFT DET SENESTE ÅR, HVOR MANGE HAR DU MØDT VIA SEXSIDER/-APPS OG/ELLER
DATING‑APPS PÅ NETTET?
Valg: Single

SVERIGE

FINLAND

NORGE

DANMARK

Ingen

71 %
65 %
62 %
67 %

Mindre end halvdelen

8%
8%
10 %
5%

Halvdelen

7%
2%

To ud af tre har ikke haft sex

8%
6%

Mere end halvdelen

6%
3%
6%
11 %

Alle

3%

Størstedelen af dem, der har brugt en digital datingplatform, har
ikke truffet nogen af deres sexpartnere i løbet af det seneste år
via en dating-app. I Sverige er det kun 3 procent, som svarer, at
samtlige sexpartnere er personer, de har mødt på denne måde.

13 %
9%
4%
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– Internettet har åbnet op
for helt nye muligheder
for seksuelle kontakter,
og det er derfor vigtigt at
tale med ens partner, så
der ikke sker misforståelser. Mange tænker, at det
er indlysende, hvad man
kan gøre og ikke gøre,
men vi kan se, at mange
ikke har talt om det. Hvad
er utroskab for dig, når
du kommunikerer med
nogen online?
Suzann Larsdotter,
seksualunderviser RFSU

KAPITEL 5 UTROSKAB OG PARALLELLE RELATIONER

GRÅZONER FOR
UTROSKAB – BÅDE
ONLINE OG OFFLINE
I de fleste relationer sætter man ikke ord på, hvad man definerer som utroskab – både online og offline.
Sex, kondomer og sådan 2016 viser, at der er flere forskellige definitioner på, hvad man betragter
som utroskab – alt fra, at ens partner flirter med en anden på nettet, til webcam-sex. Mennesker har
forskellige holdninger til utroskab, og alle skal definere, hvad de betragter som utroskab.
Mere end halvdelen af de adspurgte synes, at
det er utroskab, hvis partneren har webcamsex eller bliver forelsket i en anden på nettet.
Lige så mange betragter også det at mødes
med nogen, som man har haft kontakt med
på nettet, sexchat og flirt på nettet, som
utroskab. En stor andel mener dog, at ingen
af de ovennævnte alternativer skal betragtes
som utroskab.
Sammenlignet med ældre målgrupper
er personer i aldersgruppen 21-35 år mere
tilbøjelige til at betragte sexchat og forelskelse på nettet som utroskab. Blandt unge
voksne anser eksempelvis hele 74 procent
webcam-sex som utroskab. Sammenlignet
med gennemsnittet for alle aldersgrupper (62
procent) er der en væsentlig forskel.
– Det kan virke modsætningsfyldt, at
flere fra den unge generation, som bruger
internettet i højere udstrækning, synes, at
disse aktiviteter på nettet er utroskab. Det
skyldes sandsynligvis, at unge voksne ikke
tilskriver det nogen betydning, om det sker

online eller offline. Uanset hvor det sker, er
det lige virkeligt, siger Suzann Larsdotter, der
er seksualunderviser hos RFSU.
Mænd og kvinders syn på porno er
forskelligt
Fælles for alle lande er det, at hver tiende
person betragter det at se på porno som utroskab. Der er dog en forskel mellem kønnene,
hvor 6 procent af mændene og 14 procent
af kvinder betragter det at se på porno som
utroskab. Der er også interessante forskelle
mellem landene. I Sverige betragter 17 procent af kvinderne og 9 procent af mændene
det at se porno som utroskab. I Finland er det
derimod 9 procent af kvinderne og 5 procent
at mændene, der synes dette. I Norge er der
størst forskel mellem kønnene, hvor 16 procent af kvinderne opfatter det at se porno som
utroskab, mens kun 4 procent af mændene
angiver dette.
I relation til dette kan Sex, kondomer
og sådan konstatere, at det at se på porno og

erotik er den mest almindelige aktivitet, som
kan kobles til sex og kærlighed på internettet. Også her er der store forskelle mellem
kønnene. I Sverige og Finland er det tre gange
så udbredt, at mænd har set på porno eller
erotik på nettet. I Norge og Danmark er det
mere end dobbelt så almindeligt. I Sverige har
fx 58 procent af mændene set på porno eller
erotik på nettet, mens det kun er tilfældet hos
22 procent af kvinderne.
Betydeligt færre betragter altså det at se
på porno som utroskab. Samtidig er det den
mest almindelige aktivitet på nettet, hvilket
gør det interessant. Forskellene, som er koblet
til køn og til, om man er i et parforhold og
har meget forskellige holdninger, er vigtige
samtaleemner.
– For de, der oplever det at se på porno
som utroskab, kan det være vigtigt at tale
med deres partner om dette. I relationer, hvor
personerne ikke har samme opfattelse, er det
altså vigtigt at kunne lytte. Det er ikke altid
muligt at blive enige, men det er vigtigt at
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respektere den andens mening og følelser. I en
samtale kan det være godt at reflektere over,
hvad der ligger bag de forskellige reaktioner
og synspunkter. Hvad tror man, at det at se
på porno, fører til eller handler om? Hvilke
krav kan man stille i en relation, og hvad er
rimeligt at kræve af en anden person? Der
findes ingen rigtige svar på disse spørgsmål,
siger Suzann Larsdotter.
Hvorfor er vi utro?
I det seneste år har fem procent af danskerne, nordmændene og finnerne, som er i et
forhold, haft en anden seksuel relation/andre
seksuelle relationer, som deres partner ikke
kendte til, og sandsynligvis ikke ville bryde sig
om. I Sverige er det tilsvarende tal 3 procent.
I alle fire nordiske lande er andelen af
mænd, som er utro, større end andelen af
kvinder. I alt har 7 procent af mændene haft
en seksuel relation, som deres partner ikke
kendte til, mens samme tal blandt kvinderne
28

er knapt 3 procent. Det er mest almindeligt
i Finland, hvor næsten hver tiende mand har
været utro i løbet af det seneste år.
Hvorfor har man sex med en person
uden for ens parforhold? I Finland er den
mest almindelige forklaring ønsket om at få
variation i sit sexliv (36 procent), eller at der
opstod en mulighed, mens nordmænd svarer,
at den primære grund var, at man var liderlig
(40 procent). Der er tydelige forskelle mellem
personer, som identificerer sig som hhv. kvinde eller mand. Blandt kvinder er den vigtigste
grund behovet for bekræftelse (35 procent),
mens hver fjerde mand i Norden svarer, at han
var liderlig.
Sex, kondomer og sådan 2016 viser samtidig, at det er mere udbredt at bruge kondom
ved parallelle relationer. 28 procent af de
adspurgte svarer, at de altid bruger kondom
ved en parallel relation, mens kun 20 procent
gør det sædvanligvis.

HURTIGE FAKTA:
• Hver femte svensker og
nordmand i et forhold har haft
aktiviteter på internettet, som
kan tolkes som utroskab.
• 11 procent ved eller mistænker,
at deres partner har haft
aktiviteter på internettet, som
kan tolkes som utroskab.
• Næsten halvdelen af kvinderne
betragter det at flirte på nettet
som utroskab.
• For 28 procent i Norden er
ønsket om uforpligtende sex
forklaringen på, hvorfor de
er utro

KAPITEL 5 UTROSKAB OG PARALLELLE RELATIONER
HVIS ENS PARTNER ENGAGEREDE SIG I EN/NOGLE AF NEDENSTÅENDE AKTIVITETER PÅ INTERNETTET, HVILKE AF DEM VILLE DU SÅ
BETRAGTE SOM UTROSKAB?
SVERIGE

FINLAND

NORGE

DANMARK

Webcam-sex

62 %
63 %
61 %
61 %

Blive forelsket i
nogen på nettet

59 %
59 %
54 %
58 %

Sexchatte

57 %
32 %
56 %
58 %

Møde nogen, som man har
haft kontakt med på nettet

53 %
53 %
54 %
51 %

Flirte på nettet

46 %
32 %
45 %
43 %

Afsløre intime detaljer
om sig selv

31 %
30 %
32 %
35 %

Tale om problemer i jeres
parforhold med andre
end venner/familie

Utroskab på nettet

17 %
16 %
18 %
15 %

Se på pornografi

Fælles for alle fire nordiske lande er, at
ca. seks ud af ti definerer webcam-sex
som utroskab. Sexchat defineres af
næsten lige mange som utroskab i
Sverige, Danmark og Norge. Kun hver
tredje finne mener dog, at man er utro,
hvis man sexchatter.

13 %
7%
10 %
9%

Ingen af ovenstående

19 %
19 %
21 %
21 %

HAR DU ELLER DIN NUVÆRENDE PARTNER HAFT EN ELLER FLERE AF FØLGENDE AKTIVITETER PÅ INTERNETTET, MENS I HAR HAFT ET
FORHOLD TIL HINANDEN?
SVERIGE

FINLAND

NORGE

DANMARK

Nej, hverken mig selv eller
min nuværende partner

67 %
64 %
66 %
69 %

Ja, jeg har selv haft en
eller flere aktiviteter

20 %
23 %
20 %
17 %

Ja, jeg ved, at min
partner har/har haft en
eller flere aktiviteter
Har ingen partner
i øjeblikket

12 %
12 %
10 %
9%
2%
1%
4%
5%

Flest finner har aktiviteter på nettet, som kan
tolkes som utroskab
To ud af tre, som lever i et forhold, har ikke haft aktiviteter på
internettet, som kan tolkes som utroskab. I gennemsnit ved eller
mistænker hver tiende person derimod, at deres nuværende partner har haft dette, og hver femte siger, at de selv har haft det.
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KAPITEL 5 UTROSKAB OG PARALLELLE RELATIONER
HVIS DU TÆNKER TILBAGE PÅ DET SENESTE ÅR ER DER SÅ NOGLE AF NEDENSTÅENDE UDSAGN, DER BESKRIVER DIG?
SVERIGE

FINLAND

Har haft flere seksuelle forhold
parallelt uden at have et fast
forhold
Er selv/var selv single, men
har/har haft et seksuelt forhold
med en person, der var i et
fast forhold
Ud over mit faste forhold har
jeg også haft et andet seksuelt/
andre seksuelle forhold, som
min partner ikke kendte til og
sandsynligvis ikke ville kunne lide
Jeg og min partner har
seksuelle forhold sammen
med andre
Ud over mit faste forhold har jeg
også haft et andet seksuelt/andre
seksuelle forhold, som min partner
sagde, var o.k. (f.eks. et åbent forhold)

NORGE

DANMARK

6%
4%
5%
6%

Hver sjette person har haft flere seksuelle
relationer parallelt i løbet af det seneste år

5%
6%
6%
5%

En parallel relation indebærer ikke pr. definition, at man er utro,
for nogle mennesker lever i et åbent forhold, mens andre er
singler og vælger at have flere sexpartnere samtidig.
I Danmark og Finland har 2 procent et åbent forhold. I Sverige og
Norge er det mere almindeligt, at man sammen med sin partner
har sex med nye personer, hvilket 3 procent af befolkningen har
haft det seneste år.

3%
5%
5%
5%
3%
2%
3%
1%
1%
2%
2%
2%

Ingen af ovenstående passer
på mig

85 %
84 %
84 %
84 %

HVAR VAR GRUNDEN/GRUNDENE TIL, AT DU HAR/HAVDE FLERE SEKSUELLE FORHOLD PARALLELT? (MULIGHED FOR FLERE SVAR)
SVERIGE

FINLAND

NORGE

DANMARK

Liderlig

41 %
23 %
40 %
39 %

Lejligheden bød sig

26 %
35 %
26 %
27 %

Spænding

25 %
18 %
20 %
23 %

Et ønske om
uforpligtende sex

23 %
16 %
36 %
37 %

Variation i mit sexliv

23 %
36 %
19 %
29 %

Behov for bekræftelse

19 %
11 %
10 %
20 %

Blev forført

16 %
9%
7%
6%

Et ønsket om at
eksperimentere seksuelt

12 %
20 %
16 %
17 %

Et dårligt forhold

12 %
11 %
7%
6%

Fordi min partner
og jeg vil/ville det

9%
11 %
9%
3%

30

Flere grunde til, at man har
flere seksuelle relationer
parallelt
I Danmark, Sverige og Norge er liderlighed den mest almindelige grund til,
at man har flere sexpartnere samtidig.
Det svarer fire ud af ti nemlig. I Finland
derimod er den primære forklaring
ønsket om variation i sexlivet, hvilket
36 procent svarer. Hvis man i stedet
ser på kønnene, er det mere almindeligt blandt kvinder i Norden end mænd
at angive, at behovet for bekræftelse
(35 procent) er årsagen til, at man har
flere seksuelle relationer samtidig.

HAR I BRUGT KONDOM I DE SITUATIONER, HVOR DU HAR HAFT FLERE SEKSUELLE FORHOLD PARALLELT DET SENESTE ÅR?

SVERIGE

FINLAND
19 %

34 %

NORGE

23 %
38 %

DANMARK

25 %

30 %

32 %

31 %

Ja, næsten altid

13 %

Ja, nogle gange
Nej, aldrig

21 %
34 %

Ja, altid

24 %
18 %

20 %

13 %
25 %

Flere sexpartnere – så kommer kondomet frem
Næsten tre ud af ti af de adspurgte svarer, at de altid bruger kondom ved en parallel relation. Finnerne er bedst til at beskytte sig – her siger
38 procent, at de altid bruger kondom. Dog svarer 30 procent af de adspurgte, at de aldrig beskytter sig, selvom de har sex med to eller flere
personer parallelt.

OM RFSU
At forandre og forbedre menneskers liv har
været RFSU’s drivkraft lige fra begyndelsen
i 1933. Gennem seksualoplysning, undervisning og opinionsdannelse vil vi aflive
fordomme, råde bod på manglende viden
og øge seksuel sundhed i Danmark såvel
som på internationalt plan. Når du køber
et produkt, er medlem, samarbejder med
eller støtter RFSU’s arbejde, bidrager du
til fortsat forandring af menneskers liv.

Idéen bag RFSU AB er at tilbyde produkter
af højeste kvalitet for at give mænd og
kvinder et sikkert og mere lystfyldt sexliv
og dermed bedre livskvalitet. Overskuddet
skaber ressourcer til ejerne, RFSU-forbundet,
til at udføre informations- og oplysningsarbejde inden for området sex og samliv.
rfsu.com

