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Forord

I denne rapport præsenteres nøgleresultater fra befolkningsundersøgelsen Projekt SEXUS. Undersøgelsen
har til formål at belyse den danske befolknings seksuelle lyster, erfaringer, aktuelle adfærd og holdninger
samt danne afsæt for videre analyser af samspillet mellem seksuel sundhed og trivsel på den ene side og
generel livsstil, sundhed og trivsel på den anden. Planlægningen af undersøgelsen strækker sig adskillige år
tilbage, og selve dataindsamlingen fandt sted fra september 2017 til august 2018.
Projekt SEXUS er et longitudinelt kohortestudie blandt 15-89-årige danskere, og det er bygget på en stor,
tilfældighedsbaseret stikprøve, som ved anvendelse af vægtning er gjort nationalt repræsentativ for en
række centrale demografiske karakteristika. Der er tale om verdens største individbaserede
forløbsundersøgelse med særligt fokus på seksuel sundhed og trivsel, og det er hensigten at genundersøge
kohorten med passende mellemrum for derved at følge seksualitetens udvikling i et livstidsperspektiv og
tilvejebringe kvalificeret viden om mulige årsagssammenhænge mellem livsstil, trivsel, helbred og
seksualitet.
Projekt SEXUS giver et detaljeret signalement af den danske befolknings seksuelle verdner, og det er
projektgruppens håb, at studiet vil sætte seksualiteten på landkortet som en væsentlig sundhedsparameter
i forskning såvel som i klinisk virksomhed. Det er velkendt, at det intime liv kan være en kilde til både
sundhed/trivsel og usundhed/mistrivsel, og med rapportens nøglefund – og efterfølgende videnskabelige
analyser – bliver det fremover muligt at inddrage det seksuelle aspekt mere målrettet i både
forskningsprojekter og i borgernær forebyggelse, sundhedsfremme, behandling og rehabilitering.
Projekt SEXUS repræsenterer et frugtbart fagligt partnerskab mellem Afdeling for Epidemiologisk Forskning
(Statens Serum Institut) og Sexologisk Forskningscenter (Klinisk Institut, Aalborg Universitet), og dets
gennemførelse havde ikke været mulig uden stor velvilje fra begge institutioners side. Vi ønsker i
særdeleshed at takke fhv. dekan Egon Toft, dekan Lars Hvilsted Rasmussen og institutleder Søren Pihlkjær
Hjortshøj fra Aalborg Universitet samt adm. direktør Mads Melbye og vicedirektør Ole Jensen fra Statens
Serum Institut for deres opbakning og positive interesse.

Det siger sig selv, at forskningsmidler er altafgørende for, at ambitiøs folkesundhedsforskning som Projekt
SEXUS kan opnå den fornødne flyvehøjde, og projektgruppen er de visionære bevillingsgivere stor tak
skyldig. Det gælder Helsefonden, Det Obelske Familiefond, Augustinusfonden, Fonden til
Lægevidenskabens Fremme (A.P. Møller Fonden) samt både Statens Serum Institut og Aalborg Universitet.
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Vi ønsker desuden at takke de mange kolleger, som undervejs har givet deres faglige besyv med – både i
idé- og planlægningsfasen og i forbindelse med dataanalysen. Det gælder i særlig grad professor
Annamaria Giraldi, professor Bo Møhl, professor Lone Schmidt, lektor Birgitte Schantz Laursen, lektor
Charlotte Overgaard, lektor Gert Martin Hald, ledende overlæge Astrid Højgaard, speciallæge Jan
Fouchard, specialkonsulent Niels Sandø, fhv. forperson Søren Laursen (LGBT Danmark) og generalsekretær
Bjarne B. Christensen (Sex & Samfund) samt statistikergruppen på Afdeling for Epidemiologisk Forskning
(Statens Serum Institut).
Først og fremmest skal der dog rettes en hjertelig tak til de titusindvis af unge, midaldrende og ældre
danskere, som stillede tid og kræfter til rådighed for undersøgelsen og dermed bidrog til at belyse en alt
for ofte overset eller ligefrem tabuiseret dimension af befolkningens sundhedstilstand. Denne rapport
udgør det første vidnesbyrd om, at deres anstrengelser ikke har været forgæves.

København og Aalborg den 28. oktober 2019

Morten Frisch
Overlæge, dr.med., ph.d., adj. professor (projektleder)
Ellen Moseholm
Postdoc, cand.scient.san., ph.d.
Michael Andersson
Statistiker
Josefine Bernhard Andresen
Forskningsmedarbejder, cand.scient.san.publ.
Christian Graugaard
Professor, læge, ph.d.
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Sammenfatning

Nedenfor præsenteres rapportens hovedresultater fra den første dataindsamlingsrunde i Projekt SEXUS,
der fandt sted mellem september 2017 og august 2018. Som beskrevet i kapitel 2 om datamaterialet, de
anvendte metoder og studiets begrænsninger er det vurderingen, at rapportens resultater, som i de fleste
situationer er baseret på en tilfældighedsbaseret stikprøve på 62.675 danske statsborgere mellem 15 og 89
år, giver et retvisende billede af den seksuelle livssituation for hovedparten af den danske befolkning.

Kapitel 3: Generel seksuel livssituation
Seksuel orientering
→ 93% af mænd og 90% af kvinder mellem 15 og 89 år identificerer sig som heteroseksuelle. 1,5% af mænd
og 0,6% af kvinder identificerer sig som homoseksuelle. 1,8% af mænd og 2,6% af kvinder identificerer sig
som biseksuelle. 0,2% af mænd og 0,3% af kvinder identificerer sig som aseksuelle. 3% af mænd og 6% af
kvinder kan ikke placere sig, er uafklarede eller ved ikke, hvad deres seksuelle identitet er.
→ 88% af mænd har udelukkende haft sex med kvindelige partnere, og 87% af kvinder har udelukkende
haft sex med mandlige partnere. 6% af mænd og 8% af kvinder har haft sex med mindst én person af
samme køn. 6% af mænd og 5% af kvinder har ikke haft sex med andre.
→ 94% af mænd og 3% af kvinder føler sig i høj eller meget høj grad seksuelt tiltrukket af kvinder. 83% af
kvinder og 2% af mænd føler sig i høj eller meget høj grad seksuelt tiltrukket af mænd. 14% af mænd og
27% af kvinder har i en eller anden grad oplevet at føle sig seksuelt tiltrukket af en person af samme køn.
Debutalder og erfaringer med vaginal-, oral-, hånd- og analsex med en person af det andet køn
→ Medianalderen ved seksuel debut med en person af det andet køn er faldet fra ca. 20 år for både mænd
og kvinder født før 1930 til 17 år for mænd og 16 år for kvinder født i 1950’erne. I efterfølgende
fødselsårgange har medianalderen holdt sig nogenlunde konstant.
→ 98% af mænd og kvinder med heteroseksuel erfaring har haft vaginalsex med en person af det andet
køn. Andelen, der har givet oralsex, er 91% blandt mænd og 87% blandt kvinder, og andelen, der har
modtaget oralsex, er 91% blandt både mænd og kvinder. Mere end 90% af både mænd og kvinder har
prøvet at give eller modtage håndsex. Andelen, der har haft analsex med en person af det andet køn, er
45% blandt både mænd og kvinder.
Seksuelt aktivitetsniveau
→ Blandt personer med heteroseksuel erfaring har 11% af mænd og 13% af kvinder haft i alt én sexpartner
af det andet køn, mens 40% af mænd og 33% af kvinder har haft ti eller flere sexpartnere af det andet køn.
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→ Blandt heteroseksuelt aktive har 22% af mænd og 21% af kvinder ikke haft sex med en person af det
andet køn inden for de seneste fire uger. 14% af mænd og 15% af kvinder har haft sex ti eller flere gange
med en person af det andet køn inden for samme periode.
→ Blandt heteroseksuelt aktive har 47% af mænd og 43% af kvinder haft sex med en person af det andet
køn inden for de seneste syv dage. For begge køn falder denne andel med alderen.
Vurdering af sexliv og parforhold
→ 88% af mænd og 73% af kvinder mener, at det er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et
godt sexliv. Den markante kønsforskel ses i alle aldersgrupper, og andelen, der finder sexlivet vigtigt, er
større blandt yngre end blandt ældre aldersgrupper.
→ Blandt seksuelt aktive personer har 49% af mænd og 46% af kvinder i høj eller meget høj grad oplevet
deres sexliv inden for det seneste år som meningsfuldt og berigende. 54% af mænd og 58% af kvinder har
haft et godt eller særdeles godt sexliv i samme periode. For begge køns vedkommende falder disse andele
med alderen.
→ 75% af mænd og 70% af kvinder har en ægtefælle, fast partner eller kæreste. Blandt ≥75-årige er
andelen væsentligt større blandt mænd (82%) end blandt kvinder (50%).
→ 90% af både mænd og kvinder, der har en ægtefælle, fast partner eller kæreste, opfatter kvaliteten af
deres parforhold som god eller særdeles god.
→ 77% af mænd og 63% af kvinder, som ikke aktuelt har en ægtefælle, fast partner eller kæreste, ville
ønske, at de havde en fast partner eller kæreste.
Seksuel lyst og seksuelle behov
→ 33% af mænd og 9% af kvinder har det seneste år haft lyst til sex mindst én gang dagligt. Denne andel
falder med alderen for både kvinder og mænd. 5% af mænd og 14% af kvinder har ikke haft lyst til sex det
seneste år.
→ Blandt personer med en ægtefælle, fast partner eller kæreste mener 34% af mænd og 39% af kvinder, at
de lever i et parforhold, hvor der det seneste år har været lystbalance (parterne har haft lige ofte eller lige
sjældent lyst til sex).
→ 4% af mænd og 12% af kvinder har ikke haft seksuelle behov inden for det seneste år. For begge køns
vedkommende er denne andel størst i de yngste og de ældste aldersgrupper. Andelen blandt singler er
markant større end blandt personer i et fast parforhold.
→ Blandt personer med seksuelle behov har 39% af mænd og 45% af kvinder i høj eller meget høj grad fået
dækket disse behov inden for det seneste år. For begge køns vedkommende falder andelen med alderen.
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Grunde til sex, intimitet og seksuelle fantasier
→ Blandt seksuelt aktive er motiverne for at have sex mange og forskelligartede. 51% af mænd og 39% af
kvinder har hver gang sex, fordi de har lyst og er i humør til det, mens 40% af både mænd og kvinder hver
gang har sex for at opnå følelsesmæssig nærhed med deres partner. Også ønsket om orgasme, bekræftelse,
afspænding og velvære er hyppige grunde til sex. Inden for det seneste år har 0,7% af både mænd og
kvinder hver gang haft sex, fordi deres partner pressede dem til det.
→ Forskellige typer af intimitet (fx at kramme, kysse, holde i hånd, udveksle kærtegn og ligge tæt sammen)
anses i alle aldersgrupper og af begge køn for vigtige, meget vigtige eller særdeles vigtige.
→ En del har inden for det seneste år haft seksuelle fantasier, som de ikke har ført ud i livet. Det gælder fx
fantasier om brug af sexlegetøj (18%), seksuelle rollespil (16%) og gruppesex (30%). De tilsvarende andele,
som rent faktisk har prøvet de nævnte aktiviteter inden for det seneste år, er hhv. 30%, 7% og 2%.
Onani
→ 96% af mænd og 87% af kvinder har nogensinde onaneret. Andelen er mindst i de ældste aldersgrupper.
Blandt personer med onanierfaring har 67% af mænd og 30% af kvinder onaneret mindst én gang ugentligt
det seneste år. Denne andel falder med alderen.
→ 98% af mænd og 99% af kvinder, som onanerer, gør det, fordi det føles dejligt. 11% af mænd og 36% af
kvinder mener, at deres orgasmer er mere intense ved onani end ved samleje. 8% af mænd og 10% af
kvinder skammer sig over at onanere. Blandt personer med en fast partner ønsker 31% af mænd og 23% af
kvinder ikke, at deres partner ved, at de onanerer.
Pornografi og søgning efter en sexpartner på internettet
→ 93% af mænd og 67% af kvinder har nogensinde set porno. Andelen er mindst blandt ≥75-årige mænd
(73%) og kvinder (29%). Blandt personer med pornoerfaring har 55% af mænd og 9% af kvinder set porno
mindst én gang ugentligt inden for det seneste år. Andelen falder kraftigt med alderen.
→ 91% af mænd og 90% af kvinder med pornoerfaring ser porno for at blive seksuel ophidset. 26% af
mænd og 12% af kvinder mener, at porno giver dem noget, som et seksuelt forhold ikke kan give dem. 20%
af mænd og 5% af kvinder ser mere porno, end de egentlig selv ønsker. Blandt personer med en fast
partner ønsker 29% af mænd og 16% af kvinder ikke, at deres partner ved, at de ser porno.
→ 22% af mænd og 9% af kvinder har nogensinde søgt efter en sexpartner på internettet. For begge køns
vedkommende falder andelen væsentligt med alderen. For både mænd og kvinder er andelen markant
større blandt homo- og biseksuelle end blandt heteroseksuelle.
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Kapitel 4: Køn og krop
Kønsidentitet og kønskonformitet i barndom/ungdom
→ Ifølge undersøgelsens definitioner vedr. kønsidentitet vurderes det, at en andel på 0,54% af
befolkningen har en ikke-ciskønnet kønsidentitet (0,10% transkønnede og 0,44% nonbinære). Gruppen af
ikke-ciskønnede består af transkvinder (0,05%), nonbinære mænd (0,14%), transmænd (0,05%) og
nonbinære kvinder (0,30%).
→ 17% af mænd og 21% af kvinder oplevede manglende kønskonformitet som børn eller unge. For begge
køn er andelen størst blandt ≥75-årige. Andelen blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle er markant
større end blandt heteroseksuelle, ligesom andelen blandt transkønnede og nonbinære er markant større
end blandt ciskønnede.
Variationer i biologiske kønskarakteristika
→ 1,3% af mænd og 0,9% af kvinder har som barn, ung eller voksen fået konstateret variationer i deres
biologiske kønskarakteristika, så de ikke svarer til det typiske for hankøn eller hunkøn. Kun en meget lille
andel heraf (svarende til ca. 0,2 promille af befolkningen) opfatter sig som interkønnede.
Tilfredshed med udseende
→ 6% af mænd og 11% af kvinder er utilfredse med deres udseende. Andelen er størst i de yngste
aldersgrupper. Andelen af utilfredse er markant større blandt homo- og biseksuelle mænd end blandt
heteroseksuelle mænd, ligesom den er større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle
kvinder. Andelen af utilfredse er større blandt transkønnede og nonbinære end blandt ciskønnede.
→ 6% af både mænd og kvinder er utilfredse med udseendet af deres kønsorganer. Andelen er størst i de
yngste aldersgrupper. Andelen af utilfredse er markant større blandt homo- og biseksuelle mænd end
blandt heteroseksuelle mænd. Andelen af utilfredse er større blandt transkønnede og nonbinære end
blandt ciskønnede.
→ 13% af kvinder er utilfredse med udseendet af deres bryster. Andelen er størst i de yngste aldersgrupper.
Andelen af utilfredse er større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder, og andelen
blandt transkvinder er markant større end blandt ciskvinder.
Kirurgi på bryster og kønsdele
→ 6% af kvinder har fået foretaget brystkirurgi pga. kræft eller anden sygdom i brysterne. Andelen stiger
kraftigt med alderen.
→ 3% af kvinder har fået foretaget kosmetisk brystkirurgi, uden at der foreligger sygdom i brysterne.
Andelen er størst blandt kvinder i aldersintervallet 25-54 år, og den falder kraftigt med alderen.
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→ 10% af mænd har en ”krummerik” eller har tidligere haft en ”krummerik”, som de er blevet opereret for
(en ”krummerik” er en penis, der ved rejsning slår et knæk eller har en udtalt krumning). Andelen er størst
blandt unge voksne i aldersintervallet 15-44 år.
→ 7% af mænd er omskåret. 5% er blevet omskåret af medicinske, kosmetiske eller andre ikkereligiøse/ikke-kulturelle årsager, mens 2% er blevet omskåret af religiøse eller traditionelle årsager.

Kapitel 5: Seksuelle udfordringer, funktionsbesvær og dysfunktioner
Mænd
→ 3% af mænd med en fast partner har haft problemvoldende lav sexlyst inden for de seneste fire uger.
→ 27% af seksuelt aktive mænd har oplevet potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær inden for de
seneste fire uger. Andelen stiger kraftigt med alderen. Andelen er markant større blandt homoseksuelle
mænd og større blandt biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd.
→ 7% af seksuelt aktive mænd har oplevet hyppigt, problemvoldende rejsningsbesvær ved seksuelt
samvær (erektil dysfunktion) inden for det seneste år. Andelen stiger kraftigt med alderen. Andelen er
markant større blandt homo- og biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd.
→ 10% af mænd har anvendt medicin mod rejsningsproblemer inden for det seneste år. Andelen stiger
kraftigt med alderen.
→ 10% af seksuelt aktive mænd har oplevet hyppig, problemvoldende for tidlig sædafgang ved seksuelt
samvær (præmatur ejakulation) inden for det seneste år.
→ 4% af seksuelt aktive mænd har oplevet hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå orgasme ved
seksuelt samvær inden for det seneste år. Andelen er større blandt homo- og biseksuelle mænd end blandt
heteroseksuelle mænd. 2% af seksuelt aktive mænd har slet ikke haft orgasme ved onani eller seksuelt
samvær inden for det seneste år (anorgasme). 2% af mænd, der har haft orgasme inden for det seneste år,
har oplevet ubehagelige orgasmer i samme periode.
→ 0,7% af seksuelt aktive mænd har oplevet hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne ved
seksuelt samvær (dyspareuni) inden for det seneste år.
→ 7% af mænd har brugt hjælpemidler mod et seksuelt problem inden for det seneste år.
→ 23% af mænd med en ægtefælle, fast partner eller kæreste har været deres nuværende partner utro
mindst én gang. Andelen er markant større blandt homo- og biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle
mænd.
→ 5% af mænd har oplevet tvangspræget seksuel aktivitet inden for det seneste år. Andelen er større
blandt homo- og biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd og markant større blandt nonbinære
mænd end blandt cismænd.
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Kvinder
→ 10% af kvinder med en fast partner har haft problemvoldende lav sexlyst inden for de seneste fire uger.
→ 21% af seksuelt aktive kvinder har oplevet potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær
inden for de seneste fire uger. Andelen stiger kraftigt med alderen.
→ 9% af seksuelt aktive kvinder har oplevet hyppig, problemvoldende skedetørhed ved seksuelt samvær
inden for det seneste år (lubrikationsdysfunktion). Andelen stiger med alderen.
→ 12% af seksuelt aktive kvinder har oplevet hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå orgasme ved
seksuelt samvær inden for det seneste år. Andelen falder kraftigt med alderen. Andelen er mindre blandt
homoseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder. 7% af seksuelt aktive kvinder har slet ikke haft
orgasme ved onani eller seksuelt samvær inden for det seneste år (anorgasme). 4% af kvinder, der har haft
orgasme inden for det seneste år, har oplevet ubehagelige orgasmer i samme periode.
→ 0,8% af seksuelt aktive kvinder har oplevet hyppig, problemvoldende skedekrampe (vaginisme) ved
seksuelt samvær inden for det seneste år. Andelen er markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt
heteroseksuelle kvinder.
→ 5% af seksuelt aktive kvinder har oplevet hyppige problemvoldende smerter i kønsorganerne ved
seksuelt samvær (dyspareuni) inden for det seneste år.
→ 14% af kvinder har brugt hjælpemidler mod et seksuelt problem inden for det seneste år.
→ 14% af kvinder med en ægtefælle, fast partner eller kæreste har været deres nuværende partner utro
mindst én gang. Andelen er markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder.
→ 1% af kvinder har oplevet tvangspræget seksuel aktivitet inden for det seneste år. Andelen er markant
større blandt nonbinære kvinder end blandt ciskvinder.

Kapitel 6: Prævention, sexsygdomme, provokeret abort og ufrivillig barnløshed
Prævention
→ Blandt seksuelt aktive personer har 42% af mænd og 45% af kvinder brugt prævention mindst én gang
inden for det seneste år. Kondom (48%), p-piller (42%) og hormonspiral (23%) er de hyppigst benyttede
præventionsmidler. Brugen af prævention falder markant med alderen.
Sexsygdomme, screening for livmoderhalskræft og hpv-vaccination
→ Blandt kvinder på 23 år eller ældre er 6% aldrig blevet screenet for livmoderhalskræft. Andelen er størst
blandt 23-24-årige (35%) og ≥75-årige (17%). Andelen er større blandt homo- og biseksuelle kvinder end
blandt heteroseksuelle kvinder og markant større blandt transmænd og nonbinære kvinder end blandt
ciskvinder.
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→ Blandt personer under 60 år er 5% af mænd og 41% af kvinder blevet vaccineret mod hpv mindst én
gang. Andelen er større blandt homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd, og den er mindre
blandt homo- og biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder.
→ 27% af mænd og 33% af kvinder er blevet testet for hiv. Andelen af hiv-testede er markant større blandt
homo- og biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen af hiv-testede er større blandt
biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder.
→ 0,09% af befolkningen er testet positive for hiv. Andelen af hiv-positive er markant større blandt mænd,
der identificerer sig som homoseksuelle (8%), end blandt mænd, der aldrig har haft sex med mænd (0,03%),
og blandt kvinder (0,03%). Selv om antallene er små, er andelen markant større blandt transkvinder (0,91%)
end blandt cismænd (0,15%).
→ Blandt personer med seksuel erfaring har 27% af mænd og 31% af kvinder nogensinde haft en
sexsygdom. Den største andel ses blandt homo- og biseksuelle mænd og blandt biseksuelle kvinder.
Provokeret abort
→ 21% af kvinder har fået foretaget mindst én provokeret abort pga. uønsket graviditet. Andelen er
markant mindre blandt homoseksuelle kvinder og større blandt biseksuelle kvinder end blandt
heteroseksuelle kvinder. Blandt 15-24-årige kvinder, som nogensinde har været gravide, har 59% fået
foretaget mindst én provokeret abort.
Ufrivillig barnløshed
→ 15% af mænd og 16% af kvinder i fast parforhold har oplevet en periode på mindst ét år, hvor de
sammen med deres nuværende partner prøvede at opnå graviditet uden held.

Kapitel 7: Risikoadfærd, trusler og vold
”Usikker sex”
→ Blandt seksuelt aktive personer har 31% af mænd og 27% af kvinder haft ”usikker sex” (ubeskyttet
vaginalt samleje, oralsex eller analsex med en person, som ikke er vedkommendes faste partner) inden for
det seneste år. Andelen, der har ”usikker sex”, er størst i de yngste aldersgrupper. Andelen blandt homoog biseksuelle mænd er markant større end blandt heteroseksuelle mænd.
→ 25% af mænd og 18% af kvinder, som har haft analsex inden for det seneste år, har haft ubeskyttet
analsex med en person, som ikke er vedkommendes faste partner, inden for samme periode. Andelen er
markant større blandt homo- og biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd og kvinder.
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Køb og salg af seksuelle ydelser
→ Blandt personer med seksuel erfaring har 22% af mænd og 0,2% af kvinder betalt for seksuelle ydelser
mindst én gang. Andelen blandt biseksuelle mænd er markant større end blandt heteroseksuelle mænd.
→ Blandt personer med seksuel erfaring har 2% af mænd og 1% af kvinder modtaget betaling for seksuelle
ydelser mindst én gang. Andelen blandt homo- og biseksuelle mænd er markant større end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen blandt biseksuelle kvinder er markant større end blandt heteroseksuelle
kvinder. Andelen blandt transkønnede er markant større end blandt ciskønnede.
Uønsket deling af nøgenbilleder på de sociale medier
→ Blandt personer under 40 år har 1% af mænd og 3% af kvinder mindst én gang fået delt nøgenbilleder på
de sociale medier uden deres tilladelse. Andelen er størst blandt kvinder under 20 år (5%). Andelen blandt
homo- og biseksuelle mænd er markant større end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen blandt
biseksuelle kvinder er markant større og blandt homoseksuelle kvinder markant mindre end blandt
heteroseksuelle kvinder.
Seksuelle overgreb
→ 2% af mænd og 12% af kvinder har mindst én gang oplevet et seksuelt overgreb. Andelen blandt homoog biseksuelle mænd er markant større end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen blandt biseksuelle
kvinder er markant større end blandt heteroseksuelle kvinder. Andelen blandt transkønnede og nonbinære
er markant større end blandt ciskønnede.
Voldelige parforhold
→ 3% af mænd og 12% af kvinder har nogensinde været i et voldeligt parforhold. Andelen blandt homo- og
biseksuelle mænd er markant større end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen blandt biseksuelle kvinder
er markant større end blandt heteroseksuelle kvinder. Andelen blandt transkønnede er større end blandt
ciskønnede.
Seksuel chikane på arbejdspladsen
→ 6% af mænd og 20% af kvinder har mindst én gang oplevet seksuel chikane på deres arbejdsplads.
Andelen blandt homoseksuelle mænd er markant større end blandt heteroseksuelle mænd.

Kapitel 8: Kommunikation og holdninger vedrørende seksuelle emner
Kommunikation
→ Blandt personer, som har modtaget seksualundervisning i grundskolen, mener 57% af mænd og 54% af
kvinder, at undervisningen i ringe grad eller slet ikke har været brugbar. Andelen, der mener dette, er
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mindst blandt de yngste aldersgrupper. Andelen blandt homoseksuelle kvinder er markant større end
blandt heteroseksuelle kvinder. Andelen blandt transmænd et større end blandt ciskvinder.
→ 82% af mænd og 70% af kvinder har i ringe grad eller slet ikke talt med en forælder om seksuelle emner i
løbet af deres barndom eller ungdom.
→ 18% af mænd og 20% af kvinder har talt med en sundhedsprofessionel om seksuelle emner inden for de
seneste fem år. Andelen blandt homoseksuelle mænd er markant større end blandt heteroseksuelle mænd.
Andelen blandt transkønnede er markant større end blandt ciskønnede.
Holdninger
→ Andelen, der i høj eller meget høj grad finder utroskab moralsk acceptabelt, er 3%. De tilsvarende andele
for andre typer adfærd er: At have skiftende sexpartnere (44%), at have gruppesex (44%), at to mænd har
sex med hinanden (61%), at to kvinder har sex med hinanden (64%), at se porno (66%), at betale for sex
(23%), at modtage betaling for sex (24%), at have sex med dyr (4%) og at have sex med en person under 15
år (3%).
→ Andelen, der mener, at det skal forblive tilladt for to mennesker af samme køn at blive gift med
hinanden, er 88%. 91% mener, at den frie abort skal opretholdes. 5% mener, at det skal forblive tilladt for
forældre at få omskåret deres sønner under 18 år uden medicinsk begrundelse. 52% mener, at det skal
være lovligt for voksne kvinder at blive omskåret, hvis de selv ønsker det, og 0,9% mener, at det skal tillades
forældre at få omskåret deres døtre under 18 år.

Kapitel 9: Livsstil, helbred og seksuelle udfordringer
Der ses en række sammenhænge mellem forskellige livsstilsrelaterede faktorer (BMI, rygning, alkohol-,
hash- og stofindtagelse samt fysisk aktivitet) på den ene side og forskellige seksuelle udfald på den anden.
Tilsvarende ses der en række markante sammenhænge mellem fysiske helbredsproblemer, fysiske handicaps
og psykiske problemer på den ene side og forskellige seksuelle udfordringer på den anden. Nogle af de mest
markante sammenhænge er følgende:
→ Andelen, der har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, er større blandt undervægtige (BMI <18,5) end
blandt normalvægtige mænd (BMI 18,5-<25).
→ Andelen, der har potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær, er større blandt både undervægtige
mænd (BMI <18,5) og blandt mænd med moderat overvægt (BMI 25-<30) eller svær overvægt (BMI ≥30)
end blandt normalvægtige mænd (BMI 18,5-<25).
→ Andelen af kvinder med problemvoldende lav sexlyst er markant større blandt dem, der motionerer
mindre end en halv time ugentligt, end blandt dem, der motionerer mere end fem timer ugentligt.
→ Andelen af personer med et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, andelen med lav sexlyst og andelen
med potentielt udredningskrævende seksuelt besvær er alle markant forøget blandt mænd og kvinder med
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et dårligt selvvurderet helbred. Forekomsten af disse seksuelle udfordringer er desuden forøget blandt
personer med bevægelses-, høre- eller synshandicaps samt blandt personer, der har været behandlet for en
fysisk sygdom inden for det seneste år.
→ Andelen af personer med et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, andelen med lav sexlyst og andelen
med potentielt udredningskrævende seksuelt besvær er forøget blandt personer, der af og til, ofte eller
altid føler sig ensomme, samt blandt personer, der udviser tegn på angst eller depression. Forekomsten af
disse seksuelle udfordringer er desuden øget blandt personer, som har forøvet selvskade, haft
selvmordstanker eller været behandlet for et psykisk problem inden for det seneste år.

Kapitel 10: Seksualitet, livsstil, helbred og problemer med åbenhed og
diskrimination blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle
Seksualitet
→ Langt de fleste homoseksuelle mænd (96%) og kvinder (92%) har haft sex med en person af samme køn,
mens andelen er mindre blandt biseksuelle mænd (68%) og kvinder (62%).
→ Markant flere homo- og biseksuelle mænd (24%) end kvinder (14%) debuterede seksuelt med en person
af samme køn, inden de fyldte 15 år.
→ Andelen, der har haft sex med i alt én person af samme køn i løbet af deres liv, er 5% blandt
homoseksuelle mænd og 10% blandt homoseksuelle kvinder, mens den er 15% blandt biseksuelle mænd og
30% blandt biseksuelle kvinder. 77% af homoseksuelle mænd og 33% af homoseksuelle kvinder har haft sex
med ti eller flere personer af samme køn, og det samme gør sig gældende for 30% af biseksuelle mænd og
7% af biseksuelle kvinder.
→ 13% af homoseksuelle mænd og 16% af homoseksuelle kvinder har ikke haft nogen sexpartner af samme
køn inden for det seneste år, mens det samme gør sig gældende for 39% af biseksuelle mænd og 65% af
biseksuelle kvinder. Andelen, der har haft tre eller flere sexpartnere af samme køn inden for det seneste år,
er 50% og 11% blandt hhv. homoseksuelle mænd og kvinder og 30% og 7% blandt hhv. biseksuelle mænd
og kvinder.
→ Markant flere homoseksuelle mænd (45%) og kvinder (33%) end biseksuelle mænd (12%) og kvinder
(6%) har haft sex med en person af samme køn inden for den seneste uge.
→ De hyppigst anvendte seksuelle praktikker mellem homo- og biseksuelle mænd er oralsex og håndsex,
som mindst 95% af seksuelt erfarne homoseksuelle mænd og mindst 83% af seksuelt erfarne biseksuelle
mænd har prøvet. Mindst 85% af seksuelt erfarne homoseksuelle mænd og mindst 60% af seksuelt erfarne
biseksuelle mænd har prøvet analsex som den udførende eller modtagende partner.
→ Mindst 98% af seksuelt erfarne homoseksuelle kvinder har prøvet oralsex og håndsex med en anden
kvinde, mens det samme gælder for mindst 83% af biseksuelle kvinder.
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Åbenhed og diskrimination
→ 7% af homoseksuelle mænd og 7% af homoseksuelle kvinder føler i ringe grad eller slet ikke, at de kan
være så åbne om deres seksuelle identitet, som de ønsker. Det samme gælder for 58% af biseksuelle mænd
og 25% biseksuelle kvinder.
→ 57% af homoseksuelle mænd og 37% af homoseksuelle kvinder har oplevet at blive mobbet eller
chikaneret pga. deres seksuelle orientering. Det samme gælder for 12% af biseksuelle mænd og 14% af
biseksuelle kvinder.
→ 22% af homoseksuelle mænd og 8% af homoseksuelle kvinder har oplevet at blive fysisk forulempet pga.
deres seksuelle orientering. Det samme gælder for 5% af biseksuelle mænd og 5% af biseksuelle kvinder.
Forbrug af tobak, alkohol, hash og stoffer
→ Andelen af daglige tobaksrygere er større blandt homoseksuelle mænd (25%) og biseksuelle mænd
(29%) end blandt heteroseksuelle mænd (16%). Den tilsvarende andel er større blandt homoseksuelle
kvinder (25%) og biseksuelle kvinder (27%) end blandt heteroseksuelle kvinder (14%).
→ Andelen, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol, er større
blandt biseksuelle mænd (8%) end blandt heteroseksuelle mænd (6%). Den tilsvarende andel er markant
større blandt homoseksuelle kvinder (7%) og biseksuelle kvinder (6%) end blandt heteroseksuelle kvinder
(4%).
→ Andelen, der har indtaget hash inden for det seneste år, er større blandt homoseksuelle mænd (19%) og
biseksuelle mænd (18%) end blandt heteroseksuelle mænd (10%). Den tilsvarende andel er større blandt
homoseksuelle kvinder (12%) og markant større blandt biseksuelle kvinder (23%) end blandt
heteroseksuelle kvinder (5%).
→ Andelen, der har indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer inden for det seneste år, er større
blandt homoseksuelle mænd (9%) og biseksuelle mænd (9%) end blandt heteroseksuelle mænd (4%). Den
tilsvarende andel er markant større blandt homoseksuelle kvinder (4%) og biseksuelle kvinder (8%) end
blandt heteroseksuelle kvinder (1%).
BMI og fysisk aktivitet
→ Andelen, der er svært overvægtige (BMI ≥30), er mindre blandt homoseksuelle mænd (9%) og større
blandt biseksuelle mænd (24%) end blandt heteroseksuelle mænd (16%). Den tilsvarende andel er større
blandt homoseksuelle kvinder (23%) og biseksuelle kvinder (20%) end blandt heteroseksuelle kvinder
(16%).
→ Andelen, der er fysisk inaktive eller aktive i mindre end en halv time om ugen, er større blandt
biseksuelle mænd (31%) og kvinder (26%) end blandt heteroseksuelle mænd (20%) og kvinder (21%).
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Amylnitrit (”poppers”) og chemsex
→ Andelen blandt homo-og biseksuelle mænd, der nogensinde har brugt amylnitrit (”poppers”) for at
fremme lysten, intensiteten eller præstationen i forbindelse med sex, er 24%. Under 4% har med samme
formål brugt stoffer som kokain, MDMA/Ecstasy og Meth/Tina/Crystal inden for det seneste år.
Helbred og sundhedstilstand
→ Andelen med dårligt eller særdeles dårligt selvvurderet helbred er større blandt homoseksuelle mænd
(7%) og markant større blandt biseksuelle mænd (10%) end blandt heteroseksuelle mænd (5%). Den
tilsvarende andel er markant større blandt homoseksuelle kvinder (10%) og biseksuelle kvinder (9%) end
blandt heteroseksuelle kvinder (6%).
→ Andelen blandt både heteroseksuelle mænd og heteroseksuelle kvinder, som oplyser, at de er testet hivpositive, er 0,03%. Andelen er markant større blandt selvidentificerede homoseksuelle mænd (8%).
→ Andelen, der af og til, ofte eller altid føler sig ensomme, er markant større blandt homoseksuelle mænd
(46%) og biseksuelle mænd (44%) end blandt heteroseksuelle mænd (24%). Den tilsvarende andel er
markant større blandt biseksuelle kvinder (59%) end blandt heteroseksuelle kvinder (33%).
→ Andelen, der har haft tegn på angst inden for de seneste 14 dage, er større blandt homoseksuelle mænd
(34%) og markant større blandt biseksuelle mænd (42%) end blandt heteroseksuelle mænd (21%). Den
tilsvarende andel er markant større blandt biseksuelle kvinder (59%) end blandt heteroseksuelle kvinder
(30%).
→ Andelen, der har haft tegn på depression inden for de seneste 14 dage, er større blandt biseksuelle
mænd (21%) og mindre blandt homoseksuelle mænd (8%) end blandt heteroseksuelle mænd (13%). Den
tilsvarende andel er større blandt biseksuelle kvinder (31%) end blandt heteroseksuelle kvinder (17%).
→ Andelen, der nogensinde har forøvet selvskade uden at ville tage deres eget liv, er større blandt
homoseksuelle mænd (11%) og markant større blandt biseksuelle mænd (23%) end blandt heteroseksuelle
mænd (5%). Den tilsvarende andel er markant større blandt homoseksuelle kvinder (26%) og biseksuelle
kvinder (45%) end blandt heteroseksuelle kvinder (9%).
→ Andelen, der nogensinde har haft selvmordstanker, er markant større blandt homoseksuelle mænd
(45%) og biseksuelle mænd (51%) end blandt heteroseksuelle mænd (21%). Den tilsvarende andel er større
blandt homoseksuelle kvinder (44%) og markant større blandt biseksuelle kvinder (63%) end blandt
heteroseksuelle kvinder (25%).
→ Andelen, der nogensinde har forsøgt at begå selvmord, er markant større blandt homoseksuelle mænd
(7%) og biseksuelle mænd (13%) end blandt heteroseksuelle mænd (2%). Den tilsvarende andel er markant
større blandt homoseksuelle kvinder (11%) og biseksuelle kvinder (18%) end blandt heteroseksuelle kvinder
(4%).
→ Andelen, der har fået behandling for et psykisk problem inden for det seneste år, er større blandt
homoseksuelle mænd (14%) og biseksuelle mænd (18%) end blandt heteroseksuelle mænd (7%). Den
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tilsvarende andel er større blandt homoseksuelle kvinder (25%) og markant større blandt biseksuelle
kvinder (37%) end blandt heteroseksuelle kvinder (13%).

Kapitel 11: Seksualitet, livsstil, helbred og problemer med åbenhed og
diskrimination blandt transkønnede og nonbinære
Seksualitet
→ 15% af transkønnede og nonbinære har ikke haft sex med andre. Dette gælder for 10% af transkvinder,
10% af nonbinære mænd, 18% af transmænd og 17% af nonbinære kvinder.
→ 26% af seksuelt erfarne transkønnede og nonbinære havde deres seksuelle debut, inden de fyldte 15 år.
Dette gælder for 24% af transkvinder, 25% af nonbinære mænd, 27% af transmænd og 27% af nonbinære
kvinder.
→ 36% af seksuelt erfarne transkønnede og nonbinære har haft sex med en anden person inden for den
seneste uge. Dette gælder for 29% af transkvinder, 40% af nonbinære mænd, 30% af transmænd og 43% af
nonbinære kvinder.
Åbenhed og diskrimination
→ 36% af transkønnede og nonbinære føler i ringe grad eller slet ikke, at de kan være så åbne om deres
kønsidentitet, som de ønsker. Dette gælder for 17% af transkvinder, 44% af nonbinære mænd, 31% af
transmænd og 48% af nonbinære kvinder.
→ 60% af transkvinder, 19% af nonbinære mænd, 63% af transmænd og 22% af nonbinære kvinder har
oplevet at blive mobbet eller chikaneret pga. deres kønsidentitet. Tilsvarende har hhv. 32% af transkvinder,
16% af nonbinære mænd, 26% af transmænd og 8% af nonbinære kvinder oplevet at blive fysisk
forulempet pga. deres kønsidentitet.
Forbrug af tobak, alkohol, hash og stoffer
→ Flere transmænd (25%) og nonbinære kvinder (26%) end ciskvinder (14%) er daglige tobaksrygere, og
flere transmænd (21%) og nonbinære kvinder (17%) end ciskvinder (5%) har indtaget hash inden for det
seneste år. Flere nonbinære kvinder (6%) end ciskvinder (1%) har indtaget euforiserende eller
hallucinerende stoffer inden for det seneste år. Der ses ingen forskelle i tobaksforbrug, hashforbrug og
indtagelse af euforiserende eller hallucinerende stoffer mellem transkvinder, nonbinære mænd og
cismænd.
→ Alkoholforbruget blandt transkønnede og nonbinære afviger ikke fra alkoholforbruget blandt
ciskønnede.
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Helbred og sundhedstilstand
→ Markant flere transkvinder (18%) end cismænd (5%) og markant flere transmænd (11%) og nonbinære
kvinder (18%) end ciskvinder (6%) mener, at de har et dårligt eller særdeles dårligt helbred.
→ Selv om antallene er små, er andelen af hiv-positive større blandt transkvinder (0,91%) end blandt andre
kønsidentitetskategorier.
→ Markant flere transkvinder (52%) og nonbinære mænd (49%) end cismænd (25%) og markant flere
transmænd (64%) og nonbinære kvinder (66%) end ciskvinder (33%) føler sig af og til, ofte eller altid
ensomme.
→ Markant flere nonbinære mænd (53%) end cismænd (21%) og markant flere nonbinære kvinder (61%)
end ciskvinder (30%) har haft tegn på angst inden for de seneste 14 dage.
→ Markant flere transkvinder (27%) og nonbinære mænd (32%) end cismænd (13%) og markant flere
nonbinære kvinder (42%) end ciskvinder (17%) har haft tegn på depression inden for de seneste 14 dage.
→ Andelen, der nogensinde har forøvet selvskade uden at ville tage deres eget liv, er markant større blandt
transkvinder (37%) og nonbinære mænd (30%) end blandt cismænd (6%) og ligeledes markant større blandt
transmænd (64%) og nonbinære kvinder (40%) end blandt ciskvinder (10%).
→ Andelen, der nogensinde har haft selvmordstanker, er markant større blandt transkvinder (66%) og
nonbinære mænd (60%) end blandt cismænd (22%) og ligeledes markant større blandt transmænd (78%)
og nonbinære kvinder (62%) end blandt ciskvinder (26%).
→ Andelen, der nogensinde har forsøgt at begå selvmord, er markant større blandt transkvinder (23%) og
nonbinære mænd (17%) end blandt cismænd (3%) og ligeledes markant større blandt transmænd (25%) og
nonbinære kvinder (22%) end blandt ciskvinder (4%).
→ Andelen, der har fået behandling for et psykisk problem inden for det seneste år, er markant større
blandt transkvinder (25%) og nonbinære mænd (22%) end blandt cismænd (7%) og markant større blandt
transmænd (40%) og nonbinære kvinder (32%) end blandt ciskvinder (14%).
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English summary

Project SEXUS is an individual-based, prospective cohort study among a random sample of 15-89-year-old
Danish citizens. The questionnaire consisted of more than 600 items covering a broad range of sexual
health and quality-of-life issues, including sexual preferences, experiences and identity, current behavior,
problems, dysfunctions and attitudes. Due to several filter questions, the average respondent answered
approximately 180 questions. Data collection took place from September 2017 to August 2018, and 62,675
respondents were included in the main sample underlying most results presented in this report. With due
reservations, the main findings presented below are believed to reflect the sex life situation among most
Danes.

Chapter 3: Overall sex life situation
Sexual orientation
→ 93% of men and 90% of women aged 15-89 years identify as heterosexual. 1,5% of men and 0,6% of
women identify as homosexual. 1,8% of men and 2,6% of women identify as bisexual. 0,2% of men and
0,3% of women identify as asexual. 3% of men and 6% of women answered that they do not identify as any
of the above-mentioned, or that they are unsure about their sexual identity or that they do not know what
to answer.
→ 88% of men have exclusively had sex with female partners, and 87% of women have exclusively had sex
with male partners. 6% of men and 8% of women have had at least one sexual experience with a person of
the same sex. 6% of men and 5% of women have not had sex with others.
→ 94% of men and 3% of women are to a large or very large extent sexually attracted to women. 83% of
women and 2% of men are to a large or very large extent sexually attracted to men. 14% of men and 27%
of women have to some extent experienced sexual attraction towards a person of the same sex.
Age at sexual debut and experiences with vaginal, oral, hand and anal sex with a person of the other sex
→ The median age at sexual debut with a person of the other sex decreased from approximately 20 years
for both men and women born before 1930 to 17 years for men and 16 years for women born in the
1950’s. In subsequent birth cohorts, the median age at sexual debut has remained fairly constant.
→ 98% of men and women with heterosexual experience have had vaginal sex with a person of the other
sex. 91% of men and 87% of women have ever performed oral sex, and the proportion who have ever
received oral sex is 91% among both men and women. Among both men and women, more than 90% have
ever performed or received hand sex with a partner. The proportion who have ever had anal sex with a
partner of the other sex is 45% among both men and women.
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Level of sexual activity
→ Among persons with heterosexual experience, 11% of men and 13% of women have had a total of one
sex partner of the other sex, while 40% of men and 33% of women have had ten or more other-sex
partners.
→ Among heterosexually active persons, 22% of men and 21% of women have not had sex with a person of
the other sex within the last four weeks. 14% of men and 15% of women have had sex with a person of the
other sex ten times or more within the same period.
→ Among heterosexually active persons, 47% of men and 43% of women have had sex with a person of the
other sex within the last seven days. In both men and women, these proportions decrease with age.
Assessment of sex life and relationship
→ 88% of men and 73% of women consider having a good sex life as important, very important or
particularly important. The considerable sex difference is present in all age groups, and the proportion
considering a good sex life as important, very important or particularly important is larger among younger
than among older age groups.
→ Among sexually active persons, 49% of men and 46% of women feel that their sex life during the last
year has been meaningful and enriching. 54% of men and 58% of women rate their sex life as good or
particularly good during the same period. In both men and women, these proportions decrease with age.
→ 75% of men and 70% of women have a spouse, steady partner or girlfriend/boyfriend. Among ≥75-yearolds, the proportion is considerably larger among men (82%) than among women (50%).
→ 90% of both men and women with a spouse, steady partner or girlfriend/boyfriend consider the quality
of their relationship as good or particularly good.
→ 77% of men and 63% of women who are not currently in a relationship would like to have a steady
partner or a girlfriend/boyfriend.
Sexual desire and sexual needs
→ Over the last year, 33% of men and 9% of women have felt sexual desire at least once a day. In both men
and women, these proportions decrease with age. 5% of men and 14% of women have not felt any sexual
desire within the last year.
→ Among persons with a spouse, steady partner or girlfriend/boyfriend, 34% of men and 39% of women
are in a relationship characterized by sexual desire balance (the partners want sex equally often/rarely).
→ 4% of men and 12% of women have not had any sexual needs within the last year. In both men and
women, this proportion is largest among the youngest and oldest age groups. The proportion among
singles is considerably larger (18%) than among persons in a relationship (5%).
→ Among persons with sexual needs, 39% of men and 45% of women have had their needs fulfilled to a
large or very large extent. In both men and women, this proportion decrease with age.
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Reasons for sex, intimacy and sexual fantasies
→ Among sexually active persons, reasons for having sex are many and diverse. 51% of men and 39% of
women always have sex because they feel like it and are in the mood for it, while 40% of men and women
always have sex because they want emotional intimacy with their partner. Other common reasons for
having sex include wanting an orgasm, seeking emotional confirmation, or pursuing well-being and release
of tension. Within the last year, 0,7% of men and women always had sex because of partner pressure.
→ Different types of intimacy (e.g. hugging, kissing, holding hands, caressing and lying closely together) are
considered as important, very important or particularly important by all age groups and by both men and
women.
→ Many persons have had sexual fantasies within the last year that they did not act upon, e.g. fantasies
about using sex toys (18%), sexual roleplaying (16%) and group sex (30%). Corresponding proportions who
actually tried these particular activities within the last year are 30%, 7% and 2%, respectively.
Masturbation
→ 96% of men and 87% of women have ever masturbated. The proportion is smallest among the oldest age
groups. Among persons, who have ever masturbated, 67% of men and 30% of women have masturbated at
least once a week within the last year. This proportion decreases with age.
→ 98% of men and 99% of women masturbate because it feels good. 11% of men and 36% of women
consider their orgasms to be more intense while masturbating than during sexual intercourse. 8% of men
and 10% of women feel ashamed that they masturbate. Among persons in a steady relationship, 31% of
men and 23% of women do not want their partner to know that they masturbate.
Pornography and search for sex partners on the internet
→ 93% of men and 67% of women have ever watched porn. The proportion is smallest among ≥75-year-old
men (73%) and women (29%). Among persons who have ever watched porn, 55% of men and 9% of women
have watched porn at least once a week over the last year. This proportion decreases considerably with
age.
→ 91% of men and 90% of women who have ever watched porn use porn to get sexually aroused. 26% of
men and 12% of women report that porn provides them with something that a sexual relationship cannot.
20% of men and 5% of women watch porn more often than they want to. Among persons in a steady
relationship, 29% of men and 16% of women do not want their partner to know that they watch porn.
→ 22% of men and 9% of women have ever searched for a sex partner on the internet. In both men and
women, this proportion decreases considerably with age. In both sexes, the proportion searching for sex
partners on the internet is considerably larger among self-identified homo- and bisexual persons than
among heterosexual persons.
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Chapter 4: Sex, gender and body
Gender identity and gender conformity during childhood/youth
→ According to study definitions regarding gender identity, an overall 0,54% of the population have a noncisgender identity, including 0,10% transgender persons and 0,44% non-binary persons. The group of noncis-persons consist of trans-women (0,05%), non-binary men (0,14%), trans-men (0,05%), and non-binary
women (0,30%).
→ 17% of men and 21% of women experienced gender-nonconformity during childhood/adolescence. In
both men and women, the proportion is largest among ≥75-year-olds. The proportion among self-identified
homo- and bisexual persons is considerably larger than among heterosexual persons. The proportion
among transgender and non-binary persons is considerably larger than among cis-persons.
Variations in biological sex characteristics
→ 1,3% of men and 0,9% of women report having variations in their biological sex characteristics that do
not fit the typical definitions for male or female bodies. Of these, only a very small proportion consider
themselves as intersex persons (corresponding to 0,2 permille of the population).
Satisfaction with appearance
→ 6% of men and 11% of women are unhappy with their general appearance. The proportion is largest
among the youngest age groups. The proportion is considerably larger among homo- and bisexual men
than among heterosexual men and, likewise, considerably larger among bisexual women than among
heterosexual women. The proportion is larger among transgender and non-binary persons than among cispersons.
→ 6% of both men and women are unhappy with the appearance of their genitals. The proportion is largest
among the younger age groups. The proportion is considerably larger among homo- and bisexual men than
among heterosexual men. The proportion is larger among transgender and non-binary persons than among
cis-persons.
→ 13% of women are unhappy with the appearance of their breasts. The proportion is largest in the
youngest age groups. The proportion is larger among bisexual women than among heterosexual women,
and the proportion is considerably larger among trans-women than among cis-women.
Surgery on breasts and genitals
→ 6% of women have undergone breast surgery for breast cancer or other breast diseases. The proportion
increases considerably with age.
→ 3% of women have had cosmetic breast surgery without underlying disease. This proportion is largest
among 25-54-year-old women and decreases considerably with age.
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→ 10% of men have, or have previously had, a penile curvature (penile deviation). The proportion is largest
among young men aged 15-44 years.
→ 7% of men are circumcised. 5% are circumcised for medical, cosmetic or other non-religious/nontraditional reasons, while 2% are circumcised for religious or traditional reasons.

Chapter 5: Sexual challenges, difficulties and dysfunctions
Men
→ 3% of men with a partner have experienced problematically low levels of sexual desire within the last
four weeks.
→ 27% of sexually active men have experienced erectile difficulties potentially requiring medical attention
within the last four weeks. The proportion increases considerably with age. The proportion among
homosexual men is considerably larger than among heterosexual men.
→ 7% of sexually active men have experienced frequent, problematic erectile difficulties during sexual
encounters (erectile dysfunction) within the last year. The proportion increases considerably with age. The
proportion is considerably larger among homosexual men and bisexual men than among heterosexual men.
→ 10% of men have used medications to treat erectile difficulties within the last year. The proportion
increases considerably with age.
→ 10% of sexually active men have experienced frequent, problematic premature ejaculation during sexual
encounters within the last year.
→ 4% of sexually active men have experienced frequent, problematic difficulties reaching an orgasm during
sexual encounters within the last year. The proportion is larger among homo- and bisexual men than
among heterosexual men. 2% of sexually active men did not experience any orgasm when masturbating or
during sexual encounters within the last year (anorgasm). 2% of men who experienced an orgasm within
the last year experienced unpleasant orgasms within the same period.
→ 0,7% of sexually active men have experienced frequent, problematic genital pain during sexual
encounters (dyspareunia) within the last year.
→ 7% of men have used sexual aids to remedy a sexual problem within the last year.
→ 23% of men with a spouse, steady partner or girlfriend/boyfriend have cheated on their current partner
at least once. The proportion is considerably larger among homo- and bisexual men than among
heterosexual men.
→ 5% of men have experienced compulsive sexual activity within the last year. The proportion is larger
among homo- and bisexual men than among heterosexual men, and considerably larger among non-binary
men than among cis-men.
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Women
→ 10% of women with a partner have experienced problematically low levels of sexual desire within the
last four weeks.
→ 21% of sexually active women have experienced sexual function difficulties potentially requiring medical
attention within the last four weeks. The proportion increases considerably with age.
→ 9% of sexually active women have experienced frequent, problematic vaginal dryness during sexual
encounters within the last year (lubrication dysfunction). The proportion increases with age.
→ 12% of sexually active women have experienced frequent, problematic difficulties reaching an orgasm
during sexual encounters within the last year. The proportion decreases considerably with age. The
proportion is smaller among homosexual women than among heterosexual women. 7% of sexually active
women did not experience any orgasm when masturbating or during sexual encounters within the last year
(anorgasm). 4% of women who experienced an orgasm within the last year experienced unpleasant
orgasms within the same period.
→ 0,8% of sexually active women have experienced frequent, problematic vaginal cramps (vaginism) during
sexual encounters within the last year. The proportion is considerably larger among bisexual women than
among heterosexual women.
→ 5% of sexually active women have experienced frequent, problematic genital pain during sexual
encounters (dyspareunia) within the last year.
→ 14% of women have used sexual aids to remedy a sexual problem within the last year.
→ 14% of women with a spouse, steady partner or boyfriend/girlfriend have cheated on their current
partner at least once. The proportion is considerably larger among bisexual women than among
heterosexual women.
→ 1% of women have experienced compulsive sexual activity within the last year. The proportion is
considerably larger among non-binary women than among cis-women.

Chapter 6: Contraception, sexually transmitted infections, induced abortion and
involuntary childlessness
Contraception
→ Among sexually active persons, 42% of men and 45% of women have used contraception at least once
within the last year. Condoms (48%), contraceptive pills (42%) and hormone spirals (23%) are the most
frequently used contraceptives. The use of contraceptives decreases with age.
Sexually transmitted infections, screening for cervical cancer and hpv vaccination
→ Among women aged 23 years or older, 6% have never been screened for cervical cancer. The proportion
is largest among 23-24-year-olds (35%) and ≥75-year-olds (17%). The proportion is larger among homo- and
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bisexual women than among heterosexual women, and markedly larger among trans-men and non-binary
women than among cis-women.
→ Among persons below the age of 60 years, 5% of men and 41% of women have been vaccinated against
hpv at least once. The proportion is larger among homosexual men than among heterosexual men, and
smaller among homo- and bisexual women than among heterosexual women.
→ 27% of men and 33% of women have been tested for hiv. The proportion of hiv-tested homo- and
bisexual men is considerably larger than the proportion of hiv-tested heterosexual men. The proportion of
hiv-tested bisexual women is larger than the proportion of hiv-tested heterosexual women.
→ 0,09% of the population have been tested hiv-positive. The proportion being hiv-positive is considerably
larger among men who identify as homosexual (8%) than among men who have never had sex with a man
(0,03%) and among women (0,03%). Although numbers are small, the proportion is considerably larger
among trans-women (0,91%) than among cis-men (0,15%).
→ Among sexually experienced persons, 27% of men and 31% of women have ever had a sexually
transmitted infection. The largest proportion is seen among homo- and bisexual men and among bisexual
women.
Induced abortion
→ 21% of women have had at least one induced abortion due to unwanted pregnancy. The proportion is
considerably smaller among homosexual women, and larger among bisexual women, than among
heterosexual women. Among 15-24-year-old women, who have ever been pregnant, 59% have had at least
one induced abortion.
Involuntary childlessness
→ 15% of men and 16% of women in a steady relationship have unsuccessfully attempted to become
pregnant over a period of at least one year in their current relationship.

Chapter 7: Risk behaviour, threats and violence
”Risky sex”
→ Among sexually active persons, 31% of men and 27% of women have had “risky sex” (unprotected
vaginal, oral or anal sex with someone who is not the person’s steady partner) within the last year. The
proportion practicing “risky sex” is largest among the youngest age groups. The proportion among homoand bisexual men is considerably larger than among heterosexual men.
→ 25% of men and 18% of women who have had anal sex within the last year have had unprotected anal
sex with a non-steady partner within the same period. The proportion among homo- and bisexual men is
considerably larger than among heterosexual men.
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Transactional sex
→ Among sexually experienced persons, 22% of men and 0,2% of women have paid for sexual services at
least once. The proportion among bisexual men is considerably larger than among heterosexual men.
→ Among sexually experienced persons, 2% of men and 1% of women have received payment for sexual
services at least once. The proportion among homo- and bisexual men is considerably larger than among
heterosexual men. The proportion among bisexual women is considerably larger than among heterosexual
women. The proportion among transgender persons is considerably larger than among cis-persons.
Non-consensual sharing of sexual images on social media
→ Among persons below the age of 40 years, 1% of men and 3% of women have had nude photos
disseminated on social media without their consent at least once. The proportion is largest among women
below the age of 20 years (5%). The proportion among homo- and bisexual men is considerably larger than
among heterosexual men. The proportion among bisexual women is considerably larger, and among
homosexual women considerably smaller, than among heterosexual women.
Sexual assaults
→ 2% of men and 12% of women have experienced a sexual assault at least once. The proportion among
homo- and bisexual men is considerably larger than among heterosexual men. The proportion among
bisexual women is considerably larger than among heterosexual women. The proportion among
transgender and non-binary persons is considerably larger than among cis-persons.
Abusive relationships
→ 3% of men and 12% of women have ever been in an abusive relationship. The proportion among homoand bisexual men is considerably larger than among heterosexual men. The proportion among bisexual
women is considerably larger than among heterosexual women. The proportion among transgender
persons is larger than among cis-persons.
Sexual harassment in the workplace
→ 6% of men and 20% of women have experienced sexual harassment in their workplace at least once. The
proportion among homosexual men is considerably larger than among heterosexual men.

Chapter 8: Communication and attitudes concerning sexual matters
Communication
→ Among persons who received sex education in primary school, 57% of men and 54% of women consider
the sex education they received to be of limited or no use. The proportion who consider the sex education
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they received to be of limited or no use is smallest among the youngest age groups. The proportion among
homosexual women is considerably larger than among heterosexual women. The proportion among transmen is larger than among cis-women.
→ 82% of men and 70% of women rarely or never discussed sexual matters with a parent during childhood
or adolescence.
→ 18% of men and 20% of women have talked with a health professional about sexual matters within the
last five years. The proportion among homosexual men is considerably larger than among heterosexual
men. The proportion among transgender persons is considerably larger than among cis-persons.
Attitudes concerning sexual matters
→ 3% consider cheating on one’s partner to be morally acceptable to a large or very large extent.
Corresponding proportions who find other sexual behaviors largely or entirely morally acceptable are as
follows: Having multiple, short-term sex partners (44%), having group sex (44%), male same-sex
interactions (61%), female same-sex interactions (64%), watching porn (66%), paying for sex (23%),
receiving payment for sex (24%), having sex with animals (4%), and having sex with a person below the age
of sexual consent (15 years) (3%).
→ 88% believe it should remain legal for same-sex partners to marry. 91% believe the access to induced
abortion should remain legal. 5% believe it should remain legal for parents to have their sons under 18
years circumcised without a medical reason. 52% believe it should be legal for adult women to be
circumcised if they so wish. 0,9% believe it should be legal for parents to have their daughters under 18
years of age circumcised.

Chapter 9: Lifestyle, health and sexual challenges
Associations are seen between a number of lifestyle-related factors (BMI, tobacco smoking, consumption of
alcohol, hashish and psychedelic drugs and physical activity) and different sexual outcomes. Likewise, a
number of strong associations are seen between physical health issues, physical handicaps and
psychological problems on one side and sexual challenges on the other. The most noteworthy associations
will be mentioned in the following:
→ The proportion of persons with a bad or non-existing sex life is larger among men who are underweight
(BMI <18.5) than among men in the normal weight range (BMI 18.5-<25).
→ The proportion of men with erectile difficulties potentially requiring medical attention is larger among
men who are underweight (BMI <18.5) and men who are moderately overweight (BMI 25-<30) or obese
(BMI ≥30) than among men in the normal weight range (BMI 18.5-<25).
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→ The proportion of women with problematic low levels of sexual desire is considerably larger among
those who exercise less than half an hour per week than among those who exercise more than five hours
per week.
→ Proportions reporting a bad or non-existing sex life, proportions reporting low levels of sexual desire,
and proportions reporting sexual difficulties potentially requiring medical attention are all considerably
increased among men and women with poor self-rated health. Proportions reporting these sexual
challenges are increased among persons with mobility disabilities, hearing handicaps or visual impairment
as well as among persons who have received treatment for a physical disease within the last year.
→ Proportions reporting a bad or non-existing sex life, proportions reporting low levels of sexual desire,
and proportions reporting sexual difficulties potentially requiring medical attention are all increased among
men and women who sometimes, often or always feel lonely as well as among persons with signs of anxiety
or depression. Proportions reporting these sexual challenges are also increased among persons who selfharm without suicidal intent, those who have had suicidal thoughts, and those who have received
treatment for a psychological problem within the last year.

Chapter 10: Sexuality, lifestyle, health and problems with openness and
discrimination among self-identified homo- and bisexual persons
Sexuality
→ A vast majority of self-identified homosexual men (96%) and women (92%) have had sex with a same-sex
partner, while the corresponding proportion is smaller among bisexual men (68%) and women (62%).
→ A considerably larger proportion of homo- and bisexual men (24%) than women (14%) had their sexual
debut with a same-sex partner before the age of 15 years.
→ Among persons with same-sex sexual experience, 5% of homosexual men and 10% of homosexual
women have had a lifetime total of one same-sex partner, while the corresponding proportion is 15%
among bisexual men and 30% among bisexual women. 77% of homosexual men and 33% of homosexual
women have had sex with ten or more same-sex partners, and the same applies to 30% of bisexual men
and 7% of bisexual women.
→ 13% of homosexual men and 16% of homosexual women have not had any same-sex partner within the
last year, while the same applies to 39% of bisexual men and 65% of bisexual women. The proportion who
have had three or more same-sex partners within the last year is 50% and 11%, respectively, among
homosexual men and women, and 30% and 7%, respectively, among bisexual men and women.
→ A considerably larger proportion of homosexual men (45%) and women (33%) than bisexual men (12%)
and women (6%) have had sex with a same-sex partner within the last week.
→ The most frequent sexual activities among homo- and bisexual men are oral sex and hand sex, which at
least 95% of sexually experienced homosexual men and at least 83% of sexually experienced bisexual men
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have tried. At least 85% of homosexual men and at least 60% of bisexual men have tried anal sex as the
inserting or receiving partner.
→ At least 98% of sexually experienced homosexual women have tried oral sex and hand sex with another
woman, while the same applies to at least 83% of bisexual women.
Openness and discrimination
→ 7% of homosexual men and 7% of homosexual women feel that they cannot (or can only to a limited
extent) be as open about their sexual identity as they want to. The same applies to 58% of bisexual men
and 25% of bisexual women.
→ 57% of homosexual men and 37% of homosexual women have experienced bullying or harassment due
to their sexual orientation. The same applies to 12% of bisexual men and 14% of bisexual women.
→ 22% of homosexual men and 8% of homosexual women have experienced physical violence due to their
sexual orientation. The same applies to 5% of bisexual men and 5% of bisexual women.
Consumption of tobacco, alcohol, hashish and illegal drugs
→ The proportion of daily tobacco smokers is larger among homosexual men (25%) and bisexual men (29%)
than among heterosexual men (16%). Corresponding proportions are larger among homosexual women
(25%) and bisexual women (27%) than among heterosexual women (14%).
→ The proportion of men with an alcohol consumption above the National Board of Health’s high-risk limit
is larger for bisexual men (8%) than for heterosexual men (6%). Corresponding proportions are considerably
larger among homosexual women (7%) and bisexual women (6%) than for heterosexual women (4%).
→ The proportion who used hashish within the last year is larger among homosexual men (19%) and
bisexual men (18%) than among heterosexual men (10%). Corresponding proportions are larger among
homosexual women (12%) and considerably larger among bisexual women (23%) than among heterosexual
women (5%).
→ The proportion who used psychedelic drugs within the last year is larger among homosexual men (9%)
and bisexual men (9%) than among heterosexual men (4%). Corresponding proportions are considerably
larger among homosexual women (4%) and among bisexual women (8%) than among heterosexual women
(1%).
BMI og physical activity
→ The proportion of obese persons (BMI ≥30) is smaller among homosexual men (9%), and larger among
bisexual men (24%), than among heterosexual men (16%). Corresponding proportions are larger among
homosexual women (23%) and bisexual women (20%) than among heterosexual women (16%).
→ The proportion who are physically inactive or active less than half an hour per week is larger among
bisexual men (31%) and women (26%) than among heterosexual men (20%) and women (21%).
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Amyl nitrite (“poppers”) and chemsex
→ One-fourth of homo- and bisexual men (24%) have ever used amyl nitrite (“poppers”) to promote desire,
intensity or performance during sex. Less than 4% have used drugs such as cocaine, MDMA/Ecstasy and
Meth/Tina/Crystal for the same purpose within the last year.
Health
→ Proportions with poor self-rated health are larger among homosexual men (7%), and considerably larger
among bisexual men (10%), than among heterosexual men (5%). Corresponding proportions are
considerably larger among homosexual women (10%) and bisexual women (9%) than among heterosexual
women (6%).
→ The proportion among both heterosexual men and women who report being hiv positive is 0,03%. The
corresponding proportion is considerably larger among self-identified homosexual men (8%).
→ Proportions who sometimes, often or always feel lonely are considerably larger among homosexual men
(46%) and bisexual men (44%) than among heterosexual men (24%). The corresponding proportion is
considerably larger among bisexual women (59%) than among heterosexual women (33%).
→ Proportions with signs of anxiety within the last 14 days are larger among homosexual men (34%), and
considerably larger among bisexual men (42%), than among heterosexual men (21%). The corresponding
proportion is considerably larger among bisexual women (59%) than among heterosexual women (30%).
→ Proportions with signs of depression within the last 14 days are larger among bisexual men (21%), and
smaller among homosexual men (8%), than among heterosexual men (13%). The corresponding proportion
is larger among bisexual women (31%) than among heterosexual women (17%).
→ Proportions who have ever self-harmed without suicidal intent are larger among homosexual men (11%),
and considerably larger among bisexual men (23%), than among heterosexual men (5%). Corresponding
proportions are considerably larger among homosexual women (26%) and bisexual women (45%) than
among heterosexual women (9%).
→ Proportions who have ever had suicidal thoughts are considerably larger among homosexual men (45%)
and bisexual men (51%) than among heterosexual men (21%). Corresponding proportions are larger among
homosexual women (44%), and considerably larger among bisexual women (63%), than among
heterosexual women (25%).
→ Proportions who have ever attempted to commit suicide are considerably larger among homosexual
men (7%) and bisexual men (13%) than among heterosexual men (2%). Corresponding proportions are
considerably larger among homosexual women (11%) and bisexual women (18%) than among heterosexual
women (4%).
→ Proportions who have received treatment for a psychological problem within the last year are larger
among homosexual men (14%) and bisexual men (18%) than among heterosexual men (7%). Corresponding
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proportions are larger among homosexual women (25%), and considerably larger among bisexual women
(37%) than among heterosexual women (13%).

Chapter 11: Sexuality, health and problems with openness and discrimination
among transgender and non-binary persons
Sexuality
→ 15% of transgender and non-binary persons have not had sex with another person. This applies to 10%
of trans-women, 10% of non-binary men, 18% of trans-men and 17% of non-binary women.
→ 26% of sexually experienced transgender and non-binary persons had their sexual debut before the age
of 15 years. This applies to 24% of trans-women, 25% of non-binary men, 27% of trans-men and 27% of
non-binary women.
→ 36% of sexually experienced transgender and non-binary persons have had sex with another person
within the last seven days. This applies to 29% of trans-women, 40% of non-binary men, 30% of trans-men
and 43% of non-binary women.
Openness and discrimination
→ 36% of transgender and non-binary persons feel that they cannot (or can only to a limited extent) be as
open about their gender identity as they want to. This applies to 17% of trans-women, 44% of non-binary
men, 31% of trans-men and 48% of non-binary women.
→ 60% of trans-women, 19% of non-binary men, 63% of trans-men and 22% of non-binary women have
experienced bullying or harassment due to their gender identity. Likewise, 32% of trans-women, 16% of
non-binary men, 26% of trans-men and 8% of non-binary women have experienced physical violence due to
their gender identity.
Consumption of tobacco, alcohol, hashish and drugs
→ Proportions of daily tobacco smokers are larger among trans-men (25%) and non-binary women (26%)
than among cis-women (14%), and more trans-men (21%) and non-binary women (17%) than cis-women
(5%) have used hashish within the last year. A larger proportion of non-binary women (6%) than cis-women
(1%) have used psychedelic drugs within the last year. No differences are seen for levels of tobacco, hashish
or psychedelic drug consumption among trans-women, non-binary men and cis-men.
→ Levels of alcohol consumption do not differ between transgender, non-binary and cis-persons.
Health
→ Proportions with poor self-rated health are considerably larger among trans-women (18%) than among
cis-men (5%) and considerably larger among trans-men (11%) and non-binary women (18%) than among
cis-women (6%).
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→ Although numbers are small, the proportion who report being hiv positive is larger among trans-women
(0,91%) than among other gender identify groups.
→ Proportions who sometimes, often or always feel lonely are considerably larger among trans-women
(52%) and non-binary men (49%) than among cis-men (25%) and considerably larger among trans-men
(64%) and non-binary women (66%) than among cis-women (33%).
→ Proportions with signs of anxiety within the last 14 days are considerably larger among non-binary men
(53%) than cis-men (21%) and considerably larger among non-binary women (61%) than cis-women (30%).
→ Proportions with signs of depression within the last 14 days are considerably larger among trans-women
(27%) and non-binary men (32%) than among cis-men (13%) and considerably larger among non-binary
women (42%) than among cis-women (17%).
→ Proportions who have ever self-harmed without suicidal intent are considerably larger among transwomen (37%) and non-binary men (30%) than among cis-men (6%) and considerably larger among transmen (64%) and non-binary women (40%) than among cis-women (10%).
→ Proportions who have ever had suicidal thoughts are considerably larger among trans-women (66%) and
non-binary men (60%) than among cis-men (22%) and considerably larger among trans-men (78%) and nonbinary women (62%) than among cis-women (26%).
→ Proportions who have ever attempted to commit suicide are considerably larger among trans-women
(23%) and non-binary men (17%) than among cis-men (3%) and considerably larger among trans-men (25%)
and non-binary women (22%) than among cis-women (4%).
→ Proportions who have received treatment for a psychological problem within the last year are
considerably larger among trans-women (25%) and non-binary men (22%) than among cis-men (7%) and
considerably larger among trans-men (40%) and non-binary women (32%) than among cis-women (14%).
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KAPITEL 1
Baggrund og formål
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Baggrund
Seksualitet er et vigtigt, men ofte overset aspekt af menneskers sundhed, og der findes både positive og
negative sammenhænge mellem det seksuelle liv på den ene side og livsstil, helbred og trivsel på den
anden. Det er således både videnskabeligt og klinisk veldokumenteret, at belastninger knyttet til sexlivet (fx
dysfunktioner, samlivsproblemer, seksuelt overførbare infektioner, uønsket graviditet og seksuelle
overgreb) kan manifestere sig som både fysisk, psykisk og social mistrivsel, mens almene
sundhedsbelastninger (fx uhensigtsmæssig livsstil og sygdom) omvendt kan resultere i problemer af seksuel
og relationel art. Det er samtidig almindeligt anerkendt – om end mindre velstuderet – at en god
sundhedstilstand er befordrende for seksuel trivsel, ligesom et velfungerende sexliv kan øge den samlede
livskvalitet og bidrage til mestring af modgang og kriser, fx i form af kronisk sygdom (Graugaard 2017;
Graugaard & Giraldi 2019).
I 2012 udgav Vidensråd for Forebyggelse en rapport om samspillet mellem sundhed, livsstil og seksualitet,
og heri blev både positive og negative sammenhænge belyst med udgangspunkt i den eksisterende
forskningslitteratur. Rapporten fremhævede seksualiteten som en central sundhedsfaktor, men den
tydeliggjorde samtidig, at emnet er videnskabeligt underbelyst, og at der savnes robuste kliniske og
epidemiologiske data. Det gælder ikke mindst de antydede positive sammenhænge, og særligt betydningen
af et velfungerende intimt liv for den somatiske og mentale sundhedstilstand er stort set uudforsket land.
Med afsæt i WHO’s dynamiske og bio-psyko-sociale sundhedsforståelse definerede Vidensråd for
Forebyggelse seksuel sundhed på følgende måde:
”Seksuel sundhed er en tilstand, hvor et menneske oplever seksualiteten som en meningsfuld og
berigende del af tilværelsen og under givne livsomstændigheder kan realisere sine seksuelle lyster
og behov, alene eller i et ligeværdigt samspil med andre”
(Graugaard, Pedersen & Frisch 2012).

I realiteten er den foreliggende viden om den danske befolknings seksuelle sundhed dog yderst beskeden,
og emnet er hidtil kun blevet sparsomt belyst i populationsbaserede studier. Det gælder fx
Glostrupundersøgelserne, som blev indledt i midten af 1970’erne (Eplov 2002), og det gælder de
tilbagevendende SUSY-undersøgelser, som i flere omgange siden år 2000 har medtaget et mindre batteri af
seksualitetsrelevante spørgsmål. Disse har kastet lys over udbredelsen af seksuelle funktionsproblemer
blandt seksuelt aktive danskere, og har muliggjort basale analyser af samspillet mellem sundhed/livsstil og
seksuelle udfordringer, såvel i almenbefolkningen (Christensen et al. 2011a-c) som i gruppen af
selvidentificerede homo- og biseksuelle (Graugaard et al. 2015).
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Imidlertid udgjorde den seksuelle tematik kun en uhyre beskeden del af den samlede SUSY-portefølje, og
mens dansk registerforskning har givet et interessant indblik i sygdomsmønstre og dødelighed blandt
personer i registrerede parforhold (Frisch & Simonsen 2013; Frisch et al. 2003 & 2014), har man hidtil
manglet et mere udtømmende og empirisk velfunderet overblik over den samlede befolknings seksuelle
sundhedsforhold, herunder unge, voksne, ældre og gamle danskeres lyster, erfaringer, aktuelle adfærd og
holdninger.
Den sparsomme forskning betyder, at vores kendskab til seksuelle sundhedsvariabler i den danske
almenbefolkning (herunder udbredelsen af dysfunktioner, mistrivsel, risikoadfærd, overgrebserfaringer og
seksualitetsrelaterede sygdomme) er spredt og begrænset – og det betyder, at muligheden for at opnå et
kvalificeret indblik i samspillet mellem livsstil, sundhed og seksualitet på populationsplan og i et individuelt
livstidsperspektiv hidtil er blevet forpasset.
Nuanceret indsigt i disse sammenhænge vil gøre det muligt at optimere både forebyggelse og behandling af
seksuel usundhed og mistrivsel, ligesom gode forløbsdata tillader en sundhedsfremmeindsats, som
integrerer det seksuelle aspekt i den stadige forbedring af danskernes helbred og livskvalitet. En
populationsbaseret forløbsundersøgelse med fokus på samspillet mellem sundhed og seksualitet gør det
således muligt løbende at monitorere den seksuelle sundhedstilstand i forskellige aldersgrupper og
befolkningssegmenter, ligesom den vil kunne klarlægge, hvilke sundhedsbelastninger og -gevinster, som
potentielt knytter sig til det seksuelle liv.
Ambitiøse befolkningsstudier med seksuel sundhed i fokus er foretaget i adskillige af de lande, Danmark
sædvanligvis sammenligner sig med. Det gælder fx Sverige (Folkhälsomyndigheten 2019), Finland (Kontula
2009), Frankrig (Bajos & Bozon 2012), Australien (Richters et al 2014) og England (Erens et al 2014). Især
det britiske Natsal-studie – som har indsamlet data siden 1990 – har sat en høj standard for sexologisk
folkesundhedsforskning, men studiet har karakter af tilbagevendende tværsnitsstudier, som kan påvise
skiftende adfærdsmønstre i den britiske befolkning uden dog at have det prospektive befolkningsstudies
unikke mulighed for at følge den samme gruppe mennesker over tid (www.natsal.ac.uk).
I sin rapport fra 2012 konkluderede Vidensråd for Forebyggelse, at der var ”behov for forskningsmæssig
oprustning med henblik på at tilvejebringe evidensbaseret patientbehandling og sikre et solidt
videnskabeligt afsæt for primær forebyggelse og tidlig intervention med relation til seksuelle sundheds- og
trivselsproblemer”, og rådet anbefalede ”en mangestrenget forskningsindsats med henblik på afdækning af
sammenhænge mellem seksualitet, livsstil, sundhed og sygdom” (Graugaard, Pedersen & Frisch 2012). Det
er netop disse anbefalinger, som søges udmøntet i Projekt SEXUS, hvis nøglefund præsenteres i
nærværende rapport.
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Formål
Projekt SEXUS er en befolkningsbaseret forløbsundersøgelse (et longitudinelt kohortestudie) bygget på en
stor, tilfældighedsbaseret stikprøve af 15-89-årige danskere, som ved vægtning (kalibrering) er gjort
nationalt repræsentativ for en række centrale demografiske variabler. I overensstemmelse med Vidensråd
for Forebyggelses anbefalinger er undersøgelsens overordnede formål at

•

kortlægge den danske befolknings seksuelle lyster, erfaringer, aktuelle adfærd og holdninger

•

belyse indikatorer for seksuel sundhed/trivsel i den danske befolkning

•

skabe et solidt datagrundlag for udforskning af samspillet mellem livsstilsfaktorer,
sociodemografiske baggrundsvariabler og generel fysisk, psykisk og social sundhed/trivsel på den
ene side og seksuel sundhed/trivsel på den anden

I rapporten, der er tænkt som et opslagsværk, gives der en omfattende, men analysemæssigt simpel
præsentation af hovedresultaterne fra den første dataindsamlingsrunde, som fandt sted mellem september
2017 og august 2018. Der er tale om en bred og deskriptiv afrapportering, som afholder sig fra brug af
videnskabelige referencer og avanceret epidemiologisk-statistisk metodik. Formålet er at give et groft, men
videnskabeligt funderet signalement af den danske befolknings seksuelle forhold – et øjebliksbillede af
danskernes seksuelle erfaringer og udfordringer fra ungdomsliv til alderdom. Specifikt vil man i rapporten
finde

•

prævalensmål for danskernes seksuelle livssituation anno 2017-2018 opdelt på forskellige
demografiske og selvoplyste variabler og sammenlignet ved hjælp af køns- og aldersjusterede odds
ratioer (OR)

•

opgørelser af mulige sammenhænge mellem fysiske helbredsproblemer, psykiske problemer og
sundhedsskadelige livsstilsfaktorer på den ene side og seksuelle sundheds- og trivselsproblemer på
den anden

•

et indblik i nogle af de seksuelle, livsstilsmæssige og sundhedsrelaterede udfordringer, som
selvidentificerede homo- og biseksuelle, transkønnede samt nonbinære danskere oplever

Rapporten præsenterer et bredt udsnit af seksuelle og reproduktive nøglevariabler, og over ni kapitler vil
den dække emner som seksuel identitet, seksuelle lyster og behov, debutalder, partnerantal, specifikke
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seksuelle praktikker, pornografibrug og motiver for seksuel aktivitet (Kapitel 3), kønsidentitet,
kønskonformitet og tilfredshed med udseendet (Kapitel 4), seksuelle udfordringer, vanskeligheder og
dysfunktioner (Kapitel 5), prævention, sexsygdomme, provokeret abort og ufrivillig barnløshed (Kapitel 6),
risikoadfærd, betaling for sex, trusler, vold og chikane (Kapitel 7), kommunikation om og holdninger til
seksuelle emner (Kapitel 8), livsstilsfaktorer og helbredsforhold i relation til seksuel sundhed og trivsel
(Kapitel 9) samt seksualitet, livsstil, helbred og problemer med åbenhed og diskrimination blandt
selvidentificerede homo- og biseksuelle (Kapitel 10) og blandt transkønnede og nonbinære (Kapitel 11).
Rapportens to afsluttende kapitler lægger sig i forlængelse af flere nyere studier vedrørende danske LGBTpersoners sundhed og trivsel (Egede et al. 2019; Johansen et al. 2015; Følner et al. 2015; Graugaard et al.
2014 & 2015; Frisch & Simonsen 2013; Gransell & Hansen 2009; Frisch & Brønnum-Hansen 2009; Frisch et
al. 2003 & 2014).
”Sex i Danmark” henvender sig i første omgang til fagpersoner, men det har været projektgruppens
intention, at også almindeligt interesserede læsere skulle kunne orientere sig i de præsenterede resultater.
For en nærmere redegørelse for undersøgelsens materiale og metode henvises til Kapitel 2, ligesom
løbende opdateringer om studiets udvikling vil fremgå af projekthjemmesiden www.projektsexus.dk.
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KAPITEL 2
Materiale, metode og læsevejledning
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Materiale og metode

Den overordnede ambition bag Projekt SEXUS er at skabe et opdateret og retvisende signalement af
danskernes seksuelle sundhed og trivsel samt at belyse samspillet mellem seksualitet på den ene side og
generel fysisk og psykisk sundhed og velbefindende på den anden. Til dette formål blev der udtrukket en
stikprøve af danske statsborgere, som beskrives kort nedenfor.
Generelt er det af afgørende betydning i undersøgelser, hvis resultater skal kunne generaliseres til en større
population eller en samlet befolkning, at deltagerne udtrækkes fra baggrundspopulationen efter et
tilfældighedsprincip, hvorved risikoen for selektion og tilhørende problemer med generaliserbarheden
mindskes. En begrænsning ved rent tilfældighedsbaserede undersøgelser er imidlertid, at visse
alderssegmenter, geografiske områder og etniske, seksuelle, kønsidentitetsmæssige eller andre mindretal
sædvanligvis vil være talmæssigt svagt repræsenterede. Denne begrænsning forsøgtes aktivt imødegået i
Projekt SEXUS, idet der i særlig grad mangler viden om seksuel sundhed og trivsel blandt landets ældste
borgere og dets etniske, seksuelle og kønsidentitetsmæssige mindretal.

Den samlede rapportstikprøve
Fra en pseudonymiseret kopi af det Centrale Personregister (CPR) blev nedenstående fire
tilfældighedsbaserede stikprøver udtrukket. Stikprøverne udgør tilsammen den samlede rapportstikprøve
bestående af 215.000 danske statsborgere født i perioden mellem den 1/9-1927 og den 31/8-2003 og med
bopælsadresse i Danmark på udtræksdatoen den 27/4-2017:

•

Basisstikprøven bestod af 200.000 personer (100.000 mænd og 100.000 kvinder) til sikring af ligelig
kønsmæssig repræsentation med mindst 5.000 mænd og 5.000 kvinder i hver af 15 femårs (eller
seksårs) fødselsårsgrupper og mindst 10.000 mænd og 10.000 kvinder fra hver af landets fem
regioner.

•

Partnerskabsstikprøven bestod af i alt 2.500 personer (1.250 mænd og 1.250 kvinder), som aktuelt
var (750 mænd og 750 kvinder) eller tidligere havde været (500 mænd og 500 kvinder) en del af et
registreret partnerskab eller et samkønnet ægteskab.

•

Efterkommerstikprøven bestod af 5.000 personer (2.500 mænd og 2.500 kvinder), hvis forældre
var født i ét af 17 ikke-vestlige lande med muslimsk befolkningsflertal.

•

Tvillingstikprøven bestod af 7.500 personer (3.750 mænd og 3.750 kvinder), som udgjorde den ene
part i et tvillingpar, hvor begge tvillinger var i live.

48

De allerfleste af rapportens resultater og konklusioner er baseret på 62.675 respondenters besvarelser
(eller undergrupper heraf) fra den samlede rapportstikprøve på 215.000 personer. Undtagelsen fra denne
regel er alle rapportens resultater opdelt på kønsidentitet (i kapitel 3-8 og 11), som er baseret på
besvarelser fra 62.511 respondenter med klassificerbar kønsidentitet blandt de 62.675 respondenter (eller
undergrupper heraf) plus besvarelser fra 278 respondenter med klassificerbar kønsidentitet blandt i alt 284
respondenter (eller undergrupper heraf) fra en femte ekstra stikprøve:

•

Personnummerskiftstikprøven bestod af 1.000 personer, som havde skiftet personnummer på et
tidspunkt efter det fyldte 15. år på grund af ændring i køn eller fødselsdato (500 med aktuelt CPRkøn=mand og 500 med aktuelt CPR-køn=kvinde).

Supplerende stikprøver
Til brug i senere analyser blev der endvidere udtrukket tre supplerende stikprøver på i alt 34.000 personer,
heraf 25.000 personer, hvis ægtefæller af det andet køn var udtrukket i basisstikprøven, 1.500 personer,
hvis partnere eller ægtefæller af samme køn var udtrukket i partnerskabsstikprøven, og 7.500 personer,
som var medtvillinger til personer udtrukket i tvillingstikprøven. Besvarelser fra respondenter i disse tre
supplerende stikprøver indgår ikke i rapporten.

Spørgeskema
Udarbejdelsen af spørgeskemaet påbegyndtes i september 2016 og fortsatte til og med afslutningen af
pilotfasen i august 2017. Efter dataindsamlingens start i september 2017 blev der kun foretaget en enkelt
indholdsmæssig ændring af spørgeskemaet (i november 2017), hvor en række spørgsmål om brugen af
stoffer til at fremme lysten, intensiteten eller præstationen i forbindelse med sex (chemsex) blandt mænd,
der har sex med mænd, blev indført i spørgeskemaet som konsekvens af offentlig opmærksomhed om
emnet.
Formålet med de inkluderede spørgsmål var at frembringe et både bredt og detaljeret signalement af
danskernes seksuelle livssituation anno 2017-2018. Der er som bekendt grænser for, hvor langt og
komplekst et spørgeskema kan være, før det går ud over svarprocenten. Det var imidlertid projektgruppens
formodning og forhåbning, at det for personer, der besluttede sig for at deltage i en
spørgeskemaundersøgelse om noget så personligt som deres sexliv, næppe ville være afgørende, om det
tog 20, 25 eller 30 minutter at besvare spørgeskemaet. Af samme grund udarbejdedes et ganske
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omfattende spørgeskema, som det i gennemsnit skulle tage deltagerne en halv time at udfylde.
Projektgruppen var velvidende om, at et sådant omfang kunne resultere i et øget bortfald i form af tidlige
break offs eller delvise besvarelser.
Hvor det var muligt, anvendtes spørgsmålsformuleringer fra internationalt anerkendte, validerede og til
dansk oversatte spørgsmål, og i andre situationer anvendtes spørgsmålsformuleringer, som lå tæt op ad
eller var identiske med formuleringer anvendt i tidligere danske folkesundhedsundersøgelser. For de
allerfleste spørgsmåls vedkommende forelå der imidlertid ingen relevante danske
spørgsmålsformuleringer, hvorfor disse blev udarbejdet af projektgruppen gennem en længere, iterativ
proces.

Kognitiv validering
For at afdække uklarheder i det udarbejdede spørgeskema gennemførtes i marts 2017 individuelle,
semistrukturerede kognitive interviews med 12 personer udvalgt til at dække et bredt udsnit af den
seksuelle og kønslige mangfoldighed i Danmark. De 12 personer repræsenterede a) mænd og kvinder, b)
personer i aldersgrupperne <25 år, 35-50 år og >70 år, c) ciskønnede og transkønnede, d) heteroseksuelle,
homoseksuelle, biseksuelle og aseksuelle, e) singler og personer i parforhold, f) personer med og uden
børn, g) gravide og ikke-gravide kvinder, h) singletons og tvillinger, samt i) personer med forskelligt
uddannelsesniveau.

Fagfællebedømmelse
Efter at have taget højde for kommentarer og erfaringer fra de kognitive interviews blev det reviderede
spørgeskema i april 2017 sendt til kritisk gennemgang og kommentering hos en række faglige eksperter ved
Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Sexologisk Klinik ved Psykiatrisk Center København og
Sexologisk Center på Aalborg Universitetshospital samt hos fagspecialister tilknyttet Sundhedsstyrelsen, Sex
& Samfund og LGBT Danmark. Også denne proces resulterede i en række struktur- og formuleringsmæssige
justeringer.

Spørgeskemaets omfang
En væsentlig fordel ved at anvende et webbaseret spørgeskema er, at man ved hjælp af ”filtre” kan
målrette de enkelte spørgsmål til specifikke grupper (fx kvinder, heteroseksuelle, transpersoner eller
personer under 40 år) eller til respondenter, som har givet bestemte svar på forudgående spørgsmål (fx
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personer med en ægtefælle, fast partner eller kæreste, personer, som aldrig har haft sex med et andet
menneske, eller personer, som har set porno inden for det seneste år). På denne måde kan et webbaseret
spørgeskema belyse væsentligt flere spørgsmål end et traditionelt postbesørget papirspørgeskema, hvor
man ikke uden gener for de mange kan inkludere detaljerede spørgsmål med relevans for de få.
Projekt SEXUS-spørgeskemaet omfattede mere end 600 distinkte spørgsmål. Hver enkelt deltager blev dog
kun præsenteret for mellem 87 (minimum) og 269 (maksimum) spørgsmål. Medianværdien var 180
spørgsmål, hvilket betyder, at omtrent halvdelen af de 62.675 respondenter besvarede mellem 87 og 179
spørgsmål, mens den anden halvdel besvarede mellem 180 og 269 spørgsmål. Den mediane svartid
(inklusive eventuelle pauser) var 32 minutter (33 minutter for mænd og 31 minutter for kvinder). Personer,
der ønskede det, kunne afbryde besvarelsen af spørgeskemaet og færdiggøre det på et senere tidspunkt,
en mulighed, som 16% af deltagerne gjorde brug af.

Spørgeskemaets indhold
Spørgeskemaet var inddelt i fem overordnede sektioner om A) baggrundsdata, B) sundhed, sygdom og
livsstilsfaktorer, C) krop, køn og seksualitet, D) reproduktive forhold og E) risikoadfærd, trusler og vold
m.m., samt en kort afrunding, hvor respondenterne blev bedt om at oplyse, hvordan de havde oplevet at
besvare spørgeskemaet, hvor ærlige de havde været i deres besvarelse, hvor sandsynligt det er, at de vil
deltage i en senere spørgeskemarunde samt et åbent kommentarfelt til eventuelle bemærkninger om
spørgsmålene og undersøgelsen. En oversigt over de emner, som spørgeskemaet belyste, ses i Tabel 2.01.
Spørgeskemaets konkrete spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder findes på projekthjemmesiden.

Dataindsamling
Pilotfase
Til afprøvning af spørgeskema og logistiske forhold gennemførtes en pilotfase over tre måneder mellem
maj og august 2017. Pilotstikprøven bestod af i alt 3.000 personer (1.500 mænd og 1.500 kvinder), heraf i
alt 1.500 personer (750 mænd og 750 kvinder), der var ligeligt fordelt over aldersintervallet 15-89 år, 100
personer, som havde skiftet personnummer, 400 personer, som var eller havde været i et registreret
partnerskab, 500 personer med muslimsk kulturbaggrund samt 500 personer, som var tvillinger. I alt 2.659
af de 3.000 udtrukne personer i pilotstikprøven kunne kontaktes via e-Boks, og der opnåedes med 951
besvarelser en svarprocent på 35,8%.
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Tabel 2.01. Indhold i Projekt SEXUS’ spørgeskema i forbindelse med første
dataindsamlingsrunde, september 2017-august 2018
A – Baggrundsdata
Alder
Tildelt køn
Opfattet køn
Transkøn/juridisk kønsskifte
Uddannelse
Beskæftigelse/erhverv
Ægteskabelig stilling
Husstandssammensætning

Ægtefælles/fast partners/kærestes køn
Længde og kvalitet af aktuelle ægteskab/parforhold
Søskende
Adopteret selv
Etnicitet
Religion
Misbrug, sygdom og skilsmisse i barndomshjem

B – Sundhed, sygdom og livsstilsfaktorer
Selvrapporteret helbred
Venner/ensomhed
Varig fysisk funktionsnedsættelse/handicap
Behandling for fysisk sygdom
Specifikke fysiske sygdomme
Kommunikation med sundhedspersonale om sex
Angst (GAD-7)
Depression (PHQ-2)
Selvskade

Selvmordstanker og -forsøg
Behandling for psykisk problem
Specifikke psykiske problemer
Rygning
Alkohol
Hash/euforiserende/hallucinerende stoffer
Fysisk aktivitet
Højre-/venstrehåndet

C – Køn, krop og seksualitet
Højde/vægt
Køns-nonkonformitet i barndom
Brug af kønshormoner for at ændre kønsudtryk
Kønsbekræftende kirurgi
Variationer i kønskarakteristika/interkøn
Tilfredshed med udseende (generelt/kønsorganer/bryster)
Brystkirurgi
Sterilisation
Krummerik
Seksualundervisning
Kommunikation med forældre om sex
Singlers ønske om fast partner/kæreste
Vigtighed af et godt sexliv
Kvalitet af sexliv
Seksuel behovsdækning
Seksuel tiltrækning
Seksuelle erfaringer med kvinder og mænd
Seksuel identitet
Åbenhed om seksuel identitet/kønsidentitet

Seksuelle aktiviteter (vaginalsex, oralsex, analsex, håndsex,
ubeskyttet sex, seksuel debutalder, alder på første
sexpartner, antal sexpartnere seneste år, antal gange
sex i de seneste fire uger, antal sexpartnere i alt)
Forhudsproblemer og mandlig omskæring
Grunde til at have sex
Seksuelle fantasier og erfaringer
Søgning efter sexpartnere på internettet
Deling af nøgenbilleder på internettet
Mandlig seksuel dysfunktion (inkl. IIEF-5)
Kvindelig seksuel dysfunktion (inkl. FSFI-6)
Seksuel lyst og lystproblemer
Seksuel lystbalance i parforhold
Utroskab
Brug af medicin i forbindelse med sex/seksuelle problemer
Onani
Sexafhængighed
Holdninger til seksuelle aktiviteter og seksualpolitiske
spørgsmål

D – Reproduktive forhold
Prævention
Menstruation og overgangsalder
Graviditeter, graviditetskomplikationer og aborter

Biologiske børn
Adoption
Infertilitet

E – Risikoadfærd, trusler og vold m.m.
Sexsygdomme, inkl. hiv
Screening for livmoderhalskræft
Hpv-vaccination
Betaling for sex
Pornografi

Sex under trusler, tvang eller vold
Voldelige parforhold
Chikane på grund af seksuel identitet/kønsidentitet
Sexchikane på arbejdspladsen

Afrunding
Vurdering af oplevelsen ved at besvare spørgeskemaet
Vurdering af ærlighed i besvarelsen

Ønske om at deltage igen
Eventuelle kommentarer
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Kontakt via e-Boks
Projekt SEXUS benyttede e-Boks til at kontakte deltagerne og udsende påmindelser, og spørgeskemaet var
udelukkende tilgængeligt online. Da langt størstedelen af befolkningen over 15 år (cirka 90%) har en eBoks, faldt valget på denne kontaktform, som er overordentlig fordelagtig ud fra både ressource- og
diskretionsmæssige hensyn. Ved at benytte e-Boks blev det muligt at gennemføre en langt større
undersøgelse, end det ville have været ressourcemæssigt og praktisk muligt med traditionelle,
postbesørgede invitationer og papirspørgeskemaer eller telefoninterviews.
Den første e-Boks-mail til de inviterede indeholdt en kort besked og et vedhæftet invitationsbrev, som ses i
Figur 2.01 (Appendiks A). Dette indeholdt information om Projekt SEXUS samt en betoning af, at det var
frivilligt at deltage, og at de afgivne svar ville blive behandlet strengt fortroligt. Deltagere kunne vælge at
tilgå spørgeskemaet via et direkte link, eller de kunne vælge først at læse mere om undersøgelsen på
projektets hjemmeside (www.projektsexus.dk). Hvis en person ikke reagerede på e-Boks-invitationen ved at
besvare spørgeskemaet eller meddele, at vedkommende ikke ønskede at deltage, blev der sendt en e-Bokspåmindelse på dag 7 (en uge senere), og ved fortsat manglende reaktion blev der sendt yderligere e-Bokspåmindelser på dag 21 (tre uger senere) og dag 35 (fem uger senere). Blandt undersøgelsens teenagere,
som ikke havde svaret efter de første tre påmindelser, søgtes deltagelsen øget ved udsendelse af et
postbesørget invitationsbrev på dag 49 (syv uger senere). En afsluttende e-Boks-påmindelse blev udsendt
til alle, der endnu ikke havde reageret, på dag 91 (13 uger senere).

Deltagelse
Blandt de 215.000 personer i den samlede rapportstikprøve var der i alt 27.916 personer, som faldt uden
for målgruppen, heriblandt alle udtrukne personer født i år 2003 (fordi de ikke nåede at fylde 15 år, inden
de sidste invitationsmails blev udsendt i december 2017), personer, som nåede at fylde 90 år, inden de
skulle inviteres, personer uden en aktiv e-Boks, personer med adressebeskyttelse og personer, der døde
eller emigrerede i perioden mellem udtræksdatoen og datoen for udsendelse af invitationsmails til de
pågældende. Blandt de resterende 187.084 potentielle deltagere afgav 64.706 respondenter komplette
eller næsten komplette besvarelser af undersøgelsens web-baserede spørgeskema, hvilket giver en
svarprocent på 34,6% beregnet efter American Association for Public Opinion Research, AAPOR’s
retningslinjer for afrapportering af svarprocenter i internetbaserede spørgeskemaundersøgelser (AAPOR
response rate 1). Opdelt på køn var svarprocenten 32,1% for mænd og 37,1% for kvinder.
Med sine 64.706 respondenter og en samlet svarprocent på 34,6% tåler Projekt SEXUS sammenligning med
nyere store befolkningsbaserede sexlivsundersøgelser fra bl.a. Australien (ASHR-2-undersøgelsen fra 2012-
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2013 med 20.268 respondenter, svarprocent 24,5%) og Sverige (SRHR2017-undersøgeslen fra 2017 med
15.186 respondenter, svarprocent 30,5%). Projekt SEXUS når dog ikke, hvad svarprocenten angår, op på
højde med det betydeligt mere ressourcestærke engelske National Survey of Sexual Attitudes and
Lifestyles, der bl.a. benyttede et korps bestående af 491 interviewere til fysisk at møde op på deltagernes
hjemadresser og desuden kunne tilbyde deltagerne et gavekort på £15 (ca. 125 kroner) for at udfylde og
returnere undersøgelsens spørgeskema (Natsal-3-undersøgelsen fra 2010-2012 med 15.162 respondenter,
svarprocent 55,1%).

Bortfald
En svarprocent på 34,6% betyder, at bortfaldet blandt de 187.084 potentielle deltagere var 65,4%. Et
sådant bortfald er væsentligt og kan, såfremt det hænger sammen med de undersøgte sexlivsindikatorer,
og der ikke korrigeres herfor i analyserne, give anledning til betydelig skævvridning (bias) af resultaterne i
forhold til den reelle situation i målgruppen af 15-89-årige danske statsborgere med bopæl i Danmark.

Bortfald på grund af manglende eller delvise besvarelser
I Tabel 2.02 (Appendiks B) præsenteres bortfaldet på i alt 65,4% opgjort på faktorerne køn, fødselsårgang,
bopælsregion, aktuel civilstand, erfaring med nogensinde at have været i registreret partnerskab eller
samkønnet ægteskab, kulturbaggrund og tvillingstatus. Det ses, at bortfaldet er større blandt mænd end
blandt kvinder. Hos mænd er bortfaldet størst blandt de ældste og de yngste fødselsårgange, mens
bortfaldet hos kvinder er størst blandt de ældste fødselsårgange. Der ses kun mindre regionale forskelle,
men bortfaldet er større blandt især ugifte og enker/enkemænd end blandt gifte/registrerede personer,
mindre blandt personer, der nogensinde har været i registreret partnerskab eller samkønnet ægteskab, og
markant større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund.

Bortfald på grund af eksklusion af besvarelser med usikker eller tvivlsom troværdighed
Undersøgelsens størrelse tillod en frasortering af næsten komplette besvarelser og komplette besvarelser
med tegn på usikker eller tvivlsom troværdighed. I Tabel 2.03 (Appendiks C) præsenteres det supplerende
bortfald på i alt 2.031 (3,1%) af de 64.706 komplette eller næsten komplette besvarelser opgjort på de
samme demografiske variabler som i Tabel 2.02 (Appendiks B). Det supplerende bortfald er større blandt
mænd end blandt kvinder, størst blandt de ældste og de yngste fødselsårgange, større i Region Nordjylland
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end i Region Hovedstaden, større blandt ugifte end blandt gifte/registrerede personer og markant større
blandt personer med muslimsk kulturbaggrund.

Samlet set er bortfaldet grundet manglende, delvise, usikre eller tvivlsomme besvarelser blandt de i alt
187.084 potentielle deltagere større blandt mænd end blandt kvinder, størst blandt de ældste og de yngste
fødselsårgange, større blandt især ugifte, men også blandt separerede/skilte og enker/enkemænd, end
blandt gifte/registrerede personer, mindre blandt personer, der er eller tidligere har været i registreret
partnerskab eller samkønnet ægteskab, og markant større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund.

Repræsentativitet
I Tabel 2.04 (Appendiks D) ses den demografiske sammensætning for den undersøgte baggrundspopulation
på 4.413.868 danske statsborgere med bopæl i Danmark og de 62.675 respondenter fra den samlede
rapportstikprøve, hvis besvarelser udgør datagrundlaget for rapporten, opgjort på køn, fødselsårgang,
bopælsregion, aktuel civilstand, erfaring med nogensinde at have været i registreret partnerskab eller
samkønnet ægteskab, kulturbaggrund samt tvillingstatus.
Som det fremgår, er der en række ikke ubetydelige forskelle i forhold til baggrundsbefolkningen. Fx ses det,
at andelen af mandlige respondenter, især blandt de yngste fødselsårgange, er for lille, at andelen af
kvindelige respondenter i de ældste fødselsårgange er for lille, at andelen af respondenter i Region
Nordjylland er for stor, at andelen af respondenter, der er ugifte eller enker/enkemænd, er for lille, at
andelen af respondenter, der er eller har været i registreret partnerskab eller samkønnet ægteskab, er for
stor, at andelen af respondenter med muslimsk kulturbaggrund er for lille, og at andelen af respondenter,
der er tvillinger, er for stor. Disse demografiske ubalancer blev korrigeret ved hjælp af vægtning.

Vægtning
I en undersøgelse som Projekt SEXUS er det vigtigt, at respondenterne kommer til at ligne den
baggrundsbefolkning, hvorfra de var udtrukket, så meget som muligt. Der findes imidlertid ingen måde,
hvorpå man med sikkerhed kan opnå fuld overensstemmelse mellem respondenternes besvarelser og den
teoretiske svarfordeling, man ville have opnået, hvis alle inviterede – eller et helt tilfældigt udsnit af denne
gruppe – havde valgt at deltage. Ved hjælp af vægtning kan man dog reducere eventuelle forskelle og sikre
fuld overensstemmelse mellem respondenterne og baggrundspopulationen, hvad angår en række
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demografiske variabler og hjælpevariabler, der på forskellig vis hænger sammen – eller kan tænkes at gøre
det – med menneskers seksuelle livssituation og sandsynligheden for, at de vil deltage i en videnskabelig
undersøgelse.

Tabel 2.05. Demografisk sammensætning af de 62.675 respondenter før og efter
vægtning
Variabel
Total
Køn
Køn*Fødselsår

Bopælsregion

Civilstand

Registreret partnerskab/
samkønnet ægteskab
Kulturbaggrund
Tvillingstatus

Kategori

Respondenter
før vægtning
N (%)
62.675 (100%)
29.256 (46,7%)
33.419 (53,3%)
518 (0,8%)
942 (1,5%)
1.516 (2,4%)
2.254 (3,6%)
2.462 (3,9%)
2.663 (4,2%)
2.573 (4,1%)
2.681 (4,3%)
2.488 (4,0%)
2.304 (3,7%)
2.050 (3,3%)
1.809 (2,9%)
1.707 (2,7%)
1.681 (2,7%)
1.608 (2,6%)
209 (0,3%)
467 (0,7%)
920 (1,5%)
1.600 (2,6%)
2.212 (3,5%)
2.667 (4,3%)
2.725 (4,3%)
3.131 (5,0%)
2.949 (4,7%)
2.802 (4,5%)
2.735 (4,4%)
2.718 (4,3%)
2.725 (4,3%)
2.893 (4,6%)
2.666 (4,3%)
18.667 (29,8%)
8.767 (14,0%)
13.331 (21,3%)
14.404 (23,0%)
7.506 (12,0%)
21.481 (34,3%)
31.227 (49,8%)
7.209 (11,5%)
2.758 (4,4%)
1.380 (2,2%)
61.295 (97,8%)
756 (1,2%)
61.919 (98,8%)
3.363 (5,4%)
59.312 (94,6%)

Mand
Kvinde
Mand 1927/9-1932/8
Mand 1932/9-1937/8
Mand 1937/9-1942/8
Mand 1942/9-1947/8
Mand 1947/9-1952/8
Mand 1952/9-1957/8
Mand 1957/9-1962/8
Mand 1962/9-1967/8
Mand 1967/9-1972/8
Mand 1972/9-1977/8
Mand 1977/9-1982/8
Mand 1982/9-1987/8
Mand 1987/9-1992/8
Mand 1992/9-1997/8
Mand 1997/9-2003/8
Kvinde 1927/9-1932/8
Kvinde 1932/9-1937/8
Kvinde 1937/9-1942/8
Kvinde 1942/9-1947/8
Kvinde 1947/9-1952/8
Kvinde 1952/9-1957/8
Kvinde 1957/9-1962/8
Kvinde 1962/9-1967/8
Kvinde 1967/9-1972/8
Kvinde 1972/9-1977/8
Kvinde 1977/9-1982/8
Kvinde 1982/9-1987/8
Kvinde 1987/9-1992/8
Kvinde 1992/9-1997/8
Kvinde 1997/9-2003/8
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/oph.partnerskab
Enke/enkemand/længstl. partner
Ja, nogensinde
Nej, aldrig
Muslimsk
Ikke-muslimsk
Tvilling
Ikke tvilling
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Respondenter
efter vægtning
N (%)
62.675 (100%)
31.089 (49,6%)
31.586 (50,4%)
420 (0,7%)
826 (1,3%)
1.357 (2,2%)
2.175 (3,5%)
2.196 (3,5%)
2.310 (3,7%)
2.462 (3,9%)
2.843 (4,5%)
2.559 (4,1%)
2.406 (3,8%)
2.041 (3,3%)
1.935 (3,1%)
2.266 (3,6%)
2.483 (4,0%)
2.811 (4,5%)
680 (1,1%)
1.083 (1,7%)
1.563 (2,5%)
2.329 (3,7%)
2.291 (3,7%)
2.356 (3,8%)
2.466 (3,9%)
2.795 (4,5%)
2.521 (4,0%)
2.398 (3,8%)
2.019 (3,2%)
1.876 (3,0%)
2.168 (3,5%)
2.359 (3,8%)
2.682 (4,3%)
18.831 (30,0%)
9.383 (15,0%)
13.476 (21,5%)
14.369 (22,9%)
6.616 (10,6%)
24.628 (39,3%)
27.458 (43,8%)
7.065 (11,3%)
3.525 (5,6%)
194 (0,3%)
62.481 (99,7%)
1.059 (1,7%)
61.616 (98,3%)
1.081 (1,7%)
61.594 (98,3%)

Baggrundspopulation
N (%)

4.413.868 (100%)
2.189.453 (49,6%)
2.224.415 (50,4%)
29.553 (0,7%)
58.182 (1,3%)
95.536 (2,2%)
153.159 (3,5%)
154.674 (3,5%)
162.653 (3,7%)
173.396 (3,9%)
200.228 (4,5%)
180.228 (4,1%)
169.459 (3,8%)
143.754 (3,3%)
136.306 (3,1%)
159.547 (3,6%)
174.838 (4,0%)
197.940 (4,5%)
47.859 (1,1%)
76.257 (1,7%)
110.064 (2,5%)
164.052 (3,7%)
161.357 (3,7%)
165.952 (3,8%)
173.647 (3,9%)
196.838 (4,5%)
177.516 (4,0%)
168.876 (3,8%)
142.180 (3,2%)
132.116 (3,0%)
152.665 (3,5%)
166.153 (3,8%)
188.883 (4,3%)
1.326.184 (30,0%)
660.803 (15,0%)
949.019 (21,5%)
1.011.918 (22,9%)
465.944 (10,6%)
1.734.447 (39,3%)
1.933.697 (43,8%)
497.516 (11,3%)
248.208 (5,6%)
13.654 (0,3%)
4.400.214 (99,7%)
74.565 (1,7%)
4.339.303 (98,3%)
76.069 (1,7%)
4.337.799 (98,3%)

Den anvendte form for vægtning, som ligeledes anvendes af institutioner som Danmarks Statistisk og
Statistiska Centralbyrån i Sverige, bygger på den antagelse, at såfremt man vægter respondenternes
besvarelser på en sådan måde, at der sikres fuld overensstemmelse mellem respondenterne og
baggrundspopulationen for en række demografiske faktorer, der i varierende grad korrelerer med
undersøgelsens emner (i dette tilfælde befolkningens seksuelle livssituation), vil man øge
undersøgelsesresultaternes generaliserbarhed væsentligt. Som det ses i de to kolonner yderst til højre i
Tabel 2.05, sikrede den gennemførte vægtning fuldkommen overensstemmelse mellem de 62.675
respondenter fra den samlede rapportstikprøve og baggrundspopulationen for en række centrale
demografiske variabler og hjælpevariabler, der blev anvendt til stikprøvekonstruktionen, nemlig køn,
fødselsår, bopælsregion, civilstand, kulturbaggrund og tvillingstatus.

Vægtningens betydning
I teorien kan der være betydelige forskelle mellem uvægtede og vægtede estimater for forekomsten af de
undersøgte sexlivs-, livsstils- og helbredsindikatorer. Eksemplerne i Tabel 2.06 viser imidlertid, at de
absolutte forskelle ofte er beskedne. Det skal dog bemærkes, at den absolutte forskel mellem et uvægtet
og et vægtet estimat godt kan være beskeden, samtidig med at den relative forskel mellem de to estimater
ikke er det. Fx ses det, at det uvægtede og det vægtede estimat for andelen af kvinder, der har seksuel
erfaring med en anden kvinde, er hhv. 10,3% og 8,2%, en absolut forskel på 2,1 %-point. Denne forskel
repræsenterer imidlertid en relativ forskel på 2,1/10,3 = 20,4%, hvilket betyder, at det uvægtede estimat
over andelen af kvinder, der har haft sex med kvinder, er cirka en femtedel for højt. Trods beskedne
absolutte forskelle kan det således være af betydning, hvorvidt man anvender uvægtede eller vægtede
estimater. I rapporten er alle estimater over forekomsten af sexlivs-, livsstils- og helbredsindikatorer
konsekvent opgjort som vægtede procentsatser.

Sammenligning med eksterne data
Der foreligger ikke nogen autoritativ dansk ”facitliste”, med hvilken rapportens resultater kan
sammenlignes. For nogle sexlivs-, livsstils- og helbredsrelaterede indikatorer er det imidlertid muligt at
sammenligne rapportens estimater med officielle nationale registerdata eller resultater fra andre nationale
undersøgelser, idet det dog ved sådanne sammenligninger bør ihukommes, at Projekt SEXUS’
baggrundspopulation af kulturelle og sproglige årsager ikke omfattede hele den danske befolkning, men
kun den andel af den, som i 2017 var 15-89-årige danske statsborgere bosiddende i Danmark (76,7%).
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Tabel 2.06. Uvægtet og vægtet forekomst af forskellige sexlivs-, livsstils- og
helbredsindikatorer i Projekt SEXUS
Mænd (%)
Uvægtet Vægtet

Sexliv

Kvinder (%)
Uvægtet Vægtet

Andel, der har haft seksuel debut inden 15-årsalderen med en
person af det andet køn (blandt personer, der nogensinde har
haft sex med en person af det andet køn)

12,7

13,8

16,0

14,6

Andel, der har haft sex med mindst ti personer af det andet køn
(blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af
det andet køn)

38,7

39,5

34,3

32,6

Andel, der har haft sex med en person af det andet køn inden
for de seneste syv dage (blandt personer, der nogensinde har
haft sex med en person af det andet køn)

46,1

47,2

47,2

43,4

Andel, der har seksuel erfaring med en person af samme køn
(blandt alle)

7,6

6,0

10,3

8,2

27,4

26,5

32,4

31,1

15,5

15,9

14,8

14,5

5,9

5,7

4,0

4,4

16,3

15,8

17,0

16,4

5,4

5,2

5,9

6.3

Andel, der har fået behandling for en fysisk sygdom inden for det
seneste år (blandt alle)

16,6

15,3

17,1

18,5

Andel, der af og til, ofte eller altid føler sig ensomme (blandt alle)

22,9

25,1

33,9

33,5

Andel, der nogensinde har haft selvmordstanker (blandt alle)

20,7

22,2

27,3

25,8

Andel, der nogensinde har haft en sexsygdom (blandt personer,
der nogensinde har haft sex med andre)

Livsstil

Andel, der ryger tobak dagligt (blandt alle)
Andel, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens
højrisikogrænse for indtag af alkohol (blandt alle)
Andel, der er svært overvægtige (BMI ≥30) (blandt alle)

Fysisk og psykisk helbred

Andel med dårligt eller særdeles dårligt selvvurderet helbred (blandt
alle)
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Sammenligning med nationale registerdata
To sexlivsrelaterede indikatorer, for hvilke der foreligger nationale data af høj kvalitet, hvormed estimater
fra Projekt SEXUS kan sammenlignes, vedrører andelen af kvinder, der har modtaget mindst én hpvvaccination, samt andelen af danske mænd og kvinder, der inden for det seneste år har fået konstateret
sexsygdommen klamydia af en læge.
I Figur 2.02 vises andelen af danske kvinder i fødselsårsintervallet 1961-2002, som ifølge Det Danske
Vaccinationsregister pr. november 2017 havde modtaget mindst én hpv-vaccination
(Sundhedsdatastyrelsen 2019), samt den korresponderende andel (som vægtet procent) af de samme
fødselsårganges kvindelige respondenter i Projekt SEXUS, som ved besvarelsen af spørgeskemaet mellem
september 2017 og august 2018 oplyste, at de var blevet hpv-vaccineret mindst én gang. Det ses, at
udviklingen i hpv-vaccinationsdækning følger samme mønster blandt kvinderne i Projekt SEXUS som blandt
danske kvinder generelt. Specifikt ses det, at andelen af hpv-vaccinerede blandt kvinder født i eller efter
1985 – årgange, der blev tilbudt offentligt finansieret hpv-vaccination – er markant større end blandt
kvinder født i eller før 1984 – årgange, for hvem der var fuld brugerbetaling. At hpv-vaccinationsdækningen

Figur 2.02. Andel (procent) af danske kvinder født 1961-2002, der ifølge hhv. Projekt SEXUS og Det Danske
Vaccinationsregister har modtaget mindst én hpv-vaccination
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er systematisk 5-10 %-point højere blandt deltagerne i Projekt SEXUS skyldes formentlig til dels den
anvendte begrænsning af projektdeltagere til personer med dansk statsborgerskab samt det forhold, at
bortfaldet var markant større blandt piger og kvinder med muslimsk kulturbaggrund end blandt kvinder
uden en sådan baggrund. Kvinder med ikke-vestlig kulturbaggrund har nemlig markant lavere hpvvaccinationsdækning end etnisk danske kvinder (Statens Serum Institut 2014). Det er endvidere sandsynligt,
at andelen af hpv-vaccinerede etnisk danske deltagere i Projekt SEXUS er noget større end generelt i den
kvindelige baggrundsbefolkning, da der rimeligvis kan være et vist sammenfald mellem motiver for at lade
sig vaccinere mod en seksuelt overført virusinfektion og interessen for at deltage i en sexlivsundersøgelse
som Projekt SEXUS.
Figur 2.03 viser andelen (i procent) af danske mænd og kvinder i forskellige femårsaldersgrupper, der ifølge
Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa) fik konstateret klamydiainfektion i år 2017 (Statens Serum
Institut 2017) samt andelen (som vægtet procent) af mandlige og kvindelige respondenter i Projekt SEXUS,
der ved besvarelsen af spørgeskemaet i 2017-2018 oplyste, at en læge inden for det seneste år havde
konstateret, at de var blevet smittet med klamydia. Det ses, at aldersfordelingen følger samme mønster
blandt deltagerne i Projekt SEXUS som i Danmark som helhed. Specifikt ses det i begge datakilder, at
andelen af personer med nyligt diagnosticeret klamydia topper i aldersgruppen 20-24 år, og at kun få
personer over 40 år får stillet denne diagnose.
Som det også var tilfældet for hpv-vaccinationsdækningen har begrænsningen af deltagere i Projekt SEXUS
til personer med dansk statsborgerskab – samt den lave svarprocent blandt potentielle deltagere med
muslimsk kulturbaggrund – sandsynligvis bidraget til den rapporterede, systematisk højere forekomst af
klamydia blandt deltagerne i Projekt SEXUS. Det er endvidere sandsynligt, at Projekt SEXUS-deltagernes
selvrapporterede tilfælde af klamydia ”inden for det seneste år” i et vist omfang kan have inkluderet
tilfælde af klamydia, der ikke snævert var begrænset til de umiddelbart forudgående 365 dage, samt
tilfælde, hvor behandling blev iværksat på klinisk mistanke, uden at der blev foretaget mikrobiologisk
udredning. Af disse grunde forekommer det plausibelt, at respondenternes selvrapporterede
klamydiaoplysninger i Projekt SEXUS i nogen grad kan være overvurderet i forhold til MiBa-registerets
oplysninger, der jo er strikt begrænset til laboratoriepåviste tilfælde af klamydia i kalenderåret fra den 1.
januar til d. 31. december 2017.
Trods de nævnte mulige kilder til overestimering er det dog både plausibelt og sandsynligt, at denne
sexsygdom reelt forekommer noget hyppigere blandt deltagere i en undersøgelse som Projekt SEXUS end i
den danske befolkning generelt.
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Figur 2.03. Andel af mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper, der ifølge Projekt SEXUS og Den Danske
Mikrobiologidatabase (MiBa) har fået konstateret klamydia i hhv. det seneste år og i 2017

Sammenligning med andre befolkningsundersøgelser
En anden mulighed for sammenligning af Projekt SEXUS’ resultater med eksterne data af høj kvalitet
vedrører nogle centrale helbredsrelaterede livsstilsfaktorer, der også blev belyst i
befolkningsundersøgelsen bag Sundhedsstyrelsens rapport Danskernes sundhed – Den nationale
sundhedsprofil 2017 (Sundhedsstyrelsen 2018a).
I Den nationale sundhedsprofil 2017 blev i alt 312.349 danskere i alderen 16 år og ældre kontaktet og stillet
en række livsstilsspørgsmål, som respondenterne i Projekt SEXUS også blev præsenteret for. Som følge af
Den nationale sundhedsprofils betydeligt mindre sensitive indhold – samt det forhold at undersøgelsens
budget gjorde det muligt at benytte både e-Boks og almindelig post til fremsendelse af invitationer og
spørgeskemaer – var svarprocenten betydeligt højere i denne undersøgelse (62,6% for kvinder og 54,1% for
mænd, i alt 58,7%) end i Projekt SEXUS (37,1% for kvinder og 32,1% for mænd, i alt 34,6%). Andelen af
personer, der ryger tobak dagligt, kan desuden sammenlignes med Sundhedsstyrelsens rapport Danskernes
rygevaner 2017, en internetpanelundersøgelse udført af Kantar Gallup A/S baseret på en køns-, alders-,
uddannelses- og bopælsregionsstratificeret stikprøve bestående af i alt 8.279 personer på 15 år og ældre
(svarprocent 64,2%) (Sundhedsstyrelsen 2018b).
I Tabel 2.07 ses svarfordelingerne vedr. livsstilsfaktorerne kropsmasseindex (BMI) og alkoholforbrug inden
for det seneste år samt andelen af daglige rygere opnået i Den nationale sundhedsprofil 2017 og i Projekt
SEXUS. For tobaksrygning vises også estimatet for andelen af danskere, der ryger tobak dagligt, baseret på
Danskernes rygevaner 2017.
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Der ses med små afvigelser god overensstemmelse mellem estimaterne opnået i Projekt SEXUS og i Den
nationale sundhedsprofil 2017 vedrørende befolkningens fordeling af kropsmasseindex (BMI). Tilsvarende
ses der kun mindre forskelle mellem undersøgelsernes estimater for, hvor mange der drikker mere alkohol
end Sundhedsstyrelsens lavrisiko- og højrisikogrænser. Dog ses det, at en mindre andel af både mandlige
(13,5% v 20,2%) og kvindelige (25,1% v 30,8%) deltagere i Projekt SEXUS slet ikke drikker alkohol, mens en
større andel af både mandlige og kvindelige deltagere i Projekt SEXUS drikker 1-7 genstande alkohol om
ugen. Estimaterne fra Projekt SEXUS for andelen af mænd og kvinder, der ryger tobak dagligt, stemmer
godt overens med estimaterne i rapporten Danskernes rygevaner 2017, mens andelen af mænd i Den
nationale sundhedsprofil 2017, der ryger tobak dagligt (18,5%), er lidt større end andelene i Projekt SEXUS
(15,9%) og i Danskernes rygevaner 2017 (16%).

Tabel 2.07. Forekomst af forskellige livsstilsfaktorer i Danmark. Sammenligning
mellem Projekt SEXUS 2017-2018, Den nationale sundhedsprofil 2017 og
Danskernes rygevaner 2017
Mænd (%)

Kropsmasseindex (BMI)
Undervægt (<18,5 kg/m2)
Normalvægt (18,5-<25 kg/m2)
Moderat overvægt (25-<30 kg/m2)
Svær overvægt (≥30 kg/m2)
Alkoholforbrug (seneste år)
0 genstande/uge
1-7 genstande/uge
8-14 genstande/uge
15-21 genstande/uge
≥22 genstande/uge
Over Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse
Mænd: >14 genstande per uge
Kvinder: >7 genstande per uge

Kvinder (%)

Den nationale
sundhedsprofil
2017

Projekt SEXUS
2017-2018

Den nationale
sundhedsprofil
2017

Projekt SEXUS
2017-2018

1,3%
41,0%
40,6%
17,1%

1,9%
42,2%
40,1%
15,8%

3,5%
52,0%
27,8%
16,6%

3,2%
53,1%
27,3%
16,4%

20,2%
43,3%
18,9%
8,9%
8,6%

13,5%
55,0%
16,3%
9,6%
5,7%

30,8%
51,5%
12,4%
3,3%
2,0%

25,1%
59,4%
11,2%
3,3%
1,1%

17,5%

15,3%

17,6%

15,6%

Over Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse
Mænd: >21 genstande per uge
8,6%
5,7%
5,2%
4,4%
Kvinder: >14 genstande per uge
Tobaksrygning
Ryger dagligt*
18,5% / 16%
15,9%
15,4% / 16%
14,5%
*Andelen, der ryger tobak dagligt, er 18,5% blandt mænd og 15,4% blandt kvinder ifølge Den nationale sundhedsprofil 2017 og 16%
for både mænd og kvinder ifølge Danskernes rygevaner 2017. Forskelle i de anvendte svarkategorier hindrer direkte sammenligning
med andre rygekategorier end ”Ryger dagligt”.
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Respondenternes oplevelse af deltagelse og ærlighed i besvarelsen
Som afslutning blev respondenterne bedt om at vurdere deres oplevelse ved at udfylde spørgeskemaet. De
blev også opfordret til at angive, hvor ærlige de havde været med deres svar, og om de fandt det
sandsynligt, at de vil deltage igen i en senere spørgeskemarunde. Til venstre i Figur 2.04 ses, at i alt 95% af
respondenterne havde en neutral, god eller særdeles god oplevelse, da de udfyldte spørgeskemaet, mens
2,5% svarede ”Ved ikke”, og 1,7% havde en dårlig og 0,6% en særdeles dårlig oplevelse.
Spørgsmålet ”Hvor ærlig synes du, at du har været med dine svar?” havde fem svarmuligheder, men som
beskrevet ovenfor blev besvarelser med usikker eller tvivlsom troværdighed ekskluderet fra analyserne,
heriblandt besvarelser fra respondenter, der på dette spørgsmål svarede ”Ærlig på nogle, men ikke alle
spørgsmål”, ”Kun ærlig på enkelte spørgsmål” eller ”Slet ikke ærlig”. Blandt de 62.675 respondenter, hvis
besvarelser udgør datagrundlaget for størstedelen af rapportens analyser, angav 88% ”Helt ærlig” og
12% ”Ærlig på de fleste spørgsmål” som deres svar, hvilket ses til højre i Figur 2.04. Som det fremgår af

Figur 2.04. Oplevelsen af deltagelse og ærlighed ved besvarelsen af spørgeskemaet
blandt 62.675 respondenter i Projekt SEXUS 2017-2018

Figur 2.05, svarede 71% af de 62.675 respondenter, at de sandsynligvis gerne vil deltage i en ny
spørgeskemarunde på et senere tidspunkt, mens 17% svarede, at de formentlig vil takke nej. De resterende
13% af respondenterne svarede ”Ved ikke”.
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Figur 2.05. Sandsynligheden for at ville deltage igen i en senere spørgeskemarunde
blandt 62.675 respondenter i Projekt SEXUS 2017-2018

Metodemæssig opsummering
Alt i alt giver resultaterne i denne rapport en række demografisk vægtede bud på, hvordan den seksuelle
livssituation ser ud blandt 15-89-årige danske statsborgere bosiddende i Danmark. At rapportens resultater
formentlig giver et retvisende billede af den reelle situation, understøttes af de mange observationer, der
bekræfter empirisk velunderbyggede mønstre og sammenhænge, samt resultater, der ud fra en sexologisk
betragtning forekommer plausible. Den generelt set gode overensstemmelse mellem mønstre og
frekvenser for sundhedsadfærd observeret i Projekt SEXUS og i nationale registre (vedr. hpv-vaccination og
klamydiainfektioner) og anerkendte nationale spørgeskemaundersøgelser med højere svarprocent end i
Projekt SEXUS (vedr. kropsmasseindex, alkoholindtag og rygning) bestyrker dette indtryk.
Der skal ikke desto mindre advares imod, at rapportens resultater ukritisk generaliseres til at gælde for hele
befolkningen. For selv om der ved den gennemførte vægtning er skabt ideel balance mellem
respondenterne og baggrundsbefolkningen målt på de anvendte demografiske variabler, kan der alligevel
være skævvridende faktorer på spil, som vægtningen ikke har korrigeret tilstrækkeligt for. Fx tyder den
noget højere forekomst af hpv-vaccinerede kvinder og personer med nylig klamydiainfektion blandt
deltagerne på, at seksuelt aktive personer kan være relativt overrepræsenterede i Projekt SEXUS i forhold
til deres andel i befolkningen. Dette er formentlig et uundgåeligt vilkår i sexlivsundersøgelser, men det bør
ikke desto mindre haves in mente, at undersøgelsens resultater ikke uden forbehold kan antages at gælde
for seksuelt inaktive personer eller personer, der af andre grunde ikke ønsker eller finder det relevant at
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deltage i en befolkningsundersøgelse som Projekt SEXUS. Generelt bør man ved vurdering af rapportens
estimater over forekomsten af forskellige seksuelle karakteristika i befolkningen huske på, at estimaterne i
varierende grad kan være påvirket af, om personer med de undersøgte karakteristika i væsentlig højere
eller lavere grad end andre er tilbøjelige til at deltage i en undersøgelse som Projekt SEXUS.
Der bør i særlig grad udvises forsigtighed ved generaliseringer om grupper med stort bortfald, herunder
personer i de ældste fødselsårgange, hvor der yderligere var den begrænsning, at over halvdelen af de
udtrukne ≥75-årige ikke var tilmeldt e-Boks. Stor forsigtighed i fortolkningen er også tilrådelig, når det
gælder rapportens resultater for personer med muslimsk kulturbaggrund, hvor bortfaldet var særlig stort.
Generaliseringer til den samlede befolkningsgruppe af danskere med muslimsk kulturbaggrund bør således
ikke finde sted uden forbehold. Endelig bør der tages forbehold ved forsøg på at generalisere fra
undersøgelsens resultater for transkønnede respondenter til alle landets transpersoner. Det begrænsede
antal transkønnede respondenter i de tilfældighedsbaserede stikprøver nødvendiggjorde inklusion af en
ekstra stikprøve, som ikke var udtrukket på baggrund af et tilfældighedsprincip. Hvorvidt denne ekstra
gruppe af transkønnede respondenter, som havde foretaget juridisk kønsskifte, bidrager til at skabe et
retvisende billede af situationen blandt landets transkønnede, eller om der gør sig særlige forhold
gældende for denne gruppe af transkønnede, vides ikke.
Med de nævnte fortolknings- og generaliseringsmæssige forbehold i erindring, er det projektgruppens
samlede vurdering, at rapporten Sex i Danmark. Nøglefund fra Projekt SEXUS 2017-2018 giver et troværdigt
og nuanceret bud på, hvordan sexlivet og samspillet mellem seksualitet og sundhed ser ud for det store
flertal af danske statsborgere i aldersintervallet mellem 15 og 89 år, og at undersøgelsen for første gang
tilvejebringer et detaljeret, populationsbaseret indblik i de seksuelle, livsstilsmæssige og helbredsrelaterede
udfordringer, som landets seksuelle og kønsidentitetsmæssige mindretal oplever i hverdagen.
For en detaljeret metodebeskrivelse bag befolkningsundersøgelsen Projekt SEXUS og nærværende rapport
henvises til notatet Stikprøvekonstruktion, deltagelse, bortfald, repræsentativitet og vægtning i forbindelse
med første dataindsamlingsrunde i Projekt SEXUS 2017-2018 (Frisch & Andersson 2019).
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Læsevejledning

Tanken med denne rapport er, at den skal fungere som et opslagsværk for alle – fagfolk som lægpersoner –
der har et ønske om empirisk baseret viden om den danske befolknings seksuelle adfærd, sundhed og
trivsel. Rapporten er således tiltænkt læger, psykologer og andre sexologisk arbejdende sundhedsprofessionelle og terapeuter såvel som myndigheder, sundhedsplanlæggere og forskere med særlig
interesse for de folkesundhedsmæssige aspekter af seksuel sundhed og sygelighed, trivsel og mistrivsel. Det
er tillige projektgruppens forhåbning, at seksualundervisere og frivillige seksualfaglige organisationer vil
kunne finde nyttig information til at højne kvaliteten af forebyggelses- og sundhedsfremmearbejdet blandt
landets børn og unge, samt at rapporten vil give et opdateret, vidensbaseret grundlag for indsatser rettet
mod befolkningens eller særlige befolkningsgruppers seksuelle sundhed og trivsel. Endelig er det
forhåbningen, at ganske almindelige borgere vil finde rapporten nyttig og interessant som kilde til ny viden
og som inspiration til nysgerrige samtaler om et tabubelagt emne.
Som følge af rapportens omfang vil kun et fåtal læse den fra start til slut. Rapporten er derfor bygget sådan
op, at alle læsere – også de, der kun en enkelt gang ønsker oplysning om et bestemt emne – let skal kunne
finde netop det, der har deres interesse, og erhverve sig konkret, faktuel viden om det pågældende tema i
en dansk kontekst.

Rapportens opbygning og indhold
Rapporten består af en indholdsfortegnelse, et forord, en sammenfatning på dansk og engelsk samt 11
omfangsrige kapitler. Sammenfatningen præsenterer rapportens overordnede resultater i punktform.
Kapitel 1 beskriver baggrunden for og formålet med Projekt SEXUS og denne rapport. Kapitel 2 giver en
beskrivelse af datamaterialet og de anvendte metoder samt nærværende læsevejledning. Hvert af
kapitlerne 3-11 indledes med en kort introduktion og efterfølges (med undtagelse af kapitel 9) af analyser
af udvalgte sexlivsindikatorer belyst i grafisk form og/eller i standardiserede tabeller med
sexlivsindikatorerne opgjort i forhold til en række forklarende variabler, som kan være CPR-baserede eller
selvoplyste. I kapitel 9 belyses samspillet mellem livsstil, helbred og seksuelle udfordringer i tabelform, hvor
forekomsten af fire sexlivsudfordringer (seksuel lystdysfunktion, dårligt eller ikke-eksisterende sexliv,
potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt
funktionsbesvær blandt kvinder) præsenteres i forhold til forskellige niveauer af uhensigtsmæssige
livsstilsfaktorer, fysiske helbredsproblemer og psykiske problemer.
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Spørgsmålsformuleringer og svarkategorier
Med enkelte undtagelser vises som indledning til hvert af rapportens opslag den præcise ordlyd af det eller
de omhandlede spørgsmål, og det oplyses, hvor mange respondenter, spørgsmålene i alt blev stillet til. På
nogle opslag viser den første graf en svarfordeling for det eller de relevante spørgsmål, men af pladshensyn
præsenteres de til spørgsmålene hørende svarkategorier generelt ikke i rapporten. Interesserede læsere
kan finde svarkategorierne for samtlige spørgsmål i dokumentet Projekt SEXUS – spørgsmål og
svarkategorier i første dataindsamlingsrunde 2017-2018 på projektets hjemmeside (www.projektsexus.dk).

Antal respondenter
Størstedelen af rapportens resultater er som nævnt ovenfor baseret på besvarelser fra i alt 62.675
respondenter. For at få plads til flest mulige spørgsmål uden at gøre spørgeskemaet uoverkommelig langt
for den enkelte respondent, blev et mindre antal spørgsmål kun stillet til den ene halvdel af
respondenterne, nemlig respondenter, der var født på en ulige dato (31.808 respondenter), mens andre
spørgsmål kun blev stillet til respondenter, der var født på en lige dato (30.867 respondenter). I andre
tilfælde blev spørgsmål, der i særlig grad var relevante for bestemte aldersgrupper, kun stillet til
respondenter under 60 år (44.081 respondenter), respondenter over 18 år født på en lige dato (29.750
respondenter) eller respondenter under 40 år født på en ulige dato (11.342 respondenter). I alle
situationer, hvor respondentgruppens størrelse var uafhængig af respondenternes svar på forudgående
spørgsmål, omtales respondenterne som en uselekteret gruppe af respondenter. Den køns- og
aldersmæssige samt øvrige sammensætning af de uselekterede respondentgrupper ses i Tabel 2.08
(Appendiks E), hvor interesserede læsere kan danne sig et indtryk af datagrundlaget for de i rapporten
præsenterede resultater.

”Ved ikke”-besvarelser
Med undtagelse af enkelte spørgsmål, hvor det ikke var muligt at svare ”Ved ikke”, oplyses i forbindelse
med hvert opslag den vægtede procentandel af respondenter, som svarede ”Ved ikke” på det eller de
behandlede spørgsmål. Da ”Ved ikke”-besvarelser sjældent bidrager konkret til belysning af et spørgsmål,
og da andelen af sådanne besvarelser generelt er yderst beskeden (sædvanligvis under 2% og sjældent over
10%) – hvorfor de kun i ringe grad påvirker estimaterne for forekomsten af de undersøgte
sexlivsindikatorer – er alle skøn over forekomsten af rapportens sexlivsindikatorer foretaget efter
eksklusion af ”Ved ikke”-besvarelser.
I situationer, hvor andelen af ”Ved ikke”-besvarelser potentielt kan have betydning for fortolkningen, gøres
der i de pågældende opslags sammenfattende ”grå boks” opmærksom på, at det rapporterede skøn over
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sexlivsindikatorens forekomst skal ses i lyset af den relativt store andel af respondenter, der svarede ”Ved
ikke”. Holdningsspørgsmål om moralske og seksualpolitiske emner i kapitel 8 udgør en undtagelse fra
denne regel, idet ”Ved ikke” i sådanne sammenhænge repræsenterer reelle svar, snarere end de er udtryk
for indifferens, hukommelsessvigt eller manglende viden fra respondenternes side.

Figurer
Grafisk opererer rapporten især med søjlediagrammer til illustration af svar- og aldersfordelinger, hvor
søjlerne viser de vægtede andele i procent. I kapitel 3-8 og 10 viser grønne søjler den vægtede
procentandel for den samlede gruppe af mandlige og kvindelige respondenter, mens blå og røde søjler
viser de vægtede procentandele for hhv. mænd og kvinder. Eksempelvis ses det i Figur 3.19, at en vægtet
Eksempel på svarfordelingsfigur:
Figur 3.19. Svarfordeling: Vigtighed af at have et godt sexliv

procentandel på 5% af mænd og kvinder tilsammen mener, at det ”Slet ikke” er vigtigt at have et godt
sexliv, hvilket afspejler, at vægtede andele på hhv. 2% af mænd og 7% af kvinder har denne opfattelse.
Af Figur 3.22 ses, at der blandt 45-54-årige mænd og kvinder tilsammen er en vægtet procentandel på 3%,
som ikke har haft nogen seksuelle behov det seneste år, og at dette gælder for hhv. 1% og 6% af 45-54årige mænd og kvinder. I kapitel 4 og kapitel 11 benyttes særskilte farver til at angive de vægtede
procentandele blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære. Generelt angives procentandele på mellem
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1% og 99% som hele procenttal, mens procentandele på under 1% eller over 99% angives som procenttal
med en eller to decimaler. I figurer, hvor den største viste procentandel er under 10%, angives alle
procentandele med en eller to decimaler.
Eksempel på aldersfordelingsfigur:
Figur 3.22. Andel i forskellige aldersgrupper, der ikke har haft seksuelle behov det seneste år

Tabeller
Rapportens tabeller er opbygget over samme skabelon, og Tabel 3.10 tjener som eksempel. Tabellens
overskrift beskriver formålet med tabellen. Kolonnen til venstre viser de forklarende variabler (enten CPRbaserede eller selvoplyste), hvis mulige betydning for forekomsten af sexlivsindikatoren ønskes belyst.
Kolonnen ”Procent (vægtet)” viser i denne tabel den vægtede procentandel, der mener, at det er vigtigt,
meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv. Dernæst følger kolonnen med ”Odds ratio med
95% sikkerhedsgrænser”. Odds ratioen giver et mål for, om forekomsten i den pågældende gruppe er
større eller mindre end i referencegruppen efter justering for eventuelle forskelle i køns- og
aldersfordelingerne i de sammenlignede grupper (se eksempel på beregning af en odds ratio i Tabel 2.09,
Appendiks F). De til odds ratioen hørende 95% sikkerhedsgrænser viser, om odds ratioen med stor statistisk
sandsynlighed er forskellig fra 1.
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Tabelforklaring

Tabel 3.10. Andel, der mener, at det er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles
vigtigt at have et godt sexliv
Procent
(vægtet)

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Total

80,4

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

87,7
73,0

2,74
1

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

84,0
93,5
95,1
93,7
88,7
82,1
68,2

Antal
respondenter
61.466

I alt 61.466 personer svarede på
spørgsmålet (ekskl. ”Ved ikke”)

(2,61-2,88)
(reference)

28.862
32.604

0,35
0,96
1,28
1
0,53
0,31
0,14

(0,30-0,41)
(0,79-1,16)
(1,06-1,56)
(reference)
(0,45-0,61)
(0,26-0,35)
(0,12-0,17)

3.085
3.465
4.335
5.140
5.215
4.687
2.935

”CPR-baseret” betyder, at variablen
er inddelt efter den i CPR-registeret
gældende værdi. Dette gælder for
de forklarende variabler køn, alder,
bopælsregion, kulturbaggrund og
civilstand. Endvidere er den
underliggende kønsinddeling
baseret på CPR-køn for alle
forklarende variabler undtagen
kønsidentitet.

82,6
91,3
85,5
81,7
67,3
55,6
38,6

1,06
2,34
1,31
1
0,46
0,28
0,14

(0,96-1,18)
(2,07-2,64)
(1,18-1,46)
(reference)
(0,42-0,50)
(0,25-0,31)
(0,12-0,16)

5.066
5.383
5.490
6.041
5.332
3.726
1.566

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

82,4
78,2
79,5
80,5
79,4

1
0,84
0,89
0,90
0,88

(reference)
(0,78-0,90)
(0,84-0,95)
(0,85-0,97)
(0,81-0,96)

18.329
8.580
13.093
14.109
7.355

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

80,3
84,9

1
0,76

(reference)
(0,61-0,95)

60.780
686

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

85,1
81,0
78,2
46,8

0,58
1
0,82
0,53

(0,54-0,63)
(reference)
(0,77-0,89)
(0,48-0,59)

20.725
30.956
7.125
2.660

Intervallet 1,18-1.46 angiver hvilke
sikkerhedsgrænser, odds ratioen
befinder sig inden for.

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

85,3
66,6

1
0,31

(reference)
(0,29-0,32)

47.380
13.754

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

88,5
89,1
84,5

1
0,88
0,60

(reference)
(0,64-1,22)
(0,45-0,80)

26.501
948
479

”Selvoplyst” betyder, at variablen
er inddelt efter respondenternes
svar. Dette gælder for variablerne
aktuel partnerstatus, seksuel
identitet og kønsidentitet.

74,2
81,4
86,4

1
0,90
1,21

(reference)
(0,65-1,25)
(0,98-1,49)

29.297
622
992

87,7
61,8
88,8

1
0,17
1,05

(reference)
(0,11-0,27)
(0,48-2,34)

28.729
117
70

73,1
68,1
68,4

1
0,34
0,55

(reference)
(0,23-0,49)
(0,38-0,80)

32.306
147
209

Alder, kvinder (CPR-baseret)
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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I alt 5.490 kvinder i alderen 35-44
år svarede på spørgsmålet. Af disse
svarede 85,5% (vægtet), at det er
vigtigt, meget vigtigt eller særdeles
vigtigt at have et godt sexliv.
Odds ratioen er et udtryk for, hvor
meget større (eller mindre)
odds’ene (chancen) er for, at
kvinder i den pågældende
aldersgruppe (hér: 35-44 år)
mener, at det er vigtigt, meget
vigtigt eller særdeles vigtigt at have
et godt sexliv, i forhold til
referencegruppen bestående af
6.041 kvinder i alderen 45-54 år,
hvor odds ratioen er anført som 1.

Kønsidentitet er inddelt i
ciskønnede, transkønnede og
nonbinære ud fra en kombination
af CPR-køn og respondenternes
svar på spørgsmål om tildelt køn
ved fødslen, aktuelt selvopfattet
køn, opfattelsen af at være en
transperson og juridisk kønsskifte.

Kolonnen ”Antal respondenter” yderst til højre viser det uvægtede antal respondenter i hver gruppe. I alle
tabeller uden fodnoter er analyserne baseret på en uselekteret respondentgruppe, hvilket betyder, at
resultaterne med passende forbehold kan antages at gælde for baggrundsbefolkningen. I situationer, hvor
en tabels resultater kun gælder for personer, der opfylder visse kriterier, vil tabellens fodnote anføre, hvem
resultaterne gælder for.

Forekomst og OR
Tabellernes venstre resultatkolonne, ”Procent (vægtet)”, der præsenterer forekomsten af de undersøgte
sexlivsindikatorer som vægtede procentandele, giver i mange sammenhænge et godt fingerpeg om, i
hvilken retning og i hvor høj grad der er forskel på forekomsten mellem grupper med forskellige niveauer af
den forklarende variabel, men det gælder langt fra i alle tilfælde. Generelt skal OR-estimater tillægges
større fortolkningsmæssig værdi end de tilhørende vægtede procentandele, fordi en OR giver et bud på
både størrelsen og retningen på forskellen i forekomst mellem de sammenlignede grupper efter justering
for de sammenlignede gruppers undertiden meget forskellige køns- og/eller alderssammensætning.
I alle tabeller er respondenternes individuelle vægte benyttet til beregning af OR-estimaterne. Når det er
relevant, er OR desuden justeret for køn og alder i 10- (eller 15-) årsgrupper (15-24, 25-34, …, 65-74, ≥75
år). Konkret er alle OR-estimater for de forklarende variabler bopælsregion, kulturbaggrund, civilstand og
aktuel partnerstatus justeret for både køn og alder. Den forklarende variabel ”køn” og de forklarende
variabler ”seksuel identitet”, der opdeles på køn, og ”kønsidentitet”, der opdeles på tildelt køn ved fødslen,
er alle justeret for alder, mens den forklarende variabel ”alder”, der præsenteres opdelt på køn, ikke er
justeret for noget.

Minimumsantal
I nogle situationer er antallet af respondenter i en gruppe for lille til at beregne et pålideligt estimat for
forekomsten af den undersøgte sexlivsindikator i den pågældende gruppe. I rapporten er anvendt et
minimumsantal på 20 respondenter for at vise ”Procent (vægtet)” og ”Odds ratio med 95%
sikkerhedsgrænser” for en gruppe. Dette betyder konkret, at når antallet af respondenter i en gruppe er
under 20, så vises kun antallet af respondenter, mens øvrige kolonner står tomme. I nogle tabeller, navnlig i
kapitel 10 og 11, har analyser opdelt på kulturbaggrund helt måttet udelades, da antallene af respondenter
med muslimsk kulturbaggrund, hvis selvoplyste seksuelle identitet var enten homoseksuel eller biseksuel,
eller hvis kønsidentitet var enten transkønnet eller nonbinær, var under 20.
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Totale antal respondenter
I tabellernes øverste række, som benævnes ”Total”, præsenteres det overordnede estimat for forekomsten
af den pågældende sexlivs-, livsstils- eller helbredsindikator i den undersøgte population, og til højre i
rækken vises totalantallet af respondenter, der indgår i denne beregning. I alle situationer udgør
totalantallet det samlede antal respondenter, som fik stillet spørgsmålet, minus de respondenter, hvis svar
var enten ”Ved ikke” eller eksplicit afgjorde, at de faldt uden for målgruppen i den pågældende analyse.
For tabellernes CPR-baserede forklarende variabler (køn, alder, bopælsregion, kulturbaggrund og civilstand)
gælder det, at totalantallet af respondenter anført i rækken ”Total” svarer til summen af respondenter i de
enkelte undergrupper af de forklarende variabler. For tabellernes selvoplyste forklarende variabler (aktuel
partnerstatus, seksuel identitet og kønsidentitet) gælder det derimod, at summen af respondenter i de
enkelte undergrupper ikke giver det totale antal respondenter anført i rækken ”Total”. For selvoplyste
forklarende variabler gælder nemlig, at nogle respondenter svarede ”Ved ikke” på ét eller flere af de
spørgsmål, som blev anvendt til kategorisering af aktuel partnerstatus, seksuel identitet og kønsidentitet,
og desuden præsenteres kun hovedkategorier af seksuel identitet (heteroseksuelle, homoseksuelle og
biseksuelle) og kønsidentitet (ciskønnede, transkønnede og nonbinære) i tabellerne, mens kategorier af
aseksuelle og personer med anden/uafklaret seksuel identitet samt personer med uklassificerbar
kønsidentitet ikke vises.

CPR-baserede forklarende variabler
•

Køn: Variablen køn er entydigt bestemt ud fra CPR-registerets kønsoplysninger, altså enten mand
eller kvinde. I kapitel 3-10 præsenteres alle resultater enten opdelt på køn (gælder for de
forklarende variabler køn, alder og seksuel identitet samt alle forklarende livsstils- og
helbredsvariabler i kapitel 9) eller justeret for køn (gælder for de forklarende variabler
bopælsregion, kulturbaggrund, civilstand og aktuel partnerstatus). Den eneste forklarende variabel,
som ikke opdeles på eller justeres for køn, er kønsidentitet, som optræder nederst i mange tabeller
i kapitel 3-8, og som udgør hovedomdrejningspunktet i kapitel 11 (se forklaring nedenfor).

•

Alder angiver respondentens alder i hele år på tidspunktet for udfyldelsen af spørgeskemaet.
Alderen er beregnet på baggrund af respondentens fødselsdato og datoen for udfyldelsen af
spørgeskemaet.

•

Bopælsregion, kulturbaggrund og civilstand er baseret på CPR-registerets oplysninger. Den
anvendte kategorisering af kulturbaggrund, som er en tilnærmelse baseret på oplysninger om
forældrenes fødeland, er nærmere beskrevet i notatet Stikprøvekonstruktion, deltagelse, bortfald,
repræsentativitet og vægtning i forbindelse med første dataindsamlingsrunde i Projekt SEXUS 20172018 (Frisch & Andersson 2019).
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Selvoplyste forklarende variabler
•

Aktuel partnerstatus er opgjort på baggrund af et spørgsmål om civilstand og et spørgsmål om
tilstedeværelsen af en fast partner eller kæreste blandt respondenter, som angav, at de ikke var gift
eller i registreret partnerskab (se kapitel 3, Partnersituation).

•

Seksuel identitet blev opgjort ud fra respondenternes svar på spørgsmålet ”Hvordan vil du beskrive
din seksuelle identitet?”, der havde svarmulighederne ”Jeg er heteroseksuel”, ”Jeg er homoseksuel
(bøsse eller lesbisk)”, ”Jeg er biseksuel”, ”Jeg er aseksuel”, ”Jeg kan ikke placere mig i de nævnte
kategorier” og ”Ved ikke/uafklaret”. I de fleste af rapportens tabeller præsenteres resultaterne
opgjort på seksuel identitet baseret på besvarelser fra undersøgelsens selvidentificerede
heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle respondenter, mens de få selvidentificerede
aseksuelle respondenter og respondenter med anden eller uafklaret seksuel identitet er udeladt.

•

Kønsidentitet: For at kunne belyse de undersøgte sexlivs-, livsstils- og helbredsindikatorer opdelt
på kønsidentitet blev alle respondenter indledningsvist stillet et spørgsmål om, hvilket køn de blev
tildelt ved fødslen, og et andet spørgsmål om, hvilket køn de opfatter sig som i dag. Alle
respondenter, som svarede, at de blev tildelt ”Hankøn (dreng)” ved fødslen, og at de opfatter sig
som noget andet end ”Hankøn (mand)” i dag, og alle respondenter, som svarede, at de blev tildelt
”Hunkøn (pige)” ved fødslen, og at de opfatter sig som noget andet end ”Hunkøn (kvinde)” i dag,
blev stillet et spørgsmål om, hvorvidt de opfatter sig som en transperson, samt et spørgsmål om,
hvorvidt de har skiftet juridisk køn.

Anvendt klassifikation vedrørende kønsidentitet
I rapporten anvendes følgende definitioner af ciskønnede, transkønnede og nonbinære (se Tabel 2.10):
•

Cismænd er respondenter med CPR-køn=mand, som svarede, at de ved fødslen blev tildelt
”Hankøn (dreng)”, og at de i dag opfatter sig som ”Hankøn (mand)”.

•

Ciskvinder er respondenter med CPR-køn=kvinde, som svarede, at de ved fødslen blev tildelt
”Hunkøn (pige)”, og at de i dag opfatter sig som ”Hunkøn (kvinde)”.

•

Transmænd er respondenter, som svarede, at de ved fødslen blev tildelt ”Hunkøn (pige)”, at de i
dag ikke opfatter sig som ”Hunkøn (kvinde)”, og at de i dag opfatter sig som en transperson og/eller
har skiftet juridisk køn.

•

Transkvinder er respondenter, som svarede, at de ved fødslen blev tildelt ”Hankøn (dreng)”, at de i
dag ikke opfatter sig som ”Hankøn (mand)”, og at de i dag opfatter sig som en transperson og/eller
har skiftet juridisk køn.
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•

Nonbinære mænd er respondenter med CPR-køn=mand, som svarede, at de blev tildelt ”Hankøn
(dreng)” ved fødslen, at de opfatter sig som ”Både hankøn og hunkøn”, ”Hverken hankøn eller
hunkøn” eller ”Ved ikke”, samt at de hverken opfatter sig som en transperson eller har skiftet
juridisk køn.

•

Nonbinære kvinder er respondenter med CPR-køn=kvinde, som svarede, at de blev tildelt ”Hunkøn
(pige)” ved fødslen, at de opfatter sig som ”Både hankøn og hunkøn”, ”Hverken hankøn eller
hunkøn” eller ”Ved ikke”, samt at de hverken opfatter sig som en transperson eller har skiftet
juridisk køn.

Tabel 2.10. Klassifikation af kønsidentitet i Projekt SEXUS
Kønsidentitet
Cismand
Ciskvinde

CPR-køn
Mand
Kvinde

Transmand

Mand
eller
Kvinde

Transkvinde

Mand
eller
Kvinde

Nonbinær mand

Mand

Nonbinær kvinde

Kvinde

Respondenternes svar på fire spørgsmål om køn og kønsidentitet
Tildelt køn ved
Opfatter sig som
Har foretaget
Kønsopfattelse i dag?
fødslen?
transperson?
juridisk kønsskifte?
Hankøn (dreng)
Hankøn (mand)
(Ej spurgt)
(Ej spurgt)
Hunkøn (pige)
Hunkøn (kvinde)
(Ej spurgt)
(Ej spurgt)
Hankøn (mand)
Både hankøn og hunkøn,
Hunkøn (pige)
Ja (til ét eller begge spørgsmål)
Hverken hankøn eller hunkøn,
eller ”Ved ikke”
Hunkøn (kvinde),
Både hankøn og hunkøn,
Hankøn (dreng)
Ja (til ét eller begge spørgsmål)
Hverken hankøn eller hunkøn,
eller ”Ved ikke”
Både hankøn og hunkøn,
Nej
Nej
Hankøn (dreng) Hverken hankøn eller hunkøn,
eller ”Ved ikke”
eller ”Ved ikke”
eller ”Ved ikke”
Både hankøn og hunkøn,
Nej
Nej
Hunkøn (pige)
Hverken hankøn eller hunkøn,
eller ”Ved ikke”
eller ”Ved ikke”
eller ”Ved ikke”

På baggrund af disse definitioner klassificeredes 62.789 (99,7%) af de i alt 62.959 respondenter i
stikprøverne, der ligger bag rapportens analyser opdelt på kønsidentitet, i seks kønsidentitetsgrupper,
nemlig 29.116 cismænd, 118 transkvinder og 75 nonbinære mænd og 33.109 ciskvinder, 152 transmænd,
og 219 nonbinære kvinder (se Tabel 2.08, Appendiks E). Andre respondenter (164 respondenter fra den
samlede rapportstikprøve og seks respondenter fra den ekstra personnummerskiftstikprøve) havde en
uklassificerbar kønsidentitet. Disse omfattede 80 respondenter, som svarede ”Ved ikke” på spørgsmålet om
tildelt køn ved fødslen, og 90 respondenter med logisk umulige kombinationer af CPR-køn og svar på de
ovennævnte fire spørgsmål om tildelt køn, aktuelt selvopfattet køn, opfattelse af at være en transperson og
juridisk kønsskifte. En nærmere gennemgang af disse respondenters svar tydede på, at der i langt de fleste
tilfælde var tale om ciskønnede respondenter. De i alt 170 respondenter med uklassificerbar kønsidentitet
udgik af alle kønsidentitetsanalyser.
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Sammenligninger mellem personer med forskellig kønsidentitet
Kønsidentitetsanalyserne nederst i mange af rapportens tabeller viser forekomsten af de undersøgte
sexlivs-, livsstils- og helbredsindikatorer i form af en vægtet procentandel for hver af de seks
kønsidentitetskategorier. De vægtede procentandele muliggør en overordnet sammenligning af
forekomsten af de undersøgte indikatorer mellem de seks kønsidentitetsgrupper. Kolonnen ”Odds ratio
med 95% sikkerhedsgrænser” viser en aldersjusteret sammenligning af odds for den pågældende indikator
blandt grupper med forskellig kønsidentitet, som fik tildelt det samme køn ved fødslen. Det vil sige, at odds
blandt transkvinder og nonbinære mænd bliver sammenlignet med odds i en referencegruppe af cismænd,
idet disse tre grupper alle fik tildelt kønnet ”Hankøn (dreng)” ved fødslen. Tilsvarende sammenlignes odds
blandt transmænd og nonbinære kvinder med odds i en referencegruppe af ciskvinder, idet disse tre
grupper alle fik tildelt kønnet ”Hunkøn (pige)” ved fødslen. I en enkelt analyse om tilfredshed med brysters
udseende sammenlignes odds blandt transkvinder dog med odds blandt ciskvinder.

Grå bokse
Rapportens forskellige afsnit afsluttes som hovedregel med en grå boks, der forsyner læseren med en
punktvis sammenfatning om den undersøgte sexlivsindikators forekomst og de observerede
sammenhænge med køn og alder, bopælsregion, kulturbaggrund, civilstand og partnerstatus, seksuel
identitet og kønsidentitet. I nogle situationer, hvor det skønnes tilstrækkeligt, gives dog kun en helt kort grå
boks, hvor forekomsten og de overordnede forskelle beskrives, og i andre situationer, hvor figurerne
formodes at være selvforklarende, afsluttes afsnittet helt uden en grå boks.

Terminologi vedrørende større/markant større og mindre/markant mindre forekomst
I rapportens grå bokse benyttes følgende terminologi til beskrivelse af de observerede sammenhænge: Når
et 95% sikkerhedsinterval omkring en OR inkluderer værdien 1,00, er der ikke en statistisk sikker
(signifikant) forskel på forekomsten af den undersøgte sexlivs-, livsstils- eller helbredsindikator mellem
personer i den undersøgte gruppe og personer i referencegruppen. Når den nedre værdi i 95%
sikkerhedsintervallet er >1,00 beskrives andelen i den undersøgte gruppe som større end i
referencegruppen, hvis OR antager værdier mellem 1,01 og 1,99, og som markant større, hvis OR antager
værdier på 2,00 eller større. Når den øvre værdi i 95% sikkerhedsintervallet er <1,00 beskrives andelen i
den undersøgte gruppe som mindre end i referencegruppen, hvis OR antager værdier mellem 0,51 og 0,99,
og som markant mindre, hvis OR antager værdier på 0,50 eller mindre.
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KAPITEL 3
Generel seksuel livssituation
Langt de fleste opfatter seksualitet som et centralt aspekt af tilværelsen, men der er stor forskel på
menneskers seksuelle lyster og behov, og også vurderingen af sexlivets betydning og aktuelle kvalitet
varierer fra person til person og fra én livsfase til en anden. Nogle udtrykker stor tilfredshed med sexlivet,
mens andre oplever, at deres seksuelle ønsker er svære eller umulige at opfylde. Nogle er seksuelt
højaktive med et bredt repertoire af seksuelle praktikker, mens andre trives godt uden et aktivt sexliv.
Andre igen tillægger sanselighed, nærhed og intimitet større værdi end samleje, onani og orgasme.
Dette kapitel giver et bredt indblik i den danske befolknings seksuelle lyster, fantasier, behov, motiver,
erfaringer og aktuelle aktiviteter. Kapitlet ser blandt andet nærmere på tilstedeværelsen eller fraværet af
seksuel lyst og aktivitet, oplevelsen af seksuel lystbalance blandt personer i fast parforhold samt
respondenternes tilfredshed med sexlivet og oplevelse af, hvorvidt deres aktuelle seksuelle behov bliver
dækket. Desuden viser kapitlet, i hvilket omfang 15-89-årige danskere opfatter et godt sexliv som vigtigt.
Kapitlet præsenterer en lang række seksuelle nøgletal, fx vedrørende seksuel orientering (identitet,
erfaringer og tiltrækning), aktuel partnersituation, sexlyst, samlejedebutalder, sexpartnerantal, anvendte
sexpraktikker, seksuelle erfaringer med personer af det samme køn, onani, pornoforbrug og seksuelle
fantasier. Der fokuseres desuden på mulige bevæggrunde for seksuel aktivitet, ligesom betydningen af
forskellige typer fysisk nærhed og intimitet afdækkes. Endelig bliver singlers partnerønsker samt
respondenternes erfaring med søgning efter sexpartnere på internettet belyst.
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Seksuel orientering: Identitet
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Seksuel identitet
”Hvordan vil du beskrive din seksuelle identitet?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Svarfordelingen ses i Figur
3.01.
Figur 3.01. Svarfordeling: Seksuel identitet
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Tabel 3.01. Andel, der identificerer sig som heteroseksuelle
Total

Procent
(vægtet)
91,7

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
62.675

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

93,2
90,2

1,49
1

(1,40-1,59)
(reference)

29.256
33.419

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

91,5
93,3
93,8
94,9
94,2
94,0
89,4

0,58
0,74
0,81
1
0,88
0,84
0,46

(0,48-0,70)
(0,62-0,90)
(0,68-0,98)
(reference)
(0,74-1,05)
(0,70-1,00)
(0,38-0,54)

3.238
3.501
4.347
5.156
5.249
4.740
3.025

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

84,3
89,2
93,6
94,7
93,4
90,7
83,0

0,30
0,46
0,83
1
0,80
0,55
0,27

(0,26-0,35)
(0,40-0,54)
(0,70-0,97)
(reference)
(0,68-0,94)
(0,47-0,64)
(0,23-0,33)

5.477
5.436
5.532
6.092
5.406
3.841
1.635

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

92,1
91,3
91,2
92,2
91,2

1
0,89
0,89
1,01
0,89

(reference)
(0,80-0,98)
(0,81-0,97)
(0,92-1,10)
(0,80-0,99)

18.667
8.767
13.331
14.404
7.506

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

91,9
82,4

1
0,48

(reference)
(0,39-0,58)

61.919
756

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

89,4
94,0
93,6
85,8

0,48
1
0,91
0,70

(0,44-0,53)
(reference)
(0,82-1,02)
(0,60-0,82)

21.481
31.227
7.209
2.758

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

93,5
87,0

1
0,55

(reference)
(0,51-0,59)

47.718
14.612

Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

93,5
27,2
37,4

1
0,03
0,04

(reference)
(0,02-0,04)
(0,03-0,07)

29.116
118
75

90,6
34,7
42,4

1
0,07
0,08

(reference)
(0,05-0,10)
(0,06-0,11)

33.109
152
219

Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Heteroseksuel identitet
”Hvordan vil du beskrive din seksuelle identitet?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 91,7%, at de
identificerer sig som heteroseksuelle. Aldersfordelingen ses i Figur 3.02.
Figur 3.02. Andel i forskellige aldersgrupper, der identificerer sig som heteroseksuelle

Forekomst: I alt angiver en andel på 91,7% af
befolkningen, at de identificerer sig som
heteroseksuelle.
Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (93,2% v 90,2%, OR=1,49). For
mænd ses den mindste andel blandt ≥75-årige
(89,4%) og i alle andre aldersgrupper er andelen
over 91%. For kvinder ses de mindste andele
blandt 15-24-årige (84,3%) og ≥75-årige (83,0%) og
den største andel blandt 45-54-årige (94,7%).
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer
i Region Sjælland (OR=0,89), Region Syddanmark
(OR=0,89) og Region Nordjylland (OR=0,89) end
blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Andelen er markant mindre
blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end
blandt personer uden en sådan baggrund
(OR=0,48).
Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
mindre blandt ugifte (OR=0,48) og mindre blandt
enker/enkemænd (OR=0,70) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er mindre
blandt singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=0,55).
Kønsidentitet: Andelen er markant mindre blandt
transkvinder (27,2%) og nonbinære mænd (37,4%)
end blandt cismænd (93,5%). Andelen er markant
mindre blandt transmænd (34,7%) og nonbinære
kvinder (42,4%) end blandt ciskvinder (90,6%).
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Tabel 3.02. Andel, der identificerer sig som homoseksuelle
Total

Procent
(vægtet)
1,1

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
62.675

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

1,5
0,6

2,39
1

(2,05-2,78)
(reference)

29.256
33.419

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

1,9
2,3
2,0
1,5
1,3
0,6
0,7

1,33
1,63
1,42
1
0,88
0,44
0,48

(0,95-1,86)
(1,19-2,24)
(1,04-1,94)
(reference)
(0,63-1,23)
(0,30-0,66)
(0,30-0,77)

3.238
3.501
4.347
5.156
5.249
4.740
3.025

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

0,7
1,4
1,0
0,6
0,4
0,2
0,1

1,14
2,27
1,70
1
0,67
0,34
0,15

(0,76-1,73)
(1,60-3,22)
(1,20-2,41)
(reference)
(0,43-1,06)
(0,19-0,61)
(0,03-0,66)

5.477
5.436
5.532
6.092
5.406
3.841
1.635

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

1,8
0,7
0,7
0,9
0,6

1
0,41
0,41
0,47
0,36

(reference)
(0,31-0,54)
(0,32-0,52)
(0,38-0,58)
(0,26-0,49)

18.667
8.767
13.331
14.404
7.506

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

1,1
1,5

1
1,05

(reference)
(0,57-1,93)

61.919
756

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

2,0
0,4
0,8
0,3

5,34
1
2,01
0,92

(4,34-6,56)
(reference)
(1,66-2,43)
(0,58-1,47)

21.481
31.227
7.209
2.758

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

0,8
1,9

1
2,73

(reference)
(2,27-3,28)

47.718
14.612

1,5
10,4
10,0

1
6,32
6,60

(reference)
(3,35-11,9)
(2,97-14,7)

29.116
118
75

0,6
10,1
7,4

1
13,1
11,8

(reference)
(7,23-23,9)
(6,61-21,1)

33.109
152
219

Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Homoseksuel identitet
”Hvordan vil du beskrive din seksuelle identitet?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,1%, at de
identificerer sig som homoseksuelle. Aldersfordelingen ses i Figur 3.03.
Figur 3.03. Andel i forskellige aldersgrupper, der identificerer sig som homoseksuelle

Forekomst: I alt angiver en andel på 1,1% af
befolkningen, at de identificerer sig som
homoseksuelle.
Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (1,5% v 0,6%, OR=2,39),
og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. For
begge køn ses den største andel blandt 25-34-årige
(mænd: 2,3%, kvinder: 1,4%), hvorefter andelen
falder med alderen. Den mindste andel ses blandt
≥75-årige (mænd: 0,7%, kvinder: 0,1%).
Bopælsregion: Andelen blandt personer i Region
Hovedstaden er markant større end i alle andre
regioner.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem
personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.
Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen markant større blandt ugifte
(OR=5,34) og separerede/skilte (OR=2,01) end
blandt gifte/registrerede personer. Andelen er
markant større blandt singler end blandt personer i
fast parforhold (OR=2,73).
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder (10,4%) og nonbinære mænd (10,0%)
end blandt cismænd (1,5%). Andelen er markant
større blandt transmænd (10,1%) og nonbinære
kvinder (7,4%) end blandt ciskvinder (0,6%).
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Tabel 3.03. Andel, der identificerer sig som biseksuelle
Total

Procent
(vægtet)
2,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
62.675

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

1,8
2,6

0,68
1

(0,60-0,76)
(reference)

29.256
33.419

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

2,8
2,4
2,3
1,7
1,4
0,8
0,7

1,67
1,42
1,36
1
0,83
0,46
0,41

(1,22-2,27)
(1,03-1,96)
(1,00-1,85)
(reference)
(0,59-1,15)
(0,31-0,69)
(0,26-0,67)

3.238
3.501
4.347
5.156
5.249
4.740
3.025

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

6,6
4,8
2,8
1,7
1,0
0,5
0,2

4,07
2,91
1,63
1
0,56
0,26
0,10

(3,22-5,15)
(2,28-3,72)
(1,24-2,13)
(reference)
(0,39-0,79)
(0,15-0,44)
(0,03-0,30)

5.477
5.436
5.532
6.092
5.406
3.841
1.635

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

2,4
2,4
2,1
2,0
2,1

1
1,14
0,94
0,85
0,94

(reference)
(0,95-1,36)
(0,80-1,11)
(0,73-0,99)
(0,78-1,14)

18.667
8.767
13.331
14.404
7.506

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

2,2
2,8

1
0,71

(reference)
(0,46-1,11)

61.919
756

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

3,8
1,0
2,1
0,5

1,99
1
1,98
1,04

(1,66-2,40)
(reference)
(1,63-2,41)
(0,60-1,79)

21.481
31.227
7.209
2.758

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

1,7
3,4

1
1,59

(reference)
(1,40-1,82)

47.718
14.612

1,7
34,9
14,9

1
25,6
9,11

(reference)
(16,0-41,0)
(4,39-18,9)

29.116
118
75

2,5
21,9
18,0

1
5,17
6,07

(reference)
(3,35-7,97)
(4,08-9,02)

33.109
152
219

Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Biseksuel identitet
”Hvordan vil du beskrive din seksuelle identitet?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 2,2%, at de
identificerer sig som biseksuelle. Aldersfordelingen ses i Figur 3.04.
Figur 3.04. Andel i forskellige aldersgrupper, der identificerer sig som biseksuelle

Forekomst: I alt angiver en andel på 2,2% af
befolkningen, at de identificerer sig som
biseksuelle.
Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end
blandt kvinder (1,8% v 2,6%, OR=0,68). For begge
køn ses den største andel blandt 15-24-årige
(mænd: 2,8%, kvinder: 6,6%), hvorefter andelen
falder med alderen. Den mindste andel ses blandt
≥75-årige (mænd: 0,7%, kvinder: 0,2%).
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer
i Region Midtjylland end blandt personer i Region
Hovedstaden (OR=0,85).

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem
personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.
Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte (OR=1,99) og separerede/skilte
(OR=1,98) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er større blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=1,59).
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder (34,9%) og nonbinære mænd (14,9%)
end blandt cismænd (1,7%). Andelen er markant
større blandt transmænd (21,9%) og nonbinære
kvinder (18,0%) end blandt ciskvinder (2,5%).
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Tabel 3.04. Andel, der identificerer sig som aseksuelle
Total

Procent
(vægtet)
0,23

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
62.675

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

0,16
0,30

0,50
1

(0,34-0,74)
(reference)

29.256
33.419

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-34 år
35-54 år
≥55 år

0,20
0,16
0,12

1,23
1
0,74

(0,56-2,74)
(reference)
(0,34-1,63)

6.735
9.499
13.022

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-34 år
35-54 år
≥55 år

0,55
0,21
0,20

2,70
1
0,98

(1,64-4,45)
(reference)
(0,54-1,78)

10.917
11.606
10.896

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

0,26
0,23
0,18
0,26
0,19

1
0,95
0,73
1,01
0,77

(reference)
(0,55-1,64)
(0,43-1,22)
(0,64-1,60)
(0,41-1,42)

18.667
8.767
13.331
14.404
7.506

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

0,23
0,53

1
1,60

(reference)
(0,57-4,49)

61.919
756

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

0,40
0,11
0,21
0,06

4,30
1
1,93
0,42

(2,36-7,82)
(reference)
(1,02-3,66)
(0,10-1,76)

21.481
31.227
7.209
2.758

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

0,09
0,61

1
6,20

(reference)
(4,23-9,07)

47.718
14.612

Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

0,15
2,59
2,11

1
15,9
13,4

(reference)
(5,09-49,8)
(1,85-97,0)

29.116
118
75

0,27
4,97
3,92

1
12,0
11,8

(reference)
(5,26-27,2)
(5,24-26,6)

33.109
152
219

Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Aseksuel identitet
”Hvordan vil du beskrive din seksuelle identitet?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,23%, at de
identificerer sig som aseksuelle. Aldersfordelingen ses i Figur 3.05.
Figur 3.05. Andel i forskellige aldersgrupper, der identificerer sig som aseksuelle

Forekomst: I alt angiver en andel på 0,23% af
befolkningen, at de identificerer sig som
aseksuelle.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder
ses der ingen sikre forskelle mellem personer med
og uden muslimsk kulturbaggrund.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end
blandt kvinder (0,16% v 0,30%, OR=0,50). For
mænd ses den største andel blandt 15-34-årige
(0,20%). I de øvrige aldersgrupper er andelen
mellem 0,16% og 0,12%. For kvinder ses den
største andel blandt 15-34-årige (0,55%). I de
øvrige aldersgrupper er andelen omkring 0,20%.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
større blandt ugifte (OR=4,30) og større blandt
separerede/skilte (OR=1,93) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er markant
større blandt singler end blandt personer i fast
parforhold (OR=6,20).

Bopælsregion: Der ses ingen sikre regionale
forskelle.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder (2,59%) og nonbinære mænd (2,11%)
end blandt cismænd (0,15%). Andelen er markant
større blandt transmænd (4,97%) og nonbinære
kvinder (3,91%) end blandt ciskvinder (0,27%).
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Tabel 3.05. Andel med anden/uafklaret seksuel identitet
Total

Procent
(vægtet)
4,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
62.675

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

3,2
6,3

0,51
1

(0,47-0,56)
(reference)

29.256
33.419

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

3,5
1,8
1,6
1,8
2,9
4,5
9,1

1,92
1,00
0,87
1
1,59
2,51
5,32

(1,43-2,58)
(0,71-1,40)
(0,62-1,21)
(reference)
(1,20-2,09)
(1,94-3,25)
(4,14-6,84)

3.238
3.501
4.347
5.156
5.249
4.740
3.025

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

7,8
4,0
2,3
2,8
4,9
8,4
16,8

2,92
1,44
0,81
1
1,77
3,15
6,91

(2,41-3,53)
(1,16-1,80)
(0,63-1,05)
(reference)
(1,44-2,17)
(2,58-3,83)
(5,59-8,55)

5.477
5.436
5.532
6.092
5.406
3.841
1.635

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

3,4
5,4
5,8
4,7
5,9

1
1,53
1,68
1,39
1,71

(reference)
(1,33-1,76)
(1,48-1,90)
(1,22-1,58)
(1,48-1,98)

18.667
8.767
13.331
14.404
7.506

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

4,7
12,7

1
3,96

(reference)
(3,14-4,99)

61.919
756

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

4,4
4,5
3,3
13,3

1,46
1
0,74
1,33

(1,26-1,69)
(reference)
(0,63-0,87)
(1,12-1,56)

21.481
31.227
7.209
2.758

3,9
7,1

1
1,53

(reference)
(1,39-1,69)

47.718
14.612

3,1
24,9
35,6

1
13,6
20,0

(reference)
(8,20-22,6)
(11,2-35,7)

29.116
118
75

6,1
28,3
28,4

1
7,11
6,89

(reference)
(4,77-10,6)
(4,78-9,91)

33.109
152
219

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Anden/uafklaret seksuel identitet
”Hvordan vil du beskrive din seksuelle identitet?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 4,8% ”Kan ikke
placere mig i de nævnte kategorier” eller ”Ved ikke/uafklaret”, der tilsammen blev kategoriseret som
anden/uafklaret seksuel identitet. Aldersfordelingen ses i Figur 3.06.
Figur 3.06. Andel i forskellige aldersgrupper med anden/uafklaret seksuel identitet

Forekomst: I alt angiver en andel på 4,8% af
befolkningen, at de ikke kan placere sig i de
nævnte kategorier (heteroseksuel, homoseksuel,
biseksuel eller aseksuel), eller at de er uafklarede
omkring eller ikke ved, hvad deres seksuelle
identitet er.
Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end
blandt kvinder (3,2% v 6,3%, OR=0,51). For mænd
ligger andelen mellem 1,6% og 3,5% frem til 65årsalderen, hvorefter den stiger til 4,5% blandt 6574-årige og 9,1% blandt ≥75-årige. For kvinder ses
de største andele blandt 15-24-årige (7,8%) og
blandt over 65-årige (65-74 år: 8,4%, ≥75-år:
16,8%).
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer
i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
personer uden en sådan baggrund (OR=3,96).
Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte (OR=1,46), markant større blandt
enker/enkemænd (OR=1,33) og mindre blandt
separerede/skilte (OR=0,74) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er større
blandt singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=1,53).
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder (24,9%) og nonbinære mænd (35,6%)
end blandt cismænd (3,1%). Andelen er markant
større blandt transmænd (28,3%) og nonbinære
kvinder (28,4%) end blandt ciskvinder (6,1%).
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Seksuel orientering: Erfaringer
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Seksuelle erfaringer med andre
”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex
mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,9% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 62.210 respondenter ses i Figur 3.07.
Figur 3.07. Svarfordeling: Seksuelle erfaringer med andre
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Seksuel erfaring med en person af det andet køn
”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex
mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,9% ”Ved
ikke”. Andelen blandt de resterende 62.210 respondenter, der har haft sex med en person af det andet køn
inddelt efter fødselsår, ses i Figur 3.08.
Figur 3.08. Andel i forskellige fødselsårgange, der har haft sex med en person af det andet køn

Forekomst: Omtrent 98% af personer i fødselsårgangene fra 1927 til 1990 har seksuel erfaring med en
person af det andet køn. Herefter falder andelen, og blandt de yngste i fødselsårgang 2002 har kun ca.
20% af mændene og ca. 30% af kvinderne haft sex med en person af det andet køn. I fødselsårgangene
fra begyndelsen af 1980’erne til begyndelsen af 2000-tallet er andelen med seksuel erfaring med en
person af det andet køn lidt mindre for mænd end for kvinder.
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Seksuel erfaring med en person af samme køn
”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex
mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,9% ”Ved
ikke”. Andelen blandt de resterende 62.210 respondenter, der har haft sex med en person af samme køn
inddelt efter fødselsår (femårsintervaller), ses i Figur 3.09.
Figur 3.09. Andel i forskellige fødselsårgange (femårsintervaller),
der har haft sex med en person af samme køn

Forekomst: Andelen, der har seksuel erfaring med en person af samme køn, er for begge køns
vedkommende steget markant fra fødselsårgangene 1927-1932 (ca. 2% for mænd og ca. 1% for kvinder)
til fødselsårgangene i 1970’erne og 1980’erne, hvor den højeste andel for mænd er ca. 9%, mens den for
kvinder er ca. 15%. Den lavere andel blandt mænd og kvinder født siden slut-1980’erne skal formentlig
ses i lyset af disse årganges unge alder. Blandt personer i fødselsårgange frem til begyndelsen af
1950’erne har flere mænd end kvinder seksuel erfaring med en person af samme køn, men i alle
fødselsårgange herefter har flere kvinder end mænd haft sex med en person af samme køn.
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Seksuelle erfaringer med andre blandt selvidentificerede heteroseksuelle
”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex
mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter, hvoraf 91,7% oplyste, at de
identificerede sig som heteroseksuelle. Af de i alt 56.761 heteroseksuelle respondenter svarede 0,5% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 56.524 respondenter ses i Figur 3.10.
Figur 3.10. Svarfordeling: Seksuelle erfaringer med andre
blandt selvidentificerede heteroseksuelle
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Seksuelle erfaringer med andre blandt selvidentificerede homoseksuelle
”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex
mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter, hvoraf 1,1% oplyste, at de
identificerede sig som homoseksuelle. Af de i alt 1.577 homoseksuelle respondenter svarede 0,5% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 1.571 respondenter ses i Figur 3.11.
Figur 3.11. Svarfordeling: Seksuelle erfaringer med andre
blandt selvidentificerede homoseksuelle
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Seksuelle erfaringer med andre blandt selvidentificerede biseksuelle
”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex
mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter, hvoraf 2,2% oplyste, at de
identificerede sig som biseksuelle. Af de i alt 1.500 biseksuelle respondenter svarede 1,2% ”Ved ikke”.
Svarfordelingen blandt de resterende 1.486 respondenter ses i Figur 3.12.
Figur 3.12. Svarfordeling: Seksuelle erfaringer med andre
blandt selvidentificerede biseksuelle

102

Seksuelle erfaringer med andre blandt selvidentificerede aseksuelle
”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex
mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter, hvoraf 0,2% oplyste, at de
identificerede sig som aseksuelle. Af de i alt 146 aseksuelle respondenter svarede 3,5% ”Ved ikke”.
Svarfordelingen blandt de resterende 142 respondenter ses i Figur 3.13.
Figur 3.13. Svarfordeling: Seksuelle erfaringer med andre
blandt selvidentificerede aseksuelle
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Seksuelle erfaringer med andre blandt personer med anden/uafklaret seksuel
identitet
”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex
mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter, hvoraf 4,8% havde en anden
eller uafklaret seksuel identitet. Af de i alt 2.691 respondenter med en anden/uafklaret seksuel identitet
svarede 8,5% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 2.487 respondenter ses i Figur 3.14.
Figur 3.14. Svarfordeling: Seksuelle erfaringer med andre
blandt personer med anden/uafklaret seksuel identitet
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Tabel 3.06. Andel, der ikke har seksuelle erfaringer med andre
Total
Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

Procent
(vægtet)
5,7

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
62.210

6,2
5,3

1,15
1

(1,05-1,25)
(reference)

29.111
33.099

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

28,4
4,7
1,5
1,2
1,1
0,6
1,0

31,3
3,91
1,24
1
0,91
0,48
0,83

(23,4-41,9)
(2,82-5,41)
(0,84-1,83)
(reference)
(0,61-1,35)
(0,29-0,78)
(0,53-1,31)

3.202
3.495
4.337
5.136
5.231
4.723
2.987

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

24,2
3,5
1,9
1,1
1,0
1,4
2,2

29,7
3,32
1,77
1
0,96
1,32
2,07

(22,3-39,4)
(2,40-4,60)
(1,23-2,53)
(reference)
(0,64-1,42)
(0,89-1,96)
(1,29-3,30)

5.418
5.399
5.498
6.053
5.359
3.793
1.579

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

5,8
5,3
5,7
6,2
5,2

1
1,00
1,02
1,04
0,89

(reference)
(0,86-1,15)
(0,90-1,15)
(0,92-1,17)
(0,76-1,03)

18.555
8.699
13.218
14.289
7.449

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

5,2
34,6

1
5,94

(reference)
(4,84-7,30)

61.498
712

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

13,2
0,8
0,9
1,4

4,41
1
1,10
1,28

(3,57-5,45)
(reference)
(0,80-1,53)
(0,80-2,03)

21.297
31.019
7.175
2.719

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

1,0
18,1

1
11,4

(reference)
(10,1-12,8)

47.458
14.413

5,8
4,0
9,7

1
0,48
1,20

(reference)
(0,27-0,88)
(0,80-1,81)

26.749
949
480

4,4
6,2
9,4

1
1,23
0,93

(reference)
(0,64-2,39)
(0,72-1,21)

29.775
622
1.006

6,1
10,0
9,7

1
1,03
1,23

(reference)
(0,43-2,46)
(0,39-3,89)

28.969
115
74

5,2
17,8
17,2

1
1,38
2,21

(reference)
(0,83-2,28)
(1,38-3,54)

32.797
150
215

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Ingen seksuelle erfaringer med andre
”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex
mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,9% ”Ved
ikke”. Blandt de resterende 62.210 respondenter svarede 5,7%, at de hverken havde haft sex med kvinder
eller mænd. Aldersfordelingen ses i Figur 3.15.
Figur 3.15. Andel i forskellige aldersgrupper, der ikke har seksuelle erfaringer med andre

Forekomst: I alt angiver en andel på 5,7% af
befolkningen, at de ikke har seksuelle erfaringer
med andre.
Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (6,2% v 5,3%, OR=1,15). Andelen er
størst blandt 15-24-årige (mænd: 28,4%, kvinder:
24,2%), mens den i alle aldersgrupper over 35 år er
1%-2% hos både mænd og kvinder.
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
personer uden en sådan baggrund (OR= 5,94).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
større blandt ugifte end blandt gifte/registrerede
personer (OR=4,41). Andelen er markant større
blandt singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=11,4).
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt homoseksuelle mænd end blandt
heteroeksuelle mænd (OR=0,48). Der ses ingen
forskelle mellem kvinder med forskellig seksuel
identitet.
Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder
og nonbinære mænd. Andelen er markant større
blandt nonbinære kvinder end blandt ciskvinder
(OR=2,21).
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Seksuel orientering: Tiltrækning
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Tabel 3.07. Andel, der i høj eller meget høj grad føler sig seksuelt tiltrukket af
kvinder
Total

Procent
(vægtet)
48,3

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
62.068

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

93,7
2,9

557
1

(509-611)
(reference)

29.155
32.913

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

93,7
95,9
95,6
95,2
93,7
92,3
86,1

0,74
1,17
1,09
1
0,75
0,60
0,31

(0,61-0,90)
(0,94-1,45)
(0,89-1,33)
(reference)
(0,63-0,89)
(0,51-0,71)
(0,26-0,37)

3.227
3.500
4.343
5.141
5.228
4.724
2.992

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

6,4
4,8
2,7
1,7
1,3
1,4
1,8

4,07
3,00
1,65
1
0,79
0,87
1,08

(3,25-5,09)
(2,38-3,79)
(1,28-2,11)
(reference)
(0,58-1,08)
(0,62-1,20)
(0,69-1,67)

5.389
5.384
5.476
6.039
5.316
3.743
1.566

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

96,0
0,8
87,5

1
0,00
0,22

(reference)
(0,00-0,00)
(0,16-0,30)

26.768
940
484

0,6
93,2
47,4

1
2.418
134

(reference)
(1.399-4.177)
(107-166)

29.567
626
1.010

93,8
62,0
79,8

1
0,09
0,24

(reference)
(0,06-0,14)
(0,13-0,46)

29.013
117
74

2,7
70,4
28,8

1
49,3
11,4

(reference)
(33,0-73,7)
(8,11-16,1)

32.615
149
209

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Tiltrukket af kvinder
”Siden du fyldte 15 år, i hvor høj grad har du da følt dig seksuelt tiltrukket af kvinder?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,1% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 62.068 respondenter ses i Figur 3.16.
Figur 3.16. Svarfordeling: Seksuelt tiltrukket af kvinder

Forekomst: I alt angiver en andel på 48,3% af
befolkningen, at de i høj eller meget høj grad har
følt sig seksuelt tiltrukket af kvinder, siden de
fyldte 15 år.
Køn og alder: Mens en andel på 93,7% af mænd i
høj eller meget høj grad føler sig seksuelt tiltrukket
af kvinder, gælder det samme for 2,9% af kvinder. I
alle aldersgrupper under 75 år er andelen blandt
mænd over 90%. Andelen blandt 15-44-årige
kvinder er større (2,7%-6,4%) end blandt kvinder
over 45 år (1,3%-1,8%).

Seksuel identitet: Det store flertal af
heteroseksuelle (96,0%) og biseksuelle mænd
(87,5%) samt få homoseksuelle mænd (0,8%) føler
sig i høj eller meget høj grad seksuelt tiltrukket af
kvinder. Det store flertal af homoseksuelle kvinder
(93,2%), knap hver anden biseksuelle kvinde
(47,4%) samt få heteroseksuelle kvinder (0,6%)
føler sig i høj eller meget høj grad seksuelt
tiltrukket af andre kvinder.
Kønsidentitet: Andelen, der i høj eller meget høj
grad føler sig seksuelt tiltrukket af kvinder, er
markant mindre blandt transkvinder (62,0%) og
nonbinære mænd (79,8%) end blandt cismænd
(93,8%). Andelen er markant større blandt
transmænd (70,4%) og nonbinære kvinder (28,8%)
end blandt ciskvinder (2,7%).
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Tabel 3.08. Andel, der i høj eller meget høj grad føler sig seksuelt tiltrukket af
mænd
Total
Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

Procent
(vægtet)
43,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
61.976

2,4
83,2

0,00
1

(0,00-0,00)
(reference)

28.898
33.078

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

3,2
3,3
2,8
1,9
1,8
1,4
1,9

1,67
1,71
1,44
1
0,93
0,72
0,99

(1,26-2,21)
(1,29-2,25)
(1,10-1,90)
(reference)
(0,69-1,24)
(0,53-0,99)
(0,72-1,38)

3.205
3.477
4.309
5.118
5.183
4.670
2.936

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

87,5
93,6
92,6
88,0
80,8
74,1
58,8

0,95
1,99
1,70
1
0,57
0,39
0,19

(0,85-1,07)
(1,72-2,29)
(1,49-1,94)
(reference)
(0,51-0,64)
(0,35-0,44)
(0,17-0,22)

5.410
5.417
5.501
6.061
5.355
3.765
1.569

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

0,3
98,9
22,3

1
57.208
116

85,6
6,5
84,7

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

(reference)
(22.452-145.766)
(82,9-161)

26.532
950
476

1
0,00
0,49

(reference)
(0,00-0,01)
(0,40-0,60)

29.722
623
1.009

2,3
45,8
18,6

1
32,1
8,98

(reference)
(20,7-49,7)
(4,63-17,4)

28.762
116
69

83,3
36,6
61,2

1
0,06
0,22

(reference)
(0,04-0,08)
(0,16-0,31)

32.774
147
213
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Tiltrukket af mænd
”Siden du fyldte 15 år, i hvor høj grad har du da følt dig seksuelt tiltrukket af mænd?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,3% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 61.976 respondenter ses i Figur 3.17.
Figur 3.17. Svarfordeling: Seksuelt tiltrukket af mænd

Forekomst: I alt angiver en andel på 43,0% af
befolkningen, at de i høj eller meget høj grad har
følt sig seksuelt tiltrukket af mænd, siden de fyldte
15 år.
Køn og alder: Mens en andel på 83,2% af kvinder i
høj eller meget høj grad føler sig seksuelt tiltrukket
af mænd, gælder det samme for 2,4% af mænd. I
alle aldersgrupper under 65 år er andelen blandt
kvinder over 80%. Andelen blandt 15-44-årige
mænd er større (2,8%-3,2%) end blandt mænd
over 45 år (1,4%-1,9%).

Seksuel identitet: Det store flertal af
homoseksuelle mænd (98,9%) og mere end hver
femte biseksuelle mand (22,3%) samt få
heteroseksuelle mænd (0,3%) føler sig i høj eller
meget høj grad seksuelt tiltrukket af andre mænd.
De fleste heteroseksuelle kvinder (85,6%) og
biseksuelle kvinder (84,7%) samt få homoseksuelle
kvinder (6,5%) føler sig i høj eller meget høj grad
seksuelt tiltrukket af mænd.
Kønsidentitet: Andelen, der i høj eller meget høj
grad føler sig seksuelt tiltrukket af mænd, er
markant større blandt transkvinder (45,8%) og
nonbinære mænd (18,6%) end blandt cismænd
(2,3%). Andelen er markant mindre blandt
transmænd (36,6%) og nonbinære kvinder (61,2%)
end blandt ciskvinder (83,3%).
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Tabel 3.09. Andel, der i høj eller meget høj grad føler sig seksuelt tiltrukket af
personer med et flertydigt eller uklart kønsudtryk
Total

Procent
(vægtet)
0,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
57.514

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

0,7
0,9

0,80
1

(0,66-0,98)
(reference)

27.261
30.253

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

0,9
1,1
0,9
0,6
0,5
0,5
0,7

1,72
1,98
1,56
1
0,86
0,92
1,27

(0,99-3,00)
(1,16-3,38)
(0,91-2,68)
(reference)
(0,47-1,56)
(0,51-1,67)
(0,69-2,33)

2.974
3.256
4.079
4.878
4.930
4.407
2.737

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

2,3
1,3
0,4
0,5
0,3
0,6
1,0

4,69
2,69
0,90
1
0,56
1,19
2,09

(2,99-7,36)
(1,66-4,36)
(0,49-1,65)
(reference)
(0,29-1,09)
(0,65-2,17)
(1,05-4,14)

4.829
4.935
5.079
5.626
4.919
3.453
1.412

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

0,4
2,2
13,8

1
6,10
43,7

(reference)
(2,88-12,9)
(29,9-63,9)

25.179
866
391

0,3
5,8
13,2

1
20,7
44,5

(reference)
(11,1-38,4)
(32,2-61,4)

27.499
534
787

0,7
26,5
8,4

1
47,5
11,8

(reference)
(28,0-80,7)
(4,31-32,4)

27.134
103
64

0,7
31,5
20,3

1
37,2
25,8

(reference)
(24,0-57,7)
(16,5-40,4)

29.992
128
180

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

114

Tiltrukket af personer med et flertydigt eller uklart kønsudtryk
”Siden du fyldte 15 år, i hvor høj grad har du da følt dig seksuelt tiltrukket af personer med et flertydigt
eller uklart kønsudtryk?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 8,4% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 57.514 respondenter ses i Figur 3.18.
Figur 3.18. Svarfordeling: Seksuelt tiltrukket af
personer med et flertydigt eller uklart kønsudtryk

Forekomst: I alt angiver en andel på 0,8% af
befolkningen, at de høj eller i meget høj grad har
følt sig seksuelt tiltrukket af personer med et
flertydigt eller uklart kønsudtryk, siden de fyldte 15
år.

(2,2%) og biseksuelle mænd (13,8%) end blandt
heteroseksuelle mænd (0,4%). Andelen er ligeledes
markant større blandt homoseksuelle kvinder
(5,8%) og biseksuelle kvinder (13,2%) end blandt
heteroseksuelle kvinder (0,3%).

Køn og alder: Færre mænd (0,7%) end kvinder
(0,9%) føler sig i høj eller meget høj grad seksuelt
tiltrukket af personer med et flertydigt eller uklart
kønsudtryk. For både mænd og kvinder er andelen
størst blandt 15-34-årige.

Kønsidentitet: Andelen, der i høj eller meget høj
grad føler sig seksuelt tiltrukket af personer med et
flertydigt eller uklart kønsudtryk, er markant større
blandt transkvinder (26,5%) og nonbinære mænd
(8,4%) end blandt cismænd (0,7%). Andelen er
ligeledes markant større blandt transmænd
(31,5%) og nonbinære kvinder (20,3%) end blandt
ciskvinder (0,7%).

Seksuel identitet: Andelen, der i høj eller meget
høj grad føler sig seksuelt tiltrukket af personer
med et flertydigt eller uklart kønsudtryk, er
markant større blandt homoseksuelle mænd
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Vigtighed af et godt sexliv
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Tabel 3.10. Andel, der mener, at det er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles
vigtigt at have et godt sexliv
Total

Procent
(vægtet)
80,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
61.466

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

87,7
73,0

2,74
1

(2,61-2,88)
(reference)

28.862
32.604

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

84,0
93,5
95,1
93,7
88,7
82,1
68,2

0,35
0,96
1,28
1
0,53
0,31
0,14

(0,30-0,41)
(0,79-1,16)
(1,06-1,56)
(reference)
(0,45-0,61)
(0,26-0,35)
(0,12-0,17)

3.085
3.465
4.335
5.140
5.215
4.687
2.935

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

82,6
91,3
85,5
81,7
67,3
55,6
38,6

1,06
2,34
1,31
1
0,46
0,28
0,14

(0,96-1,18)
(2,07-2,64)
(1,18-1,46)
(reference)
(0,42-0,50)
(0,25-0,31)
(0,12-0,16)

5.066
5.383
5.490
6.041
5.332
3.726
1.566

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

82,4
78,2
79,5
80,5
79,4

1
0,84
0,89
0,90
0,88

(reference)
(0,78-0,90)
(0,84-0,95)
(0,85-0,97)
(0,81-0,96)

18.329
8.580
13.093
14.109
7.355

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

80,3
84,9

1
0,76

(reference)
(0,61-0,95)

60.780
686

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

85,1
81,0
78,2
46,8

0,58
1
0,82
0,53

(0,54-0,63)
(reference)
(0,77-0,89)
(0,48-0,59)

20.725
30.956
7.125
2.660

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

85,3
66,6

1
0,31

(reference)
(0,29-0,32)

47.380
13.754

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

88,5
89,1
84,5

1
0,88
0,60

(reference)
(0,64-1,22)
(0,45-0,80)

26.501
948
479

74,2
81,4
86,4

1
0,90
1,21

(reference)
(0,65-1,25)
(0,98-1,49)

29.297
622
992

87,7
61,8
88,8

1
0,17
1,05

(reference)
(0,11-0,27)
(0,48-2,34)

28.729
117
70

73,1
68,1
68,4

1
0,34
0,55

(reference)
(0,23-0,49)
(0,38-0,80)

32.306
147
209

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Vigtighed af at have et godt sexliv
”Hvor vigtigt er det for dig at have et godt sexliv? Med sexliv mener vi fx onani og seksuelt samvær med
et andet menneske.”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 2,3% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 61.466 respondenter ses i Figur 3.19.
Figur 3.19. Svarfordeling: Vigtighed af at have et godt sexliv

Forekomst: I alt angiver en andel på 80,4% af
befolkningen, at det er vigtigt, meget vigtigt eller
særdeles vigtigt at have et godt sexliv (dvs. onani
eller sex med andre).
Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (87,7% v 73,0, OR=2,74).
Kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. Andelen er
over 90% blandt 25-54-årige mænd, mens det
samme kun gør sig gældende blandt 25-34-årige
kvinder. Den mindste andel ses blandt ≥75-årige
(mænd: 68,2%, kvinder: 38,6%).
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er
andelen mindre blandt personer med muslimsk
kulturbaggrund end blandt personer uden en
sådan baggrund (OR=0,76).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen mindre blandt ugifte
(OR=0,58), separerede/skilte (OR=0,82) og
enker/enkemænd (OR=0,53) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er markant
mindre blandt singler end blandt personer i fast
parforhold (OR=0,31).
Seksuel identitet: Andelen er mindre blandt
biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle
mænd (OR=0,60). Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem kvinder med forskellig
seksuel identitet.
Kønsidentitet: Efter justering for alder er andelen
markant mindre blandt transkvinder end blandt
cismænd (OR=0,17). Andelen er markant mindre
blandt transmænd (OR=0,34) og mindre blandt
nonbinære kvinder (OR=0,55) end blandt
ciskvinder.
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Vurdering af aktuelle sexliv
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Tabel 3.11. Andel, der har haft et godt eller særdeles godt sexliv (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
55,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
53.218

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

53,9
57,9

0,86
1

(0,83-0,89)
(reference)

25.853
27.365

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

57,9
59,1
53,1
56,1
51,6
49,4
43,7

1,07
1,13
0,88
1
0,83
0,76
0,61

(0,97-1,19)
(1,03-1,24)
(0,81-0,96)
(reference)
(0,77-0,90)
(0,70-0,83)
(0,55-0,68)

2.570
3.304
4.179
4.923
4.833
4.028
2.016

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

67,4
61,3
58,2
59,3
52,1
50,5
49,1

1,42
1,08
0,95
1
0,75
0,70
0,66

(1,30-1,55)
(1,00-1,18)
(0,88-1,04)
(reference)
(0,69-0,81)
(0,64-0,77)
(0,56-0,78)

4.171
5.112
5.103
5.442
4.266
2.562
709

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

55,4
54,2
56,6
55,9
57,0

1
0,98
1,07
1,03
1,09

(reference)
(0,93-1,04)
(1,02-1,13)
(0,98-1,08)
(1,02-1,16)

15.960
7.264
11.270
12.341
6.383

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

55,7
59,1

1
0,98

(reference)
(0,83-1,18)

52.676
542

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

56,8
54,3
60,0
49,1

0,72
1
1,22
0,99

(0,69-0,77)
(reference)
(1,15-1,30)
(0,88-1,12)

17.914
28.058
5.825
1.421

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

61,3
33,2

1
0,23

(reference)
(0,22-0,24)

44.048
8.878

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

54,2
51,4
49,0

1
0,85
0,77

(reference)
(0,69-1,04)
(0,63-0,95)

23.829
890
428

58,0
57,2
59,3

1
0,88
0,87

(reference)
(0,67-1,14)
(0,75-1,01)

24.839
526
872

53,9
52,1
45,9

1
0,85
0,69

(reference)
(0,52-1,39)
(0,40-1,18)

25.743
82
61

1
0,62
0,72

(reference)
(0,41-0,94)
(0,51-1,02)

27.145
109
164

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

Ciskvinder
57,9
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
51,8
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
52,4
Blandt personer, der har haft et sexliv inden for det seneste år.
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Samlet vurdering af sexliv (seneste år)
”Hvordan vil du samlet set vurdere dit sexliv inden for det seneste år?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede tilsammen
17,5% enten ”Ved ikke”, eller at de ikke havde haft noget sexliv inden for det seneste år. Svarfordelingen
blandt de resterende 53.218 respondenter ses i Figur 3.20.
Figur 3.20. Svarfordeling: Samlet vurdering af sexliv det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 55,8% af
personer, der har haft et sexliv det seneste år, at
deres sexliv har været godt eller særdeles godt.
Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end
blandt kvinder (53,9% v 57,9%, OR=0,86), og denne
kønsforskel ses i alle aldersgrupper. Den største
andel ses blandt 25-34-årige mænd (59,1%) og
blandt 15-24-årige kvinder (67,4%). For begge køns
vedkommende er andelen mindre blandt personer
over 55 år end blandt personer mellem 15 og 54 år.
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Syddanmark (OR=1,07) og Region
Nordjylland (OR=1,09) end blandt personer i
Region Hovedstaden.
Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem
personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,72)
og større blandt separerede/skilte (OR=1,22) end
blandt gifte/registrerede personer. Andelen er
markant mindre blandt singler end blandt personer
i fast parforhold (OR=0,23).
Seksuel identitet: Efter justering for alder er
andelen mindre blandt biseksuelle mænd end
blandt heteroseksuelle mænd (OR=0,77). Der ses
ingen sikre forskelle mellem kvinder med forskellig
seksuel identitet.
Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder
og nonbinære mænd. Andelen er mindre blandt
transmænd end blandt ciskvinder (OR=0,62).
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Tabel 3.12. Andel, der i høj eller meget høj grad har oplevet sexlivet som en
meningsfuld og berigende del af livet (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
47,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
52.634

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

48,8
45,8

1,14
1

(1,10-1,18)
(reference)

25.594
27.040

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

46,2
53,9
50,3
52,1
47,8
45,8
38,3

0,79
1,07
0,93
1
0,84
0,78
0,57

(0,71-0,87)
(0,98-1,18)
(0,85-1,01)
(reference)
(0,77-0,91)
(0,71-0,85)
(0,51-0,64)

2.498
3.269
4.139
4.884
4.811
3.997
1.996

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

51,5
52,4
48,0
48,5
40,4
37,2
31,6

1,13
1,17
0,98
1
0,72
0,63
0,49

(1,04-1,23)
(1,08-1,27)
(0,90-1,06)
(reference)
(0,66-0,78)
(0,57-0,69)
(0,41-0,58)

4.102
5.046
5.061
5.378
4.221
2.524
708

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

48,2
46,7
46,8
47,1
47,7

1
0,97
0,97
0,97
1,00

(reference)
(0,92-1,03)
(0,92-1,02)
(0,92-1,02)
(0,94-1,07)

15.806
7.175
11.132
12.210
6.311

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

47,3
50,5

1
0,99

(reference)
(0,84-1,18)

52.097
537

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

47,4
46,3
53,6
40,2

0,74
1
1,31
1,06

(0,70-0,78)
(reference)
(1,24-1,39)
(0,94-1,19)

17.635
27.800
5.775
1.424

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

52,7
25,3

1
0,25

(reference)
(0,23-0,26)

43.629
8.718

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

49,2
44,4
42,3

1
0,80
0,74

(reference)
(0,65-0,98)
(0,60-0,91)

23.603
883
421

46,1
51,2
50,6

1
1,09
1,02

(reference)
(0,84-1,41)
(0,88-1,18)

24.544
519
865

48,8
33,9
39,1

1
0,51
0,66

(reference)
(0,30-0,88)
(0,38-1,14)

25.483
82
58

1
0,58
0,76

(reference)
(0,38-0,89)
(0,54-1,08)

26.823
108
161

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

Ciskvinder
45,8
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
37,9
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
41,3
Blandt personer, der har haft et sexliv inden for det seneste år.
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Sexlivet som en meningsfuld og berigende del af livet (seneste år)
”I hvor høj grad har du inden for det seneste år oplevet dit sexliv som en meningsfuld og berigende del af
livet?”
Dette spørgsmål blev stillet til 53.811 respondenter, der havde haft et sexliv inden for det seneste år. Heraf
svarede 2,4% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 52.634 respondenter ses i Figur 3.21.
Figur 3.21. Svarfordeling: Sexlivet som en
meningsfuld og berigende del af livet det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 47,4% af
personer, der har haft et sexliv det seneste år, at
deres sexliv i høj eller meget høj grad har været en
meningsfuld og berigende del af livet i samme
periode.
Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (48,8% v 45,8%, OR=1,14), og denne
kønsforskel ses i alle aldersgrupper over 25 år. For
begge køns vedkommende er andelen større
blandt 25-54-årige end blandt personer over 55 år.
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem
personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,74)
og større blandt separerede/skilte (OR=1,31) end
blandt gifte/registrerede personer. Andelen er
markant mindre blandt singler end blandt personer
i fast parforhold (OR=0,25).
Seksuel identitet: Andelen er mindre blandt
homoseksuelle mænd (OR=0,80) og biseksuelle
mænd (OR=0,74) end blandt heteroseksuelle
mænd. Der ses ingen forskelle mellem kvinder med
forskellig seksuel identitet.
Kønsidentitet: Andelen er mindre blandt
transkvinder end blandt cismænd (OR=0,51).
Andelen er mindre blandt transmænd end blandt
ciskvinder (OR=0,58).

125

126

Seksuelle behov og behovsdækning
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Tabel 3.13. Andel, der ikke har haft seksuelle behov (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
8,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
61.668

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

4,0
12,1

0,30
1

(0,28-0,32)
(reference)

28.943
32.725

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

6,3
1,6
0,8
1,1
2,0
5,6
15,1

6,33
1,55
0,77
1
1,94
5,58
16,7

(4,54-8,84)
(1,02-2,34)
(0,48-1,22)
(reference)
(1,36-2,78)
(4,04-7,70)
(12,2-22,8)

3.101
3.468
4.332
5.144
5.217
4.702
2.979

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

13,1
3,5
4,3
5,5
11,8
18,2
34,1

2,57
0,62
0,76
1
2,28
3,79
8,84

(2,22-2,98)
(0,51-0,76)
(0,63-0,92)
(reference)
(1,96-2,64)
(3,27-4,39)
(7,51-10,4)

5.215
5.385
5.473
6.019
5.311
3.738
1.584

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

7,3
8,9
8,6
7,9
8,1

1
1,16
1,11
1,07
1,05

(reference)
(1,04-1,29)
(1,01-1,23)
(0,97-1,18)
(0,93-1,19)

18.376
8.600
13.122
14.172
7.398

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

7,9
15,2

1
3,37

(reference)
(2,70-4,20)

60.959
709

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

6,8
6,2
8,9
29,4

2,22
1
1,51
2,12

(1,96-2,51)
(reference)
(1,35-1,69)
(1,87-2,40)

20.915
30.905
7.142
2.706

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

4,6
17,5

1
3,90

(reference)
(3,62-4,20)

47.309
14.025

3,6
2,0
3,8

1
0,67
1,28

(reference)
(0,31-1,47)
(0,73-2,22)

26.576
947
479

11,3
6,9
5,5

1
0,98
0,66

(reference)
(0,60-1,58)
(0,48-0,90)

29.383
620
997

3,9
15,3
9,9

1
6,14
2,78

(reference)
(3,27-11,5)
(1,14-6,80)

28.805
118
73

12,1
10,7
15,1

1
1,29
1,54

(reference)
(0,73-2,30)
(0,96-2,46)

32.421
144
214

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Ingen seksuelle behov (seneste år)
”I hvor høj grad har du inden for det seneste år fået dækket dine seksuelle behov?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,8% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 61.668 respondenter svarede 8,0%, at de ikke havde haft seksuelle behov
inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 3.22.
Figur 3.22. Andel i forskellige aldersgrupper, der ikke har haft seksuelle behov det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 8,0% af
befolkningen, at de ikke har haft seksuelle behov
det seneste år.
Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt
mænd end blandt kvinder (4,0% v 12,1%, OR=0,30),
og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. For
mænd er andelen under 10% i alle aldersgrupper
under 75 år. For kvinder er andelen under 10%
blandt 25-54-årige.
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Sjælland (OR=1,16) og Region Syddanmark
(OR=1,11) end blandt personer i Region
Hovedstaden.
Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
personer uden en sådan baggrund (OR=3,37).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen markant større blandt ugifte
(OR=2,22) og enker/enkemænd (OR=2,12) og
større blandt separerede/skilte (OR=1,51) end
blandt gifte/registrerede personer. Andelen er
markant større blandt singler end blandt personer i
fast parforhold (OR=3,90).
Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig
seksuel identitet, mens andelen er mindre blandt
biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle
kvinder (OR=0,66).
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder (OR=6,14) og nonbinære mænd
(OR=2,78) end blandt cismænd. Efter justering for
alder ses der ingen sikre forskelle mellem
ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.
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Tabel 3.14. Andel, der i høj eller meget høj grad har fået dækket deres seksuelle
behov (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
41,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
57.415

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

38,9
45,0

0,77
1

(0,75-0,80)
(reference)

27.813
29.602

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

43,1
44,7
37,6
41,6
38,2
34,9
24,6

1,06
1,13
0,85
1
0,87
0,75
0,46

(0,96-1,17)
(1,03-1,24)
(0,78-0,92)
(reference)
(0,80-0,94)
(0,69-0,82)
(0,41-0,51)

2.910
3.421
4.298
5.097
5.116
4.446
2.525

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

52,3
53,2
51,0
49,4
42,5
33,2
19,7

1,12
1,16
1,06
1
0,76
0,51
0,25

(1,03-1,22)
(1,08-1,26)
(0,98-1,15)
(reference)
(0,70-0,82)
(0,46-0,56)
(0,21-0,29)

4.588
5.199
5.246
5.699
4.711
3.086
1.073

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

42,2
40,3
42,0
42,2
41,8

1
0,97
1,03
1,02
1,02

(reference)
(0,91-1,03)
(0,98-1,08)
(0,97-1,07)
(0,96-1,09)

17.204
7.907
12.170
13.242
6.892

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

41,7
48,3

1
1,05

(reference)
(0,89-1,23)

56.811
604

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

43,2
42,1
43,2
22,5

0,63
1
0,99
0,60

(0,59-0,66)
(reference)
(0,93-1,04)
(0,53-0,67)

19.520
29.211
6.600
2.084

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

49,8
16,9

1
0,14

(reference)
(0,14-0,15)

45.283
11.820

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

39,3
39,8
36,2

1
0,97
0,83

(reference)
(0,79-1,18)
(0,67-1,02)

25.602
935
463

45,7
41,6
44,5

1
0,70
0,75

(reference)
(0,54-0,91)
(0,65-0,86)

26.779
573
940

38,9
35,4
39,0

1
0,77
0,95

(reference)
(0,48-1,26)
(0,56-1,62)

27.690
98
66

Ciskvinder
45,0
1
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
35,6
0,50
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
39,7
0,71
Blandt personer, der har haft seksuelle behov inden for det seneste år.

(reference)
(0,34-0,74)
(0,50-1,02)

29.350
127
181

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

130

Dækning af seksuelle behov (seneste år)
”I hvor høj grad har du inden for det seneste år fået dækket dine seksuelle behov?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede tilsammen
9,7% enten ”Ved ikke”, eller at de ikke havde haft seksuelle behov inden for det seneste år. Svarfordelingen
blandt de resterende 57.415 respondenter ses i Figur 3.23.
Figur 3.23. Svarfordeling: Dækning af seksuelle behov det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 41,8% af
personer, der har haft seksuelle behov det seneste
år, at disse behov i høj eller meget høj grad er
blevet dækket.
Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end
blandt kvinder (38,9% v 45,0%, OR=0,77), og denne
kønsforskel ses i alle aldersgrupper under 65 år.
Den største andel ses hos begge køn blandt 25-34årige (mænd: 44,7%, kvinder: 53,2%), mens den
mindste andel ses blandt ≥75-årige (mænd: 24,6%,
kvinder: 19,7%).
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder
ses der ingen forskel mellem personer med og
uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,63)
og enker/enkemænd (OR=0,60) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er markant
mindre blandt singler end blandt personer i fast
parforhold (OR= 0,14).
Seksuel identitet: Der ses ingen forskelle mellem
mænd med forskellig seksuel identitet. Efter
justering for alder er andelen mindre blandt
homoseksuelle kvinder (OR=0,70) og biseksuelle
kvinder (OR=0,75) end blandt heteroseksuelle
kvinder.
Kønsidentitet: Der ses ingen forskelle mellem
cismænd, transkvinder og nonbinære mænd.
Andelen er markant mindre blandt transmænd end
blandt ciskvinder (OR=0,50).
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Partnersituation
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Civilstand og partnersituation
”Hvad er din aktuelle ægteskabelige stilling?”
”Har du en fast partner eller kæreste?”
Det første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Svarfordelingen blandt
disse respondenter ses i Figur 3.24a. Det andet spørgsmål blev stillet til 29.970 respondenter, som oplyste,
at de ikke var gift eller i registreret partnerskab. Heraf svarede 1,2% ”Ved ikke”, og svarfordelingen blandt
de resterende 29.625 respondenter ses i Figur 3.24b. Af de i alt 62.330 respondenter svarede 72,5%, at de
havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste.
Figur 3.24a. Svarfordeling: Civilstand

Figur 3.24b. Svarfordeling: Har fast partner eller kæreste
(blandt respondenter, som ikke er gift/i registreret partnerskab)
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Tabel 3.15. Andel, der har en ægtefælle, fast partner eller kæreste
Total

Procent
(vægtet)
72,5

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
62.330

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

74,9
70,1

1,31
1

(1,26-1,37)
(reference)

29.096
33.234

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

36,4
72,8
83,1
84,4
84,6
87,3
81,6

0,11
0,49
0,90
1
1,02
1,26
0,82

(0,09-0,12)
(0,44-0,55)
(0,80-1,02)
(reference)
(0,90-1,14)
(1,11-1,43)
(0,72-0,93)

3.195
3.473
4.334
5.136
5.227
4.725
3.006

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

46,6
75,9
81,3
80,5
79,2
72,4
50,2

0,21
0,76
1,05
1
0,92
0,63
0,24

(0,19-0,23)
(0,69-0,84)
(0,95-1,17)
(reference)
(0,83-1,02)
(0,57-0,70)
(0,22-0,28)

5.394
5.408
5.513
6.066
5.392
3.834
1.627

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

69,3
73,3
74,2
73,6
74,2

1
1,21
1,31
1,29
1,31

(reference)
(1,13-1,29)
(1,24-1,40)
(1,22-1,37)
(1,22-1,42)

18.546
8.722
13.258
14.345
7.459

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

72,8
51,7

1
0,59

(reference)
(0,50-0,68)

61.579
751

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

54,0
98,5
56,5
28,7

0,01
1
0,02
0,01

(0,01-0,02)
(reference)
(0,02-0,02)
(0,01-0,01)

21.256
31.215
7.126
2.733

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

76,3
45,0
54,0

1
0,24
0,40

(reference)
(0,19-0,30)
(0,32-0,50)

26.683
945
485

71,5
68,1
59,4

1
0,75
0,70

(reference)
(0,56-1,01)
(0,60-0,83)

29.787
622
999

75,1
49,0
40,9

1
0,38
0,23

(reference)
(0,22-0,64)
(0,14-0,38)

28.957
116
74

70,2
42,2
50,5

1
0,41
0,49

(reference)
(0,27-0,62)
(0,35-0,68)

32.929
148
214

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Partnersituation
Blandt de 62.330 respondenter svarede 72,5%, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste.
Aldersfordelingen ses i Figur 3.25.
Figur 3.25. Andel i forskellige aldersgrupper, der har en ægtefælle, fast partner eller kæreste

Forekomst: I alt angiver en andel på 72,5% af
befolkningen, at de har en ægtefælle, fast partner
eller kæreste.
Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (74,9% v 70,1%, OR=1,31). For
begge køn ses den mindste andel blandt 15-24årige (mænd: 36,4%, kvinder: 46,6%). For mænd er
andelen over 80% for alle aldersgrupper over 35 år,
og den største andel ses blandt 65-74-årige
(87,3%). For kvinder ses den største andel blandt
35-44-årige (81,3%), hvorefter andelen falder med
alderen. Blandt ≥75-årige kvinder er andelen 50,2%
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Sjælland (OR=1,21), Region Syddanmark
(OR=1,31), Region Midtjylland (OR=1,29) og Region
Nordjylland (OR=1,31) end blandt personer i
Region Hovedstaden.

Civilstand: Andelen er markant mindre blandt
ugifte (54,0%), separerede/skilte (56,5%) og
enker/enkemænd (28,7%) end blandt
gifte/registrerede personer (98,5%).
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt homoseksuelle mænd (OR=0,24) og
biseksuelle mænd (OR=0,40) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er mindre blandt
biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle
kvinder (OR=0,70).
Kønsidentitet: Andelen er markant mindre blandt
transkvinder (OR=0,38) og nonbinære mænd
(OR=0,23) end blandt cismænd. Andelen er
ligeledes markant mindre blandt transmænd
(OR=0,41) og nonbinære kvinder (OR=0,49) end
blandt ciskvinder.

Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
personer uden en sådan baggrund (OR=0,59).
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Kvalitet af nuværende parforhold
”Hvordan opfatter du kvaliteten af dit nuværende ægteskab/faste parforhold/kæresteforhold?”
Dette spørgsmål blev stillet til 47.718 respondenter, som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner
eller kæreste. Heraf svarede 0,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 47.593 respondenter
ses i Figur 3.26.
Figur 3.26. Svarfordeling: Kvalitet af nuværende parforhold
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Tabel 3.16. Andel, der opfatter kvaliteten af deres parforhold som god eller
særdeles god
Total

Procent
(vægtet)
89,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
47.593

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

90,0
89,8

1,02
1

(0,96-1,09)
(reference)

23.046
24.547

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

93,8
92,5
86,3
87,5
88,7
91,6
94,1

2,15
1,75
0,90
1
1,12
1,55
2,28

(1,66-2,80)
(1,46-2,10)
(0,79-1,03)
(reference)
(0,98-1,28)
(1,34-1,80)
(1,88-2,77)

1.185
2.594
3.690
4.436
4.525
4.165
2.451

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

94,7
92,8
87,5
88,4
88,5
88,6
91,5

2,35
1,69
0,92
1
1,01
1,02
1,41

(1,91-2,88)
(1,45-1,98)
(0,81-1,05)
(reference)
(0,88-1,15)
(0,87-1,18)
(1,08-1,84)

2.596
4.223
4.639
5.020
4.363
2.844
862

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

90,0
88,9
90,1
90,1
89,9

1
0,91
1,02
1,01
0,99

(reference)
(0,82-1,00)
(0,93-1,12)
(0,92-1,10)
(0,88-1,10)

13.502
6.758
10.375
11.128
5.830

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

89,9
86,9

1
0,66

(reference)
(0,49-0,89)

47.190
403

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

89,7
90,2
88,2
91,1

0,60
1
0,86
0,97

(0,54-0,66)
(reference)
(0,77-0,96)
(0,75-1,26)

11.839
30.692
4.122
940

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

90,0
88,5
84,6

1
0,86
0,63

(reference)
(0,55-1,35)
(0,45-0,89)

21.441
651
292

89,9
91,5
89,0

1
1,10
0,71

(reference)
(0,68-1,76)
(0,54-0,94)

22.344
494
632

90,0
73,9
88,4

1
0,28
0,79

(reference)
(0,14-0,58)
(0,27-2,30)

22.968
55
36

1
1,93
0,44

(reference)
(0,49-7,52)
(0,25-0,76)

24.364
66
118

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

Ciskvinder
89,9
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
96,3
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
81,8
Blandt personer, der har en ægtefælle, fast partner eller kæreste.
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God parforholdskvalitet
Blandt 47.593 respondenter, som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste, svarede
89,9%, at kvaliteten af deres parforhold var god eller særdeles god. Aldersfordelingen ses i Figur 3.27.
Figur 3.27. Andel i forskellige aldersgrupper, der mener,
at de lever i et godt eller særdeles godt parforhold

Forekomst: I alt angiver en andel på 89,9% af
personer, der har en ægtefælle, fast partner eller
kæreste, at kvaliteten af deres parforhold er god
eller særdeles god.

Civilstand: Efter justering for køn og alder er
andelen mindre blandt ugifte (OR=0,60) og
separerede/skilte (OR=0,86) end blandt
gifte/registrerede personer.

Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd
og kvinder. Andelen er større blandt personer
under 35 år og blandt mænd over 65 år og kvinder
over 75 år.

Seksuel identitet: Efter justering for alder er
andelen mindre blandt biseksuelle mænd end
blandt heteroseksuelle mænd (OR=0,63) og mindre
blandt biseksuelle kvinder end blandt
heteroseksuelle kvinder (OR=0,71).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kønsidentitet: Efter justering for alder er andelen
Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt
markant mindre blandt transkvinder end blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
cismænd (OR=0,28) og markant mindre blandt
personer uden en sådan baggrund (OR=0,66).
nonbinære kvinder end blandt ciskvinder
(OR=0,44).
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Tabel 3.17. Andel af singler, der ville ønske, at de havde en fast partner eller
kæreste
Total

Procent
(vægtet)
69,3

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
11.759

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

76,8
63,0

1,44
1

(1,31-1,58)
(reference)

4.882
6.877

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

78,4
84,9
85,4
74,9
71,7
63,1
57,0

1,22
1,88
1,96
1
0,85
0,57
0,45

(0,96-1,54)
(1,41-2,51)
(1,43-2,71)
(reference)
(0,64-1,13)
(0,43-0,77)
(0,34-0,59)

1.621
763
540
563
544
410
441

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

76,2
87,5
80,2
75,9
60,5
45,6
24,5

1,02
2,21
1,29
1
0,48
0,27
0,10

(0,83-1,24)
(1,71-2,86)
(1,00-1,66)
(reference)
(0,39-0,61)
(0,21-0,33)
(0,08-0,13)

2.207
1.023
730
840
764
700
613

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

71,2
68,9
68,1
68,7
67,8

1
1,01
0,90
0,88
0,93

(reference)
(0,87-1,17)
(0,79-1,02)
(0,77-1,00)
(0,79-1,10)

4.066
1.558
2.305
2.550
1.280

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

69,2
73,3

1
0,70

(reference)
(0,53-0,92)

11.483
276

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

77,3
82,2
78,8

1
1,28
0,99

(reference)
(0,85-1,95)
(0,67-1,45)

4.236
247
169

65,1
80,8
70,4

1
1,67
0,64

(reference)
(0,71-3,92)
(0,48-0,86)

5.915
106
302

76,7
79,5
85,0

1
0,94
1,56

(reference)
(0,38-2,33)
(0,59-4,13)

4.832
52
29

Ciskvinder
63,0
1
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
78,2
0,86
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
66,5
0,86
Blandt personer, der ikke har en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

(reference)
(0,45-1,64)
(0,46-1,62)

6.782
62
77

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
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Singlers ønske om at få en fast partner eller kæreste
”Ville du ønske, at du havde en fast partner eller kæreste?”
Dette spørgsmål blev stillet til 14.612 respondenter, som oplyste, at de ikke havde en ægtefælle, fast
partner eller kæreste. Heraf svarede 19,8% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 11.759 respondenter
svarede 69,3%, at de ville ønske, at de havde en fast partner eller kæreste. Aldersfordelingen ses i Figur
3.28.
Figur 3.28. Andel af singler i forskellige aldersgrupper,
der ville ønske, at de havde en fast partner eller kæreste

Forekomst: I alt angiver en andel på 69,3% af
personer, der ikke har en ægtefælle, fast partner
eller kæreste, at de ville ønske, at de havde en fast
partner eller kæreste. Andelen skal dog ses i lyset
af, at relativt mange respondenter (19,8%) svarede
”Ved ikke” på spørgsmålet.
Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (76,8% v 63,0%, OR=1,44). Andelen
er størst blandt mænd i aldersgruppen 25-44 år og
blandt kvinder i aldersgruppen 25-34 år. Hos begge
køn falder andelen med alderen og er mindst
blandt ≥75-årige (mænd: 57,0%, kvinder: 24,5%).
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
personer uden en sådan baggrund (OR=0,70).
Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig
seksuel identitet, mens andelen er mindre blandt
biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle
kvinder (OR=0,64).
Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder
og nonbinære mænd eller mellem ciskvinder
transmænd og nonbinære kvinder.
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Lyst til sex

145

146

Hyppighed af lyst til sex (seneste år)
”Hvor ofte har du haft lyst til sex (med eller uden en partner) inden for det seneste år?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 3,3% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 60.742 respondenter ses i Figur 3.29.
Figur 3.29. Svarfordeling: Hyppighed af lyst til sex det seneste år
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Tabel 3.18. Andel, der ikke har haft lyst til sex (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
9,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
60.742

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

4,5
13,9

0,27
1

(0,25-0,29)
(reference)

28.603
32.139

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

2,7
0,5
0,4
1,0
3,1
8,3
25,8

2,59
0,43
0,36
1
3,06
8,51
32,9

(1,79-3,74)
(0,24-0,78)
(0,20-0,66)
(reference)
(2,19-4,26)
(6,26-11,6)
(24,4-44,5)

3.099
3.465
4.319
5.112
5.158
4.587
2.863

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

8,0
1,8
2,3
5,3
13,9
26,6
50,5

1,56
0,33
0,42
1
2,90
6,51
18,3

(1,33-1,84)
(0,26-0,43)
(0,33-0,53)
(reference)
(2,50-3,36)
(5,63-7,52)
(15,6-21,5)

5.180
5.341
5.422
5.913
5.173
3.582
1.528

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

7,5
11,1
10,3
8,9
10,0

1
1,40
1,30
1,18
1,27

(reference)
(1,25-1,56)
(1,17-1,44)
(1,06-1,31)
(1,13-1,44)

18.165
8.472
12.903
13.944
7.258

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

9,2
12,2

1
5,27

(reference)
(4,12-6,74)

60.048
694

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

4,3
9,6
10,2
39,0

1,49
1
1,09
1,57

(1,31-1,70)
(reference)
(0,98-1,22)
(1,40-1,77)

20.753
30.335
7.034
2.620

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

6,7
16,2

1
2,57

(reference)
(2,38-2,78)

46.562
13.851

4,1
1,2
1,9

1
0,44
0,74

(reference)
(0,20-0,97)
(0,38-1,45)

26.264
945
483

12,5
6,5
3,9

1
1,10
0,68

(reference)
(0,68-1,77)
(0,46-1,00)

28.855
615
994

4,5
7,9
7,1

1
4,38
1,91

(reference)
(1,90-10,1)
(0,74-4,92)

28.466
115
74

13,9
6,2
13,0

1
1,21
1,43

(reference)
(0,58-2,53)
(0,81-2,55)

31.852
146
206

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Fravær af seksuel lyst (seneste år)
Blandt de 60.742 respondenter svarede 9,2%, at de ikke har haft lyst til sex inden for det seneste år.
Aldersfordelingen ses i Figur 3.30.
Figur 3.30 Andel i forskellige aldersgrupper, der ikke har haft lyst til sex det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 9,2% af
befolkningen, at de ikke har haft lyst til sex det
seneste år.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,49)
og enker/enkemænd (OR=1,57) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen blandt singler
Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt
er markant større end blandt personer i fast
mænd end blandt kvinder (4,5% v 13,9%, OR=0,27),
parforhold (OR=2,57).
og kønsforskellen genfindes i alle aldersgrupper.
Fra 25-årsalderen stiger andelen markant for
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
begge køns vedkommende.
blandt homoseksuelle mænd end blandt
heteroseksuelle mænd (OR=0,44). Efter justering
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer
for alder ses der ingen sikre forskelle mellem
i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
kvinder med forskellig seksuel identitet.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
andelen markant større blandt personer med
transkvinder end blandt cismænd (OR=4,38). Efter
muslimsk kulturbaggrund end blandt personer
justering for alder ses der ingen sikre forskelle
uden en sådan baggrund (OR=5,27).
mellem ciskvinder, transmænd og nonbinære
kvinder.
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Tabel 3.19. Andel, der har lyst til sex mindst én gang dagligt (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
21,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
60.742

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

32,7
9,4

5,12
1

(4,88-5,37)
(reference)

28.603
32.139

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

46,6
48,8
46,5
34,2
21,3
12,4
6,1

1,68
1,84
1,67
1
0,52
0,27
0,13

(1,53-1,85)
(1,68-2,02)
(1,53-1,83)
(reference)
(0,48-0,57)
(0,25-0,31)
(0,11-0,15)

3.099
3.465
4.319
5.112
5.158
4.587
2.863

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

22,8
16,0
11,1
7,8
2,9
2,0
0,8

3,50
2,26
1,49
1
0,36
0,24
0,09

(3,10-3,95)
(1,99-2,57)
(1,30-1,70)
(reference)
(0,30-0,44)
(0,19-0,31)
(0,05-0,17)

5.180
5.341
5.422
5.913
5.173
3.582
1.528

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

24,0
19,5
19,5
19,7
20,7

1
0,84
0,79
0,76
0,86

(reference)
(0,77-0,90)
(0,74-0,85)
(0,71-0,81)
(0,79-0,93)

18.165
8.472
12.903
13.944
7.258

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

20,9
30,7

1
1,03

(reference)
(0,86-1,23)

60.048
694

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

31,1
14,4
19,7
4,6

1,29
1
1,73
1,20

(1,21-1,38)
(reference)
(1,60-1,86)
(1,00-1,45)

20.753
30.335
7.034
2.620

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

20,5
22,2

1
0,88

(reference)
(0,83-0,93)

46.562
13.851

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

32,5
44,2
51,2

1
1,33
1,77

(reference)
(1,07-1,65)
(1,43-2,19)

26.264
945
483

8,9
20,2
28,4

1
1,91
2,31

(reference)
(1,38-2,67)
(1,96-2,72)

28.855
615
994

32,5
27,2
45,2

1
0,53
1,49

(reference)
(0,31-0,89)
(0,87-2,58)

28.466
115
74

9,3
29,1
23,7

1
1,81
2,12

(reference)
(1,20-2,75)
(1,48-3,03)

31.852
146
206

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Lyst til sex mindst én gang dagligt
Blandt de 60.742 respondenter svarede 21,0%, at de havde haft lyst til sex mindst én gang dagligt inden for
det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 3.31.
Figur 3.31. Andel i forskellige aldersgrupper, der har
haft lyst til sex mindst én gang dagligt det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 21,0% af
befolkningen, at de har haft lyst til sex mindst én
gang dagligt det seneste år.
Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (32,7% v 9,4%, OR=5,12),
og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper.
Andelen falder markant med alderen hos begge
køn. Andelen blandt 15-24-årige er 46,6% for
mænd og 22,8% for kvinder, mens andelen blandt
≥75-årige er 6,1% for mænd og 0,8% for kvinder.
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder
ses der ingen sikker forskel mellem personer med
og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,29)
og separerede/skilte (OR=1,73) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er mindre
blandt singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=0,88).
Seksuel identitet: Andelen er større blandt
homoseksuelle mænd (OR=1,33) og biseksuelle
mænd (OR=1,77) end blandt heteroseksuelle
mænd. Andelen er større blandt homoseksuelle
kvinder (OR=1,91) og markant større blandt
biseksuelle kvinder (OR=2,31) end blandt
heteroseksuelle kvinder.
Kønsidentitet: Andelen er mindre blandt
transkvinder end blandt cismænd (OR=0,53).
Andelen er større blandt transmænd (OR=1,81) og
markant større blandt nonbinære kvinder
(OR=2,12) end blandt ciskvinder.
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Seksuel lystbalance i parforhold (seneste år)
”Hvis du tænker på det seneste år, hvordan vil du så karakterisere lysten til sex hos dig og din
ægtefælle/faste partner/kæreste?”
Dette spørgsmål blev stillet til 47.718 respondenter, som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner
eller kæreste. Heraf svarede 7,7% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 44.310 respondenter
ses i Figur 3.32.
Figur 3.32. Svarfordeling: Seksuel lystbalance i parforhold det seneste år
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Tabel 3.20. Andel, der lever i et parforhold i seksuel lystbalance (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
36,6

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
44.310

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

34,4
39,0

0,81
1

(0,78-0,85)
(reference)

21.520
22.790

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

45,9
32,0
26,1
31,2
33,2
38,3
47,5

1,87
1,04
0,78
1
1,10
1,37
2,00

(1,63-2,15)
(0,93-1,16)
(0,70-0,86)
(reference)
(1,00-1,21)
(1,24-1,50)
(1,78-2,24)

1.156
2.558
3.632
4.313
4.284
3.690
1.887

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

44,9
32,9
31,5
37,5
40,3
44,2
53,9

1,36
0,82
0,77
1
1,13
1,32
1,95

(1,23-1,51)
(0,75-0,90)
(0,70-0,84)
(reference)
(1,03-1,23)
(1,19-1,47)
(1,64-2,32)

2.513
4.141
4.483
4.752
3.937
2.321
643

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

36,4
36,5
37,1
36,1
37,3

1
0,98
1,00
0,97
1,00

(reference)
(0,91-1,05)
(0,94-1,06)
(0,92-1,03)
(0,93-1,07)

12.671
6.170
9.636
10.391
5.442

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

36,7
31,7

1
0,91

(reference)
(0,73-1,13)

43.932
378

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

38,0
33,1
50,0
57,2

1,41
1
2,20
1,95

(1,31-1,50)
(reference)
(2,04-2,37)
(1,67-2,28)

11.450
28.091
3.913
856

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

34,4
42,6
30,7

1
1,49
0,89

(reference)
(1,12-1,97)
(0,67-1,17)

20.121
608
272

38,9
41,5
40,3

1
1,27
1,11

(reference)
(0,96-1,68)
(0,93-1,33)

20.844
464
612

34,4
34,4
23,3

1
0,92
0,57

(reference)
(0,46-1,84)
(0,25-1,30)

21.450
49
34

1
1,19
0,98

(reference)
(0,67-2,10)
(0,63-1,53)

22.628
62
109

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

Ciskvinder
39,0
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
41,7
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
38,3
Blandt personer med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.
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Seksuel lystbalance i parforhold (seneste år)
Blandt 44.310 respondenter, som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste, svarede
36,6%, at de og deres ægtefælle, faste partner eller kæreste havde lyst til sex cirka lige ofte eller lige
sjældent, hvorfor de må antages at leve i et parforhold i seksuel lystbalance. Aldersfordelingen ses i Figur
3.33.
Figur 3.33. Andel i forskellige aldersgrupper, der har
levet i et parforhold i seksuel lystbalance det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 36,6% af
personer med en ægtefælle, fast partner eller
kæreste, at de lever i et parforhold i seksuel
lystbalance.

Civilstand: Andelen er større blandt ugifte
(OR=1,41) og enker/enkemænd (OR=1,95) og
markant større blandt separerede/skilte (OR=2,20)
end blandt gifte/registrerede personer.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end
blandt kvinder (34,4% v 39,0%, OR=0,81). Hos
begge køn er andelen mindst blandt 35-44-årige og
størst blandt 15-24-årige og blandt personer over
65 år.

Seksuel identitet: Andelen er større blandt
homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle
mænd (OR=1,49). Der ses ingen forskelle mellem
kvinder med forskellig seksuel identitet.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem
personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder
og nonbinære mænd eller mellem ciskvinder,
transmænd og nonbinære kvinder.
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Grunde til sex (seneste år)
”Hvor ofte inden for det seneste år har du haft følgende grunde til at have sex? Med sex mener vi
vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”
Dette spørgsmål om i alt 11 forskellige grunde til at have sex blev stillet til 26.261 respondenter, som
oplyste, at de havde haft sex inden for det seneste år. Heraf svarede mellem 0,5% og 3,2% ”Ved ikke” på de
forskellige grunde til at have sex. Svarfordelingen blandt de resterende mellem 25.440 og 26.147
respondenter ses i Figur 3.34a-3.44a. I Figur 3.34b-3.44b ses andelen i forskellige aldersgrupper, der ofte
eller hver gang har sex af den pågældende grund.
”Fordi jeg har lyst og er i humør til det”

Figur 3.34b. Andel, der ofte eller hver gang
har sex af denne grund

Figur 3.34a. Svarfordeling

”For at glæde min partner uden at jeg selv har lyst”
Figur 3.35a. Svarfordeling

Figur 3.35b. Andel, der ofte eller hver gang
har sex af denne grund
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”For at opnå orgasme”
Figur 3.36a. Svarfordeling

”For at opnå afspænding og velvære”
Figur 3.37a. Svarfordeling

Figur 3.36b. Andel, der ofte eller hver gang
har sex af denne grund

Figur 3.37b. Andel, der ofte eller hver gang
har sex af denne grund

”For at opnå følelsesmæssig nærhed med min partner”
Figur 3.38b. Andel, der ofte eller hver gang
Figur 3.38a. Svarfordeling
har sex af denne grund
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”For at styrke, udvikle eller forbedre forholdet til min partner”
Figur 3.39b. Andel, der ofte eller hver gang
Figur 3.39a. Svarfordeling
har sex af denne grund

”For at give og modtage kærlighed og omsorg”
Figur 3.40a. Svarfordeling

”For at blive bekræftet”
Figur 3.41a. Svarfordeling

Figur 3.40b. Andel, der ofte eller hver gang
har sex af denne grund

Figur 3.41b. Andel, der ofte eller hver gang har
sex af denne grund
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”For at føle mig begæret”
Figur 3.42a. Svarfordeling

Figur 3.42b. Andel, der ofte eller hver gang har sex af denne
grund

”For at eksperimentere eller afprøve grænser”
Figur 3.43b. Andel, der ofte eller hver gang har sex af denne
Figur 3.43a. Svarfordeling
grund

”Fordi min partner presser mig til det”
Figur 3.44a. Svarfordeling

Figur 3.44b. Andel, der ofte eller hver gang har sex af denne
grund
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Vigtighed af forskellige typer intimitet
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Vigtighed af forskellige typer intimitet (seneste år)
”Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor vigtige har følgende typer af intimitet mellem dig og din
ægtefælle/faste partner/kæreste så været for dig?”
Dette spørgsmål om i alt syv forskellige typer intimitet blev stillet til 24.630 respondenter, som oplyste, at
de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste. Heraf svarede mellem 0,3% og 0,7% ”Ved ikke” på
vigtigheden af de forskellige typer intimitet. Svarfordelingen blandt de resterende mellem 24.468 og 24.557
respondenter ses i Figur 3.45a-3.51a. I Figur 3.45b-3.51b ses andelen i forskellige aldersgrupper, der finder
det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have den pågældende type intimitet.
”At give eller få et kram”

Figur 3.45b. Andel, der finder det vigtigt,
meget vigtigt eller særdeles vigtigt

Figur 3.45a. Svarfordeling

”At holde i hånd”

Figur 3.46b. Andel, der finder det vigtigt,
meget vigtigt eller særdeles vigtigt

Figur 3.46a. Svarfordeling
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”At kysse”
Figur 3.47a. Svarfordeling

”At sidde tæt sammen”
Figur 3.48a. Svarfordeling

”At ligge tæt sammen”
Figur 3.49a. Svarfordeling

Figur 3.47b. Andel, der finder det vigtigt,
meget vigtigt eller særdeles vigtigt

Figur 3.48b. Andel, der finder det vigtigt,
meget vigtigt eller særdeles vigtigt

Figur 3.49b. Andel, der finder det vigtigt,
meget vigtigt eller særdeles vigtigt
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”At give eller få kærtegn med tøj på”
Figur 3.50a. Svarfordeling

”At give eller få kærtegn uden tøj på”
Figur 3.51a. Svarfordeling

Figur 3.50b. Andel, der finder det vigtigt, meget vigtigt eller
særdeles vigtigt

Figur 3.51b. Andel, der finder det vigtigt, meget vigtigt eller
særdeles vigtigt
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Seksuel debut med en person af det
andet køn

169
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Debutalder ved sex med en person af det andet køn
”Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en pige/kvinde? Med sex mener vi vaginalt samleje,
oralsex, analsex eller håndsex.”
”Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en dreng/mand? Med sex mener vi vaginalt samleje,
oralsex, analsex eller håndsex.”
Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde
haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at
de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 0,2% ”Ved ikke”.
Svarfordelingen blandt de resterende 58.150 respondenter ses i Figur 3.52.
Figur 3.52. Svarfordeling: Debutalder ved sex med en person af det andet køn
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Tabel 3.21. Andel, der har haft seksuel debut inden 15-årsalderen med en
person af det andet køn
Total

Procent
(vægtet)
14,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
58.150

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

13,8
14,6

0,91
1

(0,86-0,95)
(reference)

27.142
31.008

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

22,0
19,3
14,8
13,9
13,1
6,9
4,7

1,75
1,48
1,08
1
0,93
0,46
0,31

(1,53-2,00)
(1,30-1,67)
(0,95-1,22)
(reference)
(0,83-1,05)
(0,40-0,53)
(0,25-0,37)

2.253
3.237
4.141
4.918
5.063
4.623
2.907

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

23,8
23,4
18,6
16,5
14,1
3,4
1,7

1,58
1,55
1,16
1
0,83
0,18
0,09

(1,42-1,75)
(1,40-1,71)
(1,04-1,28)
(reference)
(0,75-0,93)
(0,15-0,22)
(0,06-0,13)

4.129
5.151
5.325
5.909
5.245
3.719
1.530

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

15,5
15,0
14,0
12,4
13,8

1
1,06
0,94
0,78
0,92

(reference)
(0,97-1,14)
(0,88-1,01)
(0,73-0,83)
(0,85-1,00)

17.185
8.195
12.393
13.361
7.016

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

14,2
11,8

1
0,53

(reference)
(0,39-0,71)

57.698
452

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

19,9
10,6
16,4
4,0

1,19
1
1,60
0,80

(1,11-1,28)
(reference)
(1,48-1,73)
(0,66-0,98)

18.283
30.301
6.935
2.631

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

14,1
14,4

1
0,97

(reference)
(0,91-1,04)

46.233
11.614

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

13,7
14,6
21,7

1
0,98
1,53

(reference)
(0,64-1,51)
(1,18-1,97)

25.513
430
427

(reference)
(0,58-1,28)
(1,71-2,36)

28.384
434
876

Heteroseksuelle kvinder
14,5
1
Homoseksuelle kvinder
16,1
0,86
Biseksuelle kvinder
33,1
2,01
Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.
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Seksuel debut inden 15-årsalderen med en person af det andet køn
Blandt 58.150 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af det andet
køn, svarede 14,2%, at de havde haft seksuel debut inden 15-årsalderen med en person af det andet køn.
Aldersfordelingen ses i Figur 3.53.
Figur 3.53. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft
seksuel debut inden 15-årsalderen med en person af det andet køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 14,2% af
befolkningen, der nogensinde har haft sex med en
person af det andet køn, at de havde seksuel debut
med en person af det andet køn, inden de fyldte 15
år.
Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end
blandt kvinder (13,8% v 14,6%, OR=0,91), og denne
kønsforskel ses for alle aldersgrupper under 65 år.
Andelen er størst blandt 15-24-årige (mænd:
22,0%, kvinder: 23,8%) og mindst blandt ≥75-årige
(mænd: 4,7%, kvinder: 1,7%).

Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
personer uden en sådan baggrund (OR=0,53).
Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte (OR=1,19) og separerede/skilte
(OR=1,60) og mindre blandt enker/enkemænd
(OR=0,80) end blandt gifte/registrerede personer.
Der ses ingen forskel mellem singler og personer i
fast parforhold.

Seksuel identitet: Andelen er større blandt
biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer mænd (OR=1,53). Andelen er markant større
i Region Midtjylland (OR=0,78) end blandt personer blandt biseksuelle kvinder end blandt
i Region Hovedstaden.
heteroseksuelle kvinder (OR=2,01).
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Medianalder ved seksuel debut med en person af det andet køn
Udviklingen i den estimerede medianalder – alderen, hvor 50% af en fødselsårgangs mænd og kvinder
havde haft seksuel debut med en person af det andet køn – blev beregnet på baggrund af 58.150
respondenter, som oplyste alderen ved deres seksuelle debut med en person af det andet køn. Den
estimerede medianalder for fødselsårgangene 1928-2000 ses i Figur 3.54.
Figur 3.54. Udvikling i estimeret medianalder ved seksuel debut med en
person af det andet køn (fødselsårgange 1928-2000)

Note: Den estimerede medianalder ved seksuel debut med en person af det andet køn blandt mænd og kvinder i en bestemt
fødselsårgang er den ved overlevelsesanalyse beregnede alder, hvor 50% af fødselsårgangens mænd, hhv. 50% af
fødselsårgangens kvinder, havde haft seksuel debut med en person af det andet køn. Beregningen tager højde for, at nogle
personer i de enkelte fødselsårgange (endnu) ikke har haft sex med en person af det andet køn. Respondenter født i septemberdecember 1927 bidrager til estimatet for årgang 1928. Beregningsmetoden er nærmere beskrevet i Appendiks G.

Forekomst: Den estimerede medianalder for seksuel debut med en person af det andet køn faldt fra ca.
20 år for både mænd og kvinder født før 1930 til 17 år for mænd født i eller efter 1951 og 16 år for
kvinder født i eller efter 1954. Den estimerede mediane debutalder var stort set sammenfaldende for
mænd og kvinder født i årene frem til omkring 1950, hvorefter kvinders mediane debutalder med en
person af det andet køn konsekvent har været omtrent et halvt år lavere end mænds.
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Antal sexpartnere af det andet køn
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Antal sexpartnere af det andet køn
”Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af hele dit liv?”
”Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af hele dit liv?”
Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde
haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at
de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 2,8% ”Ved ikke”.
Svarfordelingen blandt de resterende 56.673 respondenter ses i Figur 3.55.
Figur 3.55. Svarfordeling: Antal sexpartnere af det andet køn
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Tabel 3.22. Andel, der har haft sex med i alt én person af det andet køn
Total

Procent
(vægtet)
12,1

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
56.673

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

11,2
13,0

0,87
1

(0,82-0,92)
(reference)

26.492
30.181

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

25,0
9,0
6,7
6,4
6,6
12,7
18,5

4,84
1,45
1,05
1
1,03
2,11
3,30

(4,15-5,64)
(1,22-1,71)
(0,88-1,24)
(reference)
(0,88-1,21)
(1,82-2,44)
(2,84-3,84)

2.240
3.196
4.078
4.821
4.928
4.451
2.778

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

20,2
6,8
6,6
6,7
9,3
19,0
28,3

3,54
1,01
0,99
1
1,44
3,28
5,52

(3,10-4,03)
(0,87-1,18)
(0,85-1,15)
(reference)
(1,25-1,65)
(2,87-3,75)
(4,70-6,47)

4.086
5.067
5.198
5.732
5.026
3.579
1.493

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

8,3
12,0
13,9
14,4
14,8

1
1,47
1,74
1,87
1,87

(reference)
(1,33-1,62)
(1,60-1,89)
(1,72-2,03)
(1,69-2,07)

16.770
7.959
12.082
13.035
6.827

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

12,1
13,7

1
1,32

(reference)
(0,98-1,78)

56.236
437

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

11,3
14,9
1,3
17,2

0,36
1
0,08
0,60

(0,32-0,40)
(reference)
(0,06-0,10)
(0,52-0,69)

17.894
29.565
6.661
2.553

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

12,4
11,4

1
0,64

(reference)
(0,59-0,69)

45.151
11.233

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

11,0
24,4
7,9

1
3,01
0,68

(reference)
(2,04-4,44)
(0,46-1,02)

24.928
431
417

(reference)
(0,86-2,37)
(0,40-0,74)

27.638
433
846

Heteroseksuelle kvinder
12,4
1
Homoseksuelle kvinder
12,7
1,43
Biseksuelle kvinder
7,2
0,54
Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.
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Sex med i alt én person af det andet køn
Blandt 56.673 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af det andet
køn, svarede 12,1%, at de havde haft sex med i alt én person af det andet køn. Aldersfordelingen ses i Figur
3.56.
Figur 3.56. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft sex med i alt én person af det andet køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 12,1% af
mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex
med en person af det andet køn, at de har haft
sex med i alt én person af det andet køn i løbet af
deres liv.
Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd
end blandt kvinder (11,2% v 13,0%, OR=0,87).
Andelen er størst blandt 15-24-årige og i de
ældste aldersgrupper over 65 år.
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt
personer i Region Hovedstaden end i alle andre
regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses
der ingen sikker forskel mellem personer med og
uden muslimsk kulturbaggrund.
Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen markant mindre blandt ugifte
(OR=0,36) og separerede/skilte (OR=0,08) og mindre
blandt enker/enkemænd (OR=0,60) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er mindre
blandt singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=0,64).
Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt
homoseksuelle mænd (OR=3,01) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er mindre blandt
biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle
kvinder (OR=0,54).
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Tabel 3.23. Andel, der har haft sex med mindst ti personer af det andet køn
Total

Procent
(vægtet)
36,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
56.673

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

39,5
32,6

1,33
1

(1,29-1,38)
(reference)

26.492
30.181

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

20,0
44,4
47,7
49,0
45,1
33,8
25,0

0,26
0,83
0,95
1
0,86
0,53
0,35

(0,23-0,29)
(0,76-0,91)
(0,87-1,03)
(reference)
(0,79-0,93)
(0,49-0,58)
(0,31-0,39)

2.240
3.196
4.078
4.821
4.928
4.451
2.778

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

23,8
48,6
46,3
42,9
32,8
17,4
8,7

0,42
1,26
1,15
1
0,65
0,28
0,13

(0,38-0,46)
(1,17-1,37)
(1,06-1,25)
(reference)
(0,60-0,71)
(0,25-0,31)
(0,11-0,15)

4.086
5.067
5.198
5.732
5.026
3.579
1.493

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

45,1
33,5
31,7
32,0
30,9

1
0,63
0,57
0,57
0,55

(reference)
(0,59-0,66)
(0,54-0,60)
(0,54-0,60)
(0,52-0,59)

16.770
7.959
12.082
13.035
6.827

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

36,0
34,4

1
0,74

(reference)
(0,60-0,91)

56.236
437

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

41,7
28,6
57,4
16,0

2,41
1
3,41
0,90

(2,28-2,55)
(reference)
(3,22-3,62)
(0,81-1,01)

17.894
29.565
6.661
2.553

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

34,8
39,6

1
1,65

(reference)
(1,58-1,74)

45.151
11.233

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

39,9
7,2
49,2

1
0,10
1,45

(reference)
(0,06-0,19)
(1,19-1,78)

24.928
431
417

(reference)
(0,13-0,31)
(1,81-2,46)

27.638
433
846

Heteroseksuelle kvinder
33,1
1
Homoseksuelle kvinder
12,2
0,20
Biseksuelle kvinder
53,0
2,11
Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.
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Sex med mindst ti personer af det andet køn
Blandt 56.673 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af det andet
køn, svarede 36,0%, at de havde haft sex med mindst ti personer af det andet køn. Aldersfordelingen ses i
Figur 3.57.
Figur 3.57. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft sex med mindst ti personer af det andet køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 36,0% af
mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med
en person af det andet køn, at de har haft sex med
mindst ti personer af det andet køn.
Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
end blandt kvinder (39,5 v 32,6%, OR=1,33). For
begge køn er andelen mindst blandt 15-24-årige og
blandt personer over 65 år.
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
personer uden en sådan baggrund (OR=0,74).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
større blandt ugifte (OR=2,41) og separerede/skilte
(OR=3,41) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen blandt singler er større end blandt
personer i fast parforhold (OR=1,65).
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt homoseksuelle mænd (OR=0,10) og større
blandt biseksuelle mænd (OR=1,45) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er markant
mindre blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,20)
og markant større blandt biseksuelle kvinder
(OR=2,11) end blandt heteroseksuelle kvinder.
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Antal sexpartnere af det andet køn (seneste år)
”Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af det seneste år?”
”Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af det seneste år?”
Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde
haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at
de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 0,3% ”Ved ikke”.
Svarfordelingen blandt de resterende 58.116 respondenter ses i Figur 3.58.
Figur 3.58. Svarfordeling: Antal sexpartnere af det andet køn inden for det seneste år

185

Tabel 3.24. Andel, der ikke har haft sex med en person af det andet køn
(seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
19,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
58.116

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

15,5
22,4

0,63
1

(0,60-0,66)
(reference)

27.114
31.002

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

9,3
7,2
8,0
9,6
16,4
25,2
43,3

0,97
0,73
0,82
1
1,85
3,17
7,18

(0,81-1,16)
(0,61-0,87)
(0,70-0,96)
(reference)
(1,62-2,10)
(2,80-3,58)
(6,33-8,15)

2.249
3.236
4.142
4.918
5.067
4.608
2.894

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

5,2
5,6
9,5
14,0
26,6
40,7
61,4

0,34
0,37
0,65
1
2,23
4,22
9,78

(0,29-0,40)
(0,32-0,43)
(0,57-0,73)
(reference)
(2,01-2,47)
(3,80-4,68)
(8,56-11,2)

4.123
5.155
5.325
5.913
5.246
3.713
1.527

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

19,7
20,7
18,3
18,0
17,7

1
0,91
0,80
0,85
0,76

(reference)
(0,84-0,98)
(0,74-0,86)
(0,79-0,91)
(0,70-0,83)

17.191
8.185
12.386
13.342
7.012

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

19,1
5,9

1
0,75

(reference)
(0,50-1,13)

57.668
448

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

14,3
14,5
28,5
63,3

5,38
1
2,91
4,00

(4,97-5,83)
(reference)
(2,71-3,13)
(3,62-4,41)

18.275
30.287
6.932
2.622

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

10,5
46,8

1
13,2

(reference)
(12,3-14,1)

46.216
11.600

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

14,2
95,1
21,2

1
195
2,32

(reference)
(88,9-427)
(1,78-3,02)

25.492
433
426

(reference)
(54,7-146)
(1,64-2,53)

28.381
434
873

Heteroseksuelle kvinder
21,3
1
Homoseksuelle kvinder
87,9
89,4
Biseksuelle kvinder
15,8
2,03
Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.
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Ingen sexpartnere af det andet køn (seneste år)
Blandt 58.116 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af det andet
køn, svarede 19,0%, at de ikke havde haft sex med en person af det andet køn inden for det seneste år.
Aldersfordelingen ses i Figur 3.59.
Figur 3.59. Andel i forskellige aldersgrupper, der ikke har haft sex
med en person af det andet køn inden for det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 19,0% af
mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med
en person af det andet køn, at de ikke har haft
sexpartnere af det andet køn inden for det seneste
år.
Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end
blandt kvinder (15,5% v 22,4%, OR=0,63). Andelen
stiger markant med alderen for begge køn.
Bopælsregion: Efter justering for køn og alder er
andelen større blandt personer i Region
Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses
der ingen sikker forskel mellem personer med og
uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen markant større blandt ugifte
(OR=5,38), separerede/skilte (OR=2,91) og
enker/enkemænd (OR=4,00) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er markant
større blandt singler end blandt personer i fast
parforhold (OR=13,2).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt både homoseksuelle mænd (OR=195) og
biseksuelle mænd (OR=2,32) end blandt
heteroseksuelle mænd. Efter justering for alder er
andelen markant større blandt både
homoseksuelle kvinder (OR=89,4) og biseksuelle
kvinder (OR=2,03) end blandt heteroseksuelle
kvinder.
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Tabel 3.25. Andel, der har haft mindst tre sexpartnere af det andet køn
(seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
8,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
58.116

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

10,3
7,4

1,44
1

(1,36-1,54)
(reference)

27.114
31.002

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

24,0
14,5
10,2
8,8
7,1
4,4
4,0

3,27
1,76
1,17
1
0,79
0,48
0,43

(2,83-3,78)
(1,52-2,04)
(1,01-1,36)
(reference)
(0,68-0,92)
(0,40-0,57)
(0,35-0,54)

2.249
3.236
4.142
4.918
5.067
4.608
2.894

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

23,6
12,7
7,0
5,3
2,6
1,4
1,7

5,48
2,59
1,35
1
0,48
0,26
0,31

(4,75-6,33)
(2,23-3,00)
(1,14-1,59)
(reference)
(0,39-0,59)
(0,19-0,35)
(0,21-0,47)

4.123
5.155
5.325
5.913
5.246
3.713
1.527

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

10,9
8,0
7,7
7,9
8,5

1
0,78
0,71
0,70
0,78

(reference)
(0,70-0,87)
(0,65-0,78)
(0,64-0,76)
(0,70-0,87)

17.191
8.185
12.386
13.342
7.012

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

8,8
17,5

1
1,31

(reference)
(1,02-1,69)

57.668
448

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

16,6
2,9
11,8
2,5

3,36
1
4,67
1,39

(3,05-3,71)
(reference)
(4,21-5,18)
(1,05-1,83)

18.275
30.287
6.932
2.622

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

5,1
20,3

1
4,38

(reference)
(4,08-4,70)

46.216
11.600

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

10,2
1,0
24,1

1
0,07
2,44

(reference)
(0,02-0,34)
(1,87-3,18)

25.492
433
426

(reference)
(0,05-0,51)
(1,60-2,37)

28.381
434
873

Heteroseksuelle kvinder
7,1
1
Homoseksuelle kvinder
1,7
0,16
Biseksuelle kvinder
22,0
1,95
Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.
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Mindst tre sexpartnere af det andet køn (seneste år)
Blandt 58.116 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af det andet
køn, svarede 8,9%, at de havde haft sex med mindst tre personer af det andet køn inden for det seneste år.
Aldersfordelingen ses i Figur 3.60.
Figur 3.60. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft sex
med mindst tre personer af det andet køn inden for det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 8,9% af mænd
og kvinder, der nogensinde har haft sex med en
person af det andet køn, at de har haft mindst tre
sexpartnere af det andet køn inden for det seneste
år.
Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (10,3% v 7,4%, OR=1,44), og
kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. For begge
køn er andelen størst blandt 15-24-årige, og den
falder markant med alderen.
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Andelen er større blandt personer
med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer
uden en sådan baggrund (OR=1,31).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen markant større blandt ugifte
(OR=3,36) og separerede/skilte (OR=4,67) og
større blandt enker/enkemænd (OR=1,39) end
blandt gifte/registrerede personer. Andelen er
markant større blandt singler end blandt personer
i et fast parforhold (OR=4,38).
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt homoseksuelle mænd (OR=0,07) og
markant større blandt biseksuelle mænd (OR=2,44)
end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er
markant mindre blandt homoseksuelle kvinder
(OR=0,16) og større blandt biseksuelle kvinder
(OR=1,95) end blandt heteroseksuelle kvinder.
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Seneste seksuelle aktivitet med en
person af det andet køn
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Antal gange sex med en person af det andet køn (seneste fire uger)
”Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en pige/kvinde? Sex med både faste
og ikke-faste partnere medregnes.”
”Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en dreng/mand? Sex med både faste
og ikke-faste partnere medregnes.”
Det første spørgsmål blev stillet til 22.658 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med
en kvinde inden for det seneste år. Det andet spørgsmål blev stillet til 25.349 kvindelige respondenter, som
oplyste, at de havde haft sex med en mand inden for det seneste år. Af disse i alt 48.007 respondenter
svarede 0,5% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 47.797 respondenter ses i Figur 3.61.
Figur 3.61. Svarfordeling: Antal gange sex med en
person af det andet køn inden for de seneste fire uger
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Tabel 3.26. Andel, der ikke har haft sex med en person af det andet køn
(seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
21,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
47.797

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

21,6
21,3

1,00
1

(0,96-1,05)
(reference)

22.589
25.208

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

28,0
17,0
16,5
16,9
22,5
25,4
36,8

1,91
1,00
0,97
1
1,43
1,67
2,86

(1,68-2,18)
(0,88-1,14)
(0,86-1,10)
(reference)
(1,28-1,59)
(1,49-1,87)
(2,51-3,26)

2.034
2.997
3.786
4.422
4.233
3.460
1.657

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

21,1
17,7
16,4
18,4
22,6
27,0
42,3

1,19
0,95
0,87
1
1,30
1,64
3,26

(1,07-1,33)
(0,86-1,06)
(0,78-0,97)
(reference)
(1,16-1,44)
(1,45-1,86)
(2,71-3,91)

3.840
4.813
4.773
5.046
3.885
2.230
621

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

21,3
23,3
21,8
20,7
20,3

1
1,08
0,99
0,94
0,90

(reference)
(1,00-1,16)
(0,92-1,06)
(0,88-1,01)
(0,83-0,97)

13.889
6.544
10.292
11.157
5.915

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

21,4
23,7

1
1,35

(reference)
(1,07-1,71)

47.374
423

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

23,3
18,9
22,7
35,8

2,11
1
1,39
1,42

(1,96-2,28)
(reference)
(1,29-1,51)
(1,23-1,64)

15.760
25.924
4.994
1.119

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

15,2
55,3

1
9,71

(reference)
(9,09-10,4)

41.034
6.497

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

21,2
29,8

1
1,71

(reference)
(1,32-2,23)

21.740
12
326

Heteroseksuelle kvinder
20,7
1
(reference)
Homoseksuelle kvinder
85,3
26,2
(7,15-95,8)
Biseksuelle kvinder
24,1
1,38
(1,14-1,68)
Blandt personer, der har haft sex med en person af det andet køn inden for det seneste år.

23.617
29
681
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Ingen sex med en person af det andet køn (seneste fire uger)
Blandt 47.797 respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med en person af det andet køn inden for
det seneste år, svarede 21,4%, at de ikke havde haft sex med en person af det andet køn inden for de
seneste fire uger. Aldersfordelingen ses i Figur 3.62.
Figur 3.62 Andel i forskellige aldersgrupper, der ikke har haft sex
med en person af det andet køn de seneste fire uger

Forekomst: I alt angiver en andel på 21,4% af
mænd og kvinder, der har haft sex med en person
af det andet køn inden for det seneste år, at de ikke
har haft sex med en person af det andet køn inden
for de seneste fire uger.
Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd
og kvinder. Andelen er mindst blandt 25-54-årige
og stiger hos begge køn fra 55-årsalderen. Andelen
er størst blandt ≥75-årige (mænd: 36,8%, kvinder:
42,3%).
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i
Region Nordjylland (OR=0,90) end blandt personer i
Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Andelen er større blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end
blandt personer uden en sådan baggrund
(OR=1,35).
Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
større blandt ugifte (OR=2,11) og større blandt
separerede/skilte (OR=1,39) og enker/enkemænd
(OR=1,42) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er markant større blandt singler end
blandt personer i fast parforhold (OR=9,71).
Seksuel identitet: Andelen er større blandt
biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle
mænd (OR=1,71). Andelen er markant større
blandt homoseksuelle kvinder (OR=26,2) og større
blandt biseksuelle kvinder (OR=1,38) end blandt
heteroseksuelle kvinder.
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Tabel 3.27. Andel, der mindst ti gange har haft sex med en person af det andet
køn (seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
14,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
47.797

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

14,2
14,6

1,01
1

(0,96-1,07)
(reference)

22.589
25.208

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

25,1
20,4
14,1
15,3
9,9
5,3
3,6

1,86
1,42
0,91
1
0,61
0,31
0,21

(1,63-2,13)
(1,25-1,61)
(0,80-1,04)
(reference)
(0,53-0,70)
(0,26-0,37)
(0,16-0,27)

2.034
2.997
3.786
4.422
4.233
3.460
1.657

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

27,7
17,4
15,3
15,8
8,3
5,0
2,1

2,04
1,12
0,96
1
0,48
0,28
0,11

(1,83-2,27)
(1,00-1,25)
(0,86-1,08)
(reference)
(0,42-0,55)
(0,23-0,35)
(0,07-0,19)

3.840
4.813
4.773
5.046
3.885
2.230
621

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

15,6
13,9
13,9
13,6
14,7

1
0,95
0,93
0,87
1,00

(reference)
(0,87-1,05)
(0,86-1,01)
(0,81-0,94)
(0,91-1,10)

13.889
6.544
10.292
11.157
5.915

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

14,4
19,2

1
1,00

(reference)
(0,78-1,28)

47.374
423

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

20,4
8,5
21,5
9,5

1,35
1
2,73
2,54

(1,24-1,46)
(reference)
(2,51-2,96)
(2,05-3,15)

15.760
25.924
4.994
1.119

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

16,2
4,7

1
0,14

(reference)
(0,12-0,16)

41.034
6.497

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

14,4
14,4

1
0,86

(reference)
(0,61-1,21)

21.740
12
326

Heteroseksuelle kvinder
14,5
1
(reference)
Homoseksuelle kvinder
0,0
Biseksuelle kvinder
24,5
1,30
(1,07-1,58)
Blandt personer, der har haft sex med en person af det andet køn inden for det seneste år.

23.617
29
681

196

Sex mindst ti gange med en person af det andet køn (seneste fire uger)
Blandt 47.797 respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med en person af det andet køn inden for
det seneste år, svarede 14,4%, at de havde haft sex mindst ti gange med en person af det andet køn inden
for de seneste fire uger. Aldersfordelingen ses i Figur 3.63.
Figur 3.63 Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft sex mindst ti gange
med en person af det andet køn inden for de seneste fire uger

Forekomst set: I alt angiver en andel på 14,4% af
mænd og kvinder, der har haft sex med en person
af det andet køn inden for det seneste år, at de har
haft sex mindst ti gange med en person af det
andet køn inden for de seneste fire uger.
Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd
og kvinder. Andelen er størst blandt 15-24-årige
(mænd: 25,1%, kvinder: 27,7%) og falder markant
med alderen.
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i
Region Midtjylland end blandt personer i Region
Hovedstaden (OR=0,87).
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses
der ingen forskel mellem personer med og uden
muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,35)
og markant større blandt separerede/skilte
(OR=2,73) og enker/enkemænd (OR=2,54) end
blandt gifte/registrerede personer. Andelen er
markant mindre blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=0,14)
Seksuel identitet: Der ses ingen forskelle mellem
biseksuelle mænd og heteroseksuelle mænd.
Ingen af undersøgelsens homoseksuelle kvinder
oplyste, at de havde haft sex mindst ti gange med
en mand inden for de seneste fire uger. Andelen
blandt biseksuelle kvinder er større end blandt
heteroseksuelle kvinder (OR=1,30).

197

198

Seneste seksuelle aktivitet med en person af det andet køn
”Hvornår skete det sidst?”
Den seneste seksuelle aktivitet med en person af det andet køn er opgjort på baggrund af specifikke
spørgsmål om, hvornår respondenten sidst havde vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex med en
person af det andet køn. Disse spørgsmål blev stillet til 57.941 respondenter, som oplyste, at de nogensinde
havde haft mindst én af disse typer sex med en person af det andet køn. Heraf svarede 0,8% ”Ved ikke” på
alle specifikke spørgsmål om, hvornår de sidst havde haft sex med en person af det andet køn.
Svarfordelingen blandt de resterende 57.528 respondenter ses i Figur 3.64.
Figur 3.64. Svarfordeling: Tid siden seneste seksuelle aktivitet med en person af det andet køn
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Tabel 3.28. Andel, der har haft sex med en person af det andet køn (seneste syv
dage)
Total

Procent
(vægtet)
45,3

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
57.528

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

47,2
43,4

1,15
1

(1,11-1,19)
(reference)

26.852
30.676

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

50,4
59,8
55,7
55,0
44,2
34,2
18,9

0,83
1,22
1,03
1
0,65
0,42
0,19

(0,75-0,92)
(1,11-1,34)
(0,94-1,12)
(reference)
(0,60-0,70)
(0,39-0,46)
(0,17-0,21)

2.238
3.238
4.132
4.908
5.031
4.538
2.767

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

57,9
58,5
54,3
51,4
37,8
24,7
12,0

1,30
1,33
1,12
1
0,57
0,31
0,13

(1,20-1,42)
(1,23-1,44)
(1,04-1,22)
(reference)
(0,53-0,62)
(0,28-0,34)
(0,11-0,15)

4.122
5.144
5.309
5.887
5.170
3.605
1.439

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

45,4
43,2
45,2
45,8
46,7

1
1,00
1,06
1,04
1,12

(reference)
(0,94-1,06)
(1,01-1,12)
(0,99-1,09)
(1,06-1,20)

17.101
8.090
12.235
13.179
6.923

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

45,2
51,6

1
0,82

(reference)
(0,67-0,99)

57.089
439

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

49,3
46,8
41,3
15,7

0,48
1
0,75
0,51

(0,46-0,51)
(reference)
(0,71-0,80)
(0,45-0,57)

18.226
29.849
6.897
2.556

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

55,3
12,0

1
0,08

(reference)
(0,07-0,08)

45.758
11.471

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

48,2
0,3
39,2

1
0,00
0,59

(reference)
(0,00-0,01)
(0,47-0,73)

25.300
429
423

Heteroseksuelle kvinder
44,2
1
(reference)
28.144
Homoseksuelle kvinder
1,5
0,01
(0,00-0,05)
433
Biseksuelle kvinder
50,0
0,81
(0,70-0,94)
873
Blandt personer, der nogensinde har haft vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex med en person af det andet køn.
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Sex med en person af det andet køn (seneste syv dage)
Blandt 57.528 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af det andet
køn, svarede 45,3%, at de havde haft sex med en person af det andet køn inden for de seneste syv dage.
Aldersfordelingen ses i Figur 3.65.
Figur 3.65. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft sex
med en person af det andet køn inden for de seneste syv dage

Forekomst: I alt angiver en andel på 45,3% af
mænd og kvinder, som nogensinde har haft sex
med en person af det andet køn, at de har haft sex
med en person af det andet køn inden for de
seneste syv dage.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen markant mindre blandt ugifte
(OR=0,48) og mindre blandt separerede/skilte
(OR=0,75) og enker/enkemænd (OR=0,51) end
blandt gifte/registrerede personer. Andelen blandt
singler er markant mindre end blandt personer i
fast parforhold (OR=0,08).

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (47,2% v 43,4%, OR=1,15). Denne
kønsforskel ses i alle aldersgrupper over 25 år. Den Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
største andel ses hos begge køn blandt 25-34-årige, blandt homoseksuelle mænd (OR=0,00) og mindre
hvorefter andelen falder med alderen.
blandt biseksuelle mænd (OR=0,59) end blandt
heteroseksuelle mænd. Efter justering for alder er
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
andelen markant mindre blandt homoseksuelle
Region Syddanmark (OR=1,06) og Region
kvinder (OR=0,01) og mindre blandt biseksuelle
Nordjylland (OR=1,12) end blandt personer i
kvinder (OR=0,81) end blandt heteroseksuelle
Region Hovedstaden.
kvinder.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er
andelen mindre blandt personer med muslimsk
kulturbaggrund end blandt personer uden en
sådan baggrund (OR=0,82).
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Vaginalt samleje med en person af det
andet køn
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Tabel 3.29. Andel, der nogensinde har haft vaginalt samleje med en person af
det andet køn
Total

Procent
(vægtet)
97,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
57.684

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

98,0
97,6

1,12
1

(0,99-1,27)
(reference)

26.946
30.738

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

95,7
98,8
99,1
99,1
98,6
97,7
94,9

0,21
0,80
1,11
1
0,66
0,40
0,18

(0,15-0,31)
(0,50-1,27)
(0,69-1,79)
(reference)
(0,44-0,98)
(0,28-0,58)
(0,12-0,25)

2.244
3.239
4.138
4.901
5.045
4.552
2.827

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

96,5
99,3
99,4
99,2
98,2
96,3
92,7

0,23
1,20
1,45
1
0,46
0,22
0,11

(0,17-0,33)
(0,75-1,91)
(0,90-2,33)
(reference)
(0,32-0,66)
(0,16-0,31)
(0,08-0,15)

4.111
5.140
5.305
5.878
5.194
3.632
1.478

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

98,4
97,8
97,3
97,6
97,3

1
0,75
0,62
0,65
0,62

(reference)
(0,60-0,93)
(0,51-0,75)
(0,54-0,79)
(0,49-0,78)

17.118
8.128
12.259
13.231
6.948

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

97,8
93,5

1
0,21

(reference)
(0,14-0,32)

57.245
439

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

97,9
97,9
98,8
94,6

0,83
1
1,69
0,88

(0,66-1,04)
(reference)
(1,29-2,21)
(0,69-1,12)

18.244
29.990
6.894
2.556

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

98,3
96,0

1
0,52

(reference)
(0,45-0,60)

45.872
11.513

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

98,3
92,5
97,0

1
0,19
0,54

(reference)
(0,10-0,34)
(0,28-1,03)

25.387
433
426

(reference)
(0,11-0,51)
(0,40-1,12)

28.195
434
874

Heteroseksuelle kvinder
98,1
1
Homoseksuelle kvinder
95,3
0,24
Biseksuelle kvinder
97,5
0,67
Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.
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Vaginalt samleje med en person af det andet køn
”Har du nogensinde haft vaginalt samleje med en pige/kvinde (din penis i hendes skede)?”
”Har du nogensinde haft vaginalt samleje med en dreng/mand (hans penis i din skede)?”
Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde
haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at
de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 1,1% ”Ved ikke”, og
blandt de resterende 57.684 svarede 97,8%, at de nogensinde havde haft vaginalt samleje med en person
af det andet køn. Aldersfordelingen ses i Figur 3.66.
Figur 3.66. Andel i forskellige aldersgrupper,
der har haft vaginalt samleje med en person af det andet køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 97,8% af
mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med
en person af det andet køn, at de nogensinde har
haft vaginalt samleje med en person af det andet
køn.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen større blandt separerede/skilte
(OR=1,69) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er mindre blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=0,52).

Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd
og kvinder. For begge køn ses den mindste andel
blandt 15-24-årige og blandt personer over 65 år.

Seksuel identitet: Efter justering for alder er
andelen markant mindre blandt homoseksuelle
mænd end blandt heteroseksuelle mænd
(OR=0,19) og markant mindre blandt
homoseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle
kvinder (OR=0,24).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er
andelen markant mindre blandt personer med
muslimsk kulturbaggrund end blandt personer
uden en sådan baggrund (OR=0,21).
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Tabel 3.30. Andel, der har haft vaginalt samleje med en person af det andet køn
(seneste syv dage)
Total

Procent
(vægtet)
42,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
55.769

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

44,0
40,8

1,13
1

(1,09-1,17)
(reference)

25.981
29.788

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

48,2
55,9
52,2
51,5
40,5
30,9
15,7

0,88
1,20
1,03
1
0,64
0,42
0,18

(0,79-0,97)
(1,09-1,31)
(0,94-1,12)
(reference)
(0,59-0,70)
(0,39-0,46)
(0,15-0,20)

2.140
3.195
4.075
4.820
4.893
4.328
2.530

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

55,4
54,9
50,9
47,9
34,7
22,7
10,3

1,35
1,32
1,12
1
0,58
0,32
0,12

(1,24-1,47)
(1,22-1,43)
(1,04-1,22)
(reference)
(0,53-0,63)
(0,29-0,35)
(0,10-0,15)

3.966
5.088
5.240
5.775
5.012
3.390
1.317

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

42,3
40,4
42,5
43,0
43,9

1
1,01
1,07
1,05
1,13

(reference)
(0,95-1,07)
(1,01-1,13)
(1,00-1,10)
(1,06-1,20)

16.704
7.821
11.803
12.746
6.695

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

42,3
48,3

1
0,82

(reference)
(0,67-0,99)

55.365
404

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

46,4
43,4
39,1
14,6

0,51
1
0,80
0,54

(0,48-0,54)
(reference)
(0,75-0,84)
(0,48-0,61)

17.753
28.895
6.729
2.392

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

51,6
11,2

1
0,09

(reference)
(0,08-0,09)

44.552
10.930

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

44,9
0,3
34,9

1
0,00
0,56

(reference)
(0,00-0,02)
(0,45-0,70)

24.605
396
410

Heteroseksuelle kvinder
41,5
1
(reference)
Homoseksuelle kvinder
1,6
0,02
(0,00-0,06)
Biseksuelle kvinder
46,2
0,80
(0,68-0,92)
Blandt personer, der nogensinde har haft vaginalt samleje med en person af det andet køn.

27.448
413
850
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Tid siden seneste vaginale samleje med en person af det andet køn
”Hvornår skete det sidst?”
Dette spørgsmål blev stillet til 56.552 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft vaginalt
samleje med en person af det andet køn. Heraf svarede 1,5% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de
resterende 55.769 respondenter ses i Figur 3.67.
Figur 3.67. Svarfordeling: Tid siden seneste vaginale samleje med en person af det andet køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 42,4% af
mænd og kvinder, der nogensinde har haft vaginalt
samleje med en person af det andet køn, at de har
haft denne form for seksuel aktivitet inden for de
seneste syv dage.
Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (44,0% v 40,8%, OR=1,13). Den
største andel ses blandt 25-34-årige mænd og 1524-årige kvinder, hvorefter andelen falder med
alderen.
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Syddanmark (OR=1,07) og Region
Nordjylland (OR=1,13) end blandt personer i
Region Hovedstaden.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er
andelen mindre blandt personer med muslimsk
kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan
baggrund (OR=0,82).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen mindre blandt ugifte
(OR=0,51), separerede/skilte (OR=0,80) og
enker/enkemænd (OR=0,54) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er markant
mindre blandt singler end blandt personer i fast
parforhold (OR=0,09).
Seksuel identitet: Kun få homoseksuelle mænd
(0,3%) og homoseksuelle kvinder (1,6%) havde haft
vaginalt samleje med en person af det andet køn
inden for de seneste syv dage. Efter justering for
alder er andelen mindre blandt biseksuelle mænd
end blandt heteroseksuelle mænd (OR=0,56) og
mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt
heteroseksuelle kvinder (OR=0,80).
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Oralsex med en person af det andet køn
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Tabel 3.31. Andel, der nogensinde har givet oralsex til en person af det andet
køn
Total

Procent
(vægtet)
88,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
57.985

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

91,4
86,5

1,67
1

(1,56-1,78)
(reference)

27.104
30.881

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

85,9
96,0
97,5
97,1
95,8
88,0
67,8

0,18
0,72
1,17
1
0,68
0,22
0,06

(0,14-0,22)
(0,56-0,93)
(0,89-1,54)
(reference)
(0,54-0,85)
(0,18-0,26)
(0,05-0,08)

2.251
3.245
4.145
4.919
5.059
4.596
2.889

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

90,9
97,6
97,1
95,6
91,6
73,7
48,1

0,46
1,84
1,55
1
0,50
0,13
0,04

(0,38-0,54)
(1,47-2,32)
(1,25-1,92)
(reference)
(0,42-0,59)
(0,11-0,15)
(0,04-0,05)

4.127
5.148
5.321
5.901
5.218
3.671
1.495

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

92,4
88,7
86,5
88,2
86,2

1
0,70
0,54
0,60
0,52

(reference)
(0,63-0,79)
(0,49-0,59)
(0,54-0,66)
(0,47-0,58)

17.153
8.169
12.349
13.314
7.000

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

89,0
87,4

1
0,34

(reference)
(0,24-0,46)

57.540
445

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

92,8
87,7
93,9
64,8

0,83
1
2,14
0,94

(0,74-0,94)
(reference)
(1,88-2,43)
(0,84-1,05)

18.298
30.175
6.918
2.594

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

90,9
82,4

1
0,60

(reference)
(0,56-0,65)

46.104
11.579

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

92,3
57,3
92,4

1
0,06
0,82

(reference)
(0,04-0,09)
(0,54-1,24)

25.494
426
426

(reference)
(0,09-0,20)
(0,85-1,72)

28.284
435
875

Heteroseksuelle kvinder
87,9
1
Homoseksuelle kvinder
73,2
0,13
Biseksuelle kvinder
94,8
1,21
Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.
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Oralsex givet til en person af det andet køn
”Har du nogensinde givet en pige/kvinde oralsex (din mund/tunge ved hendes kønsdele)?”
”Har du nogensinde givet en dreng/mand oralsex (din mund/tunge ved hans kønsdele)?”
Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde
haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at
de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 0,6% ”Ved ikke”, og
blandt de resterende 57.985 respondenter svarede 88,9%, at de nogensinde havde givet oralsex til en
person af det andet køn. Aldersfordelingen ses i Figur 3.68.
Figur 3.68. Andel i forskellige aldersgrupper, der har givet oralsex til en person af det andet køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 88,9% af
mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med
en person af det andet køn, at de nogensinde har
givet oralsex til en person af det andet køn.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er
andelen markant mindre blandt personer med
muslimsk kulturbaggrund end blandt personer
uden en sådan baggrund (OR=0,34).

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (91,4% v 86,5%, OR=1,67). Den
største andel ses for mænd blandt 35-54-årige, og
for kvinder blandt 25-44-årige, mens den mindste
andel for begge køn ses blandt ≥75-årige (mænd:
67,8%, kvinder: 48,1%).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,83)
og markant større blandt separerede/skilte
(OR=2,14). Andelen blandt singler er mindre end
blandt personer i fast parforhold (OR=0,60).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt homoseksuelle mænd end blandt
heteroseksuelle mænd (OR=0,06) og markant
mindre blandt homoseksuelle kvinder end blandt
heteroseksuelle kvinder (OR=0,13).
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Tabel 3.32. Andel, der har givet oralsex til en person af det andet køn
(seneste syv dage)
Total

Procent
(vægtet)
21,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
51.581

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

22,0
21,6

1,06
1

(1,01-1,11)
(reference)

24.235
27.346

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

27,5
25,6
24,1
27,6
21,6
11,6
5,9

1,00
0,90
0,83
1
0,73
0,34
0,16

(0,88-1,13)
(0,81-1,01)
(0,75-0,92)
(reference)
(0,66-0,80)
(0,31-0,39)
(0,13-0,20)

1.922
3.099
3.995
4.696
4.735
3.927
1.861

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

36,7
27,2
26,1
24,9
14,4
6,2
3,2

1,75
1,13
1,07
1
0,51
0,20
0,10

(1,60-1,93)
(1,03-1,23)
(0,97-1,17)
(reference)
(0,46-0,56)
(0,17-0,24)
(0,07-0,15)

3.752
4.971
5.095
5.532
4.624
2.626
746

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

22,2
21,5
21,4
21,7
22,3

1
1,02
0,97
0,95
1,01

(reference)
(0,94-1,09)
(0,91-1,03)
(0,90-1,02)
(0,94-1,09)

15.763
7.198
10.737
11.780
6.103

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

21,8
27,7

1
1,01

(reference)
(0,80-1,27)

51.199
382

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

26,0
18,8
24,9
8,0

0,86
1
1,43
0,90

(0,80-0,91)
(reference)
(1,33-1,53)
(0,75-1,07)

16.919
26.375
6.439
1.848

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

25,6
7,9

1
0,21

(reference)
(0,19-0,23)

41.559
9.750

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

22,3
0,0
22,0

1
0,88

(reference)
(0,68-1,14)

23.124
239
387

Heteroseksuelle kvinder
21,5
1
(reference)
Homoseksuelle kvinder
2,1
0,06
(0,01-0,24)
Biseksuelle kvinder
34,4
1,33
(1,13-1,57)
Blandt personer, der nogensinde har givet oralsex til en person af det andet køn.

25.346
317
826
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Tid siden seneste oralsex givet til en person af det andet køn
”Hvornår skete det sidst?”
Dette spørgsmål blev stillet til 52.433 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde givet oralsex til
en person af det andet køn. Heraf svarede 1,6% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 51.581
respondenter ses i Figur 3.69.
Figur 3.69. Svarfordeling: Tid siden seneste oralsex givet til en person af det andet køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 21,8% af
mænd og kvinder, der nogensinde har givet oralsex
til en person af det andet køn, at de har haft denne
form for seksuel aktivitet inden for de seneste syv
dage.
Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (22,0% v 21,6%, OR=1,06). For
begge køn falder andelen markant med alderen, og
den er mindst blandt ≥75-årige (mænd: 5,9%,
kvinder: 3,2%).
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses
der ingen forskel mellem personer med og uden
muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,86)
og større blandt separerede/skilte (OR=1,43) end
blandt gifte/registrerede personer. Andelen er
markant mindre blandt singler end blandt personer
i fast parforhold (OR=0,21).
Seksuel identitet: Ingen af undersøgelsens
homoseksuelle mænd og kun få homoseksuelle
kvinder (2,1%) havde givet oralsex til en person af
det andet køn inden for de seneste syv dage.
Andelen er større blandt biseksuelle kvinder end
blandt heteroseksuelle kvinder (OR=1,33).
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Tabel 3.33. Andel, der nogensinde har modtaget oralsex af en person af det
andet køn
Total

Procent
(vægtet)
90,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
58.008

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

90,8
90,7

0,92
1

(0,86-0,99)
(reference)

27.111
30.897

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

91,3
97,7
98,2
97,1
93,9
82,9
61,4

0,31
1,27
1,65
1
0,46
0,14
0,05

(0,25-0,39)
(0,94-1,71)
(1,23-2,22)
(reference)
(0,37-0,56)
(0,12-0,17)
(0,04-0,06)

2.250
3.245
4.144
4.921
5.063
4.602
2.886

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

90,2
98,1
98,1
97,7
95,3
84,5
62,4

0,22
1,19
1,20
1
0,47
0,13
0,04

(0,17-0,27)
(0,90-1,57)
(0,91-1,59)
(reference)
(0,38-0,58)
(0,10-0,15)
(0,03-0,05)

4.129
5.149
5.318
5.902
5.222
3.674
1.503

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

94,0
90,7
88,8
89,6
88,0

1
0,69
0,53
0,54
0,48

(reference)
(0,61-0,78)
(0,48-0,58)
(0,48-0,59)
(0,43-0,54)

17.158
8.164
12.360
13.321
7.005

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

90,7
91,1

1
0,37

(reference)
(0,26-0,54)

57.562
446

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

94,7
88,8
95,5
71,9

1,10
1
2,47
1,04

(0,95-1,26)
(reference)
(2,13-2,86)
(0,92-1,18)

18.300
30.190
6.915
2.603

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

92,0
86,7

1
0,72

(reference)
(0,66-0,78)

46.119
11.587

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

91,6
74,0
92,5

1
0,14
0,75

(reference)
(0,09-0,20)
(0,49-1,14)

25.506
419
425

(reference)
(0,08-0,19)
(0,62-1,23)

28.298
429
876

Heteroseksuelle kvinder
91,9
1
Homoseksuelle kvinder
78,8
0,13
Biseksuelle kvinder
94,1
0,87
Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.
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Oralsex modtaget af en person af det andet køn
”Har du nogensinde modtaget oralsex af en pige/kvinde (hendes mund/tunge ved dine kønsdele)?”
”Har du nogensinde modtaget oralsex af en dreng/mand (hans mund/tunge ved dine kønsdele)?”
Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde
haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at
de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og
blandt de resterende 58.008 respondenter svarede 90,8%, at de nogensinde havde modtaget oralsex af en
person af det andet køn. Aldersfordelingen ses i Figur 3.70.
Figur 3.70. Andel i forskellige aldersgrupper, der har modtaget oralsex af en person af det andet køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 90,8% af
mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med
en person af det andet køn, at de nogensinde har
modtaget oralsex af en person af det andet køn.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er
andelen markant mindre blandt personer med
muslimsk kulturbaggrund end blandt personer
uden en sådan baggrund (OR=0,37).

Køn og alder: Efter justering for alder er andelen
mindre blandt mænd end blandt kvinder
(OR=0,92). For begge køn er andelen over 90%
frem til 65-årsalderen, og den mindste andel ses
blandt ≥75-årige (mænd: 61,4%, kvinder: 62,4%).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen markant større blandt
separerede/skilte end blandt gifte/registrerede
personer (OR=2,47). Andelen er mindre blandt
singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=0,72).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstanden end i alle andre regioner.

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt homoseksuelle mænd end blandt
heteroseksuelle mænd (OR=0,14) og markant
mindre blandt homoseksuelle kvinder end blandt
heteroseksuelle kvinder (OR=0,13).
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Tabel 3.34. Andel, der har modtaget oralsex af en person af det andet køn
(seneste syv dage)
Total

Procent
(vægtet)
20,7

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
52.239

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

23,0
18,5

1,30
1

(1,24-1,36)
(reference)

23.962
28.277

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

31,8
28,7
26,3
26,6
20,1
10,5
5,4

1,29
1,11
0,99
1
0,70
0,32
0,16

(1,15-1,45)
(1,00-1,24)
(0,90-1,09)
(reference)
(0,63-0,77)
(0,29-0,37)
(0,13-0,20)

2.036
3.151
4.030
4.712
4.637
3.703
1.693

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

28,2
21,4
22,6
23,9
14,7
7,1
3,2

1,25
0,87
0,93
1
0,55
0,25
0,11

(1,14-1,38)
(0,79-0,96)
(0,85-1,02)
(reference)
(0,50-0,61)
(0,21-0,29)
(0,07-0,15)

3.719
4.983
5.144
5.657
4.821
3.004
949

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

21,4
20,5
20,1
20,3
21,3

1
0,99
0,93
0,91
0,99

(reference)
(0,92-1,07)
(0,87-0,99)
(0,86-0,97)
(0,92-1,07)

15.971
7.289
10.915
11.877
6.187

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

20,7
26,5

1
1,01

(reference)
(0,81-1,27)

51.842
397

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

24,6
18,0
23,8
7,1

0,87
1
1,45
0,90

(0,81-0,92)
(reference)
(1,35-1,55)
(0,75-1,08)

17.180
26.559
6.539
1.961

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

24,4
8,0

1
0,24

(reference)
(0,22-0,26)

41.850
10.114

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

23,3
0,0
23,5

1
0,89

(reference)
(0,69-1,14)

22.829
288
390

Heteroseksuelle kvinder
18,6
1
(reference)
Homoseksuelle kvinder
1,1
0,04
(0,01-0,27)
Biseksuelle kvinder
25,8
1,14
(0,95-1,35)
Blandt personer, der nogensinde har modtaget oralsex af en person af det andet køn.

26.166
332
826
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Tid siden seneste oralsex modtaget af en person af det andet køn
”Hvornår skete det sidst?”
Dette spørgsmål blev stillet til 53.123 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde modtaget oralsex
af en person af det andet køn. Heraf svarede 1,7% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 52.239
respondenter ses i Figur 3.71.
Figur 3.71. Svarfordeling: Tid siden seneste oralsex modtaget af en person af det andet køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 20,7% af
mænd og kvinder, der nogensinde har modtaget
oralsex af en person af det andet køn, at de har
haft denne form for seksuel aktivitet inden for de
seneste syv dage.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder
ses der ingen forskel mellem personer med og
uden muslimsk kulturbaggrund.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (23,0% v 18,5%, OR=1,30). For
begge køn ses den største andel blandt 15-24-årige
(mænd: 31,8%, kvinder: 28,2%), hvorefter andelen
falder markant med alderen og er lavest blandt
≥75-årige (mænd: 5,4%, kvinder 3,2%).
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer
i Region Syddanmark (OR=0,93) og Region
Midtjylland (OR=0,91) end blandt personer i Region
Hovedstaden.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,87)
og større blandt separerede/skilte (OR=1,45) end
blandt gifte/registrerede personer. Andelen er
markant mindre blandt singler end blandt personer
i fast parforhold (OR=0,24).
Seksuel identitet: Ingen af undersøgelsens
homoseksuelle mænd og kun få homoseksuelle
kvinder (1,1%) havde modtaget oralsex af en
person af det andet køn inden for de seneste syv
dage.
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Håndsex med en person af det andet køn
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Tabel 3.35. Andel, der nogensinde har givet håndsex til en person af det
andet køn
Total

Procent
(vægtet)
92,5

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
57.790

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

94,7
90,3

1,90
1

(1,76-2,05)
(reference)

27.012
30.778

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

95,6
97,4
97,3
96,8
96,1
92,6
82,0

0,70
1,22
1,19
1
0,80
0,41
0,15

(0,54-0,92)
(0,92-1,61)
(0,91-1,54)
(reference)
(0,64-1,00)
(0,33-0,50)
(0,12-0,18)

2.242
3.232
4.130
4.909
5.048
4.591
2.860

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

93,2
96,4
96,8
96,2
92,6
82,2
69,0

0,54
1,05
1,17
1
0,49
0,18
0,09

(0,45-0,65)
(0,85-1,30)
(0,95-1,45)
(reference)
(0,41-0,58)
(0,15-0,21)
(0,07-0,10)

4.100
5.138
5.305
5.888
5.207
3.647
1.493

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

94,2
92,1
91,6
92,3
90,8

1
0,78
0,72
0,75
0,64

(reference)
(0,69-0,88)
(0,65-0,80)
(0,67-0,83)
(0,57-0,73)

17.086
8.131
12.319
13.275
6.979

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

92,6
89,7

1
0,31

(reference)
(0,23-0,43)

57.345
445

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

95,1
91,6
94,6
79,2

0,81
1
1,56
1,03

(0,72-0,92)
(reference)
(1,37-1,78)
(0,90-1,18)

18.218
30.083
6.895
2.594

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

93,5
89,4

1
0,74

(reference)
(0,68-0,81)

45.966
11.527

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

95,3
68,0
95,2

1
0,07
0,76

(reference)
(0,05-0,11)
(0,47-1,23)

25.405
424
424

(reference)
(0,10-0,22)
(0,74-1,52)

28.191
430
870

Heteroseksuelle kvinder
91,3
1
Homoseksuelle kvinder
75,9
0,15
Biseksuelle kvinder
95,1
1,06
Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.
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Håndsex givet til en person af det andet køn
”Har du nogensinde givet en pige/kvinde håndsex med det formål at give hende orgasme (din hånd ved
hendes kønsdele)?”
”Har du nogensinde givet en dreng/mand håndsex med det formål at give ham orgasme (din hånd ved
hans kønsdele)?”
Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde
haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at
de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og
blandt de resterende 57.790 respondenter svarede 92,5%, at de nogensinde havde givet håndsex til en
person af det andet køn. Aldersfordelingen ses i Figur 3.72.
Figur 3.72. Andel i forskellige aldersgrupper, der har givet håndsex til en person af det andet køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 92,5% af
mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med
en person af det andet køn, at de nogensinde har
givet håndsex til en person af det andet køn.
Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (94,7% v 90,3%, OR=1,90). Andelen
er over 90% blandt mænd i alle aldersgrupper
under 75 år og blandt kvinder under 65 år.
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstanden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er
andelen markant mindre blandt personer med

muslimsk kulturbaggrund end blandt personer
uden en sådan baggrund (OR=0,31).
Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,81)
og større blandt separerede/skilte (OR=1,56) end
blandt gifte/registrerede personer. Andelen er
mindre blandt singler end blandt personer i fast
parforhold (OR=0,74).
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt homoseksuelle mænd end blandt
heteroseksuelle mænd (OR=0,07) og markant
mindre blandt homoseksuelle kvinder end blandt
heteroseksuelle kvinder (OR=0,15).
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Tabel 3.36. Andel, der har givet håndsex til en person af det andet køn (seneste
syv dage)
Total

Procent
(vægtet)
20,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
52.249

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

24,9
14,9

1,95
1

(1,86-2,04)
(reference)

24.815
27.434

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

36,3
33,5
26,8
26,2
20,6
15,5
9,7

1,61
1,42
1,03
1
0,73
0,52
0,30

(1,43-1,80)
(1,28-1,57)
(0,93-1,14)
(reference)
(0,66-0,81)
(0,46-0,57)
(0,26-0,35)

2.112
3.113
3.940
4.641
4.687
4.091
2.231

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

27,5
19,4
16,3
15,4
9,6
7,6
5,4

2,08
1,32
1,07
1
0,58
0,45
0,32

(1,87-2,31)
(1,19-1,47)
(0,96-1,20)
(reference)
(0,51-0,66)
(0,38-0,53)
(0,24-0,42)

3.777
4.838
4.976
5.412
4.576
2.853
1.002

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

20,4
19,0
19,8
20,1
20,5

1
0,97
0,99
0,97
1,02

(reference)
(0,90-1,05)
(0,92-1,05)
(0,91-1,04)
(0,94-1,10)

15.738
7.282
11.063
11.958
6.208

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

20,0
22,9

1
0,82

(reference)
(0,64-1,05)

51.866
383

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

24,9
17,7
18,8
8,3

0,79
1
1,13
0,88

(0,74-0,85)
(reference)
(1,05-1,22)
(0,74-1,03)

17.003
26.761
6.370
2.115

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

23,9
6,4

1
0,17

(reference)
(0,15-0,18)

41.762
10.215

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

25,4
0,0
21,4

1
0,70

(reference)
(0,54-0,91)

23.565
279
398

Heteroseksuelle kvinder
14,9
1
(reference)
Homoseksuelle kvinder
0,0
Biseksuelle kvinder
21,8
1,11
(0,92-1,34)
Blandt personer, der nogensinde har givet håndsex til en person af det andet køn.

25.351
329
814
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Tid siden seneste håndsex givet til en person af det andet køn
”Hvornår skete det sidst?”
Dette spørgsmål blev stillet til 53.850 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde givet håndsex til
en person af det andet køn. Heraf svarede 3,0% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 52.249
respondenter ses i Figur 3.73.
Figur 3.73. Svarfordeling: Tid siden seneste håndsex givet til en person af det andet køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 20,0% af
mænd og kvinder, der nogensinde har givet
håndsex til en person af det andet køn, at de har
haft denne form for seksuel aktivitet inden for de
seneste syv dage.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel på personer
med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (24,9% v 14,9%, OR=1,95), og denne
forskel ses i alle aldersgrupper. For begge køn ses
den største andel blandt 15-24-årige (mænd:
36,3%, kvinder: 27,5%), hvorefter den falder og er
mindst blandt ≥75-årige (mænd: 9,7%, kvinder:
5,4%).
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,79)
og større blandt separerede/skilte (OR=1,13) end
blandt gifte/registrerede personer. Andelen er
markant mindre blandt singler end blandt personer
i fast parforhold (OR=0,17).
Seksuel identitet: Ingen af undersøgelsens
homoseksuelle mænd eller kvinder havde givet
håndsex til en person af det andet køn inden for de
seneste syv dage. Andelen er mindre blandt
biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle
mænd (OR=0,70).
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Tabel 3.37. Andel, der nogensinde har modtaget håndsex af en person af det
andet køn
Total

Procent
(vægtet)
91,3

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
57.677

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

91,7
90,9

1,05
1

(0,99-1,13)
(reference)

26.982
30.695

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

93,3
96,2
96,4
95,7
93,4
86,6
71,6

0,63
1,13
1,21
1
0,63
0,29
0,11

(0,50-0,78)
(0,89-1,43)
(0,96-1,51)
(reference)
(0,53-0,76)
(0,25-0,34)
(0,10-0,13)

2.233
3.236
4.125
4.902
5.054
4.576
2.856

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

95,2
96,0
95,9
94,7
92,6
84,9
71,7

1,10
1,35
1,32
1
0,69
0,31
0,14

(0,91-1,33)
(1,12-1,63)
(1,09-1,59)
(reference)
(0,59-0,81)
(0,27-0,36)
(0,12-0,17)

4.080
5.128
5.296
5.873
5.181
3.654
1.483

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

93,1
91,4
90,1
90,8
89,4

1
0,87
0,73
0,75
0,67

(reference)
(0,78-0,97)
(0,66-0,80)
(0,68-0,83)
(0,59-0,75)

17.061
8.103
12.294
13.256
6.963

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

91,3
90,4

1
0,42

(reference)
(0,30-0,58)

57.233
444

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

94,6
89,7
93,5
78,5

0,93
1
1,54
1,05

(0,83-1,05)
(reference)
(1,37-1,74)
(0,92-1,20)

18.180
30.038
6.885
2.574

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

92,1
88,5

1
0,74

(reference)
(0,69-0,81)

45.886
11.496

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

92,3
69,0
91,3

1
0,13
0,65

(reference)
(0,09-0,18)
(0,45-0,95)

25.387
417
424

(reference)
(0,10-0,21)
(0,67-1,33)

28.127
424
865

Heteroseksuelle kvinder
91,7
1
Homoseksuelle kvinder
74,1
0,15
Biseksuelle kvinder
95,0
0,94
Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.
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Håndsex modtaget af en person af det andet køn
”Har du nogensinde modtaget håndsex af en pige/kvinde med det formål at give dig orgasme (hendes
hånd ved dine kønsdele)?”
”Har du nogensinde modtaget håndsex af en dreng/mand med det formål at give dig orgasme (hans hånd
ved dine kønsdele)?”
Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde
haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at
de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 1,1% ”Ved ikke”, og
blandt de resterende 57.677 respondenter svarede 91,3%, at de nogensinde havde modtaget håndsex af en
person af det andet køn. Aldersfordelingen ses i Figur 3.74.
Figur 3.74. Andel i forskellige aldersgrupper, der har modtaget håndsex af en person af det andet køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 91,3% af
mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med
en person af det andet køn, at de nogensinde har
modtaget håndsex af en person af det andet køn.
Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd
og kvinder. Andelen er over 90% i alle
aldersgrupper under 65 år. Den mindste andel ses
blandt ≥75-årige (mænd: 71,6%, kvinder: 71,7%).
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er
andelen markant mindre blandt personer med

muslimsk kulturbaggrund end blandt personer
uden en sådan baggrund (OR=0,42).
Civilstand og partnerstatus: Andelen blandt
separerede/skilte er større end blandt
gifte/registrerede personer (OR=1,54). Andelen er
mindre blandt singler end blandt personer i fast
parforhold (OR=0,74).
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt homoseksuelle mænd (OR=0,13) og mindre
blandt biseksuelle mænd (OR=0,65) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er markant
mindre blandt homoseksuelle kvinder end blandt
heteroseksuelle kvinder (OR=0,15).
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Tabel 3.38. Andel, der har modtaget håndsex af en person af det andet køn
(seneste syv dage)
Total

Procent
(vægtet)
20,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
51.443

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

19,3
20,7

0,90
1

(0,86-0,94)
(reference)

23.927
27.516

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

31,1
25,3
18,4
19,4
15,9
12,1
8,4

1,88
1,41
0,94
1
0,79
0,58
0,38

(1,67-2,13)
(1,26-1,58)
(0,84-1,05)
(reference)
(0,70-0,88)
(0,51-0,65)
(0,32-0,46)

2.064
3.070
3.895
4.577
4.567
3.807
1.947

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

37,0
26,2
22,8
21,9
14,7
11,3
6,5

2,10
1,27
1,05
1
0,62
0,45
0,25

(1,91-2,31)
(1,16-1,40)
(0,96-1,16)
(reference)
(0,55-0,69)
(0,40-0,52)
(0,19-0,32)

3.846
4.803
4.951
5.344
4.577
2.951
1.044

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

20,5
19,0
19,9
19,8
20,7

1
0,98
1,00
0,96
1,04

(reference)
(0,90-1,05)
(0,93-1,06)
(0,90-1,02)
(0,96-1,12)

15.527
7.200
10.845
11.773
6.098

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

20,0
22,7

1
0,83

(reference)
(0,65-1,05)

51.057
386

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

25,3
17,1
19,3
7,8

0,83
1
1,14
0,69

(0,78-0,89)
(reference)
(1,06-1,22)
(0,58-0,82)

16.926
26.166
6.308
2.043

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

23,6
7,5

1
0,20

(reference)
(0,18-0,21)

41.063
10.110

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

19,5
0,0
20,5

1
0,95

(reference)
(0,72-1,26)

22.739
279
383

Heteroseksuelle kvinder
20,8
1
(reference)
Homoseksuelle kvinder
1,1
0,04
(0,01-0,26)
Biseksuelle kvinder
31,1
1,17
(0,99-1,39)
Blandt personer, der nogensinde har modtaget håndsex af en person af det andet køn.

25.416
313
814
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Tid siden seneste håndsex modtaget af en person af det andet køn
”Hvornår skete det sidst?”
Dette spørgsmål blev stillet til 52.911 respondenter, som oplyste, at de havde modtaget håndsex af en
person af det andet køn. Heraf svarede 2,8% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 51.443
respondenter ses i Figur 3.75.
Figur 3.75. Svarfordeling: Tid siden seneste håndsex modtaget af en person af det andet køn

Forekomst: I alt angiver 20,0% af mænd og
kvinder, der nogensinde har modtaget håndsex af
en person af det andet køn, at de har haft denne
form for seksuel aktivitet inden for de seneste syv
dage.
Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end
blandt kvinder (19,3% v 20,7%, OR=0,90). Den
største andel ses blandt 15-24-årige (mænd: 31,1%,
kvinder: 37,0%), hvorefter den falder og er mindst
blandt ≥75-årige (mænd: 8,4%, kvinder: 6,5%).
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,83)
og enker/enkemænd (OR=0,69) og større blandt
separerede/skilte (OR=1,14) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er markant
mindre blandt singler end blandt personer i fast
parforhold (OR=0,20).
Seksuel identitet: Ingen af undersøgelsens
homoseksuelle mænd og kun få homoseksuelle
kvinder (1,1%) havde modtaget håndsex af person
af det andet køn inden for de seneste syv dage.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskelle mellem
personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.
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Analsex med en person af det andet køn
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Tabel 3.39. Andel, der nogensinde har haft analsex med en person af det andet
køn
Total

Procent
(vægtet)
45,1

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
57.996

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

45,2
45,0

0,97
1

(0,94-1,01)
(reference)

27.102
30.894

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

32,8
56,2
64,4
58,1
45,1
29,3
14,1

0,35
0,93
1,31
1
0,59
0,30
0,12

(0,32-0,39)
(0,84-1,02)
(1,20-1,43)
(reference)
(0,55-0,64)
(0,27-0,33)
(0,10-0,13)

2.249
3.238
4.139
4.914
5.057
4.610
2.895

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

38,2
59,4
62,8
56,0
45,2
29,6
15,0

0,48
1,15
1,32
1
0,65
0,33
0,14

(0,45-0,53)
(1,06-1,24)
(1,22-1,43)
(reference)
(0,60-0,70)
(0,30-0,36)
(0,12-0,16)

4.106
5.142
5.313
5.901
5.215
3.697
1.520

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

49,5
45,2
42,3
43,2
42,4

1
0,91
0,78
0,79
0,79

(reference)
(0,85-0,96)
(0,74-0,82)
(0,75-0,83)
(0,74-0,84)

17.157
8.159
12.372
13.309
6.999

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

45,2
41,9

1
0,60

(reference)
(0,49-0,73)

57.545
451

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

49,7
41,0
59,4
20,7

1,21
1
2,08
0,94

(1,14-1,27)
(reference)
(1,96-2,21)
(0,84-1,05)

18.262
30.197
6.916
2.621

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

47,0
38,9

1
0,85

(reference)
(0,81-0,89)

46.096
11.600

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

45,8
6,9
61,4

1
0,07
1,70

(reference)
(0,04-0,12)
(1,37-2,12)

25.475
431
427

(reference)
(0,18-0,37)
(1,78-2,44)

28.283
435
873

Heteroseksuelle kvinder
45,7
1
Homoseksuelle kvinder
23,3
0,26
Biseksuelle kvinder
66,4
2,08
Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.
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Analsex med en person af det andet køn
”Har du nogensinde haft analsex med en pige/kvinde (din penis i hendes endetarm)?”
”Har du nogensinde haft analsex med en dreng/mand (hans penis i din endetarm)?”
Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde
haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at
de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og
blandt de resterende 57.996 respondenter svarede 45,1%, at de nogensinde havde haft analsex med en
person af det andet køn. Aldersfordelingen ses i Figur 3.76.
Figur 3.76. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft analsex med en person af det andet køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 45,1% af
mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med
en person af det andet køn, at de nogensinde har
haft analsex med en person af det andet køn.
Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd
og kvinder. For begge køns vedkommende ses den
største andel blandt 35-44-årige (mænd: 64,4%,
kvinder: 62,8%), hvorefter andelen falder og er
mindst blandt ≥75-årige (mænd: 14,1%, kvinder:
15,0%).
Bopælsregion: Andelen blandt personer i Region
Hovedstaden er større end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
personer uden en sådan baggrund (OR=0,60).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte (OR=1,21) og markant større blandt
separerede/skilte (OR=2,08) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er mindre
blandt singler end blandt personer i fast
parforhold (OR=0,85).
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt homoseksuelle mænd (OR=0,07) og større
blandt biseksuelle mænd (OR=1,70) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er markant
mindre blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,26)
og markant større blandt biseksuelle kvinder
(OR=2,08) end blandt heteroseksuelle kvinder.
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Tabel 3.40. Andel, der har haft analsex med en person af det andet køn
(seneste syv dage)
Total

Procent
(vægtet)
3,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
26.178

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

4,1
3,6

1,14
1

(1,00-1,31)
(reference)

11.691
14.487

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

6,6
4,7
4,6
4,7
2,6
1,0
0,8

1,43
0,99
0,98
1
0,53
0,21
0,16

(1,01-2,03)
(0,74-1,33)
(0,75-1,27)
(reference)
(0,38-0,74)
(0,12-0,38)
(0,05-0,51)

747
1.808
2.574
2.752
2.150
1.279
381

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

5,2
4,0
4,9
4,4
1,5
0,8
0,4

1,20
0,90
1,13
1
0,32
0,18
0,09

(0,90-1,60)
(0,70-1,17)
(0,89-1,44)
(reference)
(0,22-0,48)
(0,09-0,37)
(0,01-0,62)

1.585
3.007
3.224
3.160
2.233
1.039
239

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

3,6
3,6
3,9
4,0
4,3

1
1,02
1,07
1,08
1,16

(reference)
(0,82-1,27)
(0,89-1,30)
(0,90-1,30)
(0,93-1,45)

8.478
3.640
5.233
5.804
3.023

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

3,8
3,7

1
0,75

(reference)
(0,35-1,62)

25.994
184

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

4,5
2,9
4,9
1,8

1,10
1
1,78
1,69

(0,91-1,32)
(reference)
(1,48-2,14)
(0,92-3,09)

9.092
12.418
4.065
603

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

4,3
2,1

1
0,48

(reference)
(0,38-0,60)

21.321
4.706

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

4,1
0,0
5,0

1
1,19

(reference)
(0,64-2,20)

11.250
31
259

Heteroseksuelle kvinder
3,4
1
(reference)
Homoseksuelle kvinder
0,0
Biseksuelle kvinder
7,6
1,94
(1,37-2,76)
Blandt personer, der nogensinde har haft analsex med en person af det andet køn.

13.435
100
564
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Tid siden seneste analsex med en person af det andet køn
”Hvornår skete det sidst?”
Dette spørgsmål blev stillet til 26.688 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft analsex med
en person af det andet køn. Heraf svarede 2,0% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 26.178
respondenter ses i Figur 3.77.
Figur 3.77. Svarfordeling: Tid siden seneste analsex med en person af det andet køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 3,8% af mænd
og kvinder, der nogensinde har haft analsex med
en person af det andet køn, at de har haft denne
form for seksuel aktivitet inden for de seneste syv
dage.
Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd
og kvinder. Andelen er størst blandt 15-24-årige
(mænd: 6,6%, kvinder: 5,2%), hvorefter den falder
og er mindst blandt de ≥75-årige (mænd: 0,8%,
kvinder: 0,4%).
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskelle mellem
personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.
Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt separerede/skilte personer end blandt
gifte/registrerede personer(OR=1,78). Andelen er
markant mindre blandt singler end blandt personer
i fast parforhold (OR=0,48).
Seksuel identitet: Ingen af undersøgelsens
homoseksuelle mænd eller kvinder havde haft
analsex med en person af det andet køn inden for
de seneste syv dage. Andelen blandt biseksuelle
kvinder er større end blandt heteroseksuelle
kvinder (OR=1,94).
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Seksuel erfaring med en person af
samme køn

235

Tabel 3.41. Andel, der har haft mindst én sexpartner af samme køn
Total

Procent
(vægtet)
7,1

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
62.210

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

6,0
8,2

0,70
1

(0,66-0,75)
(reference)

29.111
33.099

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

4,6
8,1
9,2
6,7
6,1
3,6
2,6

0,68
1,24
1,42
1
0,92
0,52
0,37

(0,56-0,83)
(1,05-1,47)
(1,21-1,66)
(reference)
(0,78-1,08)
(0,43-0,63)
(0,29-0,48)

3.202
3.495
4.337
5.136
5.231
4.723
2.987

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

7,8
14,5
12,7
10,1
6,7
2,6
1,5

0,75
1,51
1,30
1
0,64
0,24
0,14

(0,66-0,86)
(1,34-1,70)
(1,15-1,47)
(reference)
(0,55-0,73)
(0,19-0,30)
(0,09-0,20)

5.418
5.399
5.498
6.053
5.359
3.793
1.579

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

9,3
6,7
6,1
6,0
5,6

1
0,76
0,67
0,64
0,61

(reference)
(0,69-0,84)
(0,61-0,74)
(0,59-0,70)
(0,54-0,68)

18.555
8.699
13.218
14.289
7.449

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

7,1
4,9

1
0,50

(reference)
(0,36-0,71)

61.498
712

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

9,6
4,8
9,7
2,0

2,02
1
2,01
0,72

(1,84-2,21)
(reference)
(1,83-2,20)
(0,55-0,95)

21.297
31.019
7.175
2.719

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

6,7
8,1

1
1,40

(reference)
(1,29-1,52)

47.458
14.413

3,2
96,0
68,0

1
909
77,0

(reference)
(524-1576)
(61,0-97,3)

26.749
949
480

5,9
92,0
62,1

1
183
28,6

(reference)
(109-309)
(24,3-33,7)

29.775
622
1.006

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
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Mindst én sexpartner af samme køn
”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex
mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,9% ”Ved
ikke”. Blandt de resterende 62.210 respondenter var der 6,0% af de mandlige respondenter, der svarede, at
de havde haft mindst én mandlig sexpartner, og 8,2% af de kvindelige respondenter, der svarede, at de
havde haft mindst én kvindelig sexpartner. Aldersfordelingen ses i Figur 3.78.
Figur 3.78. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft mindst én sexpartner af samme køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 7,1% af
befolkningen, at de siden de fyldte 15 år har haft
mindst én sexpartner af samme køn.
Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end
blandt kvinder (6,0% v 8,2%, OR=0,70). For mænd
er andelen størst blandt 35-44-årige (9,2%), mens
den for kvinder er størst blandt 25-34-årige
(14,5%). Herefter falder andelen og er mindst
blandt ≥75-årige (mænd: 2,6%, kvinder: 1,5%).
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
personer uden en sådan baggrund (OR=0,50).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
større blandt ugifte (OR=2,02) og separerede/skilte
(OR=2,01) og mindre blandt enker/enkemænd
(OR=0,72) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er større blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=1,40).
Seksuel identitet: Størstedelen af homoseksuelle
mænd og kvinder har haft mindst én sexpartner af
samme køn (mænd: 96,0%, kvinder: 92,0%).
Andelen er markant større blandt biseksuelle
mænd end blandt heteroseksuelle mænd
(OR=77,0) og markant større blandt biseksuelle
kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder
(OR=28,6).
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Debutalder ved sex med en person af samme køn
”Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en dreng/mand? Med sex mener vi oralsex, analsex
eller håndsex.”
”Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en pige/kvinde? Med sex mener vi vaginalsex,
oralsex, analsex eller håndsex.”
Det første spørgsmål blev stillet til 2.170 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft
sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til 3.293 kvindelige respondenter, som oplyste, at de
nogensinde havde haft sex med en kvinde. Af disse i alt 5.463 respondenter svarede 1,9% ”Ved ikke”.
Svarfordelingen blandt de resterende 5.389 respondenter ses i Figur 3.79.
Figur 3.79. Svarfordeling: Debutalder ved sex med en person af samme køn
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Antal sexpartnere af samme køn
”Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af hele dit liv?”
”Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af hele dit liv?”
Det første spørgsmål blev stillet til 2.170 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft
sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til 3.293 kvindelige respondenter, som oplyste, at de
nogensinde havde haft sex med en kvinde. Af disse i alt 5.463 respondenter svarede 2,9% ”Ved ikke”.
Svarfordelingen blandt de resterende 5.296 respondenter ses i Figur 3.80.
Figur 3.80. Svarfordeling: Antal sexpartnere af samme køn
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Seneste seksuelle aktivitet med en person af samme køn
”Hvornår skete det sidst?”
Den seneste seksuelle aktivitet med en person af samme køn er opgjort på baggrund af specifikke
spørgsmål om, hvornår respondenten sidst havde oralsex, håndsex eller (for mandlige respondenters
vedkommende) analsex med en person af samme køn. Disse spørgsmål blev stillet til 5.287 respondenter,
som oplyste, at de nogensinde havde haft mindst én af disse typer sex med en person af samme køn. Heraf
svarede 0,8% ”Ved ikke” på alle specifikke spørgsmål om, hvornår de sidst havde haft sex med en person af
samme køn. Svarfordelingen blandt de resterende 5.248 respondenter ses i Figur 3.81.
Figur 3.81. Svarfordeling: Tid siden seneste seksuelle aktivitet med en person af samme køn
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Onani

243

Tabel 3.42. Andel, der nogensinde har onaneret
Total

Procent
(vægtet)
91,5

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
62.027

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

96,1
86,8

3,82
1

(3,55-4,11)
(reference)

29.021
33.006

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

97,1
98,3
98,6
97,2
96,5
92,8
89,1

0,96
1,65
2,00
1
0,79
0,37
0,23

(0,73-1,28)
(1,19-2,29)
(1,45-2,76)
(reference)
(0,63-1,00)
(0,30-0,45)
(0,19-0,29)

3.210
3.488
4.337
5.139
5.215
4.687
2.945

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

83,5
94,0
95,0
94,1
89,7
79,3
66,3

0,32
1,00
1,19
1
0,55
0,24
0,12

(0,28-0,37)
(0,84-1,18)
(1,00-1,41)
(reference)
(0,48-0,63)
(0,21-0,28)
(0,11-0,15)

5.396
5.410
5.513
6.049
5.331
3.746
1.561

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

94,0
91,0
90,0
91,1
88,9

1
0,68
0,59
0,65
0,52

(reference)
(0,61-0,76)
(0,54-0,65)
(0,59-0,71)
(0,46-0,58)

18.523
8.679
13.173
14.244
7.408

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

91,7
75,7

1
0,17

(reference)
(0,14-0,21)

61.293
734

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

93,9
89,8
95,3
79,4

1,67
1
2,56
1,32

(1,48-1,89)
(reference)
(2,23-2,93)
(1,15-1,52)

21.300
30.885
7.158
2.684

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

91,8
90,4

1
1,18

(reference)
(1,09-1,27)

47.299
14.394

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

96,6
98,4
98,4

1
1,70
1,68

(reference)
(0,72-3,98)
(0,80-3,51)

26.645
949
484

88,2
95,5
95,2

1
2,03
2,35

(reference)
(1,07-3,85)
(1,68-3,30)

29.623
624
1.009

96,1
92,8
96,6

1
0,35
1,03

(reference)
(0,15-0,83)
(0,23-4,64)

28.880
116
74

86,8
90,4
88,0

1
1,20
1,04

(reference)
(0,66-2,20)
(0,63-1,71)

32.698
149
217

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

244

Nogensinde onaneret
”Har du nogensinde onaneret (uanset om du fik orgasme eller ej)?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,2% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 62.027 respondenter havde 91,5% nogensinde onaneret. Aldersfordelingen
ses i Figur 3.82.
Figur 3.82. Andel i forskellige aldersgrupper, der nogensinde har onaneret

Forekomst: I alt angiver en andel på 91,5% af
befolkningen, at de nogensinde har onaneret.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for
alder og køn er andelen større blandt ugifte
(OR=1,67) og enker/enkemænd (OR=1,32) og
markant større blandt separerede/skilte (OR=2,56)
end blandt gifte/registrerede personer, og andelen
er større blandt singler end blandt personer i fast
parforhold (OR=1,18).

Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (96,1% v 86,8%,
OR=3,82). Blandt mænd er andelen over 90% i alle
aldersgrupper under 75 år. Blandt kvinder er
andelen over 80% i alle aldersgrupper under 65 år.
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstanden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Andelen er markant lavere blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
personer uden en sådan baggrund (OR= 0,17).

Seksuel identitet: Efter jusering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig
seksuel identitet. Andelen er markant større blandt
homoseksuelle kvinder (OR=2,03) og biseksuelle
kvinder (OR=2,35) end blandt heteroseksuelle
kvinder.
Kønsidentitet: Efter justering for alder er andelen
markant mindre blandt transkvinder end blandt
cismænd (OR=0,35), mens der ikke ses nogen
forskel mellem ciskvinder, transmænd og
nonbinære kvinder.
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Onanihyppighed (seneste år)
”Hvor ofte har du onaneret det seneste år?”
Dette spørgsmål blev stillet til 57.202 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde onaneret. Heraf
svarede 2,0% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 56.047 respondenter ses i Figur 3.83.
Figur 3.83. Svarfordeling: Onanihyppighed det seneste år
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Tabel 3.43. Andel, der har onaneret mindst én gang om ugen (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
49,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
56.047

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

67,4
29,5

6,84
1

(6,54-7,15)
(reference)

27.375
28.672

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

91,1
88,7
81,7
69,3
56,7
36,3
20,7

4,50
3,48
1,98
1
0,58
0,25
0,12

(3,90-5,19)
(3,06-3,95)
(1,79-2,19)
(reference)
(0,53-0,63)
(0,23-0,28)
(0,10-0,13)

3.064
3.397
4.230
4.944
4.939
4.246
2.555

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

52,2
42,8
35,5
28,6
16,8
11,7
7,6

2,73
1,87
1,37
1
0,50
0,33
0,20

(2,50-2,98)
(1,72-2,04)
(1,26-1,50)
(reference)
(0,46-0,56)
(0,29-0,38)
(0,16-0,26)

4.425
5.036
5.153
5.532
4.637
2.863
1.026

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

52,5
48,1
46,9
49,2
48,0

1
0,90
0,77
0,82
0,79

(reference)
(0,84-0,96)
(0,72-0,81)
(0,77-0,86)
(0,74-0,84)

17.203
7.771
11.706
12.858
6.509

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

49,3
61,8

1
0,74

(reference)
(0,60-0,90)

55.520
527

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

66,8
37,9
44,5
17,9

1,76
1
1,78
1,35

(1,66-1,87)
(reference)
(1,66-1,90)
(1,18-1,55)

19.513
27.591
6.738
2.205

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

44,8
61,6

1
2,34

(reference)
(2,22-2,47)

42.933
12.806

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

67,0
89,3
89,3

1
3,55
3,36

(reference)
(2,55-4,94)
(2,43-4,66)

25.267
925
473

28,3
44,0
65,0

1
1,52
3,01

(reference)
(1,18-1,96)
(2,58-3,51)

25.983
592
951

67,2
62,3
81,2

1
0,38
2,04

(reference)
(0,22-0,66)
(1,06-3,91)

27.242
105
71

29,4
79,0
45,9

1
4,45
1,52

(reference)
(2,78-7,14)
(1,10-2,10)

28.406
132
192

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
Blandt personer, der nogensinde har onaneret.
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Onaneret mindst én gang om ugen (seneste år)
Blandt 56.047 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde onaneret, havde 49,4% onaneret mindst
én gang om ugen inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 3.84.
Figur 3.84. Andel i forskellige aldersgrupper, der har onaneret mindst én gang om ugen det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 49,4% af
personer, der nogensinde har onaneret, at de har
onaneret mindst én gang om ugen det seneste år.
Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (67,4% v 29,5%,
OR=6,84). Denne kønsforskel ses i alle
aldersgrupper. Andelen er størst blandt 15-24årige (mænd: 91,1%, kvinder: 52,2%), hvorefter
den falder og er mindst blandt ≥75-årige (mænd:
20,7%, kvinder: 7,6%).
Bopælsregion: Andelen blandt personer i Region
Hovedstaden er større end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er
andelen mindre blandt personer med muslimsk
kulturbaggrund end blandt personer uden en
sådan baggrund (OR=0,74).
Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,76),

separerede/skilte (OR=1,78) og enker/enkemænd
(OR=1,35) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er markant større blandt singler end
blandt personer i fast parforhold (OR=2,34).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=3,55) og
biseksuelle mænd (OR=3,36) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt
homoseksuelle kvinder (OR=1,52) og markant
større blandt biseksuelle kvinder (OR=3,01) end
blandt heteroseksuelle kvinder.
Kønsidentitet: Efter justering for alder er andelen
markant mindre blandt transkvinder (OR=0,38) og
markant større blandt nonbinære mænd (OR=2,04)
end blandt cismænd. Andelen er markant større
blandt transmænd (OR=4,45) og større blandt
nonbinære kvinder (OR=1,52) end blandt
ciskvinder.
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Spørgsmål om onani
”Er du enig eller uenig i følgende udsagn om onani?”
Spørgsmål om onani, der ikke forudsætter, at respondenten har en partner, blev stillet til 24.170
respondenter, som oplyste, at de havde onaneret inden for det seneste år. Spørgsmål om onani, der
forudsætter, at respondenten har en partner, blev stillet til 18.227 (75,4%) af de 24.170 respondenter, som
havde onaneret inden for det seneste år, og som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner eller
kæreste. Mellem 2,1% og 12,9% af respondenterne svarede ”Ved ikke” på de forskellige udsagn. Andelene
blandt de resterende mellem 16.420 og 23.382 respondenter, som er enige i de forskellige udsagn, ses i
Figur 3.85.
Figur 3.85. Andel, der er enig i forskellige udsagn om onani
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Pornografi
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Tabel 3.44. Andel, der nogensinde har set porno
Total

Procent
(vægtet)
80,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
62.226

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

92,9
67,3

7,43
1

(7,02-7,88)
(reference)

29.109
33.117

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

95,9
97,5
97,9
96,2
93,0
87,5
73,4

0,93
1,55
1,84
1
0,53
0,28
0,11

(0,74-1,18)
(1,18-2,03)
(1,41-2,41)
(reference)
(0,44-0,64)
(0,23-0,33)
(0,09-0,13)

3.217
3.492
4.337
5.144
5.237
4.707
2.975

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

68,9
83,3
83,8
79,1
67,8
48,5
29,4

0,59
1,32
1,37
1
0,56
0,25
0,11

(0,54-0,64)
(1,19-1,46)
(1,24-1,51)
(reference)
(0,51-0,61)
(0,23-0,27)
(0,10-0,13)

5.397
5.411
5.508
6.063
5.356
3.789
1.593

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

82,7
80,1
78,3
79,0
78,2

1
0,91
0,77
0,76
0,76

(reference)
(0,84-0,98)
(0,72-0,83)
(0,71-0,82)
(0,70-0,82)

18.534
8.715
13.227
14.292
7.458

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

80,1
73,8

1
0,40

(reference)
(0,33-0,48)

61.487
739

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

86,4
77,6
81,7
50,8

1,23
1
1,52
1,08

(1,14-1,33)
(reference)
(1,41-1,65)
(0,97-1,20)

21.337
30.992
7.170
2.727

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

81,5
76,2

1
0,91

(reference)
(0,86-0,96)

47.424
14.463

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

93,4
97,9
96,1

1
2,36
1,24

(reference)
(1,18-4,72)
(0,74-2,10)

26.698
951
487

68,0
86,3
91,0

1
2,06
3,63

(reference)
(1,43-2,95)
(2,83-4,66)

29.684
625
1.007

92,9
91,5
96,9

1
0,48
2,10

(reference)
(0,21-1,09)
(0,44-9,92)

28.969
118
74

67,2
90,7
80,0

1
3,21
1,73

(reference)
(1,79-5,74)
(1,15-2,59)

32.808
151
219

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Nogensinde set porno
”Har du nogensinde set porno alene eller sammen med ét eller flere andre mennesker (fx pornofilm,
pornoblade eller porno på internettet)?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,8% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 62.226 respondenter svarede 80,0%, at de nogensinde havde set porno.
Aldersfordelingen ses i Figur 3.86.
Figur 3.86. Andel i forskellige aldersgrupper, der nogensinde har set porno

Forekomst: I alt angiver en andel på 80,0% af
befolkningen, at de nogensinde har set porno alene
eller sammen med andre.
Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (92,9% v 67,3%,
OR=7,43), og kønsforskellen ses i alle
aldersgrupper. For begge køn ses den største andel
blandt 35-44-årige (mænd: 97,9%. kvinder: 83,8%),
mens den mindste andel ses blandt ≥75-årige
(mænd: 73,4%, kvinder: 29,4%).
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Andelen er markant mindre
blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end
blandt personer uden en sådan baggrund
(OR=0,40).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte (OR=1,23) og separerede/skilte
(OR=1,52) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er mindre blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=0,91).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd end blandt
heteroseksuelle mænd (OR=2,36). Andelen er
markant større blandt homoseksuelle kvinder
(OR=2,06) og biseksuelle kvinder (OR=3,63) end
blandt heteroseksuelle kvinder.
Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem cismænd,
transkvinder og nonbinære mænd. Andelen er
markant større blandt transmænd (OR=3,21) og
større blandt nonbinære kvinder (OR=1,73) end
blandt ciskvinder.
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Pornoforbrug (seneste år)
”Hvor ofte har du set porno inden for seneste år?”
Dette spørgsmål blev stillet til 50.490 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde set porno. Heraf
svarede 1,4% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 49.819 respondenter ses i Figur 3.87.
Figur 3.87. Svarfordeling: Pornoforbrug det seneste år
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Tabel 3.45. Andel, som har set porno mindst én gang om ugen (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
35,3

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
49.819

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

54,9
8,5

21,6
1

(20,3-23,0)
(reference)

26.490
23.329

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

83,7
76,8
67,7
51,2
38,1
23,9
15,1

4,90
3,17
2,00
1
0,59
0,30
0,17

(4,36-5,50)
(2,86-3,50)
(1,83-2,19)
(reference)
(0,54-0,64)
(0,27-0,33)
(0,15-0,19)

3.008
3.379
4.197
4.898
4.810
4.053
2.145

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

22,6
14,0
7,9
4,7
1,5
0,8
0,8

5,89
3,28
1,74
1
0,30
0,16
0,16

(5,01-6,94)
(2,78-3,88)
(1,45-2,08)
(reference)
(0,22-0,41)
(0,09-0,27)
(0,06-0,43)

3.667
4.455
4.554
4.720
3.577
1.856
500

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

36,8
34,1
33,4
35,7
34,9

1
0,94
0,80
0,86
0,85

(reference)
(0,86-1,01)
(0,75-0,86)
(0,80-0,92)
(0,78-0,92)

15.300
6.931
10.402
11.339
5.847

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

35,1
44,0

1
0,79

(reference)
(0,62-1,00)

49.304
515

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

49,5
25,5
26,5
10,2

1,60
1
1,45
1,01

(1,49-1,72)
(reference)
(1,33-1,57)
(0,85-1,19)

17.822
24.377
5.964
1.656

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

30,8
47,6

1
2,03

(reference)
(1,91-2,17)

38.501
11.036

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

54,2
80,3
82,5

1
3,10
3,48

(reference)
(2,33-4,13)
(2,63-4,61)

24.418
922
462

7,3
18,2
29,9

1
2,10
3,17

(reference)
(1,44-3,07)
(2,66-3,78)

20.966
533
902

54,7
40,0
68,1

1
0,27
1,44

(reference)
(0,16-0,46)
(0,78-2,62)

26.360
105
71

8,4
63,8
19,3

1
9,25
1,75

(reference)
(6,14-13,9)
(1,10-2,79)

23.094
134
172

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
Blandt personer, der nogensinde har set porno.
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Set porno mindst én gang om ugen (det seneste år)
Blandt 49.819 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde set porno, havde 35,3% set porno
mindst én gang om ugen inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 3.88.
Figur 3.88. Andel i forskellige aldersgrupper, der har set porno
mindst én gang om ugen det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 35,3% af
personer, der nogensinde har set porno, at de har
set porno mindst én gang om ugen inden for det
seneste år.
Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (54,9% v 8,5%, OR=21,6),
og kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. For
begge køn ses den største andel blandt 15-24-årige
(mænd: 83,7%, kvinder: 22,6), hvorefter andelen
falder markant og er mindst blandt ≥75-årige
(mænd: 15,1%, kvinder 0,8%).
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer
i Region Syddanmark (OR=0,80), Region
Midtjylland (OR=0,86) og Region Nordjylland
(OR=0,85) end i blandt personer i Region
Hovedstanden.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder
ses der ingen sikker forskel mellem personer med
og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,60)
og separerede/skilte (OR=1,45) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er markant
større blandt singler end blandt personer i fast
parforhold (OR=2,03).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=3,10) og
biseksuelle mænd (OR=3,48) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er ligeledes
markant større blandt homoseksuelle kvinder
(OR=2,10) og biseksuelle kvinder (OR=3,17) end
blandt heteroseksuelle kvinder.
Kønsidentitet: Andelen er markant mindre blandt
transkvinder end blandt cismænd (OR=0,27).
Andelen er markant større blandt transmænd
(OR=9,25) og større blandt nonbinære kvinder
(OR=1,75) end blandt ciskvinder.
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Spørgsmål om porno
”Er du enig eller uenig i følgende udsagn om porno?”
Spørgsmål om porno, der ikke forudsætter, at respondenten har en partner, blev stillet til 15.558
respondenter, som oplyste, at de havde set porno inden for det seneste år. Spørgsmål om porno, der
forudsætter, at respondenten har en partner, blev stillet til 11.589 (74,5%) af de 15.558 respondenter, som
havde set porno inden for det seneste år, og som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner eller
kæreste. Mellem 1,6% og 9,1% af respondenterne svarede ”Ved ikke” på de forskellige udsagn. Andelene
blandt de resterende mellem 10.836 og 15.142 respondenter, som er enige i de forskellige udsagn, ses i
Figur 3.89.
Figur 3.89. Andel, der er enig i forskellige udsagn om porno
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Specifikke seksuelle erfaringer og
fantasier
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Specifikke seksuelle erfaringer og fantasier (seneste år)
”Seksuelle erfaringer og fantasier varierer meget fra person til person. Hvilke af følgende erfaringer og
fantasier har du haft inden for det seneste år?”
Dette spørgsmål om i alt otte forskellige seksuelle erfaringer og fantasier blev stillet til en uselekteret
gruppe af 31.808 respondenter. Heraf svarede mellem 1,7% og 2,3% ”Ved ikke” på de forskellige seksuelle
erfaringer og fantasier. Svarfordelingen blandt de resterende mellem 31.102 og 31.277 respondenter ses i
Figur 3.90a-3.97a. I Figur 3.90b-3.95b ses andelen i forskellige aldersgrupper, der har prøvet den
pågældende seksuelle aktivitet inden for det seneste år.
”At bruge sexlegetøj (fx dildo eller vibrator)”
Figur 3.90a. Svarfordeling

Figur 3.90b. Andel, der har prøvet
den pågældende seksuelle aktivitet det seneste år

”At deltage i seksuelle rollespil eller lege med særlig beklædning (fx blonder, læder eller latex)”
Figur 3.91b. Andel, der har prøvet
Figur 3.91a. Svarfordeling
den pågældende seksuelle aktivitet det seneste år

264

”At deltage i seksuelle bindelege eller lege med dominans og underkastelse”
Figur 3.92b. Andel, der har prøvet
Figur 3.92a. Svarfordeling
den pågældende seksuelle aktivitet det seneste år

”At have sex med flere personer samtidig”
Figur 3.93a. Svarfordeling

”At have sex i en swingerklub/sexklub”
Figur 3.94a. Svarfordeling

Figur 3.93b. Andel, der har prøvet
den pågældende seksuelle aktivitet det seneste år

Figur 3.94b. Andel, der har prøvet
den pågældende seksuelle aktivitet det seneste år

265

”At blive stimuleret seksuelt i eller ved anus (endetarmen)”
Figur 3.95b. Andel, der har prøvet
Figur 3.95a. Svarfordeling
den pågældende seksuelle aktivitet det seneste år

”At have sex med en person under 15 år”
Figur 3.96a. Svarfordeling

”At have sex med dyr”
Figur 3.97a. Svarfordeling
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Søgning efter en sexpartner på
internettet
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Tabel 3.46. Andel, der nogensinde har søgt efter en sexpartner på internettet
Total

Procent
(vægtet)
15,3

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
30.008

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

22,2
8,6

3,08
1

(2,86-3,32)
(reference)

14.024
15.984

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

25,7
37,5
36,0
23,7
15,1
7,6
4,8

1,12
1,93
1,81
1
0,57
0,27
0,16

(0,95-1,32)
(1,68-2,23)
(1,58-2,07)
(reference)
(0,49-0,66)
(0,22-0,32)
(0,12-0,21)

1.164
1.670
2.151
2.571
2.634
2.359
1.475

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

11,6
15,2
13,1
10,4
5,1
3,1
1,7

1,13
1,54
1,30
1
0,46
0,27
0,15

(0,94-1,36)
(1,30-1,82)
(1,09-1,54)
(reference)
(0,37-0,57)
(0,20-0,37)
(0,08-0,26)

2.139
2.590
2.742
3.065
2.696
1.943
809

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

18,2
15,0
13,5
14,2
13,5

1
0,88
0,75
0,75
0,76

(reference)
(0,78-0,99)
(0,68-0,83)
(0,68-0,82)
(0,67-0,86)

8.878
4.211
6.416
6.875
3.628

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

15,1
26,9

1
1,27

(reference)
(0,95-1,71)

29.756
252

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

24,3
7,2
23,6
6,4

3,23
1
4,90
3,41

(2,91-3,58)
(reference)
(4,40-5,45)
(2,69-4,31)

9.407
15.584
3.611
1.406

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

12,7
23,3

1
2,70

(reference)
(2,48-2,94)

23.828
6.024

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

20,7
78,0
62,3

1
13,9
5,86

(reference)
(9,85-19,7)
(4,28-8,02)

12.902
481
226

7,9
24,9
35,7

1
2,97
4,92

(reference)
(1,98-4,47)
(3,93-6,16)

14.540
305
463

22,0
51,4
39,3

1
3,10
2,39

(reference)
(1,60-5,97)
(1,05-5,45)

13.946
60
32

Ciskvinder
8,6
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
32,9
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
15,8
Blandt personer, der nogensinde har haft sex med andre.

1
3,32
1,83

(reference)
(1,83-6,02)
(1,03-3,27)

15.868
56
90

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
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Søgning efter en sexpartner på internettet
”Har du nogensinde søgt efter en sexpartner på internettet?”
Dette spørgsmål blev stillet til 30.127 respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre. Heraf
svarede 0,4% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 30.008 respondenter havde 15,3% nogensinde søgt efter
en sexpartner på internettet. Aldersfordelingen ses i Figur 3.98.
Figur 3.98. Andel i forskellige aldersgrupper, der nogensinde har søgt efter en sexpartner på internettet

Forekomst: I alt angiver en andel på 15,3% af
personer, der har haft sex med andre, at de
nogensinde har søgt efter en sexpartner på
internettet.
Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (22,2% v 8,6%, OR=3,08),
og kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. Den
største andel ses for begge køn blandt 25-34-årige,
hvorefter andelen falder. Andelen er mindst blandt
≥75-årige (mænd: 4,8%, kvinder: 1,7%).
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder
ses der ingen sikker forskel på personer med og
uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen markant større blandt ugifte
(OR=3,23), separerede/skilte (OR=4,90) og
enker/enkemænd (OR=3,41) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er markant
større blandt singler end blandt personer i fast
parforhold (OR=2,70).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=13,9) og
biseksuelle mænd (OR=5,86) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er ligeledes
markant større blandt homoseksuelle kvinder
(OR=2,97) og biseksuelle kvinder (OR=4,92) end
blandt heteroseksuelle kvinder.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder (OR=3,10) og nonbinære mænd
(OR=2,39) end blandt cismænd. Andelen er
markant større blandt transmænd (OR=3,32) og
større blandt nonbinære kvinder (OR=1,83) end
blandt ciskvinder

271

Søgning efter sexpartner på internettet (seneste fire uger)
”Hvornår har du sidst søgt efter en sexpartner på internettet?”
Dette spørgsmål blev stillet til 4.477 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde søgt efter en
sexpartner på internettet. Heraf svarede 1,2% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 4.422 respondenter
svarede 17,0%, at de havde søgt efter en sexpartner på internettet inden for de seneste fire uger.
Aldersfordelingen ses i Figur 3.99.
Figur 3.99. Andel i forskellige aldersgrupper, der har søgt
efter en sexpartner på internettet inden for de seneste fire uger
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KAPITEL 4
Køn og krop
Menneskers seksualitet hænger tæt sammen med synet på deres egen krop, og utilfredshed,
mindreværdsfølelser eller direkte kropslig mistrivsel er dårlige udgangspunkter for seksuelle oplevelser,
såvel i enerum som sammen med andre.
I dette kapitel præsenteres et bud på udbredelsen af forskellige kønsidentiteter (ciskønnede, transkønnede
og nonbinære) i den danske befolkning. Kapitlet handler desuden om synet på krop og udseende, både
generelt og i relation til kønsorganer og bryster. For kvindelige respondenters vedkommende belyses
erfaringer med både kosmetisk og medicinsk brystkirurgi, mens der for mandlige respondenters
vedkommende ses nærmere på udbredelsen af kosmetisk og/eller funktionelt generende krumninger af
penis (”krummerik”). Også mandlige respondenters vurdering af deres omskæringsstatus belyses.
Kapitlet præsenterer endvidere resultater vedrørende oplevelsen af kønskonformitet i barneårene. Nogle
børn og unge føler, at de falder uden for de herskende kønsnormer for udseende og/eller adfærd, og
følelsen af kønslig ”anderledeshed” kan for nogle være en kilde til mistrivsel. Endelig giver kapitlet et bud
på forekomsten af variationer i biologiske kønskarakteristika.
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Kønsidentitet
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Kønsidentitet
”Hvilket køn blev du tildelt ved fødslen?”
”Hvilket køn opfatter du dig som i dag?”
”Opfatter du dig som transperson?”
”Har du skiftet juridisk køn?”
Som beskrevet i kapitel 2 er klassifikation af kønsidentitet foretaget på baggrund af respondenternes CPRkøn samt deres svar på ovenstående fire spørgsmål (se Tabel 2.10). De to første spørgsmål blev stillet til en
uselekteret gruppe af 62.675 respondenter, og de to sidste spørgsmål blev stillet til respondenter, der
ifølge svarene på de to første spørgsmål ikke var ciskønnede. Af de i alt 62.675 respondenter svarede 164
(0,3%) på en sådan måde, at deres kønsidentitet ikke kunne klassificeres, og en nærmere gennemgang af
disse respondenters svar tydede på, at der i langt de fleste tilfælde var tale om ciskønnede respondenter.
Den samlede fordeling af kønsidentitet blandt de resterende 62.511 respondenter ses i Figur 4.01.
Fordelingen af kønsidentitet opdelt på tildelt køn ved fødslen kan ses i Appendiks E.
Figur 4.01. Andele af befolkningen med forskellige kønsidentiteter

Note: Kønsidentitetsfordelingen i Figur 4.01 og Figur 4.02 samt analyserne i Tabel 4.01 er beregnet på baggrund af besvarelser fra
62.511 respondenter med klassificerbar kønsidentitet ud af i alt 62.675 respondenter, der blev udtrukket ved hjælp af et
tilfældighedsprincip til den samlede rapportstikprøve. Alle rapportens øvrige resultater i kapitel 3-8 og 11 vedrørende sexlivs-,
livsstils- og helbredsindikatorer opdelt på kønsidentitet er opnået på baggrund af besvarelser fra 62.789 respondenter med
klassificerbar kønsidentitet (eller undergrupper heraf), bestående af besvarelser fra 62.511 respondenter i den samlede
rapportstikprøve plus besvarelser fra 278 respondenter fra en ekstra stikprøve, personnummerskiftstikprøven.
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Tabel 4.01. Andel, der er transkønnede eller nonbinære
Total

Procent
(vægtet)
0,54

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
62.511

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

0,39
0,68

0,56
1

(0,43-0,71)
(reference)

29.189
33.322

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-34 år
35-54 år
≥55 år

0,67
0,26
0,27

2,55
1
1,02

(1,49-4,35)
(reference)
(0,59-1,78)

6.714
9.480
12.995

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-34 år
35-54 år
≥55 år

1,38
0,48
0,34

2,89
1
0,70

(2,07-4,05)
(reference)
(0,45-1,09)

10.888
11.580
10.854

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

0,54
0,61
0,53
0,48
0,56

1
1,27
1,05
0,91
1,10

(reference)
(0,88-1,84)
(0,76-1,46)
(0,66-1,27)
(0,75-1,63)

18.619
8.740
13.296
14.367
7.489

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

0,51
1,80

1
2,11

(reference)
(1,22-3,65)

61.758
753

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

0,99
0,18
0,44
0,37

4,75
1
2,47
1,78

(3,18-7,11)
(reference)
(1,57-3,89)
(0,93-3,42)

21.430
31.147
7.190
2.744

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

0,35
1,00

1
2,28

(reference)
(1,79-2,91)

47.597
14.572

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

0,16
1,90
3,83

1
12,1
24,9

(reference)
(5,36-27,5)
(13,3-46,4)

26.767
950
483

0,30
8,86
4,92

1
29,5
14,3

(reference)
(17,2-50,5)
(9,60-21,4)

29.856
625
1.011

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
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Transkønnede og nonbinære personer
Blandt 62.511 respondenter med klassificerbar kønsidentitet svarede 356 respondenter (0,54%) på en
sådan måde, at de kunne klassificeres som transkønnede (0,10%) eller nonbinære (0,44%).
Aldersfordelingen ses i Figur 4.02.
Figur 4.02. Andel af befolkningen i forskellige aldersgrupper, der er transkønnede eller nonbinære

Forekomst: I alt kan en andel på 0,54% af
befolkningen klassificeres som transkønnede eller
nonbinære, heraf 0,05% transmænd, 0,05%
transkvinder, 0,14% nonbinære mænd og 0,30%
nonbinære kvinder.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
større blandt ugifte (OR=4,75) og separerede/skilte
(OR=2,47) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er markant større blandt singler end
blandt personer i fast parforhold (OR=2,28).

Køn og alder: Andelen blandt CPR-mænd er mindre Seksuel identitet: Andelen er markant større
end blandt CPR-kvinder (0,39% v 0,68%, OR=0,56). blandt homoseksuelle mænd (1,90%) og
Andelen er størst blandt 15-34-årige.
biseksuelle mænd (3,83%) end blandt
heteroseksuelle mænd (0,16%). Andelen er
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
ligeledes markant større blandt homoseksuelle
Kulturbaggrund: Andelen blandt personer med
kvinder (8,86%) og biseksuelle kvinder (4,92%) end
muslimsk kulturbaggrund er markant større end
blandt heteroseksuelle kvinder (0.30%).
blandt personer uden en sådan baggrund
(OR=2,11).
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Kønskonformitet
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Kønskonformitet som barn og ung
”Hvor godt eller dårligt passer følgende udsagn på dig: Som barn eller ung havde jeg svært ved at leve op
til andres forestilling om ”en rigtig dreng”? Udsagnet passer …”
”Hvor godt eller dårligt passer følgende udsagn på dig: Som barn eller ung havde jeg svært ved at leve op
til andres forestilling om ”en rigtig pige”? Udsagnet passer …”
Det første spørgsmål om manglende kønskonformitet blev stillet til 14.448 respondenter, som oplyste, at
de var blevet tildelt hankøn ved fødslen, og det andet spørgsmål blev stillet til 16.354 respondenter, som
oplyste at de var blevet tildelt hunkøn ved fødslen. Heraf svarede i alt 7,9% ”Ved ikke”. Svarfordelingen
blandt de resterende 28.548 respondenter ses i Figur 4.03.
Figur 4.03. Svarfordeling: Hvor godt passer udsagnet om
manglende kønskonformitet som barn eller ung?

285

Tabel 4.02. Andel, der har oplevet manglende kønskonformitet som barn
eller ung
Total

Procent
(vægtet)
19,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
28.548

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

16,8
21,2

0,76
1

(0,71-0,81)
(reference)

13.424
15.124

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

15,7
14,9
12,3
13,5
15,3
22,4
30,8

1,19
1,12
0,89
1
1,16
1,84
2,85

(0,99-1,45)
(0,93-1,35)
(0,74-1,08)
(reference)
(0,98-1,37)
(1,57-2,17)
(2,40-3,37)

1.434
1.620
2.030
2.428
2.403
2.159
1.350

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

21,2
22,0
20,1
19,1
19,3
21,1
28,7

1,14
1,20
1,07
1
1,01
1,13
1,70

(0,99-1,31)
(1,04-1,38)
(0,92-1,23)
(reference)
(0,88-1,17)
(0,97-1,33)
(1,39-2,09)

2.524
2.576
2.544
2.763
2.421
1.623
673

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

17,7
21,1
18,9
18,9
20,3

1
1,22
1,07
1,07
1,17

(reference)
(1,10-1,35)
(0,97-1,17)
(0,98-1,17)
(1,05-1,31)

8.589
3.984
5.989
6.585
3.401

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

18,9
24,8

1
1,52

(reference)
(1,17-1,97)

28.235
313

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

18,6
18,1
21,0
26,1

1,24
1
1,24
1,01

(1,12-1,37)
(reference)
(1,11-1,37)
(0,85-1,20)

9.836
14.287
3.269
1.156

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

18,0
21,7

1
1,21

(reference)
(1,12-1,31)

21.870
6.526

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

15,2
54,6
24,9

1
7,76
2,06

(reference)
(5,76-10,5)
(1,47-2,89)

12.332
439
235

19,4
57,5
43,6

1
5,95
3,41

(reference)
(4,19-8,45)
(2,77-4,19)

13.567
298
471

16,7
68,3
53,0

1
12,5
6,01

(reference)
(6,34-24,8)
(2,98-12,1)

13.372
51
37

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

Ciskvinder
21,0
1
(reference)
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
91,3
40,2
(18,8-86,0)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
55,6
4,93
(3,21-7,57)
Blandt personer, der ikke svarede ”Ved ikke” på spørgsmålet om, hvilket køn de var blevet tildelt ved fødslen.
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14.990
78
110

Manglende kønskonformitet som barn eller ung
Blandt 28.548 respondenter, som oplyste, at de blev tildelt hankøn eller hunkøn ved fødslen, svarede
19,0%, at udsagnet om manglende kønskonformitet passede godt eller særdeles godt på dem.
Aldersfordelingen ses i Figur 4.04.
Figur 4.04. Andel i forskellige aldersgrupper, der har oplevet
manglende kønskonformitet som barn eller ung

Forekomst: I alt angiver en andel på 19,0%, at et
udsagn om manglende kønskonformitet som barn
eller ung passer godt eller særdeles godt på dem.
Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end
blandt kvinder (16,8% v 21,2%, OR=0,76), og
kønsforskellen ses i alle aldersgrupper under 65 år.
For mænd ses den mindste andel blandt 35-44årige (12,3%), og for kvinder ses den mindste andel
blandt 45-54-årige (19,1%). For begge køn ses den
største andel blandt ≥75-årige (mænd: 30,8%,
kvinder: 28,7%).
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Sjælland (OR=1,22) og Region Nordjylland
(OR=1,17) end blandt personer i Region
Hovedstaden.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,24)
og separerede/skilte (OR=1,24) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er større
blandt singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=1,21).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=7,76) og
biseksuelle mænd (OR=2,06) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er ligeledes
markant større blandt homoseksuelle kvinder
(OR=5,95) og biseksuelle kvinder (OR=3,41) end
blandt heteroseksuelle kvinder.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder (OR=12,5) og nonbinære mænd
(OR=6,01) end blandt cismænd. Andelen er
Kulturbaggrund: Andelen er større blandt personer
ligeledes markant større blandt transmænd
med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer
(OR=40,2) og nonbinære kvinder (OR=4,93) end
uden en sådan baggrund (OR=1,52).
blandt ciskvinder.
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Variationer i biologiske
kønskarakteristika
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Tabel 4.03. Andel, der har fået konstateret variationer i biologiske
kønskarakteristika
Total

Procent
(vægtet)
1,1

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
61.714

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

1,3
0,9

1,40
1

(1,19-1,64)
(reference)

28.772
32.942

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

1,2
1,4
0,9
1,2
1,4
1,4
1,8

1,05
1,23
0,78
1
1,20
1,24
1,52

(0,68-1,60)
(0,83-1,84)
(0,50-1,20)
(reference)
(0,83-1,73)
(0,86-1,80)
(1,03-2,24)

3.096
3.426
4.289
5.086
5.195
4.697
2.983

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

1,3
1,7
1,1
0,8
0,8
0,2
0,5

1,70
2,13
1,43
1
1,00
0,22
0,68

(1,15-2,50)
(1,47-3,09)
(0,96-2,13)
(reference)
(0,65-1,55)
(0,09-0,52)
(0,34-1,36)

5.295
5.345
5.476
6.019
5.370
3.822
1.615

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

1,2
1,1
1,2
1,0
0,9

1
1,01
1,07
0,88
0,79

(reference)
(0,78-1,30)
(0,86-1,33)
(0,70-1,10)
(0,59-1,06)

18.410
8.629
13.113
14.183
7.379

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

1,1
2,1

1
1,71

(reference)
(1,03-2,85)

60.985
729

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

1,3
1,0
1,1
0,7

1,21
1
1,22
0,75

(0,93-1,57)
(reference)
(0,95-1,58)
(0,47-1,21)

20.916
30.947
7.120
2.731

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

1,0
1,3

1
1,29

(reference)
(1,07-1,55)

47.168
14.219

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

1,3
1,8
1,6

1
1,48
1,28

(reference)
(0,71-3,11)
(0,60-2,73)

26.421
926
474

0,8
3,3
2,6

1
3,23
2,40

(reference)
(1,50-6,93)
(1,49-3,87)

29.587
614
977

1,3
4,4
1,1

1
3,54
0,83

(reference)
(1,18-10,6)
(0,12-6,03)

28.642
100
68

0,9
8,1
5,5

1
6,53
5,39

(reference)
(3,27-13,0)
(2,62-11,1)

32.657
133
204

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Variationer i biologiske kønskarakteristika
”Har du som barn, ung eller voksen fået konstateret variationer i dine kønsorganer, kromosomer eller
hormoner, så de ikke svarer til det typiske for hankøn eller hunkøn?”
”Opfatter du dig som interkønnet?”
Det første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,7% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 61.714 respondenter svarede 1,1%, at de havde fået konstateret variationer
i deres biologiske kønskarakteristika, så de ikke svarer til det typiske for hankøn eller hunkøn.
Aldersfordelingen ses i Figur 4.05. Det andet spørgsmål blev stillet til 716 respondenter, som svarede, at de
havde fået konstateret variationer i deres biologiske kønskarakteristika. Heraf svarede 4,1% ”Ved ikke”, og
blandt de resterende 688 respondenter svarede 13 (1,7%), at de opfattede sig som interkønnede.
Figur 4.05. Andel i forskellige aldersgrupper, som har fået konstateret variationer i kønsorganer,
kromosomer eller hormoner, så de ikke svarer til det typiske for hankøn eller hunkøn

Forekomst: I alt angiver en andel på 1,1% af
befolkningen, at de har fået konstateret variationer
i deres biologiske kønskarakteristika, så de ikke
svarer til det typiske for hankøn eller hunkøn. Kun
et lille mindretal (1,7%) af disse personer, svarende
til i størrelsesordenen 0,2 promille af befolkningen,
opfatter sig som interkønnede.
Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (1,3% v 0,9%, OR=1,40). Den største
andel ses blandt ≥75-årige mænd (1,8%) og blandt
25-34-årige kvinder (1,7%).
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Kulturbaggrund: Andelen er større blandt personer
med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer

uden en sådan baggrund (OR=1,71).
Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle
mellem personer i forskellige civilstandsgrupper.
Andelen er større blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=1,29).
Seksuel identitet: Der ses ingen forskelle mellem
mænd med forskellig seksuel identitet. Andelen er
markant større blandt homoseksuelle kvinder
(OR=3,23) og biseksuelle kvinder (OR=2,40) end
blandt heteroseksuelle kvinder.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder end blandt cismænd (OR=3,54) og
ligeledes markant større blandt transmænd
(OR=6,53) og nonbinære kvinder (OR=5,39) end
blandt ciskvinder.

291

292

Tilfredshed med udseende
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Tilfredshed med udseende
”Hvor tilfreds er du generelt med dit udseende?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf svarede 0,4% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 30.776 respondenter ses i Figur 4.06.
Figur 4.06. Svarfordeling: Tilfredshed med udseende
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Tabel 4.04. Andel, der er utilfredse eller særdeles utilfredse med deres
udseende
Total
Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

Procent
(vægtet)
8,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
30.776

5,7
10,7

0,48
1

(0,44-0,53)
(reference)

14.426
16.350

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

9,2
9,7
8,0
4,5
3,8
1,7
1,0

2,15
2,26
1,84
1
0,84
0,35
0,22

(1,64-2,81)
(1,74-2,94)
(1,42-2,39)
(reference)
(0,62-1,13)
(0,24-0,52)
(0,12-0,37)

1.590
1.729
2.151
2.535
2.573
2.342
1.506

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

17,7
14,5
14,2
11,1
8,6
4,0
2,6

1,73
1,36
1,33
1
0,76
0,34
0,21

(1,47-2,03)
(1,15-1,61)
(1,12-1,57)
(reference)
(0,63-0,91)
(0,26-0,44)
(0,13-0,35)

2.670
2.728
2.712
2.966
2.654
1.833
787

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

8,0
8,4
8,4
8,0
8,5

1
1,19
1,14
1,03
1,14

(reference)
(1,03-1,38)
(1,01-1,29)
(0,91-1,17)
(0,98-1,32)

9.178
4.315
6.522
7.087
3.674

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

8,2
9,7

1
0,74

(reference)
(0,52-1,07)

30.423
353

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

12,6
5,2
7,0
3,2

1,75
1
1,25
1,13

(1,54-1,98)
(reference)
(1,07-1,46)
(0,78-1,62)

10.576
15.372
3.526
1.302

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

6,6
12,5

1
1,87

(reference)
(1,69-2,07)

23.438
7.169

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

5,2
14,1
17,6

1
2,43
3,25

(reference)
(1,56-3,79)
(2,22-4,75)

13.238
454
245

10,4
11,9
21,9

1
0,94
1,73

(reference)
(0,54-1,63)
(1,36-2,20)

14.620
309
504

5,6
40,0
34,1

1
8,76
7,87

(reference)
(4,48-17,1)
(3,87-16,0)

14.363
52
41

10,6
24,3
24,7

1
1,70
2,08

(reference)
(0,98-2,95)
(1,28-3,38)

16.185
80
111

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

296

Utilfredshed med udseende
Blandt de 30.776 respondenter svarede 8,2%, at de er utilfredse eller særdeles utilfredse med deres
udseende. Aldersfordelingen ses i Figur 4.07.
Figur 4.07. Andel i forskellige aldersgrupper, der er
utilfredse eller særdeles utilfredse med deres udseende

Forekomst: I alt angiver en andel på 8,2% af
befolkningen, at de er utilfredse eller særdeles
utilfredse med deres udseende.
Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt
mænd end blandt kvinder (5,7% v 10,7%, OR=0,48),
og kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. Den
største andel ses for mænd blandt 25-34-årige
(9,7%) og for kvinder blandt 15-24-årige (17,7%).
Den mindste andel ses blandt ≥75-årige (mænd:
1,0%, kvinder: 2,6%).
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Sjælland (OR=1,19) og Region Syddanmark
(OR=1,14) end blandt personer i Region
Hovedstaden.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder
ses der ingen sikker forskel mellem personer med
og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte (OR=1,75) og separerede/skilte
(OR=1,25) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er større blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=1,87).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=2,43) og
biseksuelle mænd (OR=3,25) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen blandt biseksuelle
kvinder er større end blandt heteroseksuelle
kvinder (OR=1,73).
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder (OR=8,76) og nonbinære mænd
(OR=7,87) end blandt cismænd. Efter justering for
alder ses der ingen sikker forskel mellem
transmænd og ciskvinder. Andelen er markant
større blandt nonbinære kvinder (OR=2,08) end
blandt ciskvinder.
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Tilfredshed med kønsdeles udseende
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Tilfredshed med kønsdeles udseende
”Hvor tilfreds er du generelt med udseendet af dine kønsdele (penis/pung, klitoris/kønslæber)?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf svarede 3,7% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 29.795 respondenter ses i Figur 4.08.
Figur 4.08. Svarfordeling: Tilfredshed med kønsdeles udseende
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Tabel 4.05. Andel, der er utilfredse eller særdeles utilfredse med deres
kønsdeles udseende
Total

Procent
(vægtet)
5,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
29.795

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

6,2
5,6

1,09
1

(0,98-1,21)
(reference)

14.332
15.463

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

9,2
8,2
7,6
5,9
3,7
3,6
3,6

1,60
1,42
1,30
1
0,61
0,59
0,59

(1,25-2,06)
(1,10-1,82)
(1,02-1,66)
(reference)
(0,46-0,81)
(0,44-0,79)
(0,42-0,81)

1.565
1.727
2.141
2.519
2.560
2.326
1.494

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

12,3
9,3
6,9
4,7
2,7
1,1
0,7

2,83
2,05
1,48
1
0,55
0,22
0,13

(2,26-3,54)
(1,62-2,59)
(1,16-1,89)
(reference)
(0,40-0,75)
(0,13-0,36)
(0,06-0,32)

2.477
2.624
2.602
2.836
2.536
1.691
697

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

6,1
5,7
5,3
6,2
6,1

1
1,04
0,92
1,05
1,05

(reference)
(0,87-1,23)
(0,79-1,06)
(0,91-1,21)
(0,88-1,25)

8.949
4.170
6.291
6.837
3.548

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

5,8
9,1

1
1,02

(reference)
(0,70-1,50)

29.455
340

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

9,2
3,8
4,1
1,8

1,52
1
1,05
0,75

(1,31-1,78)
(reference)
(0,86-1,27)
(0,49-1,13)

10.201
14.948
3.430
1.216

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

4,8
8,8

1
1,63

(reference)
(1,45-1,83)

22.840
6.791

5,7
12,4
14,6

1
2,09
2,51

(reference)
(1,31-3,32)
(1,68-3,75)

13.158
454
245

5,5
7,9
11,7

1
1,11
1,30

(reference)
(0,57-2,15)
(0,95-1,78)

13.842
302
493

6,0
53,6
30,3

1
15,5
6,11

(reference)
(8,47-28,5)
(2,83-13,2)

14.271
52
39

5,5
64,6
14,0

1
16,2
1,93

(reference)
(9,79-26,8)
(1,05-3,55)

15.312
76
102

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Utilfredshed med kønsdeles udseende
Blandt de 29.795 respondenter svarede 5,9%, at de er utilfredse eller særdeles utilfredse med udseendet af
deres kønsdele. Aldersfordelingen ses i Figur 4.09.
Figur 4.09. Andel i forskellige aldersgrupper, der er utilfredse
eller særdeles utilfredse med deres kønsdeles udseende

Forekomst: I alt angiver en andel på 5,9% af
befolkningen, at de er utilfredse eller særdeles
utilfredse med deres kønsdeles udseende.
Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd
og kvinder. Andelen er størst blandt 15-24-årige
(mænd: 9,2%, kvinder: 12,3%) og mindst blandt
≥75-årige (mænd: 3,6%, kvinder: 0,7%).
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder
ses der ingen forskel mellem personer med og
uden muslimsk kulturbaggrund.

Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=2,09) og
biseksuelle mænd (OR=2,51) end blandt
heteroseksuelle mænd. Efter justering for alder ses
der ingen sikre forskelle mellem kvinder med
forskellig seksuel identitet.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder (OR=15,5) og nonbinære mænd
(OR=6,11) end blandt cismænd. Andelen er
markant større blandt transmænd (OR=16,2) og
større blandt nonbinære kvinder (OR=1,93) end
blandt ciskvinder.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte end blandt gifte/registrerede
personer (OR=1,52). Andelen er større blandt
singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=1,63).

303

304

Tilfredshed med brysters udseende
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Tilfredshed med brysters udseende
”Hvor tilfreds er du generelt med udseendet af dine bryster? Svar også hvis du har gennemgået en
brystoperation.”
Dette spørgsmål blev stillet til 16.260 respondenter, som oplyste, at de aktuelt opfatter sig som kvinder.
Heraf svarede 0,8% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 16.149 respondenter ses i Figur 4.10.
Figur 4.10. Svarfordeling: Tilfredshed med brysters udseende
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Tabel 4.06. Andel af kvinder, der er utilfredse eller særdeles utilfredse med
deres brysters udseende
Total

Procent
(vægtet)
12,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
16.149

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

20,3
20,1
17,2
12,1
7,0
5,6
5,9

1,86
1,83
1,51
1
0,55
0,43
0,46

(1,59-2,17)
(1,57-2,14)
(1,29-1,77)
(reference)
(0,45-0,67)
(0,34-0,54)
(0,32-0,65)

2.610
2.690
2.679
2.935
2.636
1.820
779

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

12,8
13,4
12,1
12,3
14,1

1
1,22
1,02
1,00
1,23

(reference)
(1,03-1,43)
(0,88-1,17)
(0,88-1,15)
(1,04-1,45)

4.982
2.238
3.298
3.673
1.958

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

12,6
20,2

1
1,05

(reference)
(0,74-1,50)

15.951
198

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/længstlevende partner

18,6
9,1
10,9
7,4

1,27
1
1,24
1,43

(1,09-1,47)
(reference)
(1,05-1,47)
(1,02-2,00)

6.020
7.412
1.963
754

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

11,7
15,1

1
1,29

(reference)
(1,15-1,44)

11.941
4.126

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

12,6
18,1
23,6

1
1,22
1,45

(reference)
(0,75-1,99)
(1,15-1,84)

14.517
285
481

Kønsidentitet (selvoplyst)
Ciskvinder
12,8
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
32,1
Blandt personer, der aktuelt opfatter sig som kvinder.

1
2,30

(reference)
(1,10-4,84)

16.123
45
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Utilfredshed med brysters udseende
Blandt 16.149 respondenter, som oplyste, at de aktuelt opfatter sig som kvinder, svarede 12,8%, at de er
utilfredse eller særdeles utilfredse med udseendet af deres bryster. Aldersfordelingen ses i Figur 4.11.
Figur 4.11. Andel i forskellige aldersgrupper, der er utilfredse
eller særdeles utilfredse med deres brysters udseende

Forekomst: I alt angiver en andel på 12,8% af
kvinder, at de er utilfredse eller særdeles utilfredse
med deres brysters udseende.
Alder: Andelen er størst blandt de yngste kvinder,
og den falder med alderen. Således er andelen
blandt 15-24-årige 20,3%, mens den blandt ≥75årige er 5,9%.
Bopælsregion: Andelen er større blandt kvinder i
Region Sjælland (OR=1,22) og i Region Nordjylland
(OR=1,23) end blandt kvinder i Region
Hovedstaden.
Kulturbaggrund: Efter justering for alder ses der
ingen sikker forskel mellem kvinder med og uden
muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for
alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,27),
separerede/skilte (OR=1,24) og enker (OR=1,43)
end blandt gifte/registerede kvinder. Andelen er
større blandt singler end blandt kvinder i fast
parforhold (OR=1,29).
Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikker forskel mellem homoseksuelle og
heteroseksuelle kvinder. Andelen blandt
biseksuelle er større end blandt heteroseksuelle
kvinder (OR=1,45).
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder end blandt ciskvinder (OR=2,30).
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Brystkirurgi
”Har du nogensinde fået foretaget kirurgi på dine bryster på grund af sygdom?”
”Har du nogensinde fået foretaget kosmetisk kirurgi på dine bryster?”
Disse spørgsmål blev stillet til 16.260 respondenter, som oplyste, at de aktuelt opfatter sig som kvinder. På
det første spørgsmål om brystkirurgi på grund af sygdom svarede 0,1% ”Ved ikke”, og de resterende 16.248
respondenter besvarede spørgsmålet af- eller bekræftende. På det andet spørgsmål om kosmetisk
brystkirurgi svarede 0,1% ”Ved ikke”, og de 16.249 resterende respondenter besvarede spørgsmålet afeller bekræftende. Tilsammen svarede 16.239 respondenter af- eller bekræftende på begge spørgsmål.
Svarfordelingen blandt disse 16.239 respondenter ses i Figur 4.12.
Figur 4.12. Svarfordeling: Brystkirurgi blandt kvinder

Note: Respondenter, som svarede ja til både brystkirurgi på grund af sygdom (brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden
sygdom) og til kosmetisk brystkirurgi, er talt med enten i gruppen, som har fået foretaget brystkirurgi på grund af brystkræft eller
forstadier til brystkræft eller i gruppen, som har fået foretaget brystkirurgi på grund af anden sygdom. I gruppen, der har fået
foretaget kosmetisk brystkirurgi, er der således ikke inkluderet kvinder, som har fået foretaget brystkirurgi på grund af brystkræft,
forstadier til brystkræft eller anden sygdom.
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Tabel 4.07. Andel af kvinder, der har fået foretaget brystkirurgi på grund af
brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom i brysterne
Total

Procent
(vægtet)
5,7

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
16.248

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

0,2
0,9
1,5
4,5
9,0
11,8
14,1

0,04
0,19
0,33
1
2,09
2,85
3,49

(0,02-0,11)
(0,12-0,31)
(0,23-0,48)
(reference)
(1,66-2,63)
(2,26-3,61)
(2,65-4,60)

2.636
2.704
2.687
2.949
2.649
1.834
789

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

5,9
7,0
5,6
4,7
5,8

1
0,98
0,83
0,73
0,85

(reference)
(0,77-1,25)
(0,66-1,04)
(0,57-0,92)
(0,64-1,13)

5.005
2.258
3.315
3.701
1.969

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

5,8
0,5

1
0,60

(reference)
(0,08-4,34)

16.047
201

1,7
7,7
7,5
11,8

0,95
1
0,99
0,88

(0,73-1,26)
(reference)
(0,80-1,24)
(0,66-1,17)

6.060
7.449
1.976
763

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

5,6
5,9

1
1,05

(reference)
(0,87-1,28)

11.992
4.173

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

5,8
2,1
2,6

1
0,62
1,49

(reference)
(0,15-2,54)
(0,77-2,85)

14.591
285
481

5,7
0,0

1
-

(reference)
-

16.222
46

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/længstlevende partner

Kønsidentitet (selvoplyst)
Ciskvinder
Transkvinder (opfatter sig aktuelt som kvinder)
Blandt personer, der aktuelt opfatter sig som kvinder.
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Brystkirurgi på grund af brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom i
brysterne
Blandt 16.248 respondenter, som oplyste, at de aktuelt opfatter sig som kvinder, svarede 5,7%, at de
nogensinde havde fået foretaget brystkirurgi på grund af brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden
sygdom. Aldersfordelingen ses i Figur 4.13.
Figur 4.13. Andel i forskellige aldersgrupper, som har fået foretaget brystkirurgi
på grund af brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom

Forekomst: I alt angiver en andel på 5,7% af
kvinder, at de nogensinde har fået foretaget
brystkirurgi på grund af brystkræft, forstadier til
brystkræft eller anden sygdom.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for
alder ses der ingen forskelle mellem kvinder i
forskellige civilstandsgrupper eller mellem singler
og kvinder i fast parforhold.

Alder: Andelen er mindst blandt 15-24-årige
(0,2%), hvorefter den stiger markant med alderen.
Blandt ≥75-årige er andelen 14,1%.

Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem kvinder med forskellig
seksuel identitet.

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt kvinder i
Region Midtjylland end blandt kvinder i Region
Hovedstaden (OR=0,73).

Kønsidentitet: Ingen af undersøgelsens
transkvinder havde fået foretaget brystkirurgi på
grund af brystkræft, forstadier til brystkræft eller
anden sygdom.

Kulturbaggrund: Efter justering for alder ses der
ingen sikker forskel mellem kvinder med og uden
muslimsk kulturbaggrund.
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Tabel 4.08. Andel af kvinder, der har fået foretaget kosmetisk brystkirurgi
Total

Procent
(vægtet)
3,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
16.239

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

0,9
5,6
5,3
5,6
3,4
1,5
0,8

0,16
0,99
0,94
1
0,59
0,25
0,14

(0,10-0,24)
(0,78-1,26)
(0,74-1,20)
(reference)
(0,45-0,78)
(0,17-0,38)
(0,06-0,34)

2.633
2.703
2.684
2.949
2.649
1.832
789

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

4,0
4,1
2,9
2,8
3,0

1
1,13
0,76
0,71
0,78

(reference)
(0,87-1,47)
(0,59-0,98)
(0,56-0,91)
(0,56-1,11)

5.004
2.256
3.313
3.699
1.967

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

3,3
5,5

1
1,67

(reference)
(0,89-3,13)

16.038
201

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/længstlevende partner

3,1
3,0
6,6
1,5

1,01
1
2,24
1,36

(0,79-1,29)
(reference)
(1,78-2,80)
(0,72-2,54)

6.056
7.445
1.976
762

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

3,8
2,5

1
0,91

(reference)
(0,73-1,15)

11.983
4.173

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

3,5
2,0
3,3

1
0,44
1,00

(reference)
(0,15-1,24)
(0,58-1,73)

14.584
285
480

Kønsidentitet (selvoplyst)
Ciskvinder
3,4
1
(reference)
16.214
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
7,9
2,18
(0,63-7,55)
46
Blandt personer, der aktuelt opfatter sig som kvinder. Som kosmetisk brystkirurgi betragtes kun brystkirurgi, der ikke skyldes
brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom i brysterne.
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Kosmetisk brystkirurgi
Blandt 16.239 respondenter, som oplyste, at de aktuelt opfatter sig som kvinder, svarede 3,4%, at de
nogensinde havde fået foretaget kosmetisk brystkirurgi, der ikke skyldtes brystkræft, forstadier til
brystkræft eller anden sygdom. Aldersfordelingen ses i Figur 4.14.
Figur 4.14. Andel i forskellige aldersgrupper, som har fået foretaget kosmetisk brystkirurgi,
der ikke skyldtes brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom

Forekomst: I alt angiver en andel på 3,4% af
kvinder, at de nogensinde har fået foretaget
kosmetisk brystkirurgi, som ikke skyldtes
brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden
sygdom.
Alder: Andelen er størst blandt aldersgrupperne
25-54 år, hvor den er over 5%. Andelen er mindst
blandt de yngste på 15-24 år (0,9%) og blandt de
ældste på ≥75 år (0,8%).

Kulturbaggrund: Efter justering for alder ses der
ingen sikker forskel mellem kvinder med og uden
muslimsk kulturbaggrund.
Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
større blandt separerede/skilte end blandt
gifte/registrerede kvinder (OR=2,24). Der ses ingen
forskel mellem singler og kvinder i fast parforhold.
Seksuel identitet: Der ses ingen sikre forskelle
mellem kvinder med forskellig seksuel identitet.

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer
Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der
i Region Syddanmark (OR=0,76) og Region
ingen sikker forskel mellem ciskvinder og
Midtjylland (OR=0,71) end blandt personer i Region
transkvinder.
Hovedstaden.
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Krummerik
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Krummerik
”En ”krummerik” er en penis, der ved rejsning slår et knæk eller har en udtalt krumning. Har du (eller har
du haft) en ”krummerik”?”
Dette spørgsmål blev stillet til 29.209 respondenter, som oplyste, at de var blevet tildelt hankøn ved
fødslen. Heraf svarede 3,1% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 28.435 respondenter ses i
Figur 4.15.
Figur 4.15. Svarfordeling: Krummerik
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Tabel 4.09. Andel af mænd, der har eller har haft en krummerik
Total

Procent
(vægtet)
9,7

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
28.435

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

14,0
10,8
14,1
9,2
6,8
5,9
4,7

1,61
1,19
1,62
1
0,72
0,62
0,48

(1,39-1,86)
(1,03-1,39)
(1,41-1,85)
(reference)
(0,62-0,84)
(0,53-0,72)
(0,40-0,59)

2.951
3.385
4.232
5.067
5.171
4.669
2.960

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

10,0
9,2
9,3
9,6
10,2

1
0,97
0,97
0,98
1,07

(reference)
(0,84-1,12)
(0,86-1,10)
(0,87-1,11)
(0,92-1,24)

8.186
3.991
6.218
6.673
3.367

9,7
3,9

1
0,28

(reference)
(0,16-0,51)

28.142
293

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enkemand/længstlevende partner

12,3
8,1
7,9
4,7

1,08
1
0,94
0,83

(0,96-1,22)
(reference)
(0,80-1,09)
(0,61-1,13)

8.522
15.819
3.005
1.089

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

9,0
11,7

1
1,10

(reference)
(0,99-1,23)

22.643
5.639

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

9,7
7,4
12,4

1
0,66
1,16

(reference)
(0,45-0,96)
(0,85-1,57)

26.122
933
468

9,6
6,9
13,1

1
0,59
1,30

(reference)
(0,25-1,38)
(0,59-2,89)

28.350
112
68

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Blandt personer, der blev tildelt hankøn ved fødslen.
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Nuværende eller tidligere krummerik
Blandt 28.435 respondenter, som oplyste, at de blev tildelt hankøn ved fødslen, svarede 9,7%, at de havde
eller havde haft en krummerik. Aldersfordelingen ses i Figur 4.16.
Figur 4.16. Andel i forskellige aldersgrupper, der har eller har haft en krummerik

Forekomst: I alt angiver en andel på 9,7% af mænd,
at de har eller har haft en krummerik.
Alder: Andelen er størst i de yngre aldersgrupper,
og den falder med alderen. Andelen er 14,0%
blandt 15-24 årige og 4,7% blandt ≥75-årige mænd.
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Kulturbaggrund: Andelen er markant mindre
blandt mænd med muslimsk kulturbaggrund end
blandt mænd uden en sådan baggrund (OR=0,28).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for
alder ses der ingen sikre forskelle mellem mænd i
forskellige civilstandgrupper eller mellem singler
og mænd i fast parforhold.
Seksuel identitet: Andelen er mindre blandt
homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle
mænd (OR=0,66).
Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder
og nonbinære mænd.
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Mandlig omskæring
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Mandlig omskæring
”Er du omskåret?”
Dette spørgsmål blev stillet til 29.209 respondenter, som oplyste, at de var blevet tildelt hankøn ved
fødslen. Heraf svarede 0,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 29.117 respondenter ses i
Figur 4.17.
Figur 4.17. Svarfordeling: Omskæringsstatus
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Tabel 4.10. Andel af mænd, der er omskåret af medicinske, kosmetiske eller
andre ikke-religiøse/ikke-kulturelle årsager
Total

Procent
(vægtet)
5,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
29.117

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

3,5
5,7
6,3
6,8
5,6
4,8
4,8

0,50
0,82
0,91
1
0,81
0,68
0,69

(0,40-0,63)
(0,68-0,99)
(0,77-1,08)
(reference)
(0,68-0,96)
(0,57-0,82)
(0,56-0,85)

3.211
3.479
4.334
5.141
5.228
4.713
3.011

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

6,8
4,9
4,8
4,7
5,0

1
0,71
0,69
0,68
0,74

(reference)
(0,59-0,84)
(0,59-0,80)
(0,58-0,78)
(0,61-0,88)

8.367
4.079
6.369
6.859
3.443

5,1
21,3

1
5,60

(reference)
(4,16-7,53)

28.817
300

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enkemand/længstlevende partner

4,9
5,7
6,7
4,2

0,97
1
1,15
0,83

(0,82-1,14)
(reference)
(0,98-1,36)
(0,60-1,14)

8.940
16.019
3.050
1.108

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

5,5
5,0

1
1,06

(reference)
(0,92-1,22)

23.017
5.944

5,3
10,1
5,1

1
2,00
0,98

(reference)
(1,43-2,78)
(0,66-1,47)

26.712
944
479

5,4
5,0
4,3

1
0,95
0,82

(reference)
(0,35-2,56)
(0,26-2,56)

29.024
114
75

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Blandt personer, der blev tildelt hankøn ved fødslen.
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Mandlig omskæring af medicinske, kosmetiske eller andre årsager
Blandt 29.117 respondenter, som oplyste, at de var blevet tildelt hankøn ved fødslen, svarede 5,4%, at de
er omskåret af medicinske, kosmetiske eller andre ikke-religiøse/ikke-kulturelle årsager. Aldersfordelingen
ses i Figur 4.18.
Figur 4.18. Andel i forskellige aldersgrupper, der er omskåret
af medicinske, kosmetiske eller andre ikke-religiøse/ikke-kulturelle årsager

Forekomst: I alt angiver en andel på 5,4% af
mænd, at de er omskåret af medicinske,
kosmetiske eller andre ikke-religiøse/ikkekulturelle årsager.

Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle
mellem mænd i forskellige civilstandgrupper eller
mellem singler og mænd i fast parforhold.

Alder: Andelen er størst blandt 45-54-årige (6,8%)
og mindst blandt 15-24-årige (3,5%).

Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd end blandt
heteroseksuelle mænd (OR=2,00).

Bopælsregion: Andelen er større blandt mænd i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kønsidentitet: Der ses ingen forskelle mellem
cismænd, transkvinder eller nonbinære mænd.

Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt
mænd med muslimsk kulturbaggrund end blandt
mænd uden en sådan baggrund (OR=5,60).
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Tabel 4.11. Andel af mænd, der er omskåret af religiøse eller traditionelle
årsager
Total

Procent
(vægtet)
1,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
29.117

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

3,0
3,2
2,1
1,5
1,1
0,6
0,3

2,08
2,19
1,43
1
0,71
0,39
0,23

(1,50-2,88)
(1,58-3,03)
(1,01-2,02)
(reference)
(0,48-1,03)
(0,24-0,62)
(0,12-0,44)

3.211
3.479
4.334
5.141
5.228
4.713
3.011

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

3,5
1,1
1,0
1,2
0,4

1
0,34
0,30
0,35
0,13

(reference)
(0,24-0,49)
(0,22-0,41)
(0,27-0,47)
(0,07-0,24)

8.367
4.079
6.369
6.859
3.443

0,7
71,7

1
361

(reference)
(257-507)

28.817
300

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enkemand/længstlevende partner

2,2
1,5
1,8
0,4

0,40
1
1,23
0,77

(0,29-0,54)
(reference)
(0,87-1,74)
(0,26-2,27)

8.940
16.019
3.050
1.108

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

1,5
2,7

1
1,38

(reference)
(1,10-1,74)

23.017
5.944

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

1,7
1,9
1,2

1
0,90
0,58

(reference)
(0,40-1,98)
(0,24-1,42)

26.712
944
479

1,8
0,0
0,0

1
-

(reference)
-

29.024
114
75

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Blandt personer, der blev tildelt hankøn ved fødslen.
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Mandlig omskæring af religiøse eller traditionelle årsager
Blandt 29.117 respondenter, som oplyste, at de var blevet tildelt hankøn ved fødslen, svarede 1,8%, at de
er omskåret af religiøse eller traditionelle årsager. Aldersfordelingen ses i Figur 4.19.
Figur 4.19. Andel i forskellige aldersgrupper, der er omskåret af religiøse eller traditionelle årsager

Forekomst: I alt angiver en andel på 1,8% af mænd,
at de er omskåret af religiøse eller traditionelle
årsager.
Alder: Andelen er størst blandt de yngste
aldersgrupper, og den falder med alderen. Andelen
er 3,0% og 3,2% blandt hhv. 15-24-årige og 25-34årige, mens den er 0,3% blandt ≥75-årige.
Bopælsregion: Andelen er markant større blandt
mænd i Region Hovedstaden end i alle andre
regioner.
Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt
mænd med muslimsk kulturbaggrund end blandt
mænd uden en sådan baggrund (OR=361).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for
alder er andelen blandt ugifte markant mindre end
blandt gifte/registrerede mænd (OR=0,40).
Andelen er større blandt singler end blandt mænd i
fast parforhold (OR=1,38).
Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig
seksuel identitet.
Kønsidentitet: Ingen af undersøgelsens
transkvinder eller nonbinære mænd var blevet
omskåret af religiøse eller traditionelle årsager.
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Tilfredshed med omskæringsstatus
”Hvor tilfreds er du med, at du er omskåret?”
”Hvor tilfreds er du med, at du ikke er omskåret?”
Det første spørgsmål blev stillet til 2.001 mandlige respondenter, som oplyste, at de var omskåret. Heraf
svarede 1,8% ”Ved ikke”. Det andet spørgsmål blev stillet til 27.116 mandlige respondenter, som oplyste, at
de ikke var omskåret. Heraf svarede 3,9% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 1.965
respondenter, som var omskåret, og de resterende 26.108 respondenter, som ikke var omskåret, ses i Figur
4.20.
Figur 4.20. Svarfordeling: Tilfredshed med omskæringsstatus

Forekomst: I alt angiver en andel på 89,3% af ikke-omskårne mænd, at de er tilfredse eller særdeles
tilfredse med, at de ikke er omskåret. Blandt mænd, som er omskåret af religiøse eller traditionelle
årsager, angiver 82,1%, at de er tilfredse eller særdeles tilfredse med at være omskåret, og det samme
gælder for 68,0% af mænd, som er omskåret af medicinske, kosmetiske eller andre årsager.
I alt angiver en andel på 0,7% af ikke-omskårne mænd, at de er utilfredse eller særdeles utilfredse med,
at de ikke er omskåret. Blandt mænd, som er omskåret af religiøse eller traditionelle årsager, angiver
5,5%, at de er utilfredse eller særdeles utilfredse med at være omskåret, og det samme gælder for 7,4%
af mænd, som er omskåret af medicinske, kosmetiske eller andre årsager.

332

333

334

KAPITEL 5
Seksuelle udfordringer,
funktionsproblemer og dysfunktioner
De fleste seksuelt aktive mennesker vil før eller siden opleve seksuelle udfordringer og problemer. I mange
tilfælde er vanskelighederne lette og forbigående, men undertiden er der tale om så langvarige, udtalte og
problemvoldende gener, at de kan karakteriseres som seksuelle dysfunktioner.
Seksuelle problemer kan opleves i alle aldersgrupper og på tværs af køn og seksuel orientering – men
generelt har man i undersøgelser set en stigende forekomst af seksuelt besvær med alderen, ligesom en
række livsstils- og helbredsforhold er vist at kunne påvirke den seksuelle funktionsevne negativt.
Nogle mennesker opsøger rådgivning og behandling i forbindelse med seksuelt funktionsbesvær, mens
andre døjer med problemerne i stilhed. Der er formentlig også en del mennesker, som helt afholder sig fra
seksuel aktivitet, fordi de oplever belastende seksuelle problemer.
Dette kapitel ser nærmere på arten og udbredelsen af seksuelle funktionsproblemer vedrørende lyst,
rejsning, sædafgang, orgasme, skedefugtning (lubrikation) og smerter blandt mænd og kvinder i forskellige
aldersgrupper.
Med henblik på at anslå udbredelsen af seksuelt funktionsbesvær i befolkningen er der benyttet validerede
måleinstrumenter vedrørende potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær hos mænd (IIEF-5) og
potentielt udredningskrævende seksuel dysfunktion hos kvinder (FSFI-6). For at estimere hyppigheden af
decideret seksuel dysfunktion i befolkningen præsenterer kapitlet desuden estimater for udbredelsen af
seksuelt funktionsbesvær, som respondenterne selv finder problemvoldende.
I kapitlet ses der desuden nærmere på befolkningens erfaring med anvendelse af rejsningsfremmende
medicin og seksuelle hjælpemidler. Endelig præsenterer kapitlet resultater vedrørende utroskab og
tvangspræget seksuel adfærd.
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Seksuelle lystproblemer
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Niveau af seksuel lyst eller interesse (seneste fire uger)
”Hvordan vil du vurdere dit niveau af seksuel lyst eller interesse gennem de seneste 4 uger?”
”Har dit niveau af seksuel lyst eller interesse inden for de seneste 4 uger været et problem for dig?”
Disse spørgsmål blev stillet til 47.351 respondenter, som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner
eller kæreste. Heraf svarede 3,7% af de mandlige respondenter og 6,0% af de kvindelige respondenter ”Ved
ikke” på spørgsmålet, om niveauet af seksuel lyst eller interesse havde været et problem. Svarfordelingen
blandt de resterende 45.116 respondenter ses i Figur 5.01a. I Figur 5.01b ses andelen blandt personer med
lavt niveau af seksuel lyst eller interesse gennem de seneste fire uger (”Lavt” eller ”Meget lavt” i Figur
5.01a), der hhv. opfatter og ikke opfatter det lave niveau af seksuel lyst eller interesse som et problem.
Figur 5.01a. Svarfordeling: Niveau af
seksuel lyst eller interesse de seneste fire uger
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Figur 5.01b. Andel blandt personer med lavt
eller meget lavt niveau af seksuel lyst eller
interesse, der opfatter dette som et problem

Tabel 5.01. Andel med problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller
interesse (lystdysfunktion) (seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
6,5

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
45.116

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

3,4
9,9

0,32
1

(0,29-0,35)
(reference)

22.155
22.961

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

1,3
2,6
2,1
2,4
3,2
5,1
8,3

0,53
1,08
0,84
1
1,31
2,13
3,64

(0,30-0,92)
(0,78-1,50)
(0,61-1,16)
(reference)
(1,00-1,71)
(1,66-2,74)
(2,82-4,69)

1.123
2.519
3.579
4.306
4.382
3.958
2.288

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

8,5
14,3
12,7
10,4
10,9
5,3
3,6

0,80
1,43
1,25
1
1,05
0,48
0,32

(0,67-0,95)
(1,25-1,64)
(1,09-1,43)
(reference)
(0,91-1,21)
(0,39-0,59)
(0,21-0,47)

2.403
3.962
4.370
4.725
4.065
2.637
799

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

6,5
6,8
6,6
6,4
6,3

1
1,07
1,03
0,99
0,99

(reference)
(0,95-1,21)
(0,92-1,15)
(0,89-1,11)
(0,87-1,12)

12.784
6.401
9.823
10.566
5.542

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

6,5
5,5

1
0,73

(reference)
(0,46-1,14)

44.748
368

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

6,9
6,6
5,2
3,8

1,02
1
0,74
0,53

(0,90-1,14)
(reference)
(0,63-0,86)
(0,37-0,76)

11.141
29.111
3.969
895

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

3,3
3,7
4,5

1
1,41
1,68

(reference)
(0,65-3,08)
(0,91-3,11)

20.667
624
273

1
0,63
1,04

(reference)
(0,40-0,98)
(0,78-1,38)

21.025
428
567

Heteroseksuelle kvinder
10,0
Homoseksuelle kvinder
7,8
Biseksuelle kvinder
11,6
Blandt personer med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.
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Problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion)
Blandt 45.116 respondenter, som oplyste at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste, svarede
6,5%, at deres niveau af seksuel lyst eller interesse havde været ”Lavt” eller ”Meget lavt” inden for de
seneste fire uger, og at de opfattede deres lave eller meget lave niveau af seksuel lyst eller interesse som et
problem. Denne andel på 6,5% opfylder således kriteriet for at have problemvoldende lavt niveau af
seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion). Aldersfordelingen ses i Figur 5.02.
Figur 5.02. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft lystdysfunktion de seneste fire uger

Forekomst: I alt angiver en andel på 6,5% af
personer med en ægtefælle, fast partner eller
kæreste, at de har haft lystdysfunktion inden for
de seneste fire uger.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem
personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt
mænd end blandt kvinder (3,4% v 9,9%, OR=0,32).
Blandt mænd er forekomsten af lystdysfunktion
størst blandt 65-74-årige og ≥75-årige, mens
forekomsten blandt kvinder er størst blandt 25-34årige og 35-44-årige.

Civilstand: Andelen er mindre blandt
separerede/skilte (OR=0,74) og enker/enkemænd
(OR=0,53) end blandt gifte/registrerede personer.
Seksuel identitet: Der ses ingen forskelle mellem
mænd med forskellig seksuel identitet. Andelen er
mindre blandt homoseksuelle kvinder end blandt
heteroseksuelle kvinder (OR=0,63).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
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Seksuelle dysfunktioner hos mænd
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Rejsningsevne bedømt ved IIEF-5 (seneste fire uger)
”Hvordan vil du vurdere din tiltro til, at du kunne opnå og bevare en rejsning?”
”Når du fik rejsning ved seksuel stimulation, var dine rejsninger så hårde nok til indtrængen?”
”Hvor ofte var du under samleje i stand til at bevare din rejsning, efter du var trængt ind i din partner?”
”Hvor vanskeligt var det under samleje at bevare din rejsning, indtil samlejet var fuldført?”
”Når du forsøgte at have samleje, hvor ofte var det så tilfredsstillende for dig?”
Disse fem spørgsmål om rejsningsevne og tilfredshed med samleje inden for de seneste fire uger blev stillet
til 20.765 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex og haft/forsøgt vaginalt samleje med
deres kvindelige ægtefælle, faste partner eller kæreste i denne periode. Tilsammen udgør de
screeningsinstrumentet International Index of Erectile Function (IIEF-5).
For at inkludere homo- og biseksuelle mænd blev fem tilsvarende spørgsmål om rejsningsevne og
tilfredshed med samleje stillet til 629 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex og
haft/forsøgt analt samleje som den ”aktive” partner med deres mandlige ægtefælle, faste partner eller
kæreste inden for de seneste fire uger.
Svarene fra de i alt 21.394 mandlige respondenter, der havde haft sex og forsøgt at penetrere deres
ægtefælle, faste partner eller kæreste inden for de seneste fire uger, gav mellem 1 og 5 point for hvert af
de fem IIEF-5-spørgsmål, hvilket resulterede i en samlet IIEF-5-score på mellem 5 og 25 point. Mænd med
en samlet IIEF-5-score på 22 point eller højere har som regel normal rejsningsevne, mens mænd med en
samlet IIEF-5-score på 21 point eller lavere som regel har varierende grader af rejsningsbesvær, der kræver
yderligere udredning, såfremt manden oplever besværet som et problem.
Svarfordelingen for den samlede IIEF-5-score blandt de i alt 21.394 mandlige respondenter ses i Figur 5.03
opdelt på score-kategorierne 5-7 (svært rejsningsbesvær), 8-11 (moderat rejsningsbesvær), 12-16 (mildt til
moderat rejsningsbesvær), 17-21 (mildt rejsningsbesvær) og 22-25 (normal rejsningsevne).
Figur 5.03. Svarfordeling: Rejsningsevne blandt mænd
bedømt ud fra samlet IIEF-5-score de seneste fire uger
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Tabel 5.02. Andel af mænd med potentielt udredningskrævende
rejsningsbesvær* (seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
27,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
21.394

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

8,5
8,8
10,9
18,1
32,3
53,0
70,0

0,42
0,44
0,56
1
2,17
5,12
10,6

(0,34-0,53)
(0,37-0,52)
(0,49-0,64)
(reference)
(1,95-2,41)
(4,61-5,69)
(9,31-12,0)

1.112
2.511
3.551
4.227
4.240
3.731
2.022

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

25,1
29,9
27,9
27,0
27,7

1
1,07
0,99
1,02
0,98

(reference)
(0,96-1,20)
(0,90-1,09)
(0,92-1,12)
(0,87-1,11)

5.930
3.053
4.715
5.163
2.533

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

27,2
28,3

1
3,33

(reference)
(2,34-4,74)

21.228
166

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enkemand/længstlevende partner

13,2
32,7
27,8
58,9

1,26
1
1,04
1,13

(1,11-1,43)
(reference)
(0,92-1,18)
(0,92-1,39)

4.507
14.581
1.838
468

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
26,4
1
(reference)
20.049
Homoseksuelle mænd
34,9
2,88
(2,03-4,08)
531
Biseksuelle mænd
29,1
1,84
(1,34-2,52)
259
Blandt mænd, der har haft sex og forsøgt at penetrere deres kvindelige ægtefælle, faste partner eller kæreste vaginalt – eller
deres mandlige ægtefælle, faste partner eller kæreste analt – inden for de seneste fire uger.
*Potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær: IIEF-5-score ≤21.
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Potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær (seneste fire uger)
Blandt 21.394 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex og forsøgt at penetrere deres
ægtefælle, faste partner eller kæreste inden for de seneste fire uger, havde 27,2% en samlet IIEF-5-score på
21 eller lavere. Denne andel på 27,2% opfylder således kriteriet for at have potentielt udredningskrævende
rejsningsbesvær. Aldersfordelingen ses i Figur 5.04.
Figur 5.04. Andel af mænd i forskellige aldersgrupper, der har
haft potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær de seneste fire uger

Forekomst: I alt angiver en andel på 27,2% af
mænd, der har haft sex og forsøgt at penetrere
deres ægtefælle, faste partner eller kæreste inden
for de seneste fire uger, at de har oplevet et
rejsningsbesvær, der er potentielt
udredningskrævende (IIEF-5-score ≤21) inden for
samme periode.
Alder: Andelen stiger markant med alderen.
Andelen blandt 15-24-årige er 8,5%, mens andelen
blandt ≥75-årige er 70,0%.
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Efter justering for alder er
andelen markant større blandt mænd med
muslimsk kulturbaggrund end blandt mænd uden
en sådan baggrund (OR=3,33).
Civilstand: Efter justering for alder er andelen
større blandt ugifte end blandt gifte/registrerede
mænd (OR=1,26).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=2,88) og større
blandt biseksuelle mænd (OR=1,84) end blandt
heteroseksuelle mænd.

347

348

Rejsningsevne ved seksuelt samvær (seneste år)
”Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær?”
Dette spørgsmål om fem forskellige situationer i forbindelse med seksuelt samvær blev stillet til 22.248
mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. På to
spørgsmål om rejsningsbesvær (situation 1 og 2) svarede 1,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de
resterende 21.903 respondenter ses i Figur 5.05a og 5.05c. I Figur 5.05b og 5.05d ses andelene blandt
mænd med hyppigt rejsningsbesvær (”Ofte” eller ”Hver gang” i Figur 5.05a eller Figur 5.05c), der hhv.
opfatter og ikke opfatter det hyppige rejsningsbesvær som et problem.
Situation 1: ”Min rejsning har ikke været kraftig nok til indtrængning.”
Figur 5.05b. Andel blandt mænd med hyppigt
Figur 5.05a. Svarfordeling
besvær, der opfatter dette som et problem

Situation 2: ”Min rejsning er forsvundet ret hurtigt efter indtrængning.”
Figur 5.05d. Andel blandt mænd med hyppigt
Figur 5.05c. Svarfordeling
besvær, der opfatter dette som et problem

349

Tabel 5.03. Andel af mænd med hyppigt, problemvoldende rejsningsbesvær
(erektil dysfunktion) (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
7,1

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
21.903

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

2,4
2,4
2,8
4,4
8,9
18,5
29,4

0,52
0,53
0,62
1
2,12
4,93
9,03

(0,38-0,73)
(0,40-0,71)
(0,48-0,80)
(reference)
(1,76-2,56)
(4,13-5,89)
(7,41-11,0)

2.053
3.076
3.918
4.537
4.113
3.052
1.154

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

6,7
7,8
7,2
6,9
7,5

1
1,03
0,96
0,94
0,98

(reference)
(0,87-1,22)
(0,82-1,11)
(0,81-1,10)
(0,81-1,18)

6.406
2.942
4.723
5.232
2.600

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

7,1
6,3

1
2,46

(reference)
(1,40-4,32)

21.700
203

3,6
9,0
8,1
21,6

1,47
1
1,08
1,13

(1,22-1,77)
(reference)
(0,91-1,29)
(0,89-1,42)

6.447
12.652
2.312
492

7,0
7,7

1
2,30

(reference)
(1,95-2,73)

19.153
2.628

1
2,54
2,20

(reference)
(1,67-3,84)
(1,50-3,23)

20.437
732
349

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enkemand/længstlevende partner
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
6,8
Homoseksuelle mænd
9,9
Biseksuelle mænd
9,3
Blandt mænd, der har haft sex med andre inden for det seneste år.
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Hyppigt, problemvoldende rejsningsbesvær (erektil dysfunktion) (seneste år)
Blandt 21.903 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste
år, svarede 7,1% ”Ofte” eller ”Hver gang” på et eller begge spørgsmål om rejsningsevnen ved seksuelt
samvær i denne periode (situation 1 og 2), og at det hyppige rejsningsbesvær udgjorde et problem. Denne
andel på 7,1% opfylder således kriteriet for at have hyppigt, problemvoldende rejsningsbesvær (erektil
dysfunktion). Aldersfordelingen ses i Figur 5.06.
Figur 5.06. Andel af mænd i forskellige aldersgrupper, der har haft
hyppigt, problemvoldende rejsningsbesvær (erektil dysfunktion) inden for det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 7,1% af
mænd, der har haft sex med andre inden for det
seneste år, at de har haft hyppigt,
problemvoldende rejsningsbesvær (erektil
dysfunktion) inden for samme periode.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for
alder er andelen større blandt ugifte end blandt
gifte/registrerede mænd (OR=1,47), og andelen
blandt singler er markant større end blandt mænd i
fast parforhold (OR=2,30).

Alder: Andelen stiger markant med alderen.
Andelen blandt 15-24 årige mænd er 2,4%, mens
andelen blandt ≥75-årige mænd er 29,4%.

Seksuel identitet: Efter justering for alder er
andelen markant større blandt homoseksuelle
mænd (OR=2,54) og biseksuelle mænd (OR=2,20)
end blandt heteroseksuelle mænd.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Kulturbaggrund: Efter justering for alder er
andelen markant større blandt mænd med
muslimsk kulturbaggrund end blandt mænd uden
en sådan baggrund (OR=2,46).
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Ejakulation (sædafgang) ved seksuelt samvær (seneste år)
”Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær?”
Dette spørgsmål om fem forskellige situationer i forbindelse med seksuelt samvær blev stillet til 22.248
mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. På
spørgsmålet om ejakulation (situation 3) svarede 1,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende
21.924 respondenter ses i Figur 5.07a. I Figur 5.07b ses andelen blandt mænd med hyppig for tidlig
sædafgang (”Ofte” eller ”Hver gang” i Figur 5.07a), der hhv. opfatter og ikke opfatter den hyppige for tidlige
sædafgang som et problem.
Situation 3: ”Jeg har haft for tidlig sædafgang.”

Figur 5.07b. Andel blandt mænd med hyppigt
besvær, der opfatter dette som et problem

Figur 5.07a. Svarfordeling
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Tabel 5.04. Andel af mænd med hyppig, problemvoldende for tidlig sædafgang
(præmatur ejakulation) (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
10,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
21.924

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

12,1
11,0
10,4
8,9
9,2
9,3
8,8

1,41
1,26
1,19
1
1,04
1,05
0,99

(1,18-1,67)
(1,08-1,48)
(1,03-1,39)
(reference)
(0,89-1,21)
(0,89-1,23)
(0,79-1,25)

2.054
3.073
3.924
4.541
4.120
3.056
1.156

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

9,3
10,1
10,4
10,4
10,7

1
1,12
1,14
1,14
1,18

(reference)
(0,96-1,32)
(1,00-1,31)
(1,00-1,30)
(1,01-1,39)

6.430
2.953
4.741
5.210
2.590

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

9,9
19,9

1
2,09

(reference)
(1,46-2,99)

21.721
203

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enkemand/længstlevende partner

10,5
10,5
6,3
8,6

0,76
1
0,57
0,87

(0,66-0,87)
(reference)
(0,48-0,69)
(0,61-1,23)

6.453
12.667
2.314
490

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

10,2
9,5

1
0,81

(reference)
(0,69-0,94)

19.163
2.639

1
0,70
0,89

(reference)
(0,45-1,09)
(0,61-1,29)

20.422
775
348

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
10,0
Homoseksuelle mænd
7,5
Biseksuelle mænd
9,3
Blandt mænd, der har haft sex med andre inden for det seneste år.
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Hyppig, problemvoldende for tidlig sædafgang (præmatur ejakulation) (seneste år)
Blandt 21.924 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste
år, svarede 10,0% ”Ofte” eller ”Hver gang” på spørgsmålet om for tidlig sædafgang ved seksuelt samvær i
denne periode (situation 3), og at den hyppige, for tidlige sædafgang udgjorde et problem. Denne andel på
10,0% opfylder således kriteriet for at have hyppig, problemvoldende for tidlig sædafgang (præmatur
ejakulation). Aldersfordelingen ses i Figur 5.08.
Figur 5.08. Andel af mænd i forskellige aldersgrupper, der har haft hyppig,
problemvoldende for tidlig sædafgang (præmatur ejakulation) inden for det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 10,0% af
mænd, der har haft sex med andre inden for det
seneste år, at de har haft hyppig, problemvoldende
for tidlig sædafgang (præmatur ejakulation) inden
for samme periode.
Alder: Andelen er størst blandt mænd under 45 år
(mellem 10,4% og 12,1%), og mindst blandt ≥75årige (8,8%)
Bopælsregion: Andelen er større blandt mænd i
Region Nordjylland (OR=1,18) end blandt mænd i
Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt
mænd med muslimsk kulturbaggrund end blandt
mænd uden en sådan baggrund (OR=2,09).
Civilstand og partnerstatus: Efter justering for
alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,76) og
separerede/skilte (OR=0,57) end blandt
gifte/registrerede mænd. Andelen er mindre
blandt singler end blandt mænd i fast parforhold
(OR=0,81).
Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der
ses ingen sikre forskelle mellem mænd med
forskellig seksuel identitet.
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Orgasmeevne ved seksuelt samvær (seneste år)
”Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær?”
Dette spørgsmål om fem forskellige situationer i forbindelse med seksuelt samvær blev stillet til 22.248
mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. På
spørgsmålet om orgasmeevne (situation 4) svarede 1,1% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende
22.004 respondenter ses i Figur 5.09a. I Figur 5.09b ses andelen blandt mænd med hyppigt orgasmebesvær
(”Ofte” eller ”Hver gang” i Figur 5.09a), der hhv. opfatter og ikke opfatter det hyppige orgasmebesvær som
et problem.
Situation 4: ”Jeg har ikke - eller med stort besvær - opnået orgasme.”
Figur 5.09b. Andel blandt mænd med hyppigt
Figur 5.09a. Svarfordeling
besvær, der opfatter dette som et problem
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Tabel 5.05. Andel af mænd med hyppigt, problemvoldende besvær med at
opnå orgasme (orgastisk dysfunktion) (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
4,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
22.004

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

5,0
3,1
2,5
2,6
3,4
6,8
9,9

1,94
1,18
0,95
1
1,31
2,70
4,06

(1,47-2,58)
(0,88-1,58)
(0,72-1,27)
(reference)
(1,01-1,70)
(2,13-3,43)
(3,10-5,32)

2.042
3.073
3.919
4.543
4.122
3.108
1.197

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

4,1
4,0
3,9
4,3
3,2

1
0,95
0,91
1,03
0,74

(reference)
(0,75-1,21)
(0,74-1,11)
(0,85-1,25)
(0,56-0,96)

6.458
2.959
4.747
5.237
2.603

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

4,0
3,4

1
1,05

(reference)
(0,48-2,29)

21.803
201

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enkemand/længstlevende partner

4,2
3,4
4,9
9,9

1,83
1
1,67
1,63

(1,45-2,30)
(reference)
(1,34-2,08)
(1,17-2,27)

6.442
12.741
2.318
503

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

3,5
6,8

1
2,34

(reference)
(1,92-2,84)

19.251
2.630

1
2,44
2,11

(reference)
(1,53-3,88)
(1,34-3,33)

20.497
774
349

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
3,8
Homoseksuelle mænd
7,9
Biseksuelle mænd
6,9
Blandt mænd, der har haft sex med andre inden for det seneste år.

358

Hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå orgasme (orgastisk dysfunktion)
(seneste år)
Blandt 22.004 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste
år, svarede 4,0% ”Ofte” eller ”Hver gang” på spørgsmålet om besvær med at opnå orgasme ved seksuelt
samvær i denne periode (situation 4), og at det hyppige besvær med at opnå orgasme udgjorde et problem.
Denne andel på 4,0% opfylder således kriteriet for at have hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå
orgasme (orgastisk dysfunktion). Aldersfordelingen ses i Figur 5.10.
Figur 5.10. Andel af mænd i forskellige aldersgrupper, der har haft hyppigt,
problemvoldende besvær med at opnå orgasme (orgastisk dysfunktion) inden for det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 4,0% af
mænd, der har haft sex med andre inden for det
seneste år, at de har haft hyppigt,
problemvoldende orgasmebesvær (orgastisk
dysfunktion) inden for samme periode.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem
mænd med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Alder: Andelen er mindst blandt 35-44-årige (2,5%)
og 45-54-årige (2,6%), større blandt de yngste
mænd på 15-24 år (5,0%) og størst blandt 65-74årige (6,8%) og ≥75-årige (9,9%).
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt mænd i
Region Nordjylland end i Region Hovedstaden
(OR=0,74).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte (OR=1,83), separerede/skilte
(OR=1,67) og enkemænd (OR=1,63) end blandt
gifte/registrerede mænd. Andelen blandt singler er
markant større end blandt mænd i fast parforhold
(OR=2,34).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=2,44) og
biseksuelle mænd (OR=2,11) end blandt
heteroseksuelle mænd.
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Smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær (seneste år)
”Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær?”
Dette spørgsmål om fem forskellige situationer i forbindelse med seksuelt samvær blev stillet til 22.248
mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. På
spørgsmålet om smerter i kønsorganerne (situation 5) svarede 0,9% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de
resterende 22.039 respondenter ses i Figur 5.11a. I Figur 5.11b ses andelen blandt mænd med hyppige
smerter i kønsorganerne (”Ofte” eller ”Hver gang” i Figur 5.11a), der hhv. opfatter og ikke opfatter de
hyppige smerter i kønsorganerne som et problem.
Situation 5: ”Jeg har haft smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær.”
Figur 5.11b. Andel blandt mænd med hyppigt
Figur 5.11a. Svarfordeling
besvær, der opfatter dette som et problem
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Tabel 5.06. Andel af mænd med hyppige, problemvoldende smerter i
kønsorganerne ved seksuelt samvær (dyspareuni) (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
0,7

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
22.039

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

1,5
0,5
0,5
0,7
0,6
0,6
0,2

2,14
0,74
0,64
1
0,88
0,90
0,33

(1,27-3,62)
(0,39-1,38)
(0,34-1,21)
(reference)
(0,51-1,53)
(0,50-1,60)
(0,10-1,10)

2.056
3.082
3.925
4.544
4.134
3.096
1.202

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

0,9
0,5
0,5
0,9
0,5

1
0,54
0,60
1,00
0,61

(reference)
(0,29-1,04)
(0,36-1,01)
(0,64-1,56)
(0,32-1,19)

6.478
2.962
4.755
5.243
2.601

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

0,7
0,0

1
-

(reference)
-

21.837
202

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enkemand/længstlevende partner

1,0
0,5
0,7
0,2

1,71
1
1,43
0,39

(1,06-2,75)
(reference)
(0,81-2,52)
(0,05-2,86)

6.463
12.748
2.324
504

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

0,6
1,4

1
1,92

(reference)
(1,24-2,97)

19.270
2.644

1
1,36
0,32

(reference)
(0,37-5,05)
(0,04-2,35)

20.540
777
348

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
0,7
Homoseksuelle mænd
1,0
Biseksuelle mænd
0,2
Blandt mænd, der har haft sex med andre inden for det seneste år.
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Hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær
(dyspareuni) (seneste år)
Blandt 22.039 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste
år, svarede 0,7% ”Ofte” eller ”Hver gang” på spørgsmålet om smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær
i denne periode (situation 5), og at de hyppige smerter udgjorde et problem. Denne andel på 0,7% opfylder
således kriteriet for at have hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær
(dyspareuni). Aldersfordelingen ses i Figur 5.12.
Figur 5.12. Andel af mænd i forskellige aldersgrupper, der har haft hyppige,
problemvoldende smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær (dyspareuni) inden for det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 0,7% af
mænd, der har haft sex med andre inden for det
seneste år, at de har haft hyppige,
problemvoldende smerter i kønsorganerne ved
seksuelt samvær (dyspareuni) inden for samme
periode.
Alder: Andelen er størst blandt 15-24-årige (1,5%)
og mindst blandt ≥75-årige (0,2%).
Bopælsregion: Der ses ingen sikre regionale
forskelle.

Kulturbaggrund: Ingen af undersøgelsens mænd
med muslimsk kulturbaggrund havde oplevet
hyppige, problemvoldende smerter i
kønsorganerne ved seksuelt samvær det seneste
år.
Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte end blandt gifte/registrerede mænd
(OR=1,71). Andelen er større blandt singler end
blandt mænd i fast parforhold (OR=1,92).
Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig
seksuel identitet.
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Brug af medicin mod rejsningsproblemer
"Har du nogensinde brugt medicin til behandling af rejsningsproblemer?"
”Har du brugt medicin mod rejsningsproblemer inden for det seneste år?”
Det første af disse spørgsmål blev stillet til 14.386 mandlige respondenter, og det andet spørgsmål blev
stillet til 2.068 mandlige respondenter, der svarede bekræftende på det første spørgsmål. I alt svarede 0,1%
”Ved ikke” på ét eller begge spørgsmål. Svarfordelingen blandt de resterende 14.365 respondenter ses i
Figur 5.13.
Figur 5.13. Svarfordeling: Brug af
medicin mod rejsningsproblemer
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Tabel 5.07. Andel af mænd, der har brugt medicin mod rejsningsproblemer
(seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
9,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
14.365

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

1,1
2,9
4,6
9,3
15,5
21,1
17,6

0,11
0,29
0,48
1
1,80
2,60
2,08

(0,07-0,19)
(0,21-0,40)
(0,37-0,62)
(reference)
(1,50-2,15)
(2,19-3,10)
(1,72-2,53)

1.579
1.710
2.140
2.527
2.565
2.337
1.507

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

10,5
10,5
8,5
9,3
10,3

1
0,87
0,70
0,83
0,94

(reference)
(0,73-1,04)
(0,59-0,83)
(0,71-0,97)
(0,78-1,14)

4.117
2.042
3.171
3.347
1.688

9,8
9,5

1
3,22

(reference)
(1,78-5,81)

14.217
148

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enkemand/længstlevende partner

4,3
11,7
19,1
22,9

1,24
1
1,94
1,58

(1,02-1,50)
(reference)
(1,66-2,27)
(1,25-1,99)

4.400
7.897
1.528
540

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

10,9
6,3

1
0,99

(reference)
(0,84-1,17)

11.367
2.919

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

9,6
10,4
11,2

1
1,61
1,71

(reference)
(1,09-2,38)
(1,12-2,62)

13.209
446
233

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund
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Brug af medicin mod rejsningsproblemer (seneste år)
Blandt de 14.365 mandlige respondenter svarede 9,8%, at de havde brugt medicin mod rejsningsproblemer
inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 5.14.
Figur 5.14. Andel af mænd i forskellige aldersgrupper, der har
brugt medicin mod rejsningsproblemer inden for det seneste år.

Forekomst: I alt angiver en andel på 9,8% af den
mandlige befolkning, at de har brugt rejsningsfremmende medicin inden for det seneste år, og
yderligere 3,2% angiver, at de har tidligere brugt
denne slags medicin.
Alder: Andelen stiger med alderen og er størst
blandt mænd over 55 år. Andelen blandt 15-24årige er 1,1%, mens den blandt 65-74-årige er
21,1%.
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt mænd i
Region Syddanmark (OR=0,70) og Region
Midtjylland (OR=0,83) end blandt mænd i Region
Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Efter justering for alder er
andelen markant større blandt mænd med
muslimsk kulturbaggrund end blandt mænd uden
en sådan baggrund (OR=3,22).
Civilstand og partnerstatus: Efter justering for
alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,24),
separerede/skilte (OR=1,94) og enkemænd
(OR=1,58) end blandt gifte/registrerede mænd.
Efter justering for alder ses der ingen forskel
mellem singler og mænd i fast parforhold.
Seksuel identitet: Efter justering for alder er
andelen større blandt homoseksuelle mænd
(OR=1,61) og biseksuelle mænd (OR=1,71) end
blandt heteroseksuelle mænd.
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Seksuelle dysfunktioner hos kvinder
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Seksuel funktionsevne hos kvinder bedømt ved FSFI-6 (seneste fire uger)
”Hvordan vil du vurdere dit niveau af seksuel lyst eller interesse gennem de seneste 4 uger?”
”Hvordan vil du vurdere dit niveau af seksuel ophidselse (”tændthed”) under seksuel aktivitet eller
samleje inden for de seneste 4 uger?”
”Hvor ofte er du blevet fugtig (”våd”) under seksuel aktivitet inden for de seneste 4 uger?”
”Hvor ofte har du opnået orgasme (klimaks), når du er blevet seksuelt stimuleret eller har haft samleje
inden for de seneste 4 uger?”
”Hvor tilfreds har du været med dit sexliv alt i alt inden for de seneste 4 uger?”
”Hvor ofte har du oplevet ubehag eller smerte under indtrængen i skeden inden for de seneste 4 uger?”
Disse seks spørgsmål om seksuel lyst, ophidselse, skedefugtighed, orgasme, tilfredshed og ubehag/smerter
i de seneste fire uger blev stillet til 20.526 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med
deres mandlige (N=20.002) eller kvindelige (N=524) ægtefælle, faste partner eller kæreste inden for de
seneste fire uger. Tilsammen udgør de screeningsinstrumentet Female Sexual Function Index (FSFI-6).
Svarene gav respondenter mellem 1 og 5 point for hvert af de seks FSFI-6-spørgsmål, hvilket resulterede i
en samlet FSFI-6-score på mellem 6 og 30 point. Kvinder med en samlet FSFI-6-score på 20 point eller
højere har som regel normal seksualfunktion, mens kvinder med en samlet FSFI-6-score på 19 point eller
lavere som regel har varierende grader af seksuel dysfunktion, der kræver yderligere udredning, såfremt
kvinden oplever besværet som et problem.
Svarfordelingen for den samlede FSFI-6-score blandt de 20.526 kvindelige respondenter ses i Figur 5.15
opdelt på score-kategorierne 20-30 (normal seksualfunktion) og 6-19 (grader af seksuel dysfunktion).
Figur 5.15. Svarfordeling: Seksuel funktionsevne blandt
kvinder bedømt ud fra samlet FSFI-6-score de seneste fire uger
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Tabel 5.08. Andel af kvinder med potentielt udredningskrævende seksuelt
funktionsbesvær* (seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
20,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
20.526

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

12,0
15,4
13,1
15,9
27,8
32,6
50,7

0,73
0,96
0,80
1
2,04
2,56
5,45

(0,62-0,85)
(0,85-1,09)
(0,70-0,91)
(reference)
(1,82-2,29)
(2,25-2,92)
(4,46-6,67)

2.446
3.835
4.103
4.330
3.394
1.918
500

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

19,3
21,7
22,0
20,8
21,2

1
1,06
1,08
1,05
1,06

(reference)
(0,94-1,20)
(0,97-1,21)
(0,94-1,17)
(0,94-1,21)

5.953
2.802
4.381
4.743
2.647

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

20,8
18,2

1
1,35

(reference)
(0,94-1,95)

20.329
197

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/længstlevende partner

14,9
25,5
14,0
22,4

1,01
1
0,55
0,42

(0,89-1,15)
(reference)
(0,48-0,65)
(0,30-0,58)

6.389
11.900
1.903
334

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle kvinder
20,2
1
(reference)
Homoseksuelle kvinder
9,7
0,58
(0,37-0,92)
Biseksuelle kvinder
11,2
0,73
(0,54-0,99)
Blandt kvinder, der har haft sex med deres ægtefælle, faste partner eller kæreste inden for de seneste fire uger.
*Potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær: FSFI-6-score ≤19.
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18.868
324
515

Potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær hos kvinder (seneste
fire uger)
Blandt 20.526 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med deres ægtefælle, faste
partner eller kæreste inden for de seneste fire uger, havde 20,8% en samlet FSFI-6-score på 19 eller lavere.
Denne andel på 20,8% opfylder således kriteriet for at have potentielt udredningskrævende seksuelt
funktionsbesvær. Aldersfordelingen ses i Figur 5.16.
Figur 5.16. Andel af kvinder i forskellige aldersgrupper, der har
haft potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær de seneste fire uger

Forekomst: I alt angiver en andel på 20,8% af
kvinder, der har haft sex med deres ægtefælle,
faste partner eller kæreste inden for de seneste
fire uger, at de har oplevet et seksuelt
funktionsbesvær, der er potentielt
udredningskrævende (FSFI-6-score ≤19) inden for
samme periode.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem
kvinder med og uden muslimsk kulturbaggrund.
Civilstand: Efter justering for alder er andelen
mindre blandt separerede/skilte (OR=0,55) og
markant mindre blandt enker (OR=0,42) end blandt
gifte/registrerede kvinder.

Alder: Andelen stiger markant med alderen.
Således er den 12,0% blandt 15-24-årige, mens den
blandt ≥75-årige er 50,7%.
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Seksuel identitet: Andelen er mindre blandt
homoseksuelle kvinder (OR=0,58) og biseksuelle
kvinder (OR=0,73) end blandt heteroseksuelle
kvinder.
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Skedefugtighed (lubrikation) ved seksuelt samvær (seneste år)
”Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær?”
Dette spørgsmål om fire forskellige situationer i forbindelse med seksuelt samvær blev stillet til 24.936
kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. På
spørgsmålet om skedefugtighed (situation 1) svarede 1,4% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de
resterende 24.635 respondenter ses i Figur 5.17a. I Figur 5.17b ses andelen blandt kvinder med hyppig
tørhed i skeden (”Ofte” eller ”Hver gang” i Figur 5.17a), der hhv. opfatter og ikke opfatter den hyppige
tørhed i skeden som et problem.
Situation 1: ”Jeg er ikke blevet tilstrækkeligt fugtig i skeden.”
Figur 5.17b. Andel blandt kvinder med hyppigt
Figur 5.17a. Svarfordeling
besvær, der opfatter dette som et problem
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Tabel 5.09. Andel af kvinder med hyppig, problemvoldende skedetørhed
(lubrikationsdysfunktion) (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
9,1

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
24.635

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

7,9
7,5
4,6
6,7
16,5
14,5
11,4

1,19
1,13
0,67
1
2,75
2,35
1,79

(1,00-1,40)
(0,96-1,33)
(0,55-0,80)
(reference)
(2,38-3,19)
(1,98-2,80)
(1,28-2,51)

3.883
4.925
4.872
5.042
3.616
1.882
415

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

9,1
9,8
9,2
8,5
9,0

1
1,01
0,95
0,90
0,92

(reference)
(0,87-1,18)
(0,83-1,09)
(0,79-1,03)
(0,79-1,08)

7.535
3.289
5.094
5.643
3.074

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

9,1
7,7

1
1,12

(reference)
(0,65-1,92)

24.436
199

7,4
11,0
7,0
9,2

0,92
1
0,67
0,61

(0,78-1,07)
(reference)
(0,56-0,80)
(0,42-0,90)

9.368
12.190
2.664
413

9,5
6,6

1
0,77

(reference)
(0,66-0,90)

20.963
3.532

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle kvinder
9,1
1
Homoseksuelle kvinder
5,6
0,76
Biseksuelle kvinder
8,2
1,13
Blandt kvinder, der har haft sex med andre inden for det seneste år.

(reference)
(0,39-1,46)
(0,85-1,51)

22.668
430
759

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/længstlevende partner
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single
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Hyppig, problemvoldende skedetørhed (lubrikationsdysfunktion) (seneste år)
Blandt 24.635 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste
år, svarede 9,1% ”Ofte” eller ”Hver gang” på spørgsmålet om utilstrækkelig fugtighed i skeden ved seksuelt
samvær i denne periode (situation 1), og at det hyppige lubrikationsbesvær udgjorde et problem. Denne
andel på 9,1% opfylder således kriteriet for at have hyppig, problemvoldende skedetørhed
(lubrikationsdysfunktion). Aldersfordelingen ses i Figur 5.18.
Figur 5.18. Andel af kvinder i forskellige aldersgrupper, der har haft hyppig,
problemvoldende skedetørhed (lubrikationsdysfunktion) inden for det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 9,1% af
kvinder, der har haft sex med andre inden for det
seneste år, at de har haft hyppig, problemvoldende skedetørhed (lubrikationsdysfunktion)
inden for samme periode.

Kulturbaggrund: Der ses der ingen forskel mellem
kvinder med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Alder: Andelen er mindst blandt 35-44-årige (4,6%)
og størst blandt 55-64-årige (16,5%).
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er mindre
blandt separerede/skilte (OR=0,67) og enker
(OR=0,61) end blandt gifte/registrerede kvinder.
Andelen er mindre blandt singler end blandt
kvinder i fast parforhold (OR=0,77).
Seksuel identitet: Der ses ingen sikre forskelle
mellem kvinder med forskellig seksuel identitet.
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Orgasmeevne ved seksuelt samvær (seneste år)
”Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær?”
Dette spørgsmål om fire forskellige situationer i forbindelse med seksuelt samvær blev stillet til 24.936
kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. På
spørgsmålet om orgasmeevne (situation 2) svarede 1,5% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende
24.614 respondenter ses i Figur 5.19a. I Figur 5.19b ses andelen blandt kvinder med hyppigt
orgasmebesvær (”Ofte” eller ”Hver gang” i Figur 5.19a), der hhv. opfatter og ikke opfatter det hyppige
orgasmebesvær som et problem.
Situation 2: ”Jeg har ikke - eller med stort besvær - opnået orgasme.”
Figur 5.19b. Andel blandt kvinder med hyppigt
Figur 5.19a. Svarfordeling
besvær, der opfatter dette som et problem
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Tabel 5.10. Andel af kvinder med hyppigt, problemvoldende besvær med at
opnå orgasme (orgastisk dysfunktion) (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
12,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
24.614

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

24,4
16,6
10,2
8,0
7,6
6,1
6,3

3,70
2,29
1,30
1
0,95
0,74
0,77

(3,24-4,22)
(2,00-2,61)
(1,13-1,51)
(reference)
(0,80-1,12)
(0,59-0,92)
(0,49-1,20)

3.873
4.919
4.872
5.028
3.617
1.888
417

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

13,3
10,9
11,8
12,5
10,7

1
0,87
0,92
0,94
0,81

(reference)
(0,75-1,00)
(0,82-1,03)
(0,84-1,05)
(0,71-0,93)

7.533
3.277
5.077
5.645
3.082

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

12,1
18,5

1
1,13

(reference)
(0,78-1,63)

24.417
197

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/længstlevende partner

18,5
7,6
9,5
5,4

1,43
1
1,28
0,82

(1,27-1,62)
(reference)
(1,09-1,49)
(0,51-1,33)

9.354
12.185
2.659
416

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

10,2
22,5

1
1,81

(reference)
(1,64-2,00)

20.948
3.526

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle kvinder
11,9
1
Homoseksuelle kvinder
8,3
0,54
Biseksuelle kvinder
19,3
1,19
Blandt kvinder, der har haft sex med andre inden for det seneste år.

(reference)
(0,32-0,93)
(0,96-1,46)

22.656
428
759
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Hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå orgasme (orgastisk dysfunktion)
(seneste år)
Blandt 24.614 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste
år, svarede 12,2% ”Ofte” eller ”Hver gang” på spørgsmålet om problemer med at opnå orgasme ved
seksuelt samvær i denne periode (situation 2), og at det hyppige orgasmebesvær udgjorde et problem.
Denne andel på 12,2% opfylder således kriteriet for at have hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå
orgasme (orgastisk dysfunktion). Aldersfordelingen ses i Figur 5.20.
Figur 5.20. Andel af kvinder i forskellige aldersgrupper, der har haft hyppigt,
problemvoldende besvær med at opnå orgasme (orgastisk dysfunktion) inden for det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 12,2% af
kvinder, der har haft sex med andre inden for det
seneste år, at de har haft hyppigt,
problemvoldende besvær med at opnå orgasme
(orgastisk dysfunktion) inden for samme periode.

Kulturbaggrund: Efter justering for alder ses der
ingen sikker forskel mellem kvinder med og uden
muslimsk kulturbaggrund.

Alder: Andelen er størst blandt de yngre
aldersgrupper, og den falder med alderen. Andelen
blandt 15-24-årige er 24,4%, mens den blandt 6574-årige er 6,1%.
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt kvinder i
Region Nordjylland (OR=0,81) end blandt kvinder i
Region Hovedstaden.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte (OR=1,43) og separerede/skilte
(OR=1,28) end blandt gifte/registrerede kvinder.
Andelen er større blandt singler end blandt kvinder
i fast parforhold (OR=1,81).
Seksuel identitet: Andelen er mindre blandt
homoseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle
kvinder (OR=0,54).
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Skedekrampe ved seksuelt samvær (seneste år)
”Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær?”
Dette spørgsmål om fire forskellige situationer i forbindelse med seksuelt samvær blev stillet til 24.936
kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. På
spørgsmålet om skedekrampe (situation 3) svarede 2,4% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende
24.404 respondenter ses i Figur 5.21a. I Figur 5.21b ses andelen blandt kvinder med hyppige skedekramper
(”Ofte” eller ”Hver gang” i Figur 5.21a), der hhv. opfatter og ikke opfatter de hyppige skedekramper som et
problem.
Situation 3: ”Jeg har haft skedekrampe, som forhindrede indtrængning.”
Figur 5.21b. Andel blandt kvinder med hyppigt
Figur 5.21a. Svarfordeling
besvær, der opfatter dette som et problem
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Tabel 5.11. Andel af kvinder med hyppig, problemvoldende skedekrampe
(vaginisme) (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
0,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
24.404

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

1,3
0,9
0,2
0,3
0,9
0,9
1,8

4,03
2,81
0,50
1
2,80
2,70
5,52

(2,19-7,44)
(1,50-5,25)
(0,21-1,20)
(reference)
(1,48-5,31)
(1,30-5,62)
(2,19-13,9)

3.830
4.877
4.854
5.008
3.588
1.840
407

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

0,7
0,8
0,9
0,9
0,4

1
1,29
1,30
1,34
0,59

(reference)
(0,77-2,17)
(0,83-2,06)
(0,86-2,08)
(0,32-1,09)

7.485
3.255
5.035
5.588
3.041

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

0,7
2,2

1
2,78

(reference)
(1,01-7,64)

24.212
192

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/længstlevende partner

0,9
0,7
0,5
0,5

0,94
1
0,83
0,44

(0,58-1,51)
(reference)
(0,44-1,58)
(0,10-1,97)

9.267
12.083
2.642
412

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

0,7
1,2

1
1,52

(reference)
(1,04-2,22)

20.785
3.483

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle kvinder
0,7
1
Homoseksuelle kvinder
1,1
1,73
Biseksuelle kvinder
1,8
2,30
Blandt kvinder, der har haft sex med andre inden for det seneste år.

(reference)
(0,44-6,83)
(1,26-4,22)

22.474
427
748
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Hyppig, problemvoldende skedekrampe (vaginisme) (seneste år)
Blandt 24.404 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste
år, svarede 0,8% ”Ofte” eller ”Hver gang” på spørgsmålet om skedekrampe ved seksuelt samvær i denne
periode (situation 3), og at den hyppigt oplevede skedekrampe udgjorde et problem. Denne andel på 0,8%
opfylder således kriteriet for at have hyppig, problemvoldende skedekrampe (vaginisme). Aldersfordelingen
ses i Figur 5.22.
Figur 5.22. Andel af kvinder i forskellige aldersgrupper, der har haft hyppig,
problemvoldende skedekrampe (vaginisme) inden for det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 0,8% af
kvinder, der har haft sex med andre inden for det
seneste år, at de har haft hyppig, problemvoldende
skedekrampe (vaginisme) inden for samme
periode.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for
alder ses der ingen sikre forskelle mellem kvinder i
forskellige civilstandskategorier. Andelen er større
blandt singler end blandt kvinder i fast parforhold
(OR=1,52).

Alder: Andelen er lille i alle aldersgrupper, og kun
blandt 15-24-årige og ≥75-årige er den over 1%.

Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt biseksuelle kvinder end blandt
heteroseksuelle kvinder (OR=2,30).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt
kvinder med muslimsk kulturbaggrund end blandt
kvinder uden en sådan baggrund (OR=2,78).
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Smerter i kønsorganerne ved samleje (seneste år)
”Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær?”
Dette spørgsmål om fire forskellige situationer i forbindelse med seksuelt samvær blev stillet til 24.936
kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. På
spørgsmålet om smerter i kønsorganer (situation 4) svarede 1,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de
resterende 24.659 respondenter ses i Figur 5.23a. I Figur 5.23b ses andelen blandt kvinder med hyppige
smerter i kønsorganerne (”Ofte” eller ”Hver gang” i Figur 5.23a), der hhv. opfatter og ikke opfatter de
hyppige smerter i kønsorganerne som et problem.
Situation 4: ”Jeg har haft smerter i kønsorganerne ved samleje.”
Figur 5.23b. Andel blandt kvinder med hyppigt
Figur 5.23a. Svarfordeling
besvær, der opfatter dette som et problem
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Tabel 5.12. Andel af kvinder med hyppige, problemvoldende smerter i
kønsorganerne ved samleje (dyspareuni) (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
5,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
24.659

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

6,9
5,1
2,5
2,9
7,5
6,6
5,5

2,53
1,82
0,87
1
2,74
2,40
1,99

(2,03-3,14)
(1,46-2,27)
(0,68-1,13)
(reference)
(2,21-3,40)
(1,86-3,09)
(1,23-3,21)

3.896
4.925
4.876
5.044
3.626
1.874
418

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

4,4
6,2
5,3
4,8
5,0

1
1,42
1,19
1,10
1,11

(reference)
(1,17-1,73)
(1,00-1,42)
(0,92-1,31)
(0,90-1,37)

7.553
3.287
5.087
5.648
3.084

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

5,0
5,8

1
1,19

(reference)
(0,64-2,22)

24.461
198

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/længstlevende partner

5,4
5,2
3,0
3,7

0,95
1
0,63
0,54

(0,77-1,18)
(reference)
(0,49-0,81)
(0,31-0,94)

9.387
12.196
2.660
416

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

5,0
4,7

1
0,86

(reference)
(0,72-1,02)

20.980
3.538

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle kvinder
4,9
1
Homoseksuelle kvinder
1,0
0,21
Biseksuelle kvinder
6,6
1,30
Blandt kvinder, der har haft sex med andre inden for det seneste år.

(reference)
(0,05-0,86)
(0,94-1,80)

22.700
428
760
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Hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne ved samleje (dyspareuni)
(seneste år)
Blandt 24.659 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste
år, svarede 5,0% ”Ofte” eller ”Hver gang” på spørgsmålet om smerter i kønsorganerne ved samleje i denne
periode (situation 4), og at de hyppige smerter udgjorde et problem. Denne andel på 5,0% opfylder således
kriteriet for at have hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne (dyspareuni). Aldersfordelingen
ses i Figur 5.24.
Figur 5.24. Andel af kvinder i forskellige aldersgrupper, der har haft hyppige,
problemvoldende smerter i kønsorganerne ved samleje (dyspareuni) inden for det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 5,0% af
kvinder, der har haft sex med andre inden for det
seneste år, at de har haft hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne ved samleje
(dyspareuni) inden for samme periode.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem
kvinder med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Alder: Andelen er mindst (under 3%) blandt 35-54årige kvinder, mens den er størst blandt de yngste
på 15-24 år (6,9%) og blandt kvinder i
aldersgrupperne 55-64 år (7,5%) og 65-74 år
(6,6%).
Bopælsregion: Andelen er større blandt kvinder i
Region Sjælland (OR=1,42) end blandt kvinder i
Region Hovedstaden.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er mindre
blandt separerede/skilte (OR=0,63) og enker
(OR=0,54) end blandt gifte/registrerede kvinder.
Der ses ingen forskel mellem singler og kvinder i
fast parforhold.
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt homoseksuelle kvinder end blandt
heteroseksuelle kvinder (OR=0,21).
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Orgasmeoplevelse

391
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Orgasmeoplevelse (seneste år)
”Hvor nydelsesfulde eller ubehagelige har dine orgasmer alt i alt været i det seneste år? Mine orgasmer
har været …”
Dette spørgsmål blev stillet til 58.364 respondenter, som oplyste, at de havde onaneret eller haft sex med
andre inden for det seneste år. Heraf svarede 2,2% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende
57.176 respondenter ses i Figur 5.25.
Figur 5.25. Svarfordeling: Orgasmeoplevelse det seneste år

393

Tabel 5.13. Andel, der ikke har haft orgasme (anorgasme) (seneste år)
Total
Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

Procent
(vægtet)
4,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
57.176

1,8
7,2

0,23
1

(0,21-0,25)
(reference)

27.557
29.619

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

0,7
0,2
0,5
0,5
0,9
3,8
12,8

1,34
0,42
0,87
1
1,75
7,42
27,9

(0,73-2,46)
(0,18-1,01)
(0,45-1,66)
(reference)
(1,06-2,92)
(4,78-11,5)
(18,2-42,8)

3.050
3.455
4.291
5.059
5.072
4.350
2.280

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

12,0
5,1
3,4
3,4
5,6
9,3
19,3

3,84
1,52
0,99
1
1,66
2,88
6,74

(3,22-4,58)
(1,25-1,85)
(0,80-1,23)
(reference)
(1,36-2,02)
(2,36-3,51)
(5,36-8,49)

4.628
5.231
5.334
5.780
4.779
2.931
936

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

3,7
4,7
4,9
4,3
5,0

1
1,28
1,30
1,18
1,35

(reference)
(1,10-1,48)
(1,14-1,48)
(1,03-1,34)
(1,16-1,58)

17.225
7.859
12.079
13.197
6.816

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

4,4
4,1

1
1,18

(reference)
(0,78-1,79)

56.617
559

3,9
4,5
3,4
10,6

1,07
1
0,73
0,73

(0,91-1,25)
(reference)
(0,62-0,87)
(0,59-0,91)

19.810
28.829
6.590
1.947

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

3,9
6,0

1
1,26

(reference)
(1,13-1,39)

44.804
12.052

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

1,8
0,9
1,3

1
0,76
1,27

(reference)
(0,24-2,35)
(0,53-3,09)

25.411
938
473

6,9
3,8
5,5

1
0,61
0,70

(reference)
(0,33-1,14)
(0,51-0,97)

26.869
598
960

1,8
7,3
1,1

1
11,3
0,69

(reference)
(3,97-32,2)
(0,10-4,68)

27.429
94
66

Ciskvinder
7,2
1
(reference)
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
3,4
0,38
(0,14-1,05)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
3,9
0,46
(0,21-1,00)
Blandt personer, der har onaneret eller haft sex med andre inden for det seneste år.

29.358
137
190

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
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Fravær af orgasme (anorgasme) (seneste år)
Blandt 57.176 respondenter, som oplyste, at de havde onaneret eller haft sex med andre inden for det
seneste år, svarede 4,4%, at de ikke havde haft orgasme i denne periode (anorgasme). Aldersfordelingen
ses i Figur 5.26.
Figur 5.26. Andel i forskellige aldersgrupper,
der har haft anorgasme inden for det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 4,4% af
personer, der har været seksuelt aktive inden for
det seneste år, at de ikke har haft orgasme inden
for samme periode (anorgasme).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen mindre blandt
separerede/skilte (OR=0,73) og enker/enkemænd
(OR=0,73) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er større blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=1,26).

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt
mænd end blandt kvinder (1,8% v 7,2%, OR=0,23).
For mænds vedkommende er andelen under 1%
frem til 65-årsalderen, og blandt ≥75-årige er den
12,8%. For kvinder er andelen størst blandt 15-24årige (12,0%) og ≥75-årige (19,3%) og mindst
blandt 35-54-årige (3,4%).

Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der
ingen forskelle mellem mænd med forskellig
seksuel identitet, mens andelen er mindre blandt
biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle
kvinder (OR=0,70).

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem
personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder end blandt cismænd (OR=11,3). Efter
justering for alder ses der ingen sikre forskelle
mellem ciskvinder, transmænd og nonbinære
kvinder.
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Tabel 5.14. Andel, der har oplevet ubehagelige orgasmer (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
2,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
54.728

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

2,2
3,7

0,57
1

(0,51-0,64)
(reference)

26.990
27.738

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

2,3
1,5
0,9
1,5
2,2
3,6
6,2

1,59
1,05
0,60
1
1,51
2,52
4,41

(1,12-2,25)
(0,72-1,54)
(0,39-0,92)
(reference)
(1,10-2,06)
(1,87-3,40)
(3,24-6,00)

3.029
3.448
4.274
5.034
5.026
4.193
1.986

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

4,3
2,4
2,2
2,5
3,9
6,2
8,3

1,76
0,97
0,89
1
1,56
2,58
3,56

(1,38-2,24)
(0,74-1,26)
(0,68-1,17)
(reference)
(1,23-1,99)
(2,03-3,29)
(2,57-4,93)

4.098
4.963
5.145
5.582
4.511
2.672
767

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

2,7
2,7
3,0
3,1
3,4

1
0,95
1,07
1,12
1,24

(reference)
(0,79-1,14)
(0,91-1,24)
(0,96-1,31)
(1,04-1,49)

16.576
7.485
11.524
12.641
6.502

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

2,9
5,5

1
2,63

(reference)
(1,77-3,89)

54.194
534

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

2,7
2,9
2,5
6,7

1,43
1
0,85
1,16

(1,20-1,71)
(reference)
(0,71-1,03)
(0,91-1,49)

18.901
27.656
6.395
1.776

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

2,5
4,2

1
1,64

(reference)
(1,44-1,86)

43.127
11.297

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

2,1
3,3
2,3

1
1,84
1,29

(reference)
(1,01-3,37)
(0,65-2,56)

24.903
930
467

3,5
3,2
5,0

1
1,13
1,67

(reference)
(0,52-2,48)
(1,18-2,35)

25.207
578
912

2,2
11,2
7,2

1
6,79
3,64

(reference)
(3,23-14,2)
(1,31-10,1)

26.866
87
65

1
5,66
2,43

(reference)
(3,32-9,64)
(1,35-4,38)

27.491
131
183

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

Ciskvinder
3,7
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
16,1
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
8,4
Blandt personer, der har haft orgasme inden for det seneste år.
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Ubehagelige orgasmer (seneste år)
Blandt 54.728 respondenter, som oplyste, at de havde onaneret eller haft sex med andre inden for det
seneste år, svarede 2,9%, at de havde oplevet ubehagelige orgasmer inden for samme periode.
Aldersfordelingen ses i Figur 5.27.
Figur 5.27. Andel i forskellige aldersgrupper, der
har oplevet ubehagelige orgasmer inden for det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 2,9% af
personer, som har haft orgasme inden for det
seneste år, at de inden for samme periode har
oplevet ubehagelige orgasmer.
Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end
blandt kvinder (2,2% v 3,7%, OR=0,57). For mænds
vedkommende er andelen under 3% frem til 65 år.
Blandt kvinder er andelen størst blandt 15-24 årige
og blandt aldersgrupperne over 55 år. Den største
andel ses hos begge køn blandt ≥75-årige (mænd:
6,2%, kvinder: 8,3%).
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Nordjylland (OR=1,24) end blandt personer
i Region Hovedstaden.
Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
personer uden en sådan baggrund (OR=2,63).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,43)
end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er
større blandt singler end blandt personer i fast
parforhold (OR=1,64).
Seksuel identitet: Andelen er større blandt
homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle
mænd (OR=1,84). Andelen er større blandt
biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle
kvinder (OR=1,67).
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder (OR=6,79) og nonbinære mænd
(OR=3,64) end blandt cismænd. Andelen er
markant større blandt transmænd (OR=5,66) og
nonbinære kvinder (OR=2,43) end blandt
ciskvinder.
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Brug af seksuelle hjælpemidler
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Brug af hjælpemidler mod seksuelle problemer
”Har du nogensinde brugt seksuelle hjælpemidler for at afhjælpe et seksuelt problem (fx vibrator,
penispumpe eller pubisring)?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf svarede 0,4% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 30.738 respondenter ses i Figur 5.28.
Figur 5.28. Svarfordeling: Brug af seksuelle
hjælpemidler mod seksuelle problemer
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Tabel 5.15. Andel, der har brugt hjælpemidler mod et seksuelt problem
(seneste år)
Total
Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

Procent
(vægtet)
10,5

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
30.738

6,6
14,4

0,41
1

(0,37-0,44)
(reference)

14.424
16.314

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

4,9
8,1
7,2
8,3
7,1
5,8
3,1

0,56
0,97
0,85
1
0,84
0,68
0,35

(0,43-0,74)
(0,77-1,23)
(0,68-1,07)
(reference)
(0,68-1,04)
(0,54-0,85)
(0,25-0,48)

1.591
1.728
2.147
2.531
2.570
2.347
1.510

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

14,3
20,7
17,6
17,3
15,3
8,9
3,9

0,80
1,25
1,03
1
0,87
0,47
0,20

(0,69-0,93)
(1,08-1,44)
(0,89-1,19)
(reference)
(0,75-1,01)
(0,39-0,57)
(0,13-0,28)

2.664
2.715
2.700
2.957
2.658
1.833
787

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

10,2
10,6
10,6
10,4
11,0

1
1,12
1,11
1,05
1,15

(reference)
(0,99-1,27)
(1,00-1,24)
(0,94-1,17)
(1,01-1,30)

9.158
4.319
6.514
7.074
3.673

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

10,5
5,9

1
0,43

(reference)
(0,27-0,68)

30.386
352

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

11,8
8,8
14,6
5,6

1,26
1
1,60
0,92

(1,12-1,40)
(reference)
(1,42-1,80)
(0,71-1,20)

10.549
15.361
3.521
1.307

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

10,3
10,8

1
1,12

(reference)
(1,02-1,23)

23.410
7.161

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

6,2
17,9
15,1

1
3,17
2,63

(reference)
(2,16-4,66)
(1,82-3,82)

13.237
452
245

14,3
16,9
31,0

1
1,01
2,42

(reference)
(0,63-1,62)
(1,96-3,00)

14.580
308
505

6,5
31,4
15,0

1
6,32
2,48

(reference)
(3,25-12,3)
(0,99-6,17)

14.360
53
42

14,3
42,9
19,2

1
3,75
1,22

(reference)
(2,27-6,20)
(0,71-2,10)

16.149
77
111

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

402

Brug af hjælpemidler mod seksuelle problemer (seneste år)
Blandt de 30.738 respondenter svarede 10,5%, at de havde brugt hjælpemidler mod et seksuelt problem
inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 5.29.
Figur 5.29. Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt hjælpemidler
for at afhjælpe et seksuelt problem inden for det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 10,5% af
befolkningen, at de har brugt hjælpemidler mod et
seksuelt problem inden for det seneste år, og
yderligere 7,1% angiver, at de tidligere har brugt
sådanne hjælpemidler.
Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt
mænd end blandt kvinder (6,6% v 14,4%, OR=0,41),
og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. For
mænds vedkommende er andelen størst blandt 4554-årige (8,3%), og den er mindst blandt ≥75-årige
(3,1%). Blandt kvinder er andelen størst blandt 2534 årige (20,7%), hvorefter den falder til 3,9%
blandt ≥75-årige kvinder.
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Nordjylland (OR=1,15) end blandt personer
i Region Hovedstaden.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte (OR=1,26) og separerede/skilte
(OR=1,60) end blandt gifte/registrerede personer.
Efter justering for køn og alder er andelen større
blandt singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=1,12).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=3,17) og
biseksuelle mænd (OR=2,63) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større
blandt biseksuelle kvinder (OR=2,42) end blandt
heteroseksuelle kvinder.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder end blandt cismænd (OR=6,32).
Andelen er markant større blandt transmænd
(OR=3,75) end blandt ciskvinder.

Kulturbaggrund: Andelen er markant mindre
blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end
blandt personer uden en sådan baggrund
(OR=0,43).
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Utroskab
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Utroskab
”Har du nogensinde været din nuværende ægtefælle/faste partner/kæreste utro? Med utro mener vi, om
du har haft sex med et andet menneske uden din ægtefælles/faste partners/kærestes accept.”
Dette spørgsmål blev stillet til 47.718 respondenter, som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner
eller kæreste. Heraf svarede 0,8% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 47.379 respondenter
ses i Figur 5.30.
Figur 5.30. Svarfordeling: Utroskab i nuværende
ægteskab/parforhold/kæresteforhold

407

Tabel 5.16. Andel, der har været deres nuværende partner utro mindst én gang
Total

Procent
(vægtet)
18,5

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
47.379

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

23,1
13,8

1,85
1

(1,76-1,94)
(reference)

22.896
24.483

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

8,8
13,4
21,8
23,4
28,4
30,9
26,7

0,32
0,51
0,91
1
1,30
1,47
1,19

(0,25-0,39)
(0,44-0,58)
(0,82-1,02)
(reference)
(1,18-1,43)
(1,33-1,62)
(1,06-1,34)

1.189
2.584
3.678
4.421
4.489
4.115
2.420

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

5,2
7,7
12,3
15,2
18,9
19,4
12,9

0,31
0,47
0,78
1
1,30
1,35
0,83

(0,25-0,38)
(0,41-0,54)
(0,69-0,88)
(reference)
(1,16-1,45)
(1,19-1,53)
(0,67-1,03)

2.594
4.216
4.631
5.016
4.340
2.827
859

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

20,9
17,9
17,6
17,5
17,0

1
0,75
0,76
0,78
0,74

(reference)
(0,70-0,82)
(0,71-0,82)
(0,72-0,83)
(0,68-0,81)

13.444
6.730
10.321
11.077
5.807

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

18,6
15,0

1
1,23

(reference)
(0,92-1,65)

46.981
398

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

12,3
22,5
14,8
8,3

0,92
1
0,61
0,29

(0,85-1,00)
(reference)
(0,56-0,68)
(0,23-0,37)

11.820
30.503
4.116
940

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

22,7
40,8
55,1

1
2,93
5,11

(reference)
(2,26-3,79)
(3,97-6,58)

21.312
641
290

13,9
11,0
18,0

1
1,00
2,20

(reference)
(0,64-1,57)
(1,74-2,79)

22.292
493
629

23,1
19,4
37,1

1
1,09
2,16

(reference)
(0,50-2,37)
(0,93-5,01)

22.818
54
35

1
1,15
1,28

(reference)
(0,44-2,96)
(0,71-2,33)

24.298
66
119

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

Ciskvinder
13,7
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
8,3
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
14,2
Blandt personer med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.
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Utroskab mindst én gang i nuværende parforhold
Blandt 47.379 respondenter, som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste, svarede
18,5%, at de have været deres nuværende partner utro mindst én gang. Aldersfordelingen ses i Figur 5.31.
Figur 5.31. Andel i forskellige aldersgrupper, der har været deres
nuværende ægtefælle, faste partner eller kæreste utro mindst én gang

Forekomst: I alt angiver en andel på 18,5% af
personer med en ægtefælle, fast partner eller
kæreste, at de har været deres aktuelle partner
utro mindst én gang.

Civilstand: Andelen er mindre blandt
separerede/skilte (OR=0,61) og markant mindre
blandt enker/enkemænd (OR=0,29) end blandt
gifte/registrerede personer.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (23,1% v 13,8%, OR=1,85), og
kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. For begge
køn er andelen størst blandt 65-74-årige (mænd:
30,9%, kvinder: 19,4%), mens den er mindst blandt
15-24-årige (mænd: 8,8%, kvinder: 5,2%).

Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=2,93) og
biseksuelle mænd (OR=5,11) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større
blandt biseksuelle kvinder end blandt
heteroseksuelle kvinder (OR=2,20).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder
og nonbinære mænd eller mellem ciskvinder,
transmænd og nonbinære kvinder.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder
ses der ingen sikker forskel på personer med og
uden muslimsk kulturbaggrund.
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Tvangspræget seksuel aktivitet
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412

Tvangspræget seksuel aktivitet (seneste år)
”Nogle mennesker oplever, at deres seksuelle aktiviteter (fx onani, pornobrug, chat på erotiske
hjemmesider eller samleje) fylder mere, end de bryder sig om. Hvor ofte inden for det seneste år har du
oplevet …”
Dette spørgsmål om to tvangsprægede seksuelle aktiviteter blev stillet til en uselekteret gruppe af 30.867
respondenter. Heraf svarede 2,4% ”Ved ikke” på et eller begge spørgsmål. Svarfordelingen blandt de
resterende 30.175 respondenter ses i Figur 5.32 og Figur 5.33.
”… at du følte dig alvorligt plaget af, at du ikke kunne kontrollere dine seksuelle aktiviteter?”
Figur 5.32. Svarfordeling

”… at du brugte mere tid og energi på seksuelle aktiviteter, end du egentlig havde lyst til?”
Figur 5.33. Svarfordeling
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Tabel 5.17. Andel med tvangspræget seksuel aktivitet (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
3,1

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
30.175

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

5,0
1,3

3,97
1

(3,35-4,69)
(reference)

14.131
16.044

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

8,7
7,3
5,5
4,1
3,2
2,4
2,2

2,26
1,85
1,37
1
0,78
0,57
0,54

(1,71-2,99)
(1,39-2,45)
(1,03-1,83)
(reference)
(0,57-1,06)
(0,41-0,81)
(0,36-0,82)

1.549
1.712
2.120
2.505
2.541
2.282
1.422

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

3,4
1,8
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7

4,20
2,12
0,78
1
0,85
0,77
0,82

(2,58-6,83)
(1,25-3,60)
(0,40-1,54)
(reference)
(0,46-1,59)
(0,37-1,63)
(0,33-2,03)

2.598
2.700
2.682
2.919
2.610
1.785
750

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

3,3
2,9
3,2
3,1
2,8

1
0,92
1,00
0,95
0,85

(reference)
(0,71-1,17)
(0,82-1,23)
(0,77-1,16)
(0,66-1,10)

9.033
4.228
6.374
6.938
3.602

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

3,0
9,4

1
2,42

(reference)
(1,63-3,60)

29.842
333

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

4,8
2,1
2,1
1,3

1,29
1
1,12
1,19

(1,02-1,63)
(reference)
(0,86-1,47)
(0,71-1,99)

10.383
15.037
3.489
1.266

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

2,5
4,7

1
1,58

(reference)
(1,34-1,87)

23.004
7.007

4,6
8,9
11,2

1
1,74
2,23

(reference)
(1,03-2,94)
(1,43-3,47)

12.985
451
242

1,1
1,1
3,0

1
0,85
1,58

(reference)
(0,18-4,08)
(0,85-2,91)

14.382
307
497

4,9
9,1
15,5

1
1,54
3,02

(reference)
(0,51-4,69)
(1,19-7,62)

14.069
52
41

1,2
5,9
8,4

1
2,58
5,28

(reference)
(0,88-7,62)
(2,31-12,1)

15.882
78
108

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Tvangspræget seksuel aktivitet
Blandt de 30.175 respondenter svarede 3,1% ”Ofte” eller ”Altid” på ét eller begge spørgsmål om
tvangsprægede seksuelle aktiviteter inden for det seneste år. Denne andel på 3,1% betragtes som personer
med tvangspræget seksuel aktivitet. Aldersfordelingen ses i Figur 5.34.
Figur 5.34. Andel i forskellige aldersgrupper, der har
oplevet tvangspræget seksuel aktivitet inden for det seneste år

Forekomst: I alt har en andel på 3,1% af
befolkningen oplevet tvangspræget seksuel
aktivitet inden for det seneste år.
Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (5,0% v 1,3%, OR=3,97),
og kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. For
begge køn ses den største andel blandt 15-24-årige
(mænd: 8,7%, kvinder: 3,4%), og andelen falder
med alderen.
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
personer uden en sådan baggrund (OR=2,42).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte end blandt gifte/registrerede
personer (OR=1,29). Andelen er større blandt
singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=1,58).
Seksuel identitet: Andelen er større blandt
homoseksuelle mænd (OR=1,74) og markant større
blandt biseksuelle mænd (OR=2,23) end blandt
heteroseksuelle mænd. Efter justering for alder ses
der ingen sikre forskelle mellem kvinder med
forskellig seksuel identitet.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
nonbinære mænd end blandt cismænd (OR=3,02).
Andelen er markant større blandt nonbinære
kvinder end blandt ciskvinder (OR=5,28).
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KAPITEL 6
Prævention, sexsygdomme, provokeret
abort og ufrivillig barnløshed
Seksuel aktivitet med andre mennesker kan i nogle tilfælde indebære en risiko for ufrivillig graviditet eller
seksuelt overførbare infektioner, inkl. hiv. Hertil kommer, at en del mennesker i en kortere eller længere
periode af deres liv oplever, at de til trods for stærke ønsker om familiedannelse er ude af stand til at få
børn.
Dette kapitel belyser befolkningens præventionsmønstre samt erfaringer med sexsygdomme, inkl. hiv og
hiv-testning. Kapitlet ser desuden nærmere på erfaringer med screening for livmoderhalskræft og
vaccination mod humant papillomavirus (hpv), som kan give anledning til kønsvorter (kondylomer) og visse
former for kræft.
Endelig præsenterer kapitlet resultater vedrørende hyppigheden af provokeret abort blandt danske kvinder
samt estimater for udbredelsen af ufrivillig barnløshed blandt personer i et fast parforhold.
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Brug af prævention

419
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Brug af prævention (seneste år)
”Har du eller din partner/dine partnere inden for det seneste år benyttet nogen former for beskyttelse
mod sexsygdomme eller uønsket graviditet, når I har været sammen seksuelt?”
”Hvilke af følgende former for beskyttelse var der tale om?”
Det første spørgsmål om brug af prævention blev stillet til 46.990 respondenter, som oplyste, at de havde
haft sex med andre inden for det seneste år. Heraf svarede 0,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende
46.794 respondenter svarede 43,2%, at de havde brugt prævention inden for det seneste år. Det andet
spørgsmål blev stillet til 19.810 respondenter, som svarede, at de havde brugt prævention inden for det
seneste år, og hver respondent blev bedt om at markere alle de anvendte former for beskyttelse inden for
samme periode. Andelen, der har benyttet forskellige former for prævention inden for det seneste år, ses i
Figur 6.01.
Figur 6.01. Andel, der har benyttet forskellige former for prævention
mod sexsygdomme eller uønsket graviditet inden for det seneste år
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Tabel 6.01. Andel, der har brugt prævention (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
43,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
46.794

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

41,8
44,7

1,04
1

(0,99-1,09)
(reference)

22.219
24.575

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

82,7
70,3
55,9
34,4
13,3
4,0
3,4

9,14
4,53
2,42
1
0,29
0,08
0,07

(7,98-10,5)
(4,09-5,02)
(2,21-2,65)
(reference)
(0,26-0,33)
(0,07-0,10)
(0,05-0,09)

2.045
3.088
3.935
4.567
4.149
3.178
1.257

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

87,5
70,2
59,2
34,1
4,2
1,1
1,5

13,5
4,55
2,79
1
0,08
0,02
0,03

(12,0-15,2)
(4,17-4,97)
(2,56-3,04)
(reference)
(0,07-0,10)
(0,01-0,03)
(0,01-0,06)

3.894
4.970
4.889
5.059
3.579
1.802
382

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

48,3
37,6
39,6
44,6
40,3

1
0,72
0,75
0,90
0,78

(reference)
(0,66-0,78)
(0,70-0,80)
(0,85-0,96)
(0,72-0,84)

14.067
6.282
9.851
10.908
5.686

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

43,0
57,9

1
0,63

(reference)
(0,51-0,79)

46.384
410

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

68,7
26,4
30,1
7,5

1,23
1
1,14
1,19

(1,15-1,31)
(reference)
(1,05-1,23)
(0,90-1,56)

15.888
24.981
5.003
922

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

39,2
65,1

1
1,35

(reference)
(1,25-1,47)

40.419
6.104

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

41,7
48,0
53,0

1
0,80
1,11

(reference)
(0,59-1,08)
(0,84-1,47)

20.669
784
358

44,8
3,9
59,5

1
0,02
0,59

(reference)
(0,01-0,03)
(0,49-0,70)

22.555
460
785

41,6
43,2
44,7

1
0,43
0,63

(reference)
(0,20-0,91)
(0,31-1,26)

22.130
64
49

Ciskvinder
44,6
1
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
27,3
0,09
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
50,4
0,53
Blandt personer, som har haft sex med andre inden for det seneste år.

(reference)
(0,05-0,17)
(0,34-0,83)

24.395
86
133

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
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Brug af prævention (seneste år)
Blandt 46.794 respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år, svarede
43,2%, at de havde brugt prævention inden for samme periode. Aldersfordelingen ses i Figur 6.02.
Figur 6.02. Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt prævention inden for det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 43,2% af
personer, der har haft sex med andre inden for det
seneste år, at de eller deres partner/partnere har
anvendt prævention mod sexsygdomme eller
uønsket graviditet inden for samme periode.
Kondom, p-piller og hormonspiral er de hyppigst
anvendte former for prævention.
Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd
og kvinder. Andelen falder med alderen fra 82,7%
blandt 15-24-årige mænd og 87,5% blandt 15-24årige kvinder til hhv. 3,4% og 1,5% blandt ≥75-årige
mænd og kvinder.
Bopælsregion: Andelen blandt personer i Region
Hovedstaden er større end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er
andelen mindre blandt personer med muslimsk
kulturbaggrund end blandt personer uden en
sådan baggrund (OR=0,63).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte (OR=1,23) og separerede/skilte
(OR=1,14) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er større blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=1,35).
Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig
seksuel identitet. Andelen blandt homoseksuelle
kvinder er markant mindre end blandt
heteroseksuelle kvinder (OR=0,02). Efter justering
for alder er andelen blandt biseksuelle kvinder
mindre end blandt heteroseksuelle kvinder
(OR=0,59).
Kønsidentitet: Efter justering for alder er andelen
markant mindre blandt transkvinder end blandt
cismænd (OR=0,43). Andelen er markant mindre
blandt transmænd (OR=0,09) og mindre blandt
nonbinære kvinder (OR=0,53) end blandt
ciskvinder.
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Hyppigst anvendte præventionsformer (seneste år)
Blandt 19.810 respondenter, som oplyste, at de havde brugt prævention inden for det seneste år, var
kondom den mest anvendte og nødprævention den mindst anvendte præventionsform. Aldersfordelingen
for anvendelsen af de forskellige former for prævention ses i Figur 6.03-6.10.
Figur 6.03. Kondom.
Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt
kondom inden for det seneste år

Figur 6.04. P-piller.
Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt
p-piller inden for det seneste år

Figur 6.05. Hormonspiral.
Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt
hormonspiral inden for det seneste år

Figur 6.06. Naturlig prævention.
Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt
naturlig prævention (afbrudt samleje eller sikre
perioder) inden for det seneste år
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Figur 6.07. Kobberspiral.
Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt
kobberspiral inden for det seneste år

Figur 6.08. Minipiller.
Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt
minipiller inden for det seneste år

Figur 6.09. Nødprævention.
Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt
nødprævention inden for det seneste år

Figur 6.10. Andre former for prævention.
Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt
andre former for prævention inden for det seneste år
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Sterilisation
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Tabel 6.02. Andel, der er steriliseret
Total

Procent
(vægtet)
12,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
29.685

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

15,5
10,2

1,71
1

(1,58-1,84)
(reference)

13.998
15.687

Alder, mænd (CPR-baseret)
18-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

0,1
0,9
9,7
22,3
26,2
26,4
18,5

0,00
0,03
0,37
1
1,24
1,25
0,79

(0,00-0,02)
(0,02-0,05)
(0,31-0,44)
(reference)
(1,08-1,41)
(1,09-1,43)
(0,67-0,93)

1.151
1.729
2.150
2.536
2.574
2.348
1.510

Alder, kvinder (CPR-baseret)
18-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

0,1
0,6
5,5
13,0
17,9
18,7
11,9

0,00
0,04
0,39
1
1,46
1,54
0,91

(0,00-0,03)
(0,02-0,06)
(0,32-0,48)
(reference)
(1,25-1,70)
(1,31-1,82)
(0,71-1,16)

1.997
2.733
2.711
2.964
2.654
1.838
790

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

9,1
15,1
15,1
13,6
14,0

1
1,52
1,62
1,51
1,55

(reference)
(1,34-1,71)
(1,45-1,81)
(1,35-1,69)
(1,36-1,76)

8.896
4.146
6.259
6.826
3.558

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

13,0
1,7

1
0,42

(reference)
(0,17-1,04)

29.384
301

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

2,2
18,6
22,5
13,8

0,30
1
1,28
0,78

(0,26-0,36)
(reference)
(1,16-1,41)
(0,65-0,93)

9.465
15.384
3.528
1.308

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

14,5
7,9

1
0,72

(reference)
(0,64-0,80)

23.199
6.340

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

15,8
1,5
10,6

1
0,11
0,89

(reference)
(0,04-0,29)
(0,58-1,38)

12.844
446
239

10,3
1,6
6,3

1
0,22
1,62

(reference)
(0,06-0,80)
(1,00-2,60)

14.078
309
454

15,6
26,3
7,5

1
5,28
0,78

(reference)
(1,97-14,2)
(0,26-2,39)

13.937
49
39

10,2
10,8
8,8

1
20,5
1,42

(reference)
(7,23-58,1)
(0,59-3,38)

15.539
71
102

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
Blandt personer over 18 år.
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Sterilisation
”Er du steriliseret?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 29.750 respondenter over 18 år. Heraf svarede 0,3%
”Ved ikke”, og blandt de resterende 29.685 respondenter svarede 12,8%, at de var steriliseret.
Aldersfordelingen ses i Figur 6.11.
Figur 6.11. Andel i forskellige aldersgrupper, der er steriliseret

Forekomst: I alt angiver en andel på 12,8% af
befolkningen over 18 år, at de er steriliseret.
Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (15,5% v 10,2%, OR=1,71), og
kønsforskellen ses i alle aldersgrupper over 25 år.
Mellem 18 og 34 år er andelen under 1% blandt
både mænd og kvinder, mens andelen for begge
køn er størst i 65-74-årsalderen (mænd: 26,4%,
kvinder: 18,7%).
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer
i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder
ses der ingen sikker forskel mellem personer med
og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
mindre blandt ugifte (OR=0,30), større blandt
separerede/skilte (OR=1,28) og mindre blandt
enker/enkemænd (OR=0,78) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er mindre
blandt singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=0,72).
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt homoseksuelle mænd (OR=0,11) end blandt
heteroseksuelle mænd. Efter justering for alder er
andelen markant mindre blandt homoseksuelle
kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder
(OR=0,22), og der ses ingen sikker forskel mellem
biseksuelle og heteroseksuelle kvinder.
Kønsidentitet: Efter justering for alder er andelen
markant større blandt transkvinder (OR=5,28) og
transmænd (OR=20,5) end blandt hhv. cismænd og
ciskvinder.
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Screening for livmoderhalskræft og
vaccination mod humant papillomavirus
(hpv)
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Screening for livmoderhalskræft
”Hvornår har du sidst fået taget en celleprøve for livmoderhalskræft?”
Dette spørgsmål blev stillet til 29.055 respondenter på 23 år eller ældre, som oplyste, at de blev tildelt
hunkøn ved fødslen. Heraf svarede 2,2% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 28.558
respondenter ses i Figur 6.12.
Figur 6.12. Svarfordeling: Tid siden sidste celleprøve for livmoderhalskræft blandt ≥23-årige
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Tabel 6.03. Andel, der aldrig er blevet screenet for livmoderhalskræft
Total

Procent
(vægtet)
6,5

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
28.558

Alder, kvinder (CPR-baseret)
23-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

34,5
9,8
3,1
2,2
1,6
3,7
17,0

23,9
4,90
1,45
1
0,72
1,77
9,31

(19,0-30,1)
(3,95-6,08)
(1,12-1,87)
(reference)
(0,53-0,96)
(1,36-2,29)
(7,30-11,9)

1.165
5.338
5.451
6.011
5.318
3.741
1.534

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

6,6
6,2
6,9
6,1
6,5

1
1,12
1,16
0,97
1,02

(reference)
(0,92-1,37)
(0,98-1,37)
(0,82-1,15)
(0,81-1,28)

8.888
4.011
5.894
6.318
3.447

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

6,2
28,6

1
4,70

(reference)
(3,51-6,30)

28.281
277

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/længstlevende partner

10,5
3,8
3,7
12,1

1,97
1
1,07
1,23

(1,64-2,36)
(reference)
(0,84-1,37)
(0,95-1,60)

8.047
14.866
4.064
1.581

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

4,9
10,9

1
1,71

(reference)
(1,49-1,96)

22.398
6.055

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

5,7
21,4
10,9

1
5,00
1,61

(reference)
(3,42-7,31)
(1,19-2,17)

25.875
589
703

Kønsidentitet (selvoplyst)
Ciskvinder
6,4
1
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
47,0
8,72
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
13,3
2,22
Blandt personer på 23 år eller ældre, der blev tildelt hunkøn ved fødslen.

(reference)
(4,91-15,5)
(1,23-3,98)

28.419
89
153
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Aldrig screenet for livmoderhalskræft
Blandt de 28.558 respondenter svarede 6,5%, at de aldrig havde fået taget en celleprøve for
livmoderhalskræft. Aldersfordelingen ses i Figur 6.13.
Figur 6.13. Andel i forskellige aldersgrupper, der aldrig har fået taget en celleprøve for livmoderhalskræft

Forekomst: I alt angiver en andel på 6,5% af
kvinder på 23 år eller ældre, at de aldrig er blevet
screenet for livmoderhalskræft.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte end blandt gifte/registrerede kvinder
(OR=1,97). Andelen er større blandt singler end
blandt kvinder i fast parforhold (OR=1,71).

Alder: Andelen er størst blandt 23-24-årige (34,5%)
og blandt ≥75-årige (17,0%). Blandt 55-64-årige
Seksuel identitet: Andelen er markant større
angiver kun 1,6%, at de aldrig er blevet screenet for blandt homoseksuelle kvinder (OR=5,00) og større
livmoderhalskræft.
blandt biseksuelle kvinder (OR=1,61) end blandt
heteroseksuelle kvinder.
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt
transmænd (OR=8,72) og nonbinære kvinder
kvinder med muslimsk kulturbaggrund end blandt
(OR=2,22) end blandt ciskvinder.
kvinder uden en sådan baggrund (OR=4,70).
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Hpv-vaccination
”Er du blevet vaccineret mod hpv (humant papillomavirus)?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 44.081 respondenter under 60 år. Heraf svarede
11,7% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 39.973 respondenter ses i Figur 6.14.
Figur 6.14. Svarfordeling: Hpv-vaccination

437

Tabel 6.04. Andel, der er vaccineret mindst én gang mod hpv
Total

Procent
(vægtet)
24,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
39.973

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

4,9
40,9

0,03
1

(0,02-0,03)
(reference)

15.947
24.026

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-59 år

14,9
4,7
3,2
2,1
1,3

8,17
2,32
1,52
1
0,59

(6,39-10,4)
(1,77-3,04)
(1,15-2,01)
(reference)
(0,39-0,91)

1.900
3.065
3.876
4.716
2.390

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-59 år

92,3
78,5
15,3
6,3
3,4

179
54,2
2,69
1
0,52

(153-209)
(47,6-61,7)
(2,35-3,08)
(reference)
(0,40-0,66)

4.847
5.349
5.352
5.834
2.644

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

26,9
21,2
21,7
24,4
22,2

1
0,77
0,68
0,82
0,66

(reference)
(0,68-0,87)
(0,61-0,75)
(0,74-0,90)
(0,58-0,74)

12.619
5.208
8.171
9.218
4.757

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

23,6
38,3

1
0,57

(reference)
(0,43-0,75)

39.391
582

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

38,9
8,0
7,8
7,2

1,52
1
1,26
1,46

(1,39-1,68)
(reference)
(1,08-1,46)
(0,83-2,57)

17.791
17.435
4.492
255

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

20,0
34,9

1
1,10

(reference)
(1,01-1,20)

30.613
9.134

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

4,7
14,7
5,1

1
3,18
0,92

(reference)
(2,16-4,69)
(0,53-1,61)

14.657
678
314

39,8
41,4
57,8

1
0,54
0,68

(reference)
(0,38-0,78)
(0,55-0,83)

21.690
537
871

4,9
8,3
12,3

1
1,29
2,61

(reference)
(0,45-3,72)
(0,77-8,84)

15.880
70
32

40,7
65,3
52,1

1
0,41
0,61

(reference)
(0,27-0,64)
(0,35-1,05)

23.817
144
162

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
Blandt personer under 60 år.
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Vaccineret mindst én gang mod hpv
Blandt 39.973 respondenter under 60 år svarede 24,0%, at de var blevet vaccineret mindst én gang mod
hpv. Aldersfordelingen ses i Figur 6.15.
Figur 6.15. Andel i forskellige aldersgrupper, der er blevet vaccineret mindst én gang mod hpv

Forekomst: I alt angiver en andel på 24,0% af
befolkningen under 60 år, at de mindst én gang er
blevet vaccineret mod hpv.
Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt
mænd end blandt kvinder (4,9% v 40,9%, OR=0,03),
og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. Hos
begge køn er andelen størst blandt 15-24-årige
(mænd: 14,9%, kvinder: 92,3%), mens andelen er
hhv. 1,3% og 3,4% blandt 55-59-årige mænd og
kvinder.
Bopælsregion: Andelen blandt personer i Region
Hovedstaden er større end i alle andre regioner.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,52)
og separerede/skilte (OR=1,26) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er større
blandt singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=1,10).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd end blandt
heteroseksuelle mænd (OR=3,18). Efter justering
for alder er andelen mindre blandt både
homoseksuelle kvinder (OR=0,54) og biseksuelle
kvinder (OR=0,68) end blandt heteroseksuelle
kvinder.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er
Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der
andelen mindre blandt personer med muslimsk
ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder
kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan
og nonbinære mænd. Efter justering for alder er
baggrund (OR=0,57).
andelen markant mindre blandt transmænd end
blandt ciskvinder (OR=0,41).
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Hiv og hiv-testning
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Tabel 6.05. Andel, der nogensinde er blevet testet for hiv
Total

Procent
(vægtet)
30,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
60.820

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

26,8
33,2

0,66
1

(0,63-0,69)
(reference)

28.560
32.260

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

8,7
34,4
49,8
43,7
25,9
11,4
4,8

0,12
0,68
1,28
1
0,45
0,17
0,07

(0,11-0,14)
(0,62-0,74)
(1,17-1,39)
(reference)
(0,41-0,49)
(0,15-0,19)
(0,05-0,08)

3.178
3.412
4.239
5.013
5.092
4.643
2.983

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

14,9
53,5
63,7
53,2
28,2
10,9
3,8

0,15
1,01
1,54
1
0,35
0,11
0,03

(0,14-0,17)
(0,93-1,09)
(1,43-1,67)
(reference)
(0,32-0,38)
(0,10-0,12)
(0,03-0,04)

5.288
5.138
5.333
5.885
5.240
3.763
1.613

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

37,7
27,7
25,6
27,7
25,0

1
0,65
0,57
0,62
0,55

(reference)
(0,61-0,69)
(0,54-0,60)
(0,58-0,65)
(0,51-0,59)

18.083
8.547
12.914
14.003
7.273

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

30,1
24,3

1
0,58

(reference)
(0,48-0,70)

60.089
731

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

32,3
27,4
42,8
8,0

1,45
1
1,92
0,81

(1,37-1,53)
(reference)
(1,80-2,04)
(0,70-0,94)

20.782
30.329
7.011
2.698

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

31,8
25,3

1
1,10

(reference)
(1,04-1,15)

46.275
14.221

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

26,0
77,8
44,6

1
13,7
2,44

(reference)
(10,4-18,1)
(1,98-3,02)

26.159
949
481

34,1
37,1
46,3

1
0,72
1,66

(reference)
(0,55-0,95)
(1,42-1,94)

28.898
612
980

26,7
48,8
42,3

1
2,87
2,54

(reference)
(1,74-4,73)
(1,36-4,74)

28.421
113
74

33,2
29,3
33,1

1
0,78
1,01

(reference)
(0,50-1,20)
(0,73-1,42)

31.965
144
208

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Hiv-testning
”Er du nogensinde blevet testet for hiv?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 2,8% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 60.820 respondenter svarede 30,0%, at de var blevet testet for hiv.
Aldersfordelingen ses i Figur 6.16.
Figur 6.16. Andel i forskellige aldersgrupper, der nogensinde er blevet testet for hiv

Forekomst: I alt angiver en andel på 30,0% af
befolkningen, at de er blevet testet for hiv.
Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end
blandt kvinder (26,8% v 33,2%, OR=0,66). Andelen
er størst blandt 35-44-årige (mænd: 49,8%,
kvinder: 63,7%). Blandt ≥75-årige er andelen under
5%.
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
personer uden en sådan baggrund (OR=0,58).

Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=13,7) og
biseksuelle mænd (OR=2,44) end blandt
heteroseksuelle mænd. Efter justering for alder er
andelen mindre blandt homoseksuelle kvinder
(OR=0,72) og større blandt biseksuelle kvinder
(OR=1,66) end blandt heteroseksuelle kvinder.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder (OR=2,87) og nonbinære mænd
(OR=2,54) end blandt cismænd. Der ses ingen
forskelle mellem ciskvinder, transmænd og
nonbinære kvinder.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte (OR=1,45) og separerede/skilte
(OR=1,92) og mindre blandt enker/enkemænd
(OR=0,81) end blandt gifte/registrerede. Efter
justering for køn og alder er andelen større blandt
singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=1,10).
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Positiv hiv-test
”Er du nogensinde blevet testet positiv for hiv?”
Dette spørgsmål blev stillet til 19.898 respondenter, som oplyste, at de nogensinde var blevet testet for hiv.
Heraf svarede 0,1% ”Ved ikke”. Blandt de i alt 60.807 respondenter, som vidste, om de var blevet hiv-testet
og kendte svaret på en eventuel test, var 0,09% blevet testet hiv-positive, svarende til 0,15% blandt
mandlige respondenter og 0,03% blandt kvindelige respondenter, som det ses i Figur 6.17a. Andelen, som
er hiv-positive, blandt mænd, der har eller har haft sex med mænd (MSM), blandt mænd, der ikke har haft
sex med mænd, og blandt kvinder, ses i Figur 6.17b.
Figur 6.17a. Svarfordeling

Figur 6.17b. Andel, som er hiv-positive

Forekomst: I alt angiver en andel på 0,09% af befolkningen (0,15% af mænd og 0,03% af kvinder), at de
er blevet testet positive for hiv. Andelen, som er hiv-positive, er 2,04% blandt mænd, der har eller har
haft sex med mænd (MSM), mens den blandt mænd, der ikke har haft sex med mænd, er 0,03%.
Andelen, som er hiv-positive, er 7,5% blandt mænd, der identificerer sig som homoseksuelle (se Figur
10.34). Andelen, som er hiv-positive, er 0,91% blandt transkvinder (se Figur 11.16).
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Sexsygdomme
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Sexsygdomme
”Har en læge nogensinde konstateret, at du var smittet med én eller flere af følgende sexsygdomme?”
Dette spørgsmål om i alt ni forskellige sexsygdomme blev stillet til 59.330 respondenter, som oplyste, at de
nogensinde havde haft sex med andre. Heraf svarede mellem 0,5% og 1,6% ”Ved ikke” på de specifikke
spørgsmål. Andelen blandt de resterende mellem 58.346 og 59.006 respondenter, der har fået konstateret
de forskellige sexsygdomme inden for det seneste år eller for mere end et år siden, ses i Figur 6.18.
Figur 6.18. Andel, der har fået konstateret forskellige sexsygdomme
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Tabel 6.06. Andel, der nogensinde har fået konstateret en sexsygdom
Total

Procent
(vægtet)
28,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
59.193

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

26,5
31,1

0,78
1

(0,75-0,81)
(reference)

27.806
31.387

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

12,7
33,2
30,8
31,6
30,0
23,2
17,0

0,31
1,07
0,96
1
0,92
0,65
0,44

(0,27-0,36)
(0,97-1,18)
(0,88-1,06)
(reference)
(0,85-1,01)
(0,60-0,72)
(0,40-0,50)

2.318
3.343
4.269
5.073
5.165
4.691
2.947

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

19,9
44,3
40,6
38,8
32,9
21,4
13,8

0,39
1,26
1,08
1
0,77
0,43
0,25

(0,36-0,43)
(1,16-1,36)
(1,00-1,17)
(reference)
(0,71-0,84)
(0,39-0,47)
(0,22-0,30)

4.197
5.239
5.404
5.982
5.295
3.731
1.539

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

34,7
27,7
25,4
26,6
25,2

1
0,75
0,66
0,69
0,65

(reference)
(0,70-0,80)
(0,62-0,69)
(0,66-0,73)
(0,61-0,70)

17.657
8.315
12.559
13.558
7.104

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

28,9
25,6

1
0,72

(reference)
(0,58-0,89)

58.728
465

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

31,9
25,0
40,2
16,6

1,71
1
1,92
0,87

(1,62-1,81)
(reference)
(1,81-2,04)
(0,77-0,98)

18.695
30.721
7.102
2.675

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

28,5
29,7

1
1,27

(reference)
(1,21-1,33)

46.930
11.949

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

26,1
55,1
36,1

1
3,63
1,62

(reference)
(2,96-4,44)
(1,32-1,99)

25.619
930
444

31,7
18,6
42,3

1
0,39
1,55

(reference)
(0,29-0,54)
(1,33-1,80)

28.477
610
922

26,5
27,6
27,9

1
1,08
1,15

(reference)
(0,65-1,78)
(0,66-2,01)

27.672
106
68

Ciskvinder
31,1
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
10,8
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
34,0
Blandt personer, der nogensinde har haft sex med andre.

1
0,24
1,14

(reference)
(0,14-0,42)
(0,80-1,63)

31.129
123
182

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
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Nogensinde fået konstateret en sexsygdom
”Har en læge nogensinde konstateret, at du var smittet med én eller flere af følgende sexsygdomme?”
Dette spørgsmål om i alt ni forskellige sexsygdomme blev stillet til 59.330 respondenter, som oplyste, at de
nogensinde havde haft sex med andre. Heraf svarede 0,2% ”Ved ikke” alle ni sexsygdomme. Blandt de
resterende 59.193 respondenter svarede 28,8%, at de havde haft mindst én sexsygdom. Aldersfordelingen
ses i Figur 6.19.
Figur 6.19. Andel i forskellige aldersgrupper, der nogensinde har haft en sexsygdom

Forekomst: De mest udbredte sexsygdomme i
befolkningen er klamydia og kønsvorter
(kondylomer). I alt angiver en andel på 28,8% af
personer, som nogensinde har haft sex med andre,
at de nogensinde har fået konstateret en
sexsygdom.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte (OR=1,71) og separerede/skilte
(OR=1,92) og mindre blandt enker/enkemænd
(OR=0,87) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er større blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=1,27).

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end
blandt kvinder (26,5% v 31,1%, OR=0,78). Hos
begge køn er andelen størst i 25-34-årsalderen
(mænd: 33,2%, kvinder: 44,3%). Blandt ≥75-årige er
andelen 17,0% for mænd og 13,8% for kvinder.

Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=3,63) og større
blandt biseksuelle mænd (OR=1,62) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er markant
mindre blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,39),
og større blandt biseksuelle kvinder (OR=1,55) end
blandt heteroseksuelle kvinder.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
personer uden en sådan baggrund (OR=0,72).

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem cismænd,
transkvinder og nonbinære mænd. Andelen er
markant mindre blandt transmænd end blandt
ciskvinder (OR=0,24).
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Provokeret abort
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Provokeret abort
”Har du nogensinde været gravid?”
”Har du nogensinde oplevet at få foretaget en abort på grund af uønsket graviditet?”
Det første spørgsmål om graviditet blev stillet til 33.355 respondenter, som oplyste, at de blev tildelt
hunkøn ved fødslen. Heraf svarede 0,3% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 33.213 respondenter svarede
73,7%, at de nogensinde havde været gravide. Det andet spørgsmål om provokeret abort blev stillet til
24.078 respondenter, som oplyste, at de blev tildelt hunkøn ved fødslen, og at de nogensinde havde været
gravide. I Figur 6.20 ses svarfordelingen blandt de 33.213 respondenter, som vidste, om de nogensinde
havde været gravide.
Figur 6.20. Svarfordeling: Abort på
grund af uønsket graviditet
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Tabel 6.07. Andel, der har fået foretaget mindst én abort pga. uønsket
graviditet (blandt alle kvinder)
Total

Procent
(vægtet)
20,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
33.213

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

4,2
16,5
21,8
28,9
31,2
24,7
16,3

0,11
0,49
0,69
1
1,11
0,81
0,48

(0,09-0,13)
(0,44-0,54)
(0,63-0,75)
(reference)
(1,02-1,21)
(0,73-0,89)
(0,41-0,55)

5.402
5.387
5.513
6.075
5.388
3.825
1.623

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

25,2
22,5
17,6
18,5
17,4

1
0,80
0,60
0,66
0,60

(reference)
(0,73-0,88)
(0,55-0,65)
(0,60-0,71)
(0,54-0,66)

10.174
4.645
6.900
7.466
4.028

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

21,0
14,7

1
1,26

(reference)
(0,97-1,64)

32.765
448

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/længstlevende partner

16,0
22,3
32,7
17,2

1,55
1
1,65
0,87

(1,42-1,69)
(reference)
(1,52-1,79)
(0,74-1,01)

12.348
15.101
4.130
1.634

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

21,8
18,7

1
1,12

(reference)
(1,04-1,21)

24.469
8.559

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

21,3
6,0
22,1

1
0,25
1,72

(reference)
(0,16-0,41)
(1,44-2,05)

29.783
624
993

20,9
2,0
18,6

1
0,16
1,18

(reference)
(0,05-0,47)
(0,77-1,80)

32.995
151
215

Kønsidentitet (selvoplyst)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
Blandt personer, der blev tildelt hunkøn ved fødslen.
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Mindst én provokeret abort (blandt alle kvinder)
Blandt 33.213 respondenter, som oplyste af de var blevet tildelt hunkøn ved fødslen, svarede 20,8%, at de
mindst en gang havde fået foretaget en abort på grund af uønsket graviditet. Aldersfordelingen ses i Figur
6.21.
Figur 6.21. Andel af kvinder i forskellige aldersgrupper, der mindst én gang
har fået foretaget en provokeret abort (blandt alle kvinder)

Forekomst: I alt angiver en andel på 20,8% af
kvinder, at de har fået foretaget mindst én
provokeret abort på grund af uønsket graviditet.
Alder: Den mindste andel ses blandt 15-24-årige
(4,2%), hvorefter den stiger med alderen frem til
55-64 årsalderen, hvor andelen er 31,2%. Blandt
65-74-årige og ≥75-årige falder andelen til hhv.
24,7% og 16,3%.
Bopælsregion: Andelen blandt personer i Region
Hovedstaden er større end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Efter justering for alder ses der
ingen sikker forskel mellem kvinder med og uden
muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for
alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,55) og
separerede/skilte (OR=1,65) end blandt
gifte/registrerede kvinder, og andelen er ligeledes
større blandt singler end blandt kvinder i fast
parforhold (OR=1,12).
Seksuel identitet: Efter justering for alder er
andelen markant mindre blandt homoseksuelle
kvinder (OR=0,25) og større blandt biseksuelle
kvinder (OR=1,72) end blandt heteroseksuelle
kvinder.
Kønsidentitet: Andelen er markant mindre blandt
transmænd end blandt ciskvinder (OR=0,16).
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Tabel 6.08. Andel, der har fået foretaget mindst én abort pga. uønsket
graviditet (blandt kvinder, der nogensinde har været gravide)
Total

Procent
(vægtet)
28,1

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
24.078

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

58,9
30,0
25,1
31,5
33,6
26,1
17,1

3,12
0,93
0,73
1
1,10
0,77
0,45

(2,53-3,85)
(0,84-1,03)
(0,66-0,80)
(reference)
(1,01-1,20)
(0,70-0,85)
(0,39-0,52)

418
3.123
4.835
5.567
4.990
3.606
1.539

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

35,9
28,5
23,1
25,3
23,1

1
0,71
0,53
0,60
0,53

(reference)
(0,64-0,78)
(0,48-0,57)
(0,55-0,65)
(0,48-0,59)

6.935
3.670
5.187
5.308
2.978

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

28,1
35,5

1
1,34

(reference)
(0,98-1,82)

23.882
196

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/længstlevende partner

41,8
23,3
34,1
18,1

2,61
1
1,67
0,88

(2,39-2,85)
(reference)
(1,54-1,82)
(0,75-1,03)

4.442
14.243
3.862
1.531

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

26,8
32,6

1
1,58

(reference)
(1,46-1,71)

19.666
4.333

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

28,3
23,7
45,9

1
0,79
1,97

(reference)
(0,47-1,32)
(1,61-2,41)

22.146
226
515

28,1
39,6

1
1,47

(reference)
(0,91-2,38)

23.995
11
92

Kønsidentitet (selvoplyst)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
Blandt personer, der blev tildelt hunkøn ved fødslen.
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Mindst én provokeret abort (blandt kvinder, der nogensinde har været gravide)
Blandt 24.078 respondenter, som oplyste af de var blevet tildelt hunkøn ved fødslen, og at de nogensinde
havde været gravide, svarede 28,1%, at de mindst en gang havde fået foretaget en abort på grund af
uønsket graviditet. Aldersfordelingen ses i Figur 6.22.
Figur 6.22. Andel af kvinder i forskellige aldersgrupper, der mindst én gang har fået foretaget
en provokeret abort (blandt kvinder, der nogensinde har været gravide)

Forekomst: I alt angiver 28,1% af kvinder, som
nogensinde har været gravide, at de har fået
foretaget mindst én provokeret abort.
Alder: Andelen er størst blandt 15-24-årige (58,9%)
og mindst blandt ≥75-årige (17,1%).
Bopælsregion: Andelen blandt kvinder i Region
Hovedstaden er større end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Efter justering for alder ses der
ingen sikker forskel mellem kvinder med og uden
muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
større blandt ugifte (OR=2,61) og større blandt
separerede/skilte (OR=1,67) end blandt
gifte/registrerede kvinder. Andelen er større
blandt singler end blandt kvinder i fast parforhold
(OR=1,58).
Seksuel identitet: Andelen er større blandt
biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle
kvinder (OR=1,97).
Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem ciskvinder og
nonbinære kvinder.
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Ufrivillig barnløshed
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Tabel 6.09. Andel, der har oplevet ufrivillig barnløshed i deres nuværende
parforhold
Total

Procent
(vægtet)
15,6

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
22.913

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

15,4
15,8

0,95
1

(0,89-1,03)
(reference)

10.960
11.953

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

0,5
12,7
21,7
18,7
17,8
13,9
12,8

0,02
0,63
1,20
1
0,94
0,70
0,64

(0,01-0,07)
(0,52-0,78)
(1,02-1,42)
(reference)
(0,80-1,11)
(0,59-0,83)
(0,52-0,78)

573
1.224
1.728
2.074
2.138
2.012
1.211

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

1,5
16,4
22,6
18,6
16,4
15,2
12,0

0,07
0,86
1,28
1
0,86
0,79
0,60

(0,04-0,11)
(0,73-1,01)
(1,11-1,49)
(reference)
(0,73-1,00)
(0,66-0,94)
(0,43-0,82)

1.230
2.090
2.242
2.447
2.160
1.364
420

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

14,8
16,0
15,5
16,5
15,3

1
1,10
1,08
1,15
1,08

(reference)
(0,98-1,24)
(0,97-1,20)
(1,03-1,27)
(0,95-1,23)

6.398
3.271
4.985
5.414
2.845

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

15,6
11,9

1
0,73

(reference)
(0,47-1,15)

22.732
181

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

9,9
20,2
5,2
2,7

0,56
1
0,20
0,14

(0,50-0,63)
(reference)
(0,16-0,25)
(0,08-0,26)

5.693
14.830
1.977
413

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

15,4
21,3

1
1,48

(reference)
(0,98-2,23)

10.504
140

16,1
15,9
10,6

1
0,97
0,79

(reference)
(0,62-1,54)
(0,53-1,18)

10.898
243
288

15,4
-

1
-

(reference)
-

10.936
19
12

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

Ciskvinder
15,8
1
(reference)
11.919
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
8,3
0,65
(0,17-2,53)
26
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
2,8
0,16
(0,03-0,81)
21
Blandt kvinder med en ægtefælle, fast partner eller kæreste og mænd med en kvindelig ægtefælle, fast partner eller kæreste.
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Ufrivillig barnløshed i nuværende parforhold
”Har du og din nuværende ægtefælle/faste partner/kæreste nogensinde oplevet en periode på mindst ét
år, hvor I prøvede at opnå graviditet uden held?”
Dette spørgsmål blev stillet til 11.999 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde en mandlig eller
kvindelig ægtefælle, fast partner eller kæreste, og 11.027 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde
en kvindelig ægtefælle, fast partner eller kæreste. Af disse i alt 23.026 respondenter svarede 0,5% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 22.913 respondenter svarede 15,6%, at de i deres nuværende parforhold
havde oplevet en periode på mindst et år, hvor de uden held prøvede at opnå graviditet. Aldersfordelingen
ses i Figur 6.23.
Figur 6.23. Andel i forskellige aldersgrupper, der har oplevet en periode på mindst et år,
hvor de og deres nuværende partner prøvede at opnå graviditet uden held

Forekomst: I alt angiver en andel på 15,6% af
personer med en ægtefælle, fast partner eller
kæreste, at de har oplevet en periode på mindst ét
år, hvor og deres nuværende partner prøvede at
opnå graviditet uden held.
Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd
og kvinder. For både mænd og kvinder er andelen
over 20% blandt 35-44-årige. Andelen blandt ≥75årige er 12-13%.
Bopælsregion: Efter justering for køn og alder er
andelen større i Region Midtjylland (OR=1,15) end i
Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem
personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.
Civilstand: Andelen er mindre blandt ugifte
(OR=0,56) og markant mindre blandt
separerede/skilte (OR=0,20) og enker/enkemænd
(OR=0,14) end blandt gifte/registrerede personer.
Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem heteroseksuelle og
biseksuelle mænd eller mellem heteroseksuelle,
homoseksuelle og biseksuelle kvinder.
Kønsidentitet: Andelen er markant mindre blandt
nonbinære kvinder end blandt ciskvinder
(OR=0,16).
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Søgt professionel hjælp for ufrivillig barnløshed i nuværende parforhold
”Har du og din nuværende ægtefælle/faste partner/kæreste nogensinde søgt professionel hjælp, fordi I
ikke kunne opnå graviditet (fx på en fertilitetsklinik)?”
Dette spørgsmål blev stillet til 11.999 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde en mandlig eller
kvindelig ægtefælle, fast partner eller kæreste, og 11.027 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde
en kvindelig ægtefælle, fast partner eller kæreste. Af disse i alt 23.026 respondenter svarede 0,3% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 22.972 respondenter svarede 10,0%, at de i deres nuværende parforhold
havde søgt professionel hjælp, fordi de ikke kunne opnå graviditet. Aldersfordelingen ses i Figur 6.24.
Figur 6.24. Andel i forskellige aldersgrupper, der har søgt professionel hjælp,
fordi de ikke kunne opnå graviditet sammen med deres nuværende partner

Forekomst: I alt angiver en andel på 10,0%, af personer med en ægtefælle, fast partner eller kæreste, at
de har søgt professionel hjælp, fordi de ikke kunne opnå graviditet med deres nuværende partner.
Andelen er størst blandt 35-44-årige (mænd: 17,8%, kvinder: 16,7%). Derefter falder andelen til hhv.
5,9% og 4,8% blandt ≥75-årige mænd og kvinder.
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KAPITEL 7
Risikoadfærd, grænseoverskridelser og
betaling for sex
Seksuelle aktiviteter kan være forbundet med mange typer ubehag, belastninger og risici, som hver især
kan true den enkeltes livskvalitet, sundhed og personlige integritet.
Dette kapitel ser nærmere på nogle af de mest velkendte risikoscenarier. Det drejer sig om ubeskyttede
seksuelle aktiviteter (”usikker sex”), hvor der er risiko for sygdomsoverførsel og uønsket graviditet – og det
drejer sig om trusler, tvang, vold og overgreb i forbindelse med sex. Også erfaringer med uønsket deling af
nøgenbilleder på de sociale medier samt køb og salg af seksuelle ydelser vil blive belyst. Endelig
præsenterer kapitlet resultater vedrørende voldelige parforhold og seksuel chikane på arbejdspladsen.
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”Usikker sex”
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”Usikker sex”
”Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet [vaginalt samleje (uden kondom eller femidom)/oralsex
(uden kondom eller "slikkelap")/analsex (uden kondom)] med en [pige/kvinde]/[dreng/mand]/[person],
som ikke var din faste partner?”
Samlebegrebet ”usikker sex” er opgjort på baggrund af specifikke spørgsmål om, hvorvidt respondenten
inden for det seneste år havde haft ubeskyttet vaginalt samleje, oralsex eller analsex med en person, som
ikke var vedkommendes faste partner. Relevante udgaver af ovenstående spørgsmål blev stillet til i alt
46.290 respondenter, som oplyste, at de havde haft de pågældende former for sex inden for det seneste år.
Heraf svarede 0,1% ”Ved ikke” på alle specifikke spørgsmål om, hvorvidt de havde haft ubeskyttet sex inden
for samme periode. Svarfordelingen blandt de resterende 46.233 respondenter ses i Figur 7.01.
Figur 7.01. Andel, der samlet set har haft ”usikker sex”, samt andele, der har haft
”usikker vaginalsex”, ”usikker oralsex” og/eller ”usikker analsex” inden for det seneste år
(blandt personer, der har haft de pågældende former for sex inden for samme periode)
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Tabel 7.01. Andel, der har haft ”usikker sex” (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
29,3

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
46.233

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

31,3
27,1

1,29
1

(1,23-1,35)
(reference)

21.696
24.537

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

53,7
37,7
29,1
25,9
23,1
21,5
24,8

3,33
1,73
1,18
1
0,86
0,78
0,94

(2,97-3,73)
(1,56-1,92)
(1,06-1,30)
(reference)
(0,78-0,96)
(0,70-0,88)
(0,81-1,11)

2.036
3.087
3.938
4.540
4.074
2.955
1.066

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

48,1
32,0
21,2
20,1
17,5
23,5
28,0

3,69
1,88
1,07
1
0,84
1,22
1,55

(3,34-4,07)
(1,70-2,07)
(0,97-1,19)
(reference)
(0,75-0,95)
(1,07-1,40)
(1,22-1,96)

3.900
4.959
4.878
5.046
3.572
1.800
382

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

32,1
28,3
28,1
27,8
27,8

1
0,88
0,85
0,81
0,83

(reference)
(0,81-0,94)
(0,80-0,90)
(0,77-0,86)
(0,77-0,90)

13.935
6.204
9.710
10.763
5.621

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

29,1
42,1

1
1,34

(reference)
(1,09-1,64)

45.819
414

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

42,2
16,6
36,9
29,4

2,87
1
3,10
1,87

(2,68-3,06)
(reference)
(2,88-3,33)
(1,58-2,22)

15.882
24.491
4.986
874

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

20,7
75,5

1
10,1

(reference)
(9,38-10,8)

39.821
6.145

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

30,0
65,2
61,4

1
4,09
3,49

(reference)
(3,24-5,15)
(2,74-4,45)

20.145
812
365

26,2
35,2
49,0

1
1,34
1,99

(reference)
(0,97-1,86)
(1,69-2,34)

22.581
413
769

31,1
53,8
60,7

1
1,94
3,06

(reference)
(1,05-3,58)
(1,71-5,45)

21.607
62
49

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

Ciskvinder
27,0
1
(reference)
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
29,6
0,68
(0,38-1,23)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
33,4
1,03
(0,67-1,58)
Blandt personer, som har haft vaginalt samleje, oralsex og/eller analsex inden for det seneste år.
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24.367
74
124

”Usikker sex” (seneste år)
Blandt 46.233 respondenter, som oplyste, at de havde haft vaginalt samleje, oralsex og/eller analsex inden
for det seneste år, svarede 29,3%, at de inden for samme periode havde haft ”usikker sex” i form af
ubeskyttet vaginalt samleje, oralsex og/eller analsex med en person, som ikke var deres faste partner.
Aldersfordelingen ses i Figur 7.02.
Figur 7.02. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft ”usikker sex” inden for det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 29,3% af
personer, der har haft sex med andre inden for det
seneste år, at de mindst én gang inden for samme
periode har haft ”usikker sex” (dvs. ubeskyttet
vaginalt samleje, oralsex eller analsex med en
person, som ikke var deres faste partner).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
større blandt ugifte (OR=2,87) og separerede/skilte
(OR=3,10) og større blandt enker/enkemænd
(OR=1,87) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er markant større blandt singler end
blandt personer i fast parforhold (OR=10,1).

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (31,3% v 27,1%, OR=1,29). Andelen
er størst blandt 15-24-årige (mænd: 53,7%,
kvinder: 48,1%), og kun for 55-64-årige kvinder er
andelen under 20%.

Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=4,09) og
biseksuelle mænd (OR=3,49) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen blandt biseksuelle
kvinder er større end blandt heteroseksuelle
kvinder (OR=1,99).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kønsidentitet: Andelen er større blandt
transkvinder (OR=1,94) og markant større blandt
Kulturbaggrund: Andelen er større blandt personer
nonbinære mænd (OR=3,06) end blandt cismænd.
med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer
Efter justering for alder ses der ingen sikre
uden en sådan baggrund (OR=1,34).
forskelle mellem ciskvinder, transmænd og
nonbinære kvinder.
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Tabel 7.02. Andel, der har haft ”usikker vaginalsex” (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
23,3

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
42.250

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

24,0
22,5

1,13
1

(1,07-1,18)
(reference)

19.526
22.724

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

39,4
28,4
21,5
19,1
19,0
19,0
23,2

2,75
1,68
1,16
1
0,99
0,99
1,28

(2,42-3,12)
(1,49-1,89)
(1,03-1,30)
(reference)
(0,88-1,12)
(0,87-1,13)
(1,07-1,52)

1.875
2.866
3.557
4.064
3.624
2.616
924

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

37,7
25,2
17,6
16,8
15,3
22,3
27,8

3,01
1,67
1,06
1
0,90
1,43
1,91

(2,70-3,35)
(1,50-1,86)
(0,94-1,19)
(reference)
(0,79-1,02)
(1,23-1,65)
(1,48-2,47)

3.689
4.680
4.502
4.618
3.262
1.641
332

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

25,4
22,8
22,8
21,7
22,5

1
0,90
0,88
0,81
0,86

(reference)
(0,83-0,98)
(0,82-0,94)
(0,76-0,87)
(0,79-0,94)

12.562
5.632
8.916
9.925
5.215

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

23,1
35,7

1
1,50

(reference)
(1,19-1,87)

41.896
354

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

32,6
13,5
30,9
27,6

2,81
1
3,07
1,93

(2,60-3,03)
(reference)
(2,84-3,32)
(1,60-2,32)

14.804
22.279
4.417
750

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

16,2
63,7

1
8,45

(reference)
(7,88-9,06)

36.553
5.454

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

23,8
34,1

1
1,57

(reference)
(1,20-2,06)

18.909
5
296

21,9
38,1

1
1,72

(reference)
(1,44-2,05)

21.396
19
640

24,0
26,1
34,4

1
0,86
1,51

(reference)
(0,30-2,47)
(0,73-3,13)

19.457
20
36

Ciskvinder
22,5
1
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
14,1
0,35
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
30,7
1,27
Blandt personer, der har haft vaginalt samleje inden for det seneste år.

(reference)
(0,10-1,25)
(0,80-2,03)

22.596
21
94

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
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”Usikker vaginalsex” (seneste år)
”Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet vaginalt samleje (uden kondom eller femidom) med en
[pige/kvinde]/[dreng/mand]/[person], som ikke var din faste partner?”
Relevante udgaver af dette spørgsmål blev stillet til i alt 42.284 respondenter, som oplyste, at de havde
haft vaginalt samleje inden for det seneste år. Heraf svarede 0,1% ”Ved ikke”, og blandt de resterende
42.250 respondenter svarede 23,3%, at de havde haft ”usikker vaginalsex” inden for det seneste år.
Aldersfordelingen ses i Figur 7.03.
Figur 7.03. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft ”usikker vaginalsex” inden for det seneste år
(blandt personer, der har haft vaginalt samleje inden for samme periode)

Forekomst: I alt angiver en andel på 23,3% af
personer, som har haft vaginalt samleje inden for
det seneste år, at de har haft ”usikker vaginalsex”
inden for samme periode.
Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (24,0% v 22,5%, OR=1,13). Andelen
er størst blandt de yngste aldersgrupper, og den er
ikke under 15% blandt nogle aldersgrupper.
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Andelen er større blandt personer
med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer
uden en sådan baggrund (OR=1,50).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
større blandt ugifte (OR=2,81) og separerede/skilte
(OR=3,07) og større blandt enker/enkemænd
(OR=1,93) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er markant større blandt singler end
blandt personer i fast parforhold (OR=8,45).
Seksuel identitet: Andelen er større blandt
biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle
mænd (OR=1,57). Andelen er ligeledes større
blandt biseksuelle kvinder end blandt
heteroseksuelle kvinder (OR=1,72).
Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem cismænd,
transkvinder og nonbinære mænd eller mellem
ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.
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Tabel 7.03. Andel, der har haft ”usikker oralsex” (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
25,3

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
38.826

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

27,8
22,6

1,43
1

(1,35-1,50)
(reference)

17.975
20.851

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

50,0
33,3
25,0
22,2
18,8
16,0
17,0

3,50
1,74
1,17
1
0,81
0,67
0,71

(3,09-3,95)
(1,56-1,96)
(1,04-1,31)
(reference)
(0,72-0,92)
(0,58-0,78)
(0,56-0,92)

1.885
2.857
3.556
4.004
3.300
1.862
511

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

41,9
27,6
17,7
16,5
12,1
13,4
11,4

3,64
1,93
1,09
1
0,69
0,78
0,65

(3,26-4,07)
(1,72-2,15)
(0,96-1,23)
(reference)
(0,60-0,80)
(0,64-0,96)
(0,40-1,05)

3.646
4.564
4.402
4.372
2.675
1.014
178

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

28,9
23,3
23,8
23,9
23,2

1
0,78
0,78
0,76
0,75

(reference)
(0,72-0,85)
(0,72-0,83)
(0,71-0,81)
(0,68-0,81)

12.185
5.186
7.917
8.919
4.619

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

25,2
37,5

1
1,32

(reference)
(1,06-1,64)

38.456
370

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

37,8
11,3
31,2
19,2

3,49
1
3,69
2,08

(3,23-3,78)
(reference)
(3,39-4,00)
(1,66-2,60)

14.620
19.046
4.522
638

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

15,5
74,7

1
13,9

(reference)
(12,9-15,0)

33.100
5.483

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

26,3
65,8
64,9

1
5,28
5,13

(reference)
(4,14-6,75)
(3,94-6,68)

16.615
773
325

21,6
35,1
43,2

1
1,72
1,98

(reference)
(1,24-2,38)
(1,66-2,35)

19.098
412
736

27,7
54,2
60,2

1
2,41
3,52

(reference)
(1,28-4,53)
(1,79-6,93)

17.898
60
43

1
0,87
1,07

(reference)
(0,48-1,58)
(0,68-1,70)

20.699
73
115

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

Ciskvinder
22,5
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
30,1
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
29,5
Blandt personer, der har haft oralsex inden for det seneste år.
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”Usikker oralsex” (seneste år)
”Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet oralsex (uden kondom eller "slikkelap") med en
[pige/kvinde]/[dreng/mand], som ikke var din faste partner?”
Relevante udgaver af dette spørgsmål blev stillet til i alt 38.888 respondenter, som oplyste, at de havde
haft oralsex inden for det seneste år. Heraf svarede 0,2% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 38.826
respondenter svarede 23,3%, at de havde haft ”usikker oralsex” inden for det seneste år. Aldersfordelingen
ses i Figur 7.04.
Figur 7.04. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft ”usikker oralsex” inden for det seneste år
(blandt personer, der har haft oralsex inden for samme periode)

Forekomst: I alt angiver en andel på 25,3% af
personer, der har haft oralsex inden for det
seneste år, at de har haft ”usikker oralsex” inden
for samme periode.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
større blandt ugifte (OR=3,49), separerede/skilte
(OR=3,69) og enker/enkemænd (OR=2,08) end
blandt gifte/registrerede personer. Andelen er
markant større blandt singler end blandt personer i
fast parforhold (OR=13,9).

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (27,8% v 22,6%, OR=1,43). Andelen
er størst blandt 15-24-årige (mænd: 50,0%,
kvinder: 41,9%), og den falder til under 20% blandt
≥75-årige (mænd: 17,0%, kvinder: 11,4%).
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Andelen er større blandt personer
med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer
uden en sådan baggrund (OR=1,32).

Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=5,28) og
biseksuelle mænd (OR=5,13) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt
homoseksuelle (OR=1,72) og biseksuelle kvinder
(OR=1,98) end blandt heteroseksuelle kvinder.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder (OR=2,41) og nonbinære mænd
(OR=3,52) end blandt cismænd. Efter justering for
alder ses der ingen sikre forskelle mellem
ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.
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Tabel 7.04. Andel, der har haft ”usikker analsex” (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
21,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
8.675

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

25,0
18,2

1,55
1

(1,38-1,74)
(reference)

4.289
4.386

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

33,7
28,3
23,2
20,0
20,2
24,3
25,2

2,04
1,58
1,21
1
1,01
1,29
1,35

(1,58-2,63)
(1,25-1,99)
(0,97-1,51)
(reference)
(0,76-1,35)
(0,85-1,96)
(0,53-3,43)

483
795
1.120
1.128
554
179
30

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

23,3
21,5
14,9
14,5
16,3
16,4
-

1,80
1,62
1,03
1
1,15
1,15
-

(1,39-2,32)
(1,26-2,07)
(0,79-1,33)
(reference)
(0,77-1,72)
(0,56-2,36)
-

861
1.079
1.198
928
251
66
3

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

22,5
23,6
20,8
21,0
21,5

1
1,09
0,92
0,92
0,94

(reference)
(0,91-1,32)
(0,78-1,08)
(0,79-1,08)
(0,78-1,14)

2.912
1.092
1.706
1.939
1.026

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

21,8
29,4

1
1,26

(reference)
(0,73-2,17)

8.608
67

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

27,7
11,5
24,4
24,6

2,85
1
2,60
2,16

(2,41-3,36)
(reference)
(2,18-3,10)
(1,19-3,92)

3.687
3.515
1.379
94

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

14,4
54,2

1
6,72

(reference)
(5,84-7,73)

7.216
1.382

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

22,3
42,8
37,2

1
2,53
2,08

(reference)
(1,98-3,24)
(1,51-2,87)

3.281
737
214

18,0
21,8

1
1,15

(reference)
(0,83-1,58)

4.021
1
241

25,0
33,2
-

1
1,32
-

(reference)
(0,59-2,91)
-

4.262
36
18

1
1,33

(reference)
(0,45-3,97)

4.357
18
20

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

Ciskvinder
18,1
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
24,9
Blandt personer, der har haft analsex inden for det seneste år.
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”Usikker analsex” (seneste år)
”Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet analsex (uden kondom) med en
[pige/kvinde]/[dreng/mand]/[person], som ikke var din faste partner?”
Relevante udgaver af dette spørgsmål blev stillet til i alt 8.687 respondenter, som oplyste, at de havde haft
analsex inden for det seneste år. Heraf svarede 0,2% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 8.675
respondenter svarede 21,9%, at de havde haft ”usikker analsex” inden for det seneste år. Aldersfordelingen
ses i Figur 7.05.
Figur 7.05. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft ”usikker analsex” inden for det seneste år
(blandt personer, der har haft analsex inden for samme periode)

Forekomst: I alt angiver en andel på 21,9% af
personer, der har haft analsex inden for det
seneste år, at de har haft ”usikker analsex” inden
for samme periode.
Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (25,0% v 18,2%, OR=1,55). For både
mænd og kvinder ses den største andel blandt 1524-årige (mænd: 33,7%, kvinder: 23,3%), mens den
mindste andel ses blandt 45-54-årige (mænd:
20,0%, kvinder 14,5%)
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder
ses der ingen sikker forskel mellem personer med
og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
større blandt ugifte (OR=2,85), separerede/skilte
(OR=2,60) og enker/enkemænd (OR=2,16) end
blandt gifte/registrerede personer. Andelen er
markant større blandt singler end blandt personer i
fast parforhold (OR=6,72).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=2,53) og
biseksuelle mænd (OR=2,08) end blandt
heteroseksuelle mænd. Der ses ingen forskelle
mellem kvinder med forskellig seksuel identitet.
Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem cismænd og
transkvinder eller mellem ciskvinder og nonbinære
kvinder.

479

480

Betaling for sex
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Givet betaling for sex
”Har du nogensinde betalt for at have sex med en kvinde (fx i form af penge eller gaver)?”
”Har du nogensinde betalt for at have sex med en mand (fx i form af penge eller gaver)?”
Disse spørgsmål blev stillet til 30.127 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med
andre. Heraf svarede i alt 0,2% ”Ved ikke” enten på spørgsmålet om, hvorvidt de nogensinde havde betalt
for at have sex med en kvinde, eller på spørgsmålet om, hvorvidt de nogensinde havde betalt for at have
sex med en mand. Svarfordelingen blandt de resterende 30.070 respondenter ses i Figur 7.06.
Figur 7.06. Svarfordeling: Givet betaling for sex
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Tabel 7.05. Andel, der mindst én gang har betalt for sex
Total

Procent
(vægtet)
10,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
30.070

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

21,8
0,2

154
1

(105-224)
(reference)

14.038
16.032

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

7,0
21,5
27,8
26,2
23,9
21,2
22,0

0,21
0,77
1,08
1
0,88
0,76
0,79

(0,17-0,27)
(0,66-0,90)
(0,94-1,24)
(reference)
(0,77-1,01)
(0,66-0,87)
(0,68-0,92)

1.174
1.683
2.152
2.572
2.628
2.361
1.468

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

0,2
0,1
0,2
0,4
0,2
0,0
0,1

0,40
0,27
0,42
1
0,52
0,20

(0,11-1,50)
(0,07-0,98)
(0,14-1,26)
(reference)
(0,19-1,41)
(0,03-1,59)

2.155
2.599
2.756
3.067
2.701
1.945
809

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

12,4
10,5
9,7
10,2
10,5

1
0,79
0,72
0,76
0,79

(reference)
(0,69-0,90)
(0,64-0,82)
(0,68-0,85)
(0,68-0,91)

8.911
4.215
6.425
6.889
3.630

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

10,7
18,0

1
2,44

(reference)
(1,61-3,68)

29.818
252

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

10,9
10,3
14,8
6,3

1,91
1
2,16
1,24

(1,69-2,16)
(reference)
(1,90-2,44)
(1,00-1,54)

9.456
15.583
3.624
1.407

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

10,5
11,8

1
2,01

(reference)
(1,80-2,24)

23.853
6.057

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

21,8
20,6
36,5

1
0,99
2,35

(reference)
(0,71-1,38)
(1,76-3,14)

12.918
480
226

0,1
1,1
1,0

1
8,13
8,37

(reference)
(1,08-61,0)
(2,50-28,0)

14.580
308
464

21,9
18,4
17,2

1
0,98
0,91

(reference)
(0,47-2,07)
(0,37-2,27)

13.960
61
32

Ciskvinder
0,2
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
0,0
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
0,0
Blandt personer, der nogensinde har haft sex med andre.

1
-

(reference)
-

15.915
57
90

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
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Betalt for sex mindst én gang
Blandt 30.070 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med andre, svarede 10,8%, at
de nogensinde havde betalt et andet menneske for sex. Aldersfordelingen ses i Figur 7.07.
Figur 7.07. Andel i forskellige aldersgrupper, der mindst én gang har betalt for sex

Forekomst: I alt angiver en andel på 10,8% af
personer, der nogensinde har haft sex med andre,
at de mindst én gang har betalt for sex.
Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (21,8% v 0,2%, OR=154).
For mænd er andelen 7,0% blandt 15-24-årige og
over 20% i alle aldersgrupper over 25 år.
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
personer uden en sådan baggrund (OR=2,44).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,91)
og markant større blandt separerede/skilte
(OR=2,16) end blandt gifte/registrerede personer,
og andelen er ligeledes markant større blandt
singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=2,01).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt biseksuelle mænd end blandt
heteroseksuelle mænd (OR=2,35). Andelen er
markant større blandt homoseksuelle kvinder
(OR=8,13) og biseksuelle kvinder (OR=8,37) end
blandt heteroseksuelle kvinder.
Kønsidentitet: Der ses ingen forskelle mellem
cismænd, transkvinder og nonbinære mænd. Ingen
af undersøgelsens transmænd og nonbinære
kvinder havde betalt for sex med andre.
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Betalt for sex i udlandet
”Har du nogensinde betalt for sex i et andet land end Danmark?”
Dette spørgsmål blev stillet til 3.085 mandlige respondenter og 31 kvindelige respondenter, som oplyste, at
de nogensinde havde betalt for sex. Heraf svarede i alt 0,1% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 3.114
respondenter havde 64,5% af de mandlige respondenter og 30,7% af de kvindelige respondenter
nogensinde betalt for sex i et andet land end Danmark. Andelen af mænd i forskellige aldersgrupper, som
havde betalt for sex i et andet land end Danmark, ses i Figur 7.08.
Figur 7.08. Andel af mænd i forskellige aldersgrupper, som har betalt for sex i udlandet
(blandt mænd, der nogensinde har betalt for sex)

486

Betalt for sex med kvinder
”Har du nogensinde betalt for at have sex med en kvinde (fx i form af penge eller gaver)?”
Dette spørgsmål blev stillet til 15.580 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en
kvinde. Heraf svarede 0,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 15.533 respondenter ses i
Figur 7.09.
Figur 7.09. Svarfordeling: Betalt for sex med en kvinde
(blandt personer, der nogensinde har haft sex med en kvinde)
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Betalt for sex med mænd
”Har du nogensinde betalt for at have sex med en mand (fx i form af penge eller gaver)?”
Dette spørgsmål blev stillet til 17.062 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en
mand. Heraf svarede 0,1% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 17.052 respondenter ses i
Figur 7.10.
Figur 7.10. Svarfordeling: Betalt for sex med en mand
(blandt personer, der nogensinde har haft sex med en mand)
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Modtaget betaling for sex
”Har du nogensinde selv modtaget betaling for sex (fx i form af penge eller gaver)?”
Dette spørgsmål blev stillet til 30.127 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med
andre. Heraf svarede 0,2% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 30.090 respondenter ses i
Figur 7.11.
Figur 7.11. Svarfordeling: Modtaget betaling for sex
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Tabel 7.06. Andel, der mindst én gang har modtaget betaling for sex
Total

Procent
(vægtet)
1,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
30.090

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

1,6
1,2

1,30
1

(1,06-1,61)
(reference)

14.070
16.020

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

2,3
2,3
1,8
1,2
1,2
1,4
0,8

1,95
1,99
1,50
1
1,05
1,21
0,65

(1,13-3,36)
(1,20-3,31)
(0,90-2,49)
(reference)
(0,62-1,77)
(0,71-2,04)
(0,32-1,32)

1.175
1.681
2.156
2.577
2.638
2.367
1.476

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

1,6
2,1
1,5
1,5
1,1
0,4
0,2

1,09
1,39
1,02
1
0,72
0,24
0,14

(0,67-1,78)
(0,90-2,16)
(0,64-1,63)
(reference)
(0,43-1,21)
(0,10-0,57)
(0,03-0,57)

2.152
2.597
2.755
3.065
2.699
1.946
806

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

1,7
1,5
1,2
1,3
1,0

1
0,94
0,71
0,77
0,59

(reference)
(0,67-1,30)
(0,53-0,96)
(0,58-1,02)
(0,40-0,89)

8.913
4.217
6.430
6.895
3.635

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

1,4
2,5

1
1,35

(reference)
(0,59-3,08)

29.839
251

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

2,3
0,6
2,0
0,4

3,77
1
3,40
0,98

(2,74-5,18)
(reference)
(2,49-4,63)
(0,43-2,25)

9.454
15.602
3.627
1.407

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

1,1
2,2

1
2,12

(reference)
(1,66-2,71)

23.873
6.057

1,2
18,3
7,5

1
18,4
6,62

(reference)
(12,2-27,7)
(3,80-11,6)

12.951
481
223

1,0
1,6
8,3

1
1,27
7,23

(reference)
(0,34-4,82)
(4,79-10,9)

14.572
306
464

1,6
24,6
0,3

1
16,8
0,16

(reference)
(8,15-34,8)
(0,02-1,22)

13.991
61
32

Ciskvinder
1,2
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
5,8
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
4,5
Blandt personer, der nogensinde har haft sex med andre.

1
3,67
3,75

(reference)
(1,18-11,4)
(1,31-10,7)

15.904
57
89

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
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Modtaget betaling for sex mindst én gang
Blandt 30.090 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med andre, svarede 1,4%, at de
mindst én gang havde modtaget betaling for sex. Aldersfordelingen ses i Figur 7.12.
Figur 7.12. Andel i forskellige aldersgrupper, der mindst én gang har modtaget betaling for sex

Forekomst: I alt angiver en andel på 1,4% af
personer, der nogensinde har haft sex med andre,
at de mindst én gang har modtaget betaling for
sex.
Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (1,6% v 1.2%, OR=1,30). For begge
køn ses den største andel blandt personer under
35 år.
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer
i Region Syddanmark (OR=0,71) og Region
Nordjylland (OR=0,59) end blandt personer i
Region Hovedstaden.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder
ses der ingen sikker forskel mellem personer med
og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
større blandt ugifte (OR=3,77) og separerede/skilte
(OR=3,40) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er markant større blandt singler end
blandt personer i fast parforhold (OR=2,12).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=18,4) og
biseksuelle mænd (OR=6,62) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større
blandt biseksuelle kvinder end blandt
heteroseksuelle kvinder (OR=7,23).
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder end blandt cismænd (OR=16,8).
Andelen er markant større blandt transmænd
(OR=3,67) og nonbinære kvinder (OR=3,75) end
blandt ciskvinder.
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Uønsket deling af nøgenbilleder på de
sociale medier
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Uønsket deling af nøgenbilleder på de sociale medier
”Har du nogensinde oplevet, at nøgenbilleder af dig er blevet spredt på de sociale medier uden din
tilladelse?”
”Hvor mange gange er det sket?”
Det første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 11.342 respondenter under 40 år. Heraf
svarede 1,1% ”Ved ikke”. Det andet spørgsmål blev stillet til 203 respondenter, som oplyste, at de havde
oplevet uønsket deling af nøgenbilleder på de sociale medier. Heraf svarede 3,3% ”Ved ikke”.
Svarfordelingen blandt de resterende 11.210 respondenter ses i Figur 7.13.
Figur 7.13. Svarfordeling: Uønsket deling af nøgenbilleder på de sociale medier
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Tabel 7.07. Andel, der mindst én gang har fået delt nøgenbilleder på de sociale
medier uden deres tilladelse
Total

Procent
(vægtet)
1,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
11.217

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

1,0
2,6

0,39
1

(0,27-0,55)
(reference)

4.436
6.781

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-19 år
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år

1,6
0,9
0,9
1,2
0,5

1,77
1,01
1
1,38
0,54

(0,70-4,50)
(0,36-2,77)
(reference)
(0,54-3,53)
(0,17-1,74)

769
859
861
894
1.053

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-19 år
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år

5,1
3,4
2,2
1,0
0,4

2,41
1,57
1
0,44
0,20

(1,50-3,86)
(0,96-2,58)
(reference)
(0,22-0,88)
(0,07-0,52)

1.284
1.462
1.345
1.331
1.359

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

1,4
2,0
2,0
1,8
2,3

1
1,34
1,37
1,28
1,60

(reference)
(0,81-2,22)
(0,89-2,13)
(0,85-1,94)
(0,99-2,59)

3.791
1.235
2.215
2.707
1.269

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

1,8
1,5

1
0,69

(reference)
(0,28-1,71)

10.879
338

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

2,0
0,6
1,1
-

1,57
1
1,94
-

(0,78-3,15)
(reference)
(0,55-6,87)
-

8.429
2.439
344
5

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

1,5
2,2

1
0,96

(reference)
(0,68-1,35)

7.416
3.707

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

0,9
5,3
2,4

1
6,90
2,50

(reference)
(2,65-17,9)
(0,58-10,8)

4.094
144
97

2,4
0,2
5,6

1
0,09
2,20

(reference)
(0,01-0,69)
(1,29-3,76)

5.963
127
345

1,0
3,0
-

1
2,99
-

(reference)
(0,39-23,1)
-

4.413
30
10

2,5
3,2
7,6

1
1,30
2,45

(reference)
(0,35-4,80)
(0,85-7,03)

6.705
63
59

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
Blandt personer under 40 år.
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Uønsket deling af nøgenbilleder på de sociale medier mindst én gang
Blandt 11.217 respondenter under 40 år, som svarede konkret på spørgsmålet, om de nogensinde havde
oplevet at få delt nøgenbilleder på de sociale medier uden deres tilladelse, svarede 1,8%, at de havde
oplevet dette mindst én gang. Aldersfordelingen ses i Figur 7.14.
Figur 7.14. Andel i forskellige aldersgrupper, der uden deres tilladelse
har oplevet at få delt nøgenbilleder af sig selv på de sociale medier

Forekomst: I alt angiver en andel på 1,8% af
befolkningen under 40 år, at de mindst én gang har
fået delt nøgenbilleder af sig selv på de sociale
medier uden deres tilladelse.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder ses der ingen sikre forskelle mellem
personer i forskellige civilstandsgrupper eller
mellem singler og personer i fast parforhold.

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt
mænd end blandt kvinder (1,0% v 2,6%, OR=0,39),
og andelen er hos begge køn størst blandt 15-19årige (mænd: 1,6%, kvinder: 5,1%) og mindst
blandt 35-39-årige (mænd: 0,5%, kvinder: 0,4%).

Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd end blandt
heteroseksuelle mænd (OR=6,90). Andelen er
markant mindre blandt homoseksuelle kvinder
(OR=0,09) og markant større blandt biseksuelle
kvinder (OR=2,20) end blandt heteroseksuelle
kvinder.

Bopælsregion: Efter justering for køn og alder ses
der ingen sikre regionale forskelle.
Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem
personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem cismænd og
transkvinder eller mellem ciskvinder, transmænd
og nonbinære kvinder.

497

498

Seksuelle overgreb
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Seksuelle overgreb
”Har du nogensinde oplevet, at nogen med trusler, tvang eller vold har involveret dig i seksuelle
handlinger, du ikke havde lyst til?”
”Hvor mange gange har du haft den slags oplevelser?”
Det første spørgsmål om involvering i uønskede seksuelle handlinger på baggrund af trusler, tvang eller
vold (i det følgende omtalt som seksuelle overgreb) blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675
respondenter. Heraf svarede 0,7% ”Ved ikke”. Det andet spørgsmål blev stillet til 4.495 respondenter, som
oplyste, at de nogensinde havde oplevet sådanne overgreb. Den kombinerede svarfordeling blandt 62.241
respondenter ses i Figur 7.15.
Figur 7.15. Svarfordeling: Udsat for seksuelle overgreb
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Tabel 7.08. Andel, der mindst én gang har været udsat for et seksuelt overgreb
Total
Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

Procent
(vægtet)
6,7

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
62.241

1,5
11,9

0,11
1

(0,10-0,12)
(reference)

29.203
33.038

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

1,7
2,0
1,7
1,6
1,3
0,9
0,9

1,08
1,28
1,08
1
0,82
0,58
0,57

(0,75-1,56)
(0,91-1,81)
(0,77-1,52)
(reference)
(0,58-1,16)
(0,40-0,86)
(0,36-0,88)

3.228
3.492
4.337
5.145
5.245
4.734
3.022

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

11,3
14,8
14,3
13,6
13,0
8,8
6,0

0,81
1,10
1,06
1
0,95
0,62
0,41

(0,72-0,91)
(0,99-1,23)
(0,95-1,19)
(reference)
(0,85-1,07)
(0,54-0,71)
(0,32-0,51)

5.370
5.378
5.489
6.034
5.351
3.797
1.619

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

7,3
7,1
6,4
6,2
5,7

1
1,00
0,90
0,86
0,79

(reference)
(0,90-1,12)
(0,82-0,99)
(0,78-0,94)
(0,71-0,89)

18.516
8.727
13.245
14.302
7.451

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

6,7
6,2

1
0,73

(reference)
(0,54-0,99)

61.495
746

7,6
4,9
11,5
4,2

1,63
1
2,21
0,79

(1,48-1,80)
(reference)
(2,00-2,43)
(0,63-1,00)

21.264
31.084
7.154
2.739

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

6,1
8,1

1
1,42

(reference)
(1,31-1,54)

47.452
14.447

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

1,2
7,2
8,2

1
5,92
6,78

(reference)
(3,94-8,89)
(4,68-9,80)

26.786
947
485

11,4
17,0
31,0

1
1,46
3,39

(reference)
(1,06-2,00)
(2,91-3,95)

29.616
621
999

1,4
18,2
13,9

1
13,7
10,7

(reference)
(7,79-24,2)
(5,09-22,4)

29.065
118
74

11,8
27,1
25,7

1
2,56
2,51

(reference)
(1,73-3,79)
(1,78-3,55)

32.742
149
209

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Udsat for mindst ét seksuelt overgreb
Blandt de 62.241 respondenter havde 6,7% mindst én gang været udsat for et seksuelt overgreb.
Aldersfordelingen ses i Figur 7.16.
Figur 7.16. Andel i forskellige aldersgrupper, der mindst
én gang har været udsat for et seksuelt overgreb

Forekomst: I alt angiver en andel på 6,7% af
befolkningen, at de mindst én gang har været
udsat for et seksuelt overgreb (involvering i
uønskede seksuelle handlinger på baggrund af
trusler, tvang eller vold).
Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt
mænd end blandt kvinder (1,5% v 11,9%, OR=0,11),
og kønsforskellen træder frem i alle aldersgrupper.
Andelen blandt kvinder er over 10% i alle
aldersgrupper under 65 år.
Bopælsregion: Efter justering for køn og alder er
andelen mindre blandt personer i Region
Syddanmark (OR=0,90), Region Midtjylland
(OR=0,86) og Region Nordjylland (OR=0,79) end
blandt personer i Region Hovedstaden.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte (OR=1,63) og markant større blandt
separerede/skilte (OR=2,21) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er større
blandt singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=1,42).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=5,92) og
biseksuelle mænd (OR=6,78) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt
homoseksuelle kvinder (OR=1,46) og markant
større blandt biseksuelle kvinder (OR=3,39) end
blandt heteroseksuelle kvinder.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder (OR=13,7) og nonbinære mænd
(OR=10,7) end blandt cismænd. Andelen er
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er
markant større blandt transmænd (OR=2,56) og
andelen mindre blandt personer med muslimsk
nonbinære kvinder (OR=2,51) end blandt
kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan
ciskvinder.
baggrund (OR=0,73).
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Alder ved første seksuelle overgreb
”Hvor gammel var du, da det skete første gang?”
Dette spørgsmål blev stillet til 4.495 respondenter, som nogensinde havde været udsat for et seksuelt
overgreb. Heraf svarede 1,0% ”Ved ikke”. Svarfordelingen grupperet i femårsintervaller blandt de
resterende 4.450 respondenter ses i Figur 7.17.
Figur 7.17. Svarfordeling: Alder ved første seksuelle overgreb

Forekomst: Blandt personer, som nogensinde har været udsat for et seksuelt overgreb, foregik det første
overgreb inden 15-årsalderen hos 54,0% af mændene og 33,7% af kvinderne.
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Typer af seksuelle overgreb
”Hvilke handlinger var der tale om?”
Dette spørgsmål blev stillet til 4.495 respondenter, som nogensinde havde været udsat for et seksuelt
overgreb. Respondenterne blev bedt om at markere alle de uønskede seksuelle handlinger, de var blevet
udsat for. Svarfordelingen ses i Figur 7.18.
Figur 7.18. Svarfordeling: Typer af seksuelle overgreb
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Personen, som begik det seksuelle overgreb
”Hvem var den person (eller de personer), som involverede dig i seksuelle handlinger med vold eller
trusler? Det var ..."
Dette spørgsmål blev stillet til 4.495 respondenter, som nogensinde havde været udsat for et seksuelt
overgreb. Respondenterne blev bedt om at markere alle relevante personer. Svarfordelingen ses i Figur
7.19.
Figur 7.19. Svarfordeling: Personen (eller personerne), som begik det eller de seksuelle overgreb
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Fortalt om seksuelle overgreb til andre
”Har du nogensinde fortalt et andet menneske om dine oplevelser?”
Dette spørgsmål blev stillet til 4.495 respondenter, som nogensinde havde været udsat for et seksuelt
overgreb. Heraf svarede 1,2% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 4.448 respondenter svarede 77,3%, at de
havde fortalt et andet menneske om deres oplevelser. Aldersfordelingen ses i Figur 7.20.
Figur 7.20. Andel i forskellige aldersgrupper, der har fortalt et
andet menneske om det eller de seksuelle overgreb, de havde oplevet
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Anmeldt seksuelle overgreb til politiet
”Har du nogensinde anmeldt dine oplevelser til politiet?”
Dette spørgsmål blev stillet til 4.495 respondenter, som nogensinde havde været udsat for et seksuelt
overgreb. Heraf svarede 0,3% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 4.483 respondenter svarede 8,1%, at de
havde anmeldt deres oplevelser til politiet. Aldersfordelingen ses i Figur 7.21.
Figur 7.21. Andel i forskellige aldersgrupper, der har
politianmeldt det eller de seksuelle overgreb, de havde oplevet

508

509

510

Voldelige parforhold
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Voldelige parforhold
”Har du nogensinde været i et parforhold, hvor din partner jævnligt ydmygede, truede eller slog dig?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf svarede 0,5% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 30.702 respondenter ses i Figur 7.22.
Figur 7.22. Svarfordeling: Været i et voldeligt parforhold
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Tabel 7.09. Andel, der nogensinde har været i et voldeligt parforhold
Total
Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

Procent
(vægtet)
7,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
30.702

2,9
12,0

0,21
1

(0,19-0,24)
(reference)

14.427
16.275

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

2,8
4,4
3,9
3,6
2,7
1,2
0,5

0,77
1,25
1,11
1
0,75
0,33
0,13

(0,52-1,12)
(0,90-1,74)
(0,80-1,53)
(reference)
(0,54-1,05)
(0,21-0,51)
(0,06-0,28)

1.588
1.727
2.147
2.538
2.574
2.348
1.505

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

7,6
16,0
15,0
15,3
12,6
9,3
6,9

0,45
1,06
0,98
1
0,80
0,57
0,41

(0,38-0,55)
(0,91-1,23)
(0,84-1,15)
(reference)
(0,68-0,94)
(0,47-0,69)
(0,31-0,55)

2.652
2.710
2.699
2.946
2.648
1.828
792

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

7,5
8,0
7,9
6,5
7,3

1
1,16
1,14
0,88
1,04

(reference)
(1,00-1,34)
(1,00-1,29)
(0,78-1,01)
(0,89-1,21)

9.155
4.310
6.507
7.065
3.665

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

7,4
7,3

1
0,86

(reference)
(0,58-1,29)

30.349
353

8,3
4,4
17,8
4,0

2,25
1
4,40
0,96

(1,97-2,59)
(reference)
(3,88-4,99)
(0,68-1,34)

10.531
15.347
3.514
1.310

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

6,8
9,0

1
1,56

(reference)
(1,39-1,74)

23.379
7.155

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

2,7
9,9
7,6

1
3,48
2,65

(reference)
(2,13-5,67)
(1,54-4,56)

13.236
453
245

11,6
15,4
24,8

1
1,23
2,77

(reference)
(0,76-2,00)
(2,20-3,49)

14.550
308
499

2,8
17,0
18,6

1
5,88
7,07

(reference)
(2,51-13,8)
(2,91-17,2)

14.364
53
41

11,8
19,1
32,5

1
1,91
3,61

(reference)
(1,01-3,61)
(2,32-5,64)

16.112
79
111

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Nogensinde i et voldeligt parforhold
Blandt de 30.702 respondenter svarede 7,4%, at de nogensinde havde været i et forhold, hvor deres
partner jævnligt ydmygede, truede eller slog dem. Aldersfordelingen ses i Figur 7.23.
Figur 7.23. Andel i forskellige aldersgrupper, der nogensinde har været i et voldeligt parforhold

Forekomst: I alt angiver en andel på 7,4% af
befolkningen, at de nogensinde har været i et
parforhold, hvor deres partner jævnligt ydmygede,
truede eller slog dem.
Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt
mænd end blandt kvinder (2,9% v 12,0%, OR=0,21),
og kønsforskellen gør sig gældende i alle
aldersgrupper. Blandt 25-64-årige kvinder er
andelen over 10%.
Bopælsregion: Efter justering for køn og alder ses
der ingen sikre regionale forskelle.
Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem
personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
større blandt ugifte (OR=2,25) og separerede/skilte
(OR=4,40) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er større blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=1,56).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=3,48) og
biseksuelle mænd (OR=2,65) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større
blandt biseksuelle kvinder end blandt
heteroseksuelle kvinder (OR=2,77).
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder (OR=5,88) og nonbinære mænd
(OR=7,07) end blandt cismænd. Andelen er større
blandt transmænd (OR=1,91) og markant større
blandt nonbinære kvinder (OR=3,61) end blandt
ciskvinder.
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Voldelig partners køn
”Hvilket køn havde den pågældende partner?”
”Hvilket køn havde de pågældende partnere?”
Blandt 1.890 respondenter, som udelukkende havde seksuelle erfaringer med mænd eller med kvinder,
blev kønnet på den eller de voldelige partnere antaget at være identisk med kønnet på deres
seksualpartner/seksualpartnere. For respondenter med seksuelle erfaringer med både mænd og kvinder
var det nødvendigt med et afklarende spørgsmål. Det første af ovenstående spørgsmål blev stillet til 383
respondenter, som havde seksuelle erfaringer med både mænd og kvinder, og som én gang havde været i
et voldeligt parforhold. Det andet spørgsmål blev stillet til 77 respondenter, som havde seksuelle erfaringer
med både mænd og kvinder, og som mere end en gang havde været i et voldeligt parforhold. Af de i alt 460
respondenter med seksuelle erfaringer med både mænd og kvinder, som havde været i et eller flere
voldelige parforhold, svarede 0,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de i alt 2.349 respondenter, som
nogensinde har været i et voldeligt parforhold, ses i Figur 7.24.
Figur 7.24. Voldelige partneres køn blandt personer,
der nogensinde har været i et voldeligt parforhold

Forekomst: Blandt mænd, som nogensinde har været i parforhold, hvor deres partner jævnligt
ydmygede, truede eller slog dem, var der for 7,0% tale om et forhold med en mandlig partner, mens der
for 93,3% var tale om et forhold med en kvindelig partner. Blandt kvinder, der nogensinde har været i
parforhold, hvor deres partner jævnligt ydmygede, truede eller slog dem, var der for 99,0% tale om et
forhold med en voldelig mandlig partner, mens der for 1,0% var tale om et forhold med en voldelig
kvindelig partner. Et fåtal af respondenterne har været i voldelige parforhold med såvel mandlige som
kvindelige partnere.
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Aktuelt i et voldeligt parforhold
”Er du aktuelt i et parforhold, hvor din partner jævnligt ydmyger, truer eller slår dig?”
Dette spørgsmål blev stillet til 2.399 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde været i et
parforhold, hvor deres partner jævnligt ydmygede, truede eller slog dem. Heraf svarede 0,8% ”Ved ikke”,
og blandt de resterende 2.378 respondenter svarede 4,4%, at de aktuelt var i et sådant parforhold.
Aldersfordelingen ses i Figur 7.25.
Figur 7.25. Andel i forskellige aldersgrupper, som aktuelt er i et voldeligt parforhold
(blandt personer, der nogensinde har været i et voldeligt parforhold)
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Seksuel chikane på arbejdspladsen
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Seksuel chikane på arbejdspladsen
”Har du nogensinde oplevet, at nogen på din arbejdsplads var seksuelt nærgående på en ubehagelig
måde?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,2% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 61.983 respondenter ses i Figur 7.26.
Figur 7.26. Svarfordeling: Seksuel chikane på arbejdspladsen
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Tabel 7.10. Andel, der har oplevet seksuel chikane på arbejdspladsen
Total
Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

Procent
(vægtet)
13,3

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
61.983

6,3
20,3

0,26
1

(0,25-0,28)
(reference)

29.066
32.917

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

6,0
7,5
7,8
7,0
5,8
5,4
3,8

0,84
1,07
1,12
1
0,81
0,76
0,53

(0,70-1,02)
(0,90-1,28)
(0,95-1,32)
(reference)
(0,69-0,96)
(0,64-0,91)
(0,42-0,66)

3.205
3.478
4.316
5.125
5.221
4.711
3.010

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

17,5
24,2
23,7
23,4
20,1
17,5
14,7

0,70
1,05
1,02
1
0,82
0,70
0,56

(0,63-0,77)
(0,95-1,15)
(0,93-1,11)
(reference)
(0,75-0,90)
(0,63-0,78)
(0,48-0,66)

5.387
5.351
5.454
6.029
5.328
3.761
1.607

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

15,9
13,3
11,9
12,2
11,5

1
0,82
0,73
0,74
0,70

(reference)
(0,76-0,89)
(0,68-0,78)
(0,69-0,79)
(0,64-0,76)

18.428
8.669
13.193
14.259
7.434

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

13,3
15,9

1
1,08

(reference)
(0,88-1,34)

61.247
736

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

14,3
11,6
17,6
11,9

1,38
1
1,46
0,96

(1,28-1,48)
(reference)
(1,35-1,57)
(0,83-1,12)

21.187
30.952
7.117
2.727

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

13,0
14,2

1
1,14

(reference)
(1,07-1,21)

47.268
14.376

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

6,2
12,3
9,4

1
2,03
1,52

(reference)
(1,51-2,73)
(1,09-2,12)

26.668
940
481

20,4
22,9
31,4

1
1,08
1,80

(reference)
(0,81-1,44)
(1,55-2,10)

29.521
617
994

6,3
16,0
6,8

1
2,69
1,06

(reference)
(1,51-4,80)
(0,40-2,79)

28.926
117
74

20,2
19,5
33,3

1
0,94
1,99

(reference)
(0,61-1,44)
(1,45-2,74)

32.620
150
209

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Oplevet seksuel chikane på arbejdspladsen
Blandt de 61.983 respondenter svarede 13,3%, at de nogensinde havde oplevet seksuel chikane på
arbejdspladsen. Aldersfordelingen ses i Figur 7.27.
Figur 7.27. Andel i forskellige aldersgrupper, der nogensinde
har oplevet seksuel chikane på arbejdspladsen

Forekomst: I alt angiver en andel på 13,3% af
befolkningen, at de nogensinde har oplevet seksuel
chikane på deres arbejdsplads.
Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt
mænd end blandt kvinder (6,3% v 20,3%, OR=0,26).
Kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. Andelen er
størst i aldersintervallet 25-54 år hos begge køn
(mænd: 7%-8%, kvinder: 23%-24%).
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.
Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem
personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte (OR=1,38) og separerede/skilte
(OR=1,46) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er større blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=1,14).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=2,03) og større
blandt biseksuelle mænd (OR=1,52) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt
biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle
kvinder (OR=1,80).
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder end blandt cismænd (OR=2,69).
Andelen er større blandt nonbinære kvinder end
blandt ciskvinder (OR=1,99).
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KAPITEL 8
Kommunikation og holdninger
vedrørende seksuelle emner
Den offentlige dialog om sex og seksualitet har ændret sig betydeligt gennem tiderne, og selvom Danmark i
dag regnes for et åbent, frisindet og tolerant land, kan det stadig være vanskeligt at adressere seksuelle
emner i familien, i parforholdet, i de sociale netværker, på arbejdspladsen og i sundhedssektoren.
Også i landets grundskoler – som har udbudt obligatorisk seksualundervisning siden 1970 – kan dialogen
om seksuelle emner give anledning til pædagogiske udfordringer, og generelt vides der kun ganske lidt om,
hvordan anvendeligheden af skoleundervisningen vurderes af de elever, der har modtaget den.
Dette kapitel præsenterer resultater vedrørende åbenhed og dialog om seksualitet. Det gælder skolernes
seksualundervisning, ligesom det gælder erfaringer med kommunikation med hhv. forældre og fagpersoner
i sundhedsvæsenet. Endelig vil befolkningens holdninger til en række seksuelle og seksualpolitiske emner
blive belyst.
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Seksualundervisning
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Seksualundervisning
”Modtog du seksualundervisning, da du gik i grundskolen? Med grundskolen mener vi 1. til 9. klasse.”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 31.808 respondenter. Heraf svarede 4,2% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 30.492 respondenter svarede 79,4%, at de havde modtaget
seksualundervisning i grundskolen. Andelen i forskellige aldersgrupper, der har modtaget
seksualundervisning i grundskolen, ses i Figur 8.01.
Figur 8.01. Andel i forskellige aldersgrupper, der modtog seksualundervisning i grundskolen

Brugbarhed af seksualundervisning
”I hvor høj grad har denne undervisning været brugbar for dig?”
Dette spørgsmål blev stillet til 24.784 respondenter, som oplyste, at de havde modtaget
seksualundervisning i grundskolen. Heraf svarede 7,8% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende
22.801 respondenter ses i Figur 8.02.
Figur 8.02. Svarfordeling: Brugbarhed af seksualundervisning i grundskolen
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Tabel 8.01. Andel, der mener, at seksualundervisningen i grundskolen i ringe
grad eller slet ikke har været brugbar
Total

Procent
(vægtet)
55,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
22.801

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

56,9
54,0

1,14
1

(1,08-1,21)
(reference)

10.136
12.665

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

43,1
51,1
55,6
62,6
68,4
68,3
64,6

0,45
0,62
0,75
1
1,29
1,29
1,09

(0,39-0,52)
(0,54-0,72)
(0,66-0,85)
(reference)
(1,13-1,48)
(1,09-1,52)
(0,81-1,46)

1.464
1.496
1.852
2.204
1.909
993
218

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

42,7
48,5
53,2
57,4
61,7
65,2
65,9

0,55
0,70
0,84
1
1,20
1,39
1,43

(0,49-0,62)
(0,62-0,79)
(0,75-0,95)
(reference)
(1,05-1,36)
(1,18-1,64)
(1,03-1,99)

2.540
2.325
2.314
2.482
1.929
892
183

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

53,6
57,2
56,7
55,3
55,9

1
1,10
1,11
1,09
1,09

(reference)
(1,00-1,20)
(1,02-1,20)
(1,01-1,18)
(0,99-1,21)

6.995
3.159
4.818
5.239
2.590

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

55,7
40,3

1
0,73

(reference)
(0,58-0,91)

22.472
329

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

49,0
59,9
64,5
65,1

1,00
1
1,21
1,06

(0,92-1,09)
(reference)
(1,10-1,33)
(0,86-1,31)

9.198
10.548
2.534
521

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

57,3
50,6

1
0,93

(reference)
(0,87-1,00)

17.323
5.349

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

56,9
60,0
54,9

1
1,24
1,05

(reference)
(0,90-1,73)
(0,76-1,45)

9.328
393
191

53,9
68,8
54,6

1
2,17
1,28

(reference)
(1,45-3,25)
(1,03-1,58)

11.417
258
429

56,9
64,9
70,6

1
1,69
2,13

(reference)
(0,79-3,61)
(0,79-5,73)

10.084
52
25

Ciskvinder
53,9
1
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
71,9
3,01
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
50,3
1,03
Blandt personer, som har modtaget seksualundervisning i grundskolen.

(reference)
(1,64-5,54)
(0,63-1,69)

12.555
61
82

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
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Ringe brugbarhed af seksualundervisning
Blandt 22.801 respondenter, som oplyste, at de havde modtaget seksualundervisning i grundskolen,
svarede 55,4%, at de i ringe grad eller slet ikke havde fundet seksualundervisningen brugbar.
Aldersfordelingen ses i Figur 8.03.
Figur 8.03. Andel i forskellige aldersgrupper, der mener, at den modtagne seksualundervisning
i grundskolen kun i ringe grad eller slet ikke har været brugbar

Forekomst: I alt angiver en andel på 55,4% af
personer, som har modtaget seksualundervisning i
grundskolen, at denne i ringe grad eller slet ikke
har været brugbar.
Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (56,9% v 54,0%, OR=1,14). Blandt
15-24-årige er andelen 43,1% for mænd og 42,7%
for kvinder, hvorefter den stiger med alderen.
Blandt ≥75-årige er andelen 64,6% for mænd og
65,9% for kvinder.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt separerede/skilte (OR=1,21) end blandt
gifte/registrerede personer. Efter justering for køn
og alder ses der ingen sikker forskel mellem singler
og personer i fast parforhold.
Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig
seksuel identitet. Andelen er markant større blandt
homoseksuelle kvinder (OR=2,17) og større blandt
biseksuelle kvinder (OR=1,28) end blandt
heteroseksuelle kvinder.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Syddanmark (OR=1,11) og Region
Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der
Midtjylland (OR=1,09) end blandt personer i Region ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder
Hovedstaden.
og nonbinære mænd. Andelen er markant større
blandt transmænd end blandt ciskvinder
Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt
(OR=3,01).
personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt
personer uden en sådan baggrund (OR=0,73).
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Kommunikation med forældre om
seksuelle emner
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Talt med forældre om seksuelle emner som barn eller ung
”I hvor høj grad talte du med dine forældre (eller stedforældre) om seksuelle emner, da du var
barn/ung?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 31.808 respondenter med separate svarkategorier
for ”Mor (eller stedmor)” og ”Far (eller stedfar)”. Heraf svarede 1,0% ”Ved ikke” på, om de havde talt med
deres mor/stedmor eller deres far/stedfar om seksuelle emner som barn eller ung. Svarfordelingen blandt
de resterende 31.518 respondenter vedr. mor/stedmor ses i Figur 8.04, og svarfordelingen blandt de
resterende 31.483 respondenter vedr. far/stedfar ses i Figur 8.05.
Figur 8.04. Svarfordeling: Talt med mor/stedmor om seksuelle emner som barn eller ung

Figur 8.05. Svarfordeling: Talt med far/stedfar om seksuelle emner som barn eller ung

535

Tabel 8.02. Andel, der i ringe grad eller slet ikke har talt om seksuelle emner
med en forælder som barn eller ung
Total

Procent
(vægtet)
75,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
31.422

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

81,6
70,2

2,08
1

(1,96-2,21)
(reference)

14.622
16.800

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

62,0
72,4
83,0
86,1
89,1
91,0
94,0

0,26
0,42
0,79
1
1,32
1,64
2,53

(0,22-0,31)
(0,36-0,50)
(0,67-0,93)
(reference)
(1,11-1,57)
(1,36-1,97)
(1,98-3,24)

1.612
1.745
2.170
2.594
2.647
2.366
1.488

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

44,3
61,0
68,7
75,2
77,7
81,2
86,9

0,26
0,52
0,72
1
1,15
1,42
2,18

(0,23-0,30)
(0,46-0,58)
(0,64-0,82)
(reference)
(1,01-1,31)
(1,23-1,64)
(1,75-2,71)

2.759
2.669
2.788
3.081
2.703
1.969
831

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

72,6
75,2
77,3
78,2
77,7

1
1,05
1,23
1,37
1,25

(reference)
(0,96-1,15)
(1,13-1,33)
(1,26-1,48)
(1,13-1,38)

9.372
4.383
6.713
7.192
3.762

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

75,8
73,7

1
1,80

(reference)
(1,40-2,30)

31.030
392

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

65,3
82,0
82,0
88,1

1,01
1
1,07
1,25

(0,92-1,10)
(reference)
(0,97-1,19)
(1,03-1,52)

10.728
15.631
3.635
1.428

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

77,0
72,9

1
1,15

(reference)
(1,07-1,24)

23.961
7.291

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

81,6
81,4
75,8

1
1,21
0,92

(reference)
(0,83-1,76)
(0,65-1,30)

13.404
492
240

70,1
72,6
55,7

1
1,48
0,85

(reference)
(1,02-2,15)
(0,69-1,05)

15.091
317
502

81,7
62,6
75,5

1
0,51
0,86

(reference)
(0,26-1,01)
(0,34-2,14)

14.547
63
32

70,1
68,3
68,3

1
1,91
1,30

(reference)
(1,07-3,39)
(0,76-2,22)

16.658
71
105

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Sparsom kommunikation med forældre om seksuelle emner
Blandt 31.422 respondenter, som svarede konkret vedr. både mor/stedmor og far/stedfar, svarede 75,8%,
at de i ringe grad eller slet ikke havde talt med en forælder om seksuelle emner som barn eller ung.
Aldersfordelingen ses i Figur 8.06.
Figur 8.06. Andel i forskellige aldersgrupper, der i ringe grad eller
slet ikke har talt med en forælder om seksuelle emner som barn eller ung

Forekomst: I alt angiver en andel på 75,8% af
befolkningen, at de i ringe grad eller slet ikke har
talt med en forælder (eller stedforælder) om
seksuelle emner som barn eller ung.
Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (81,6% v 70,2%,
OR=2,08). Andelen er mindst blandt 15-24-årige
(mænd: 62,0%, kvinder: 44,3%) og størst blandt
≥75-årige (mænd: 94,0%, kvinder: 86,9%).
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Syddanmark (OR=1,23), Region Midtjylland
(OR=1,37) og Region Nordjylland (OR=1,25) end
blandt personer i Region Hovedstaden.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er
andelen større blandt personer med muslimsk
kulturbaggrund end blandt personer uden en
sådan baggrund (OR=1,80).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt enker/enkemænd end blandt
gifte/registrerede personer (OR=1,25). Efter
justering for køn og alder er andelen større blandt
singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=1,15).
Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig
seksuel identitet. Andelen er større blandt
homoseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle
kvinder (OR=1,48).
Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der
ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder
og nonbinære mænd, mens andelen er større
blandt transmænd end blandt ciskvinder
(OR=1,91).
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Kommunikation med fagpersoner i
sundhedsvæsenet om seksuelle emner
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Kommunikation med en fagperson i sundhedsvæsenet om seksuelle emner
(seneste fem år)
”Har du inden for de seneste 5 år talt om seksuelle spørgsmål eller problemer med en fagperson i
sundhedsvæsenet (fx læge, psykolog, sygeplejerske eller jordemoder)?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 31.808 respondenter. Heraf svarede 1,2% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 31.458 respondenter ses i Figur 8.07.
Figur 8.07. Svarfordeling: Talt med en fagperson i
sundhedsvæsenet om seksuelle emner de seneste fem år

Note: Samme respondent kan både have talt om seksuelle emner med en fagperson i sundhedsvæsenet på eget initiativ og på
initiativ af fagpersonen.
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Tabel 8.03. Andel, der har talt med en fagperson i sundhedsvæsenet om
seksuelle emner (seneste fem år)
Total

Procent
(vægtet)
18,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
31.458

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

18,0
19,8

0,85
1

(0,80-0,91)
(reference)

14.672
16.786

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

21,3
22,0
15,1
13,6
16,6
20,9
17,2

1,73
1,80
1,14
1
1,26
1,69
1,32

(1,45-2,05)
(1,52-2,12)
(0,96-1,35)
(reference)
(1,08-1,48)
(1,44-1,97)
(1,11-1,58)

1.574
1.754
2.186
2.612
2.658
2.382
1.506

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

39,4
37,9
23,6
14,4
12,6
7,3
3,3

3,86
3,63
1,83
1
0,86
0,47
0,20

(3,38-4,41)
(3,17-4,15)
(1,59-2,11)
(reference)
(0,73-1,01)
(0,38-0,57)
(0,14-0,31)

2.677
2.643
2.784
3.113
2.731
1.996
842

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

20,7
17,7
18,1
18,3
18,7

1
0,89
0,90
0,87
0,93

(reference)
(0,81-0,98)
(0,83-0,98)
(0,80-0,95)
(0,84-1,03)

9.351
4.391
6.711
7.222
3.783

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

18,9
21,8

1
0,74

(reference)
(0,58-0,95)

31.072
386

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

26,2
14,4
16,7
9,1

1,21
1
1,21
0,75

(1,10-1,32)
(reference)
(1,10-1,34)
(0,61-0,91)

10.604
15.761
3.650
1.443

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

19,0
18,6

1
0,77

(reference)
(0,72-0,83)

24.045
7.239

Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

17,6
42,6
24,6

1
3,52
1,53

(reference)
(2,65-4,67)
(1,11-2,10)

13.453
493
240

19,8
18,5
43,0

1
0,61
1,81

(reference)
(0,38-0,96)
(1,46-2,25)

15.087
316
499

18,0
61,9
25,2

1
6,86
1,43

(reference)
(3,75-12,6)
(0,58-3,52)

14.596
64
33

19,8
60,7
18,5

1
2,83
0,62

(reference)
(1,64-4,90)
(0,36-1,08)

16.650
68
102

Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
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Kommunikation med en fagperson i sundhedsvæsenet om seksuelle emner
(seneste fem år)
Blandt de 31.458 respondenter svarede 18,9%, at de har talt med en fagperson i sundhedsvæsenet om
seksuelle emner inden for de seneste fem år. Aldersfordelingen ses i Figur 8.08.
Figur 8.08. Andel i forskellige aldersgrupper, der har talt med en fagperson
i sundhedsvæsenet om seksuelle emner inden for de seneste fem år

Forekomst: I alt angiver en andel på 18,9% af
befolkningen, at de har talt om seksuelle emner
med en fagperson i sundhedsvæsenet inden for de
seneste fem år.
Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end
blandt kvinder (18,0% v 19,8%, OR=0,85). For
mænd ses den største andel blandt 15-34-årige og
blandt 65-74-årige. For kvinder ses den største
andel blandt 15-24-årige (39,4%), hvorefter
andelen falder markant med alderen. Blandt ≥75årige mænd og kvinder er andelen hhv. 17,2% og
3,3%.
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer
i Region Sjælland (OR=0,89), Region Syddanmark
(OR=0,90) og Region Midtjylland (OR=0,87) end
blandt personer i Region Hovedstaden.
Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er
andelen mindre blandt personer med muslimsk
kulturbaggrund end blandt personer uden en
sådan baggrund (OR=0,74).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte (OR=1,21) og separerede/skilte
(OR=1,21) og mindre blandt enker/enkemænd
(OR=0,75) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er mindre blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=0,77).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt homoseksuelle mænd (OR=3,52) og større
blandt biseksuelle mænd (OR=1,53) end blandt
heteroseksuelle mænd. Andelen er mindre blandt
homoseksuelle kvinder (OR=0,61) og større blandt
biseksuelle kvinder (OR=1,81) end blandt
heteroseksuelle kvinder.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
transkvinder end blandt cismænd (OR=6,86).
Andelen er markant større blandt transmænd end
blandt ciskvinder (OR=2,83).
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Holdninger til seksuelle emner
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Holdninger til udvalgte seksuelle aktiviteter
”I hvor høj grad finder du det moralsk i orden …”
Dette spørgsmål vedrørende holdninger til 12 forskellige seksuelle aktiviteter blev stillet til en uselekteret
gruppe af 31.808 respondenter. Svarfordelingen ses i Figur 8.09a-8.20a. I Figur 8.09b-8.20b ses andelen i
forskellige aldersgrupper, som i ringe grad eller slet ikke finder den pågældende seksuelle aktivitet moralsk
i orden.
”… at nogle mennesker er deres ægtefælle/faste partner/kæreste utro?”
Figur 8.09b. Andel i forskellige aldersgrupper,
Figur 8.09a: Svarfordeling
der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden

”… at nogle mennesker har sex uden være gift med hinanden?”
Figur 8.10b. Andel i forskellige aldersgrupper,
Figur 8.10a: Svarfordeling
der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden
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”… at nogle mennesker har sex med en person, de lige har mødt?”
Figur 8.11b. Andel i forskellige aldersgrupper,
Figur 8.11a: Svarfordeling
der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden

”… at nogle mennesker har mange skiftende sexpartnere?”
Figur 8.12b. Andel i forskellige aldersgrupper,
Figur 8.12a: Svarfordeling
der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden

”… at nogle mennesker har sex med flere personer på én gang?”
Figur 8.13b. Andel i forskellige aldersgrupper,
Figur 8.13a: Svarfordeling
der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden
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”… at to mænd har sex med hinanden?”
Figur 8.14a: Svarfordeling

”… at to kvinder har sex med hinanden?”
Figur 8.15a: Svarfordeling

”… at nogle mennesker ser porno?”
Figur 8.16a: Svarfordeling

Figur 8.14b. Andel i forskellige aldersgrupper,
der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden

Figur 8.15b. Andel i forskellige aldersgrupper,
der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden

Figur 8.16b. Andel i forskellige aldersgrupper,
der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden
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”… at nogle mennesker betaler andre for sex?”
Figur 8.17a: Svarfordeling

Figur 8.17b. Andel i forskellige aldersgrupper,
der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden

”… at nogle mennesker modtager betaling for sex?”
Figur 8.18a: Svarfordeling

”… at nogle mennesker har sex med dyr?”
Figur 8.19a: Svarfordeling

Figur 8.18b. Andel i forskellige aldersgrupper,
der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden

Figur 8.19b. Andel i forskellige aldersgrupper,
der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden
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”… at nogle voksne har sex med personer under 15 år?”
Figur 8.20b. Andel i forskellige aldersgrupper,
Figur 8.20a: Svarfordeling
der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden
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Holdninger til udvalgte seksualpolitiske emner
”Mener du, at det i Danmark skal være (eller forblive) tilladt …”
Dette spørgsmål vedrørende holdninger til i alt fem seksualpolitiske emner blev stillet til en uselekteret
gruppe af 31.808 respondenter. Svarfordelingen ses i Figur 8.21a-8.25a. I Figur 8.21b-8.25b ses andelen i
forskellige aldersgrupper, som mener, at det pågældende seksualpolitiske emne skal være (eller forblive)
tilladt i Danmark.
”… at to mennesker af samme køn kan gifte sig med hinanden?”
Figur 8.21b. Andel i forskellige aldersgrupper, der mener,
Figur 8.21a. Svarfordeling
at det skal forblive tilladt

”… at forældre kan få omskåret deres døtre under 18 år?”
Figur 8.22b. Andel i forskellige aldersgrupper, der mener,
Figur 8.22a.Svarfordeling
at det skal være tilladt
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”… at voksne kvinder kan blive omskåret, hvis de selv ønsker det?”
Figur 8.23a.Svarfordeling

Figur 8.23b. Andel i forskellige aldersgrupper, der mener,
at det skal være tilladt

”… at forældre kan få omskåret deres sønner under 18 år uden medicinsk begrundelse?”
Figur 8.24b. Andel i forskellige aldersgrupper, der mener,
Figur 8.24a.Svarfordeling
at det skal forblive tilladt

”… at kvinder kan få foretaget en abort på grund af uønsket graviditet (inden udgangen af 12.
graviditetsuge)?”
Figur 8.25a.Svarfordeling
Figur 8.25b. Andel i forskellige aldersgrupper, der mener,
at det skal forblive tilladt
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KAPITEL 9
Livsstil, helbred og seksuelle
udfordringer
Både den fysiske og den mentale sundhedstilstand kan påvirke lysten og evnen til seksuelle aktiviteter, og
både mistrivsel og egentlige sygdomme vil i mange tilfælde gøre det vanskeligt at udleve den seksualitet,
man har lyst til. Årsagen kan være specifikke seksuelle funktionsproblemer eller en mere indirekte
påvirkning af ens humør, energiniveau og selvværd. Ofte vil der være tale om en vekselvirkning mellem
flere forskellige aspekter.
Desuden er det veldokumenteret, at livsstilsfaktorer – især knyttet til rygevaner, alkohol- og stofforbrug
samt vægt og fysisk aktivitet – kan have både positive og negative effekter på det enkeltes menneskes
seksuelle lyst og formåen. En usund livsstil er således vist at øge risikoen for seksuelle problemer, mens en
sund livsstil omvendt er vist at kunne forebygge og til dels lindre seksuelle vanskeligheder.
I dette kapitel sættes der fokus på mulige sammenhænge mellem forskellige livsstilsfaktorer (rygning,
alkoholforbrug, hashforbrug, brug af euforiserende/hallucinerende stoffer, kropsmasseindeks (BMI) og
fysisk aktivitet), fysiske helbredsforhold (selvvurderet helbred, varige fysiske funktionsnedsættelser og
behandling for fysisk sygdom) og psykiske helbredsforhold (ensomhed, angst, depression, selvskade,
selvmordstanker og behandling for psykiske problemer) på den ene side og tre centrale indikatorer for
respondenternes seksuelle livssituation på den anden.
Mere specifikt giver kapitlet indsigt i en række livsstils- og helbredsforholds mulige sammenhæng med 1) et
dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, 2) et problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst/interesse samt 3)
potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær (IIEF-5-score ≤21) hos mænd og potentielt
udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær (FSFI-6-score ≤19) hos kvinder.
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Livsstilsfaktorer og seksuelle
udfordringer
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Anvendte mål for livsstilsfaktorer
Tobaksrygning
”Ryger du tobak dagligt?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,5% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 62.398 respondenter svarede 15,2%, at de røg tobak dagligt, 29,9% at de
tidligere havde røget tobak dagligt, og 54,9% at de aldrig havde røget tobak dagligt. I Tabel 9.01-9.06 ses
andelen blandt daglige rygere, tidligere daglige rygere og aldrig daglige rygere, som har et dårligt eller ikkeeksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og
potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

Alkoholforbrug
”Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor mange genstande alkohol har du da i gennemsnit drukket
om ugen?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,1% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 62.301 respondenter svarede 19,4%, at de gennemsnitligt drak 0 genstande
om ugen, 31,6% at de gennemsnitligt drak 1-2 genstande om ugen, 25,5% at de gennemsnitligt drak 3-7
genstande om ugen, 13,7% at de gennemsnitligt drak 8-14 genstande om ugen, 6,4% at de gennemsnitligt
drak 15-21 genstande om ugen, 2,7% at de gennemsnitligt drak 22-35 genstande om ugen, og 0,66% at de
gennemsnitligt drak over 36 genstande om ugen. I Tabel 9.01-9.06 ses andelen blandt personer med
forskellige niveauer af alkoholforbrug, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion,
potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt
funktionsbesvær blandt kvinder.
Hashforbrug
”Har du nogensinde indtaget hash (fx røget eller spist det)?”
”I løbet af det seneste år, hvor ofte har du da indtaget hash?”
Det første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter, og det andet spørgsmål
blev stillet til 4.171 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde indtaget hash. 0,5% svarede ”Ved
ikke” på et eller begge spørgsmål, og blandt de resterende 62.391 respondenter svarede 63,3%, at de aldrig
havde indtaget hash, 29,2% at de havde indtaget hash for mere end et år siden, 4,9% at de havde indtaget
hash sjældnere end månedligt det seneste år, 0,9% at de havde indtaget hash månedligt det seneste år,
0,7% at de havde indtaget hash ugentligt det seneste år, og 1,1% at de havde indtaget hash dagligt eller
næsten dagligt det seneste år. I Tabel 9.01-9.06 ses andelen blandt personer med forskellige niveauer af
hashforbrug, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt
udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt
funktionsbesvær blandt kvinder.
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Brug af euforiserende/hallucinerende stoffer
”Har du nogensinde indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer (fx speed, kokain, ice, ecstasy,
svampe, LSD eller khat)?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,3% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 62.529 respondenter svarede 88,7%, at de aldrig havde indtaget
euforiserende eller hallucinerende stoffer, 8,6% at de havde indtaget sådanne stoffer for mere end et år
siden, og 2,7% at de havde indtaget sådanne stoffer inden for det seneste år. I Tabel 9.01-9.06 ses andelen
blandt disse grupper af personer, der aldrig, tidligere eller inden for det seneste år har indtaget
euforiserende eller hallucinerende stoffer, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion,
potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt
funktionsbesvær blandt kvinder.
Kropsmasseindex (BMI)
”Hvor meget vejer du aktuelt (uden tøj)?”
”Hvor høj er du (uden sko)?”
Disse spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,5% ”Ved ikke”
på et eller begge spørgsmål, og blandt de resterende 62.374 respondenter var 2,5% undervægtige (BMI
<18,5 kg/m2), 47,7% normalvægtige (BMI 18,5-<25 kg/m2), 33,6% moderat overvægtige (BMI 25-<30 kg/m2)
og 16,1% svært overvægtige (BMI ≥30 kg/m2). I Tabel 9.01-9.06 ses andelen blandt personer med
undervægt, normalvægt, moderat overvægt og svær overvægt, som har et dårligt eller ikke-eksisterende
sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt
udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.
Fysisk aktivitet
”På en typisk uge, hvor meget tid bruger du i alt på moderat og hård fysisk aktivitet, hvor du kan mærke
pulsen og vejrtrækningen øges (det kan fx være rask gang, cykling som transport eller motion, tungt
havearbejde, løb eller motionsidræt)? Medtag kun aktiviteter, der varer i mindst 10 minutter.”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 20,8%, at de
var fysisk aktive mindre end ½ time om ugen, 24,4% at de var fysisk aktive mellem ½ og 1½ time om ugen,
20,0% at de var fysisk aktive mellem 1½ og 2½ timer om ugen, 22,2% at de var fysisk aktive mellem 2½ og 5
timer om ugen og 12,2% at de var fysisk aktive mere end 5 timer om ugen. I Tabel 9.01-9.06 ses andelen
blandt personer med forskellige niveauer af fysisk aktivitet, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv,
lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt
udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

559

Tabel 9.01. Andel af mænd med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har et
dårligt eller ikke-eksisterende sexliv (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
27,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
29.063

Tobaksrygning
Daglig ryger
Tidligere daglig ryger
Aldrig daglig ryger

28,0
29,5
25,7

1,17
1,08
1

(1,08-1,27)
(1,02-1,16)
(reference)

4.480
9.866
14.582

Alkoholforbrug
0 genstande/uge
1-2 genstande/uge
3-7 genstande/uge
8-14 genstande/uge
15-21 genstande/uge
22-35 genstande/uge
36 eller flere genstande/uge

38,4
26,5
23,5
24,2
26,9
30,1
34,8

1,74
1
0,79
0,78
0,90
1,06
1,47

(1,59-1,91)
(reference)
(0,73-0,85)
(0,71-0,85)
(0,81-1,00)
(0,93-1,22)
(1,14-1,89)

3.467
7.993
7.901
4.849
2.926
1.392
325

Hashforbrug
Aldrig
For mere end 1 år siden
Sjældnere end månedligt det seneste år
Månedligt det seneste år
Ugentligt det seneste år
Dagligt/næsten dagligt det seneste år

30,2
22,9
23,0
22,2
26,2
30,7

1
0,87
0,73
0,71
0,93
1,21

(reference)
(0,81-0,93)
(0,63-0,85)
(0,52-0,97)
(0,68-1,27)
(0,95-1,54)

17.221
9.395
1.416
282
246
370

Brug af euforiserende/hallucinerende stoffer
Aldrig
For mere end 1 år siden
Inden for det seneste år

28,0
23,1
23,0

1
0,96
0,86

(reference)
(0,87-1,06)
(0,73-1,02)

24.916
3.104
965

Kropsmasseindex (BMI)
Undervægt (<18,5 kg/m2)
Normalvægt (18,5-<25 kg/m2)
Moderat overvægt (25-<30 kg/m2)
Svær overvægt (30 kg/m2 eller højere)

48,5
25,3
25,4
34,3

2,48
1
1,05
1,70

(1,97-3,12)
(reference)
(0,99-1,12)
(1,57-1,84)

368
11.756
12.109
4.721

Fysisk aktivitet (per uge)
Mindre end ½ time
½-1½ time
1½-2½ timer
2½-5 timer
Mere end 5 timer

35,9
27,5
25,9
23,0
23,3

1
0,66
0,61
0,51
0,51

(reference)
(0,60-0,71)
(0,56-0,67)
(0,47-0,56)
(0,46-0,56)

5.917
6.938
5.717
6.563
3.928
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Tabel 9.02. Andel af kvinder med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har et
dårligt eller ikke-eksisterende sexliv (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
32,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
33.019

Tobaksrygning
Daglig ryger
Tidligere daglig ryger
Aldrig daglig ryger

33,7
36,2
31,1

1,28
1,13
1

(1,19-1,38)
(1,06-1,21)
(reference)

4.900
9.058
18.926

Alkoholforbrug
0 genstande/uge
1-2 genstande/uge
3-7 genstande/uge
8-14 genstande/uge
15-21 genstande/uge
22-35 genstande/uge
36 eller flere genstande/uge

42,1
30,0
28,2
30,6
35,8
40,4
40,8

1,88
1
0,76
0,77
0,94
1,35
1,55

(1,76-2,02)
(reference)
(0,71-0,82)
(0,70-0,85)
(0,80-1,10)
(1,01-1,80)
(0,92-2,61)

8.299
11.765
7.775
3.429
978
278
70

Hashforbrug
Aldrig
For mere end 1 år siden
Sjældnere end månedligt det seneste år
Månedligt det seneste år
Ugentligt det seneste år
Dagligt/næsten dagligt det seneste år

36,0
27,7
16,6
16,9
17,7
23,1

1
0,98
0,47
0,49
0,51
0,76

(reference)
(0,92-1,04)
(0,40-0,55)
(0,32-0,73)
(0,30-0,85)
(0,54-1,09)

21.603
9.489
1.273
185
119
205

Brug af euforiserende/hallucinerende stoffer
Aldrig
For mere end 1 år siden
Inden for det seneste år

33,5
27,4
17,2

1
1,07
0,55

(reference)
(0,96-1,19)
(0,43-0,72)

30.259
2.206
488

Kropsmasseindex (BMI)
Undervægt (<18,5 kg/m2)
Normalvægt (18,5-<25 kg/m2)
Moderat overvægt (25-<30 kg/m2)
Svær overvægt (30 kg/m2 eller højere)

41,5
29,5
33,8
40,6

1,69
1
1,17
1,83

(1,46-1,96)
(reference)
(1,10-1,25)
(1,71-1,97)

1.003
17.476
8.781
5.575

Fysisk aktivitet (per uge)
Mindre end ½ time
½-1½ time
1½-2½ timer
2½-5 timer
Mere end 5 timer

39,7
33,9
30,9
28,3
30,2

1
0,70
0,62
0,55
0,61

(reference)
(0,65-0,76)
(0,58-0,68)
(0,51-0,60)
(0,55-0,68)

7.135
8.313
6.769
7.474
3.328
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Sammenhænge mellem livsstilsfaktorer og et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv
Tabel 9.01 og Tabel 9.02 viser andelen blandt hhv. mænd og kvinder med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har haft et dårligt, særdeles dårligt eller ikke-eksisterende sexliv inden for det seneste år.
Forekomst: I alt angiver en andel på 30,1% af
befolkningen (mænd: 27,2%, kvinder: 32,9%), at de
har haft et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv det
seneste år.
Tobak: Efter justering for alder er andelen hos
både mænd og kvinder større blandt rygere
(mænd: OR=1,17, kvinder: OR=1,28) og tidligere
rygere (mænd: OR=1,08, kvinder: OR=1,13) end
blandt personer af samme køn, der aldrig har
røget.
Alkohol: Sammenlignet med personer af samme
køn, der indtager 1-2 genstande/uge, er andelen
større blandt både mænd og kvinder, der slet ikke
indtager alkohol (mænd: OR=1,74, kvinder:
OR=1,88), og blandt personer med et højt
alkoholforbrug (≥36 genstande/uge for mænd, ≥22
genstande/uge for kvinder). Den laveste andel ses
hos begge køn blandt personer med et
alkoholforbrug på 3-14 genstande/uge (mænd:
OR=0,78-0,79, kvinder: OR=0,76-0,77).
Hash: Andelen er hos både mænd og kvinder størst
blandt personer, der aldrig har brugt hash, og for
mænds vedkommende blandt dem, der har brugt
hash dagligt eller næsten dagligt det seneste år.
Hos både mænd og kvinder ses den mindste andel
blandt personer med et lejlighedsvist (dvs.
månedligt eller sjældnere) forbrug af hash (mænd:
OR=0,71-0,73, kvinder: OR=0,47-0,49).

Euforiserende/hallucinerende stoffer: Efter
justering for alder ses der ingen sikker
sammenhæng med brug af euforiserende/
hallucinerende stoffer for mænds vedkommende.
Andelen er mindre blandt kvinder, der har brugt
euforiserende/hallucinerende stoffer det seneste
år, end blandt kvinder, der aldrig har brugt
sådanne stoffer (OR=0,55).
Kropsmasseindex (BMI): Andelen er markant
større blandt undervægtige mænd (OR=2,48) og
større blandt svært overvægtige mænd (OR=1,70)
end blandt normalvægtige mænd. Andelen er
større blandt både undervægtige (OR=1,69),
moderat overvægtige (OR=1,17) og svært
overvægtige kvinder (OR=1,83) end blandt
normalvægtige kvinder.
Fysisk aktivitet: Andelen er hos både mænd og
kvinder mindre blandt personer, der er fysisk
aktive i mindst en halv time om ugen, end blandt
personer af samme køn, der slet ikke er fysisk
aktive eller er det i mindre end en halv time om
ugen.
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Tabel 9.03. Andel af mænd med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har
problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion)
(seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
3,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
22.155

Tobaksrygning
Daglig ryger
Tidligere daglig ryger
Aldrig daglig ryger

4,0
4,4
2,5

1,61
1,34
1

(1,28-2,01)
(1,13-1,59)
(reference)

3.028
8.100
10.957

Alkoholforbrug
0 genstande/uge
1-2 genstande/uge
3-7 genstande/uge
8-14 genstande/uge
15-21 genstande/uge
22-35 genstande/uge
36 eller flere genstande/uge

3,6
3,3
3,1
3,1
4,4
3,5
6,9

1,17
1
0,83
0,73
1,03
0,81
1,94

(0,89-1,53)
(reference)
(0,68-1,02)
(0,57-0,93)
(0,80-1,33)
(0,56-1,18)
(1,10-3,41)

2.159
6.136
6.385
3.814
2.288
1.049
218

Hashforbrug
Aldrig
For mere end 1 år siden
Sjældnere end månedligt det seneste år
Månedligt det seneste år
Ugentligt det seneste år
Dagligt/næsten dagligt det seneste år

3,8
2,8
3,1
3,2
1,1
4,5

1
1,15
1,75
1,71
0,53
2,16

(reference)
(0,96-1,38)
(1,11-2,76)
(0,62-4,72)
(0,07-3,83)
(1,00-4,67)

13.404
7.481
755
149
118
180

Brug af euforiserende/hallucinerende stoffer
Aldrig
For mere end 1 år siden
Inden for det seneste år

3,4
3,3
3,7

1
1,46
2,02

(reference)
(1,13-1,88)
(1,18-3,44)

19.259
2.338
515

Kropsmasseindex (BMI)
Undervægt (<18,5 kg/m2)
Normalvægt (18,5-<25 kg/m2)
Moderat overvægt (25-<30 kg/m2)
Svær overvægt (30 kg/m2 eller højere)

2,7
2,7
3,5
5,1

1,41
1
1,24
1,93

(0,46-4,33)
(reference)
(1,04-1,47)
(1,58-2,37)

130
8.584
9.833
3.571

Fysisk aktivitet (per uge)
Mindre end ½ time
5,1
½-1½ time
3,2
1½-2½ timer
3,3
2½-5 timer
2,6
Mere end 5 timer
2,8
Blandt mænd med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

1
0,60
0,62
0,50
0,54

(reference)
(0,49-0,74)
(0,50-0,78)
(0,40-0,63)
(0,41-0,71)

4.308
5.356
4.541
5.103
2.847
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Tabel 9.04. Andel af kvinder med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har
problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion)
(seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
9,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
22.961

Tobaksrygning
Daglig ryger
Tidligere daglig ryger
Aldrig daglig ryger

10,6
10,0
9,7

1,04
1,09
1

(0,91-1,19)
(0,98-1,21)
(reference)

3.061
6.638
13.199

Alkoholforbrug
0 genstande/uge
1-2 genstande/uge
3-7 genstande/uge
8-14 genstande/uge
15-21 genstande/uge
22-35 genstande/uge
36 eller flere genstande/uge

12,1
9,9
8,9
8,3
8,4
9,4
7,1

1,18
1
0,99
1,00
1,08
1,09
0,68

(1,06-1,32)
(reference)
(0,88-1,12)
(0,84-1,19)
(0,80-1,44)
(0,64-1,83)
(0,16-2,97)

5.500
8.456
5.595
2.343
629
165
32

Hashforbrug
Aldrig
For mere end 1 år siden
Sjældnere end månedligt det seneste år
Månedligt det seneste år
Ugentligt det seneste år
Dagligt/næsten dagligt det seneste år

8,3
13,8
10,8
6,8
13,6
15,3

1
1,45
1,19
0,70
1,52
1,67

(reference)
(1,32-1,60)
(0,90-1,57)
(0,32-1,53)
(0,68-3,41)
(0,99-2,82)

15.205
6.748
639
112
54
120

Brug af euforiserende/hallucinerende stoffer
Aldrig
For mere end 1 år siden
Inden for det seneste år

9,6
13,9
12,4

1
1,23
1,18

(reference)
(1,04-1,44)
(0,78-1,77)

21.175
1.506
245

Kropsmasseindex (BMI)
Undervægt (<18,5 kg/m2)
Normalvægt (18,5-<25 kg/m2)
Moderat overvægt (25-<30 kg/m2)
Svær overvægt (30 kg/m2 eller højere)

10,6
9,6
9,9
11,0

1,15
1
1,06
1,10

(0,86-1,53)
(reference)
(0,95-1,18)
(0,97-1,24)

537
12.082
6.359
3.905

Fysisk aktivitet (per uge)
Mindre end ½ time
13,7
½-1½ time
10,0
1½-2½ timer
9,0
2½-5 timer
8,3
Mere end 5 timer
6,7
Blandt kvinder med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

1
0,73
0,65
0,61
0,48

(reference)
(0,65-0,83)
(0,56-0,74)
(0,53-0,69)
(0,40-0,59)

4.999
5.901
4.739
5.198
2.124
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Sammenhænge mellem livsstilsfaktorer og problemvoldende lavt niveau af seksuel
lyst eller interesse (lystdysfunktion)
Tabel 9.03 og Tabel 9.04 viser andelen blandt hhv. mænd og kvinder med og uden forskellige
livsstilsfaktorer, der har haft et problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion)
inden for de seneste fire uger.
Forekomst: I alt angiver en andel på 6,5% af
befolkningen (3,4% blandt mænd og 9,9% blandt
kvinder), at de har haft et problemvoldende lavt
niveau af seksuel lyst eller interesse
(lystdysfunktion) de seneste fire uger.

Euforiserende/hallucinerende stoffer: Efter
justering for alder er andelen hos både mænd og
kvinder større blandt personer, der tidligere har
brugt euforiserende/ hallucinerende stoffer, end
blandt personer af samme køn, der aldrig har brugt
sådanne stoffer (mænd: OR=1,46, kvinder:
OR=1,23). Blandt mænd, der har brugt sådanne
stoffer inden for det seneste år, er andelen
markant større (OR=2,02).

Tobak: Efter justering for alder er andelen større
blandt mandlige rygere (OR=1,61) og tidligere
rygere (OR=1,34) end blandt mænd, der aldrig har
røget. Hos kvinder ses der ingen sikker
sammenhæng mellem rygning og lystdysfunktion.
Alkohol: Andelen er hos mænd mindst blandt dem,
der drikker 8-14 genstande/uge (OR=0,73), og
størst blandt dem, der drikker ≥36 genstande/uge
(OR=1,94). Hos kvinder er andelen størst blandt
dem, der slet ikke indtager alkohol (OR=1,18).
Hash: Efter justering for alder er andelen større
blandt mænd med et lejlighedsvist (dvs. månedligt
eller sjældnere) forbrug af hash og markant større
blandt mænd med et dagligt eller næsten dagligt
hashforbrug (OR=2,16) sammenlignet med mænd,
der aldrig har brugt hash. Blandt kvinder er
andelen over 13% blandt tidligere hashbrugere og
blandt kvinder, der bruger hash ugentligt eller
oftere.

Kropsmasseindex (BMI): Andelen er større blandt
mænd med moderat (OR=1,24) eller svær
overvægt (OR=1,93) end blandt normalvægtige
mænd. Hos kvinder ses ingen sikker sammenhæng
mellem lystdysfunktion og kropsmasseindex.
Fysisk aktivitet: Andelen er hos både mænd og
kvinder mindre blandt personer, der er fysisk
aktive i mindst en halv time om ugen, end blandt
personer af samme køn, der slet ikke er fysisk
aktive eller er det i mindre end en halv time om
ugen. Blandt kvinder, der er fysisk aktive mere end
fem timer om ugen, er andelen markant mindre
(OR=0,48).
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Tabel 9.05. Andel af mænd med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har
potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær* (seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
27,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
21.394

Tobaksrygning
Daglig ryger
Tidligere daglig ryger
Aldrig daglig ryger

27,3
36,3
21,0

1,44
1,21
1

(1,30-1,61)
(1,12-1,31)
(reference)

2.954
7.713
10.658

Alkoholforbrug
0 genstande/uge
1-2 genstande/uge
3-7 genstande/uge
8-14 genstande/uge
15-21 genstande/uge
22-35 genstande/uge
36 eller flere genstande/uge

24,5
22,2
26,2
31,3
35,3
35,4
36,0

1,27
1
0,94
0,99
1,07
1,07
1,41

(1,11-1,46)
(reference)
(0,85-1,03)
(0,89-1,10)
(0,95-1,21)
(0,91-1,26)
(1,02-1,95)

2.046
5.951
6.192
3.697
2.202
989
212

Hashforbrug
Aldrig
For mere end 1 år siden
Sjældnere end månedligt det seneste år
Månedligt det seneste år
Ugentligt det seneste år
Dagligt/næsten dagligt det seneste år

34,0
18,7
12,3
17,1
22,5
21,0

1
0,97
1,08
1,54
1,73
1,64

(reference)
(0,90-1,06)
(0,85-1,39)
(0,92-2,55)
(1,09-2,74)
(1,09-2,47)

12.762
7.342
767
148
124
181

Brug af euforiserende/hallucinerende stoffer
Aldrig
For mere end 1 år siden
Inden for det seneste år

29,2
16,8
13,5

1
1,06
1,43

(reference)
(0,93-1,20)
(1,08-1,88)

18.501
2.321
527

Kropsmasseindex (BMI)
Undervægt (<18,5 kg/m2)
Normalvægt (18,5-<25 kg/m2)
Moderat overvægt (25-<30 kg/m2)
Svær overvægt (30 kg/m2 eller højere)

20,9
22,1
29,0
35,4

1,71
1
1,27
1,92

(1,03-2,83)
(reference)
(1,18-1,38)
(1,74-2,12)

121
8.285
9.521
3.432

Fysisk aktivitet (per uge)
Mindre end ½ time
32,3
1
(reference)
4.134
½-1½ time
30,6
0,82
(0,74-0,90)
5.185
1½-2½ timer
25,9
0,65
(0,59-0,73)
4.397
2½-5 timer
23,6
0,58
(0,52-0,64)
4.950
Mere end 5 timer
22,0
0,54
(0,48-0,62)
2.728
Blandt mænd, der har haft sex og forsøgt at penetrere deres kvindelige ægtefælle, faste partner eller kæreste vaginalt – eller
deres mandlige ægtefælle, faste partner eller kæreste analt – inden for de seneste fire uger.
*Potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær: IIEF-5-score ≤21.
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Sammenhænge mellem livsstilsfaktorer og potentielt udredningskrævende
rejsningsbesvær blandt mænd (seneste fire uger)
Tabel 9.05 viser andelen blandt mænd med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har haft potentielt
udredningskrævende rejsningsbesvær (IIEF-5-score ≤21) inden for de seneste fire uger.
Forekomst: I alt angiver en andel på 27,2% af
mænd, der har haft sex og forsøgt at penetrere
deres ægtefælle, faste partner eller kæreste de
seneste fire uger, at de har oplevet et
rejsningsbesvær, der er potentielt
udredningskrævende (IIEF-5-score ≤21).

Euforiserende/hallucinerende stoffer: Efter
justering for alder er andelen større blandt mænd,
der har brugt euforiserende/hallucinerende stoffer
inden for det seneste år, end blandt mænd, der
aldrig har brugt sådanne stoffer (OR=1,43).
Kropsmasseindex (BMI): Efter justering for alder er
andelen større blandt såvel undervægtige mænd
(OR=1,73) som blandt moderat (OR=1,27) og svært
overvægtige mænd (OR=1,92) end blandt
normalvægtige mænd.

Tobak: Efter justering for alder er andelen større
blandt rygere (OR=1,44) og tidligere rygere
(OR=1,21) end blandt mænd, der aldrig har røget.
Alkohol: Efter justering for alder er andelen større
blandt mænd, der slet ikke indtager alkohol
(OR=1,27), og blandt mænd, der drikker ≥36
genstande/uge (OR=1,41), end blandt mænd, som
drikker 1-2 genstande/uge.

Fysisk aktivitet: Andelen er mindre blandt mænd,
der er fysisk aktive i mindst en halv time om ugen,
end blandt mænd, der slet ikke er fysisk aktive eller
er det i mindre end en halv time om ugen.

Hash: Efter justering for alder er andelen større
blandt mænd, der har brugt hash dagligt (OR=1,64)
eller ugentligt (OR=1,73) inden for det seneste år,
end blandt mænd, som aldrig har brugt hash.
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Tabel 9.06. Andel af kvinder med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har
potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær* (seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
20,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
20.526

Tobaksrygning
Daglig ryger
Tidligere daglig ryger
Aldrig daglig ryger

19,4
23,7
19,7

1,10
1,10
1

(0,98-1,23)
(1,01-1,20)
(reference)

2.716
5.721
12.024

Alkoholforbrug
0 genstande/uge
1-2 genstande/uge
3-7 genstande/uge
8-14 genstande/uge
15-21 genstande/uge
22-35 genstande/uge
36 eller flere genstande/uge

23,7
18,1
20,4
24,0
24,0
26,1
27,2

1,57
1
0,94
0,99
0,92
1,23
1,78

(1,42-1,74)
(reference)
(0,84-1,04)
(0,86-1,13)
(0,72-1,17)
(0,79-1,89)
(0,77-4,12)

4.791
7.766
5.043
2.007
534
133
29

Hashforbrug
Aldrig
For mere end 1 år siden
Sjældnere end månedligt det seneste år
Månedligt det seneste år
Ugentligt det seneste år
Dagligt/næsten dagligt det seneste år

22,6
18,0
8,7
5,1
10,4
19,9

1
1,09
0,59
0,32
0,62
1,39

(reference)
(1,00-1,19)
(0,44-0,79)
(0,13-0,80)
(0,26-1,51)
(0,85-2,27)

13.345
6.176
635
105
61
119

Brug af euforiserende/hallucinerende stoffer
Aldrig
For mere end 1 år siden
Inden for det seneste år

21,2
16,8
14,2

1
1,05
1,06

(reference)
(0,90-1,23)
(0,72-1,56)

18.850
1.397
252

Kropsmasseindex (BMI)
Undervægt (<18,5 kg/m2)
Normalvægt (18,5-<25 kg/m2)
Moderat overvægt (25-<30 kg/m2)
Svær overvægt (30 kg/m2 eller højere)

19,0
20,1
21,7
22,3

1,08
1
1,01
1,19

(0,83-1,41)
(reference)
(0,92-1,10)
(1,07-1,32)

483
11.105
5.547
3.311

Fysisk aktivitet (per uge)
Mindre end ½ time
25,6
1
(reference)
½-1½ time
21,9
0,71
(0,64-0,79)
1½-2½ timer
19,0
0,58
(0,52-0,66)
2½-5 timer
18,7
0,57
(0,51-0,64)
Mere end 5 timer
16,8
0,51
(0,44-0,59)
Blandt kvinder, der har haft sex med deres ægtefælle, faste partner eller kæreste inden for de seneste fire uger.
*Potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær: FSFI-6-score ≤19.
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4.329
5.244
4.329
4.705
1.919

Sammenhænge mellem livsstilsfaktorer og potentielt udredningskrævende
seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder (seneste fire uger)
Tabel 9.06 viser andelen blandt kvinder med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har haft potentielt
udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær (FSFI-6-score ≤19) inden for de seneste fire uger.
Forekomst: I alt angiver en andel på 20,8% af
kvinder, der har haft sex med deres ægtefælle,
faste partner eller kæreste de seneste fire uger, at
de har oplevet et seksuelt funktionsbesvær, der er
potentielt udredningskrævende (FSFI-6-score ≤19).

Euforiserende/hallucinerende stoffer: Efter
justering for alder ses der ingen sikre forskelle
mellem kvinder, der nogensinde har brugt
euforiserende/hallucinerende stoffer, og kvinder,
der aldrig har brugt sådanne stoffer.

Tobak: Andelen er større blandt tidligere rygere
end blandt kvinder, der aldrig har røget (OR=1,10).

Kropsmasseindex (BMI): Efter justering for alder er
andelen større blandt svært overvægtige kvinder
end blandt normalvægtige kvinder (OR=1,19).

Alkohol: Andelen er større blandt kvinder, der slet
ikke indtager alkohol, end blandt kvinder, der
drikker 1-2 genstande/uge (OR=1,57).
Hash: Andelen er mindre blandt kvinder med et
lejlighedsvist (dvs. månedligt eller sjældnere)
forbrug af hash end blandt kvinder, der aldrig har
brugt hash, og for kvinder, der har brugt hash
månedligt det seneste år, er forskellen markant
(OR=0,32).

Fysisk aktivitet: Andelen er mindre blandt kvinder,
der er fysisk aktive i mindst en halv time om ugen,
end blandt kvinder, der slet ikke er fysisk aktive
eller er det i mindre end en halv time om ugen.
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Fysiske helbredsproblemer og seksuelle
udfordringer
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Anvendte mål for fysiske helbredsproblemer
Selvvurderet helbred
”Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 24,1%, at de
vurderede deres helbred som særdeles godt, 54,6% at de vurderede det som godt, 15,6% at de vurderede
det som hverken godt eller dårligt, 5,1% at de vurderede det som dårligt, og 0,7% at de vurderede det som
særdeles dårligt. I Tabel 9.07-9.12 ses andelen blandt personer med forskelligt selvvurderet helbred, som
har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende
rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.
Varig fysisk funktionsnedsættelse
”Har du en varig fysisk funktionsnedsættelse (et handicap), der begrænser dig væsentligt i din hverdag?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 2,6% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 61.113 respondenter svarede 93,4%, at de intet handicap havde, 3,7% at de
havde et bevægelseshandicap, 2,5% at de havde et hørehandicap og 1,2% at de havde et synshandicap. I
Tabel 9.07-9.12 ses andelen blandt personer uden varig fysisk funktionsnedsættelse samt blandt personer
med bevægelseshandicap, et hørehandicap og/eller et synshandicap, som har et dårligt eller ikkeeksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og
potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.
Behandling for fysisk sygdom
”Har du nogensinde været under lægebehandling for en længerevarende eller alvorlig fysisk sygdom?”
”Hvilke af følgende sygdomme er/var der tale om?”
”Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for [den pågældende sygdom]?”
Det første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 61.502
respondenter konkret på, om de havde eller havde haft én eller flere af 27 forskellige fysiske sygdomme og
kunne angive, hvornår de sidst havde fået behandling af en læge for den eller de pågældende sygdomme.
Blandt disse 61.502 respondenter svarede 73,3%, at de ikke havde været under lægebehandling for en
fysisk sygdom, 9,8% svarede, at de var blevet behandlet for én eller flere fysiske sygdomme for mere end et
år siden, og 16,9% svarede, at de var blevet behandlet for én eller flere fysiske sygdomme inden for det
seneste år. I Tabel 9.07-9.12 ses andelen blandt personer i disse grupper, der aldrig, tidligere eller inden for
det seneste år havde fået lægebehandling for en længerevarende eller alvorlig fysisk sygdom, som har et
dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær
blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.
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Tabel 9.07. Andel af mænd med og uden fysiske helbredsproblemer, der
har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
27,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
29.063

Selvvurderet helbred
Godt/særdeles godt
Hverken godt eller dårligt
Dårligt/særdeles dårligt

22,6
40,3
57,7

1
2,36
4,86

(reference)
(2,20-2,54)
(4,34-5,45)

22.922
4.584
1.557

Varig fysisk funktionsnedsættelse
Nej
Ja, bevægelseshandicap
Ja, hørehandicap
Ja, synshandicap

25,5
48,3
45,3
40,4

1
2,39
1,73
1,62

(reference)
(2,09-2,74)
(1,50-1,99)
(1,28-2,04)

26.271
1.046
963
341

Behandling for fysisk sygdom
Nej, aldrig
Ja, for mere end et år siden
Ja, inden for det seneste år

24,7
27,9
38,5

1
1,15
1,77

(reference)
(1,05-1,25)
(1,65-1,91)

20.739
3.078
4.737

Tabel 9.08. Andel af kvinder med og uden fysiske helbredsproblemer, der
har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
32,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
33.019

Selvvurderet helbred
Godt/særdeles godt
Hverken godt eller dårligt
Dårligt/særdeles dårligt

28,9
44,0
55,9

1
1,90
3,21

(reference)
(1,77-2,04)
(2,89-3,55)

26.218
4.838
1.963

Varig fysisk funktionsnedsættelse
Nej
Ja, bevægelseshandicap
Ja, hørehandicap
Ja, synshandicap

31,2
54,4
54,4
48,8

1
2,01
1,50
1,37

(reference)
(1,75-2,31)
(1,21-1,87)
(1,02-1,82)

30.520
1.050
457
272

Behandling for fysisk sygdom
Nej, aldrig
Ja, for mere end et år siden
Ja, inden for det seneste år

30,4
32,9
41,9

1
1,00
1,40

(reference)
(0,91-1,11)
(1,30-1,50)

23.977
2.865
5.558
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Sammenhænge mellem fysiske helbredsproblemer og et dårligt eller ikkeeksisterende sexliv
Tabel 9.07 og Tabel 9.08 viser andelen blandt hhv. mænd og kvinder med og uden forskellige fysiske
helbredsproblemer, der har haft et dårligt, særdeles dårligt eller ikke-eksisterende sexliv inden for det
seneste år.
Forekomst: I alt angiver en andel på 30,1% af
befolkningen (27,2% blandt mænd og 32,9% blandt
kvinder), at de har haft et dårligt eller ikkeeksisterende sexliv det seneste år.
Selvvurderet helbred: Sammenlignet med andelen
blandt personer af samme køn, der anser deres
helbred for at være godt eller særdeles godt, er
andelen markant større blandt mænd (OR=2,36) og
større blandt kvinder (OR=1,90), der anser deres
helbred for at være hverken godt eller dårligt.
Andelen er markant større blandt både mænd
(OR=4,86) og kvinder (OR=3,21), der anser deres
helbred for at være dårligt eller særdeles dårligt.

Varig fysisk funktionsnedsættelse: Sammenlignet
med andelen blandt personer af samme køn uden
varig fysisk funktionsnedsættelse er andelen
markant større hos både mænd (OR=2,39) og
kvinder (OR=2,01), der har et bevægelseshandicap.
Hos både mænd og kvinder er andelen større
blandt personer med et hørehandicap (mænd:
OR=1,73, kvinder: OR=1,50) eller et synshandicap
(mænd: OR=1,62, kvinder: OR=1,37).
Behandling for fysisk sygdom: Sammenlignet med
andelen blandt personer af samme køn, der aldrig
har fået behandling for en fysisk sygdom, er
andelen større blandt mænd, der har fået
behandling for en fysisk sygdom inden for det
seneste år (OR=1,77) eller for mere end et år siden
(OR=1,15), og blandt kvinder, der har fået
behandling for en fysisk sygdom inden for det
seneste år (OR=1,40).
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Tabel 9.09. Andel af mænd med og uden fysiske helbredsproblemer, der har
problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion)
(seneste fire uger)
Total
Selvvurderet helbred
Godt/særdeles godt
Hverken godt eller dårligt
Dårligt/særdeles dårligt
Varig fysisk funktionsnedsættelse
Nej
Ja, bevægelseshandicap
Ja, hørehandicap
Ja, synshandicap

Procent
(vægtet)
3,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
22.155

2,5
6,2
12,0

1
2,45
4,73

(reference)
(2,05-2,92)
(3,78-5,92)

18.055
3.165
935

3,0
8,8
9,1
5,7

1
2,29
1,91
1,41

(reference)
(1,73-3,03)
(1,44-2,54)
(0,82-2,44)

20.270
697
736
227

1
1,40
2,16

(reference)
(1,11-1,77)
(1,82-2,56)

15.844
2.419
3.577

Behandling for fysisk sygdom
Nej, aldrig
2,6
Ja, for mere end et år siden
4,1
Ja, inden for det seneste år
6,8
Blandt mænd med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

Tabel 9.10. Andel af kvinder med og uden fysiske helbredsproblemer, der har
problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion)
(seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
9,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
22.961

Selvvurderet helbred
Godt/særdeles godt
Hverken godt eller dårligt
Dårligt/særdeles dårligt

8,5
14,1
20,6

1
1,85
2,96

(reference)
(1,64-2,07)
(2,53-3,47)

18.704
3.055
1.202

Varig fysisk funktionsnedsættelse
Nej
Ja, bevægelseshandicap
Ja, hørehandicap
Ja, synshandicap

9,8
11,7
9,2
8,7

1
1,48
1,39
1,26

(reference)
(1,15-1,92)
(0,89-2,15)
(0,64-2,48)

21.455
687
258
145

1
1,06
1,25

(reference)
(0,91-1,25)
(1,11-1,41)

16.816
2.006
3.810

Behandling for fysisk sygdom
Nej, aldrig
9,7
Ja, for mere end et år siden
9,6
Ja, inden for det seneste år
10,7
Blandt kvinder med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.
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Sammenhænge mellem fysiske helbredsproblemer og problemvoldende lavt
niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion)
Tabel 9.09 og Tabel 9.10 viser andelen blandt hhv. mænd og kvinder med og uden forskellige fysiske
helbredsproblemer, der har haft et problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse
(lystdysfunktion) inden for de seneste fire uger.
Forekomst: I alt angiver en andel på 6,5% af
befolkningen (3,4% blandt mænd og 9,9% blandt
kvinder), at de har haft et problemvoldende lavt
niveau af seksuel lyst eller interesse
(lystdysfunktion) de seneste fire uger.
Selvvurderet helbred: Sammenlignet med andelen
blandt personer af samme køn, der anser deres
helbred for at være godt eller særdeles godt, er
andelen markant større blandt mænd (OR=2,45) og
større blandt kvinder (OR=1,85), der anser deres
helbred for at være hverken godt eller dårligt.
Andelen er markant større blandt både mænd
(OR=4,73) og kvinder (OR=2,96), der anser deres
helbred for at være dårligt eller særdeles dårligt.

Varig fysisk funktionsnedsættelse: Sammenlignet
med andelen blandt personer af samme køn uden
varig fysisk funktionsnedsættelse er andelen
markant større blandt mænd (OR=2,29) og større
blandt kvinder (OR=1,48), der har et
bevægelseshandicap. Hos mænd er andelen større
blandt personer med et hørehandicap (OR=1,91).
Behandling for fysisk sygdom: Sammenlignet med
andelen blandt personer af samme køn, der aldrig
har fået behandling for en fysisk sygdom, er
andelen større blandt mænd, der har fået
behandling for en fysisk sygdom inden for det
seneste år (OR=2,16) eller for mere end et år siden
(OR=1,40), og blandt kvinder, der har fået
behandling for en fysisk sygdom det seneste år
(OR=1,25).
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Tabel 9.11. Andel af mænd med og uden fysiske helbredsproblemer, der har
potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær* (seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
27,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
21.394

Selvvurderet helbred
Godt/særdeles godt
Hverken godt eller dårligt
Dårligt/særdeles dårligt

23,7
40,2
53,3

1
2,22
3,52

(reference)
(2,03-2,44)
(2,99-4,15)

17.474
3.046
874

Varig fysisk funktionsnedsættelse
Nej
Ja, bevægelseshandicap
Ja, hørehandicap
Ja, synshandicap

25,1
52,5
57,7
44,5

1
2,01
1,52
1,53

(reference)
(1,67-2,42)
(1,26-1,83)
(1,10-2,11)

19.622
634
678
208

Behandling for fysisk sygdom
Nej, aldrig
22,6
1
(reference)
15.443
Ja, for mere end et år siden
32,0
1,24
(1,12-1,38)
2.308
Ja, inden for det seneste år
46,5
1,88
(1,72-2,06)
3.329
Blandt mænd, der har haft sex og forsøgt at penetrere deres kvindelige ægtefælle, faste partner eller kæreste vaginalt –
eller deres mandlige ægtefælle, faste partner eller kæreste analt – inden for de seneste fire uger.
*Potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær: IIEF-5-score ≤21.

580

Sammenhænge mellem fysiske helbredsproblemer og potentielt
udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd (seneste fire uger)
Tabel 9.11 viser andelen blandt mænd med og uden forskellige fysiske helbredsproblemer, der har haft
potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær (IIEF-5-score ≤21) inden for de seneste fire uger.
Forekomst: I alt angiver en andel på 27,2% af
mænd, der har haft sex og forsøgt at penetrere
deres ægtefælle, faste partner eller kæreste de
seneste fire uger, at de har oplevet et
rejsningsbesvær, der er potentielt
udredningskrævende (IIEF-5-score ≤21).
Selvvurderet helbred: Sammenlignet med andelen
blandt mænd, der anser deres helbred for at være
godt eller særdeles godt, er andelen markant
større blandt mænd, der anser deres helbred for at
være hverken godt eller dårligt (OR=2,22) eller for
at være dårligt eller særdeles dårligt (OR=3,52).

Varig fysisk funktionsnedsættelse: Sammenlignet
med andelen blandt mænd uden varig fysisk
funktionsnedsættelse er andelen markant større
blandt mænd med et bevægelseshandicap
(OR=2,01) og større blandt mænd med et
hørehandicap (OR=1,52) eller et synshandicap
(OR=1,53).
Behandling for fysisk sygdom: Sammenlignet med
andelen blandt mænd, der aldrig har fået
behandling for en fysisk sygdom, er andelen større
blandt mænd, der har fået behandling for en fysisk
sygdom inden for det seneste år (OR=1,88) eller for
mere end et år siden (OR=1,24).
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Tabel 9.12. Andel af kvinder med og uden fysiske helbredsproblemer, der har
potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær* (seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
20,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
20.526

Selvvurderet helbred
Godt/særdeles godt
Hverken godt eller dårligt
Dårligt/særdeles dårligt

18,4
29,8
37,2

1
1,87
2,78

(reference)
(1,69-2,08)
(2,38-3,24)

16.956
2.632
938

Varig fysisk funktionsnedsættelse
Nej
Ja, bevægelseshandicap
Ja, hørehandicap
Ja, synshandicap

20,1
31,2
39,5
34,6

1
1,50
1,68
1,36

(reference)
(1,21-1,87)
(1,22-2,32)
(0,86-2,16)

19.303
514
207
121

Behandling for fysisk sygdom
Nej, aldrig
19,1
1
(reference)
Ja, for mere end et år siden
23,0
1,09
(0,95-1,24)
Ja, inden for det seneste år
26,9
1,29
(1,17-1,43)
Blandt kvinder, der har haft sex med deres ægtefælle, faste partner eller kæreste i de seneste fire uger.
*Potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær: FSFI-6-score ≤19.
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15.218
1.804
3.194

Sammenhænge mellem fysiske helbredsproblemer og potentielt
udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder (seneste fire uger)
Tabel 9.12 viser andelen blandt kvinder med og uden forskellige fysiske helbredsproblemer, der har haft
potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær (FSFI-6-score ≤19) inden for de seneste fire uger.
Forekomst: I alt angiver en andel på 20,8% af
kvinder, der har haft sex med deres ægtefælle,
faste partner eller kæreste de seneste fire uger, at
de har oplevet et seksuelt funktionsbesvær, der er
potentielt udredningskrævende (FSFI-6-score ≤19).

Varig fysisk funktionsnedsættelse: Sammenlignet
med andelen blandt kvinder uden varig fysisk
funktionsnedsættelse er andelen større blandt
kvinder med et bevægelseshandicap (OR=1,50)
eller et hørehandicap (OR=1,68).

Selvvurderet helbred: Sammenlignet med andelen
blandt kvinder, der anser deres helbred for at være
godt eller særdeles godt, er andelen større blandt
kvinder, der anser deres helbred for at være
hverken godt eller dårligt (OR=1,87), og markant
større blandt kvinder, der anser deres helbred for
at være dårligt eller særdeles dårligt (OR=2,78).

Behandling for fysisk sygdom: Sammenlignet med
andelen blandt kvinder, der aldrig har fået
behandling for en fysisk sygdom, er andelen større
blandt kvinder, der har fået behandling for en
fysisk sygdom inden for det seneste år (OR=1,29).
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Psykiske problemer og seksuelle
udfordringer
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Anvendte mål for psykiske problemer
Ensomhed
”Hvor ofte føler du dig ensom?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf svarede 0,2% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 30.809 respondenter svarede 31,3%, at de aldrig følte sig ensomme, 39,5%
at de sjældent følte sig ensomme, 22,9% at de af og til følte sig ensomme, 5,8% at de ofte følte sig
ensomme, og 0,6% at de altid følte sig ensomme. I Tabel 9.13-9.18 ses andelen som hhv. aldrig/sjældent
eller af og til/ofte/altid følte sig ensomme, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion,
potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt
funktionsbesvær blandt kvinder.
Angst
”Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du …”
”… følt dig nervøs, ængstelig eller anspændt?”
”… ikke kunnet holde op med at bekymre dig eller ikke kunnet styre din bekymring?”
”… bekymret dig for meget om alt muligt?”
”… haft svært ved at slappe af?”
”… været så rastløs, at du har haft svært ved at sidde stille?”
”… haft let ved at blive sur eller irritabel?”
”… været bange, som om noget frygteligt kunne ske?”
Disse syv spørgsmål, der tilsammen udgør screeningsinstrumentet Generalized Anxiety Disorder 7-item
scale (GAD-7), blev stillet til en uselekteret gruppe af 30.867 respondenter. Svarene gav respondenter
mellem nul og tre point for hvert af de syv spørgsmål, hvilket resulterede i en samlet GAD-7-score på
mellem nul og 21 point. Mens respondenter med en samlet GAD-7-score på 0-4 point sandsynligvis ikke
(eller kun i minimal grad) har haft angst inden for de seneste 14 dage, har respondenter med en samlet
GAD-7-score på 5-21 point sandsynligvis mild til svær angst, der kræver yderligere udredning. Blandt de
30.867 respondenter havde 74,0% en GAD-7-score på 0-4 point, mens 26,0% havde en GAD-7-score på 5-21
point. I Tabel 9.13-9.18 ses andelen blandt personer med og uden tegn på mild til svær angst, som har et
dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær
blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.
Depression
”Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du følt lille interesse i eller glæde ved at gøre ting?”
”Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du følt dig nedtrykt, håbløs eller været deprimeret?”
Disse to spørgsmål, der tilsammen udgør screeningsinstrumentet Patient Health Questionnaire 2 (PHQ-2),
blev stillet til en uselekteret gruppe af 30.867 respondenter. Svarene gav respondenter mellem nul og tre
point for hvert af de to spørgsmål, hvilket resulterede i en samlet PHQ-2-score på mellem nul og seks point.
Respondenter med en PHQ-2-score på 0-2 har inden for de seneste 14 dage ikke haft tegn på depression,
mens respondenter med en samlet PHQ-2-score på 3-6 har tegn på depression i varierende grad, som
kræver yderligere udredning. Blandt de 30.867 respondenter havde 84,6% en PHQ-2-score på 0-2 point,
mens 15,4% havde en PHQ-2-score på 3-6 point. I Tabel 9.13-9.18 ses andelen blandt personer med og
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uden tegn på depression, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt
udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt
funktionsbesvær blandt kvinder.
Selvskade
”Har du nogensinde skadet dig selv med vilje uden at ville tage dit eget liv (fx ved at skære, slå eller
brænde dig selv)?”
”Hvor mange gange inden for det seneste år er det sket?”
Det første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,5% ”Ved
ikke”. Det andet spørgsmål blev stillet til 5.073 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde udøvet
selvskade. Blandt de i alt 62.383 respondenter svarede 92,1%, at de aldrig havde udøvet selvskade, 5,5% at
de havde udøvet selvskade for mere end et år siden, og 2,4% at de havde udøvet selvskade inden for det
seneste år. I Tabel 9.13-9.18 ses andelen blandt personer i disse grupper, der aldrig, tidligere eller inden for
det seneste år har udøvet selvskade, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion,
potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt
funktionsbesvær blandt kvinder.
Selvmordstanker
”Har du nogensinde overvejet at tage dit eget liv (også selvom du ikke ville gøre det)?”
”Er det noget du har overvejet inden for det seneste år?”
Det første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,8% ”Ved
ikke”. Det andet spørgsmål blev stillet til 14.924 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft
selvmordstanker. Blandt de i alt 61.372 respondenter svarede 76,3%, at de aldrig havde haft
selvmordtanker, 16,4% at de havde haft selvmordstanker for mere end et år siden, og 7,4% at de havde
haft selvmordstanker inden for det seneste år. I Tabel 9.13-9.18 ses andelen blandt disse personer der
aldrig, tidligere eller inden for det seneste år har haft selvmordtanker, som har et dårligt eller ikkeeksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og
potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.
Behandling for psykisk problem
”Har du nogensinde fået behandling hos en læge, psykolog eller lignende for et psykisk problem?”
”Hvornår har du sidst fået behandling af en læge, psykolog eller lignende for ét eller flere af følgende
psykiske problemer?”
Det første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 61.897
respondenter konkret på, om de havde eller havde haft ét eller flere af 16 forskellige psykiske problemer og
kunne angive, hvornår de sidst havde fået behandling af en læge, psykolog eller lignende for det eller de
pågældende problemer. Blandt disse 61.897 respondenter svarede 71,0%, at de ikke havde fået behandling
for et psykisk problem, 18,7% svarede, at de havde fået behandling for et psykisk problem for mere end et
år siden, og 10,3% svarede, at de havde fået behandling for et psykisk problem inden for det seneste år. I
Tabel 9.13-9.18 ses andelen blandt personer i disse grupper, der aldrig, tidligere eller inden for det seneste
år havde fået behandling for et psykisk problem, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv,
lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt
udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.
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Tabel 9.13. Andel af mænd med og uden psykiske problemer, der har et
dårligt eller ikke-eksisterende sexliv (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
27,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
29.063

Ensomhed
Aldrig/sjældent
Af og til/ofte/altid

22,1
43,9

1
3,12

(reference)
(2,85-3,42)

11.054
3.282

Angst (mild til svær) seneste 14 dage
Nej, sandsynligvis ikke (GAD-7-score ≤4)
Ja, sandsynligvis (GAD-7-score ≥5)

24,8
38,1

1
2,11

(reference)
(1,92-2,33)

11.529
2.833

Depression seneste 14 dage
Nej, sandsynligvis ikke (PHQ-2-score ≤2)
Ja, sandsynligvis (PHQ-2-score ≥3)

25,6
40,7

1
2,00

(reference)
(1,79-2,25)

12.607
1.755

Selvskade
Nej, aldrig
Ja, for mere end et år siden
Ja, inden for det seneste år

26,8
32,2
38,6

1
1,52
1,75

(reference)
(1,31-1,77)
(1,39-2,21)

27.594
986
379

Selvmordstanker
Nej, aldrig
Ja, for mere end et år siden
Ja, inden for det seneste år

24,7
30,1
46,2

1
1,57
3,07

(reference)
(1,44-1,70)
(2,76-3,42)

22.658
3.945
1.878

Behandling for psykisk problem
Nej, aldrig
Ja, for mere end et år siden
Ja, inden for det seneste år

25,9
29,0
38,0

1
1,36
2,10

(reference)
(1,25-1,47)
(1,88-2,34)

22.785
4.125
1.853

Tabel 9.14. Andel af kvinder med og uden psykiske problemer, der har et
dårligt eller ikke-eksisterende sexliv (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
32,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
33.019

Ensomhed
Aldrig/sjældent
Af og til/ofte/altid

27,9
43,9

1
2,59

(reference)
(2,38-2,80)

10.688
5.481

Angst (mild til svær) seneste 14 dage
Nej, sandsynligvis ikke (GAD-7-score ≤4)
Ja, sandsynligvis (GAD-7-score ≥5)

31,8
36,6

1
1,60

(reference)
(1,48-1,74)

11.024
5.170

Depression seneste 14 dage
Nej, sandsynligvis ikke (PHQ-2-score ≤2)
Ja, sandsynligvis (PHQ-2-score ≥3)

32,0
39,0

1
1,37

(reference)
(1,24-1,51)

13.449
2.745

Selvskade
Nej, aldrig
Ja, for mere end et år siden
Ja, inden for det seneste år

33,3
27,5
31,2

1
1,10
1,21

(reference)
(0,99-1,22)
(1,04-1,41)

29.189
2.622
1.034

Selvmordstanker
Nej, aldrig
Ja, for mere end et år siden
Ja, inden for det seneste år

31,9
33,0
42,3

1
1,42
2,21

(reference)
(1,33-1,52)
(2,01-2,42)

23.561
6.347
2.423

Behandling for psykisk problem
Nej, aldrig
Ja, for mere end et år siden
Ja, inden for det seneste år

32,2
32,6
36,1

1
1,33
1,72

(reference)
(1,25-1,42)
(1,59-1,85)

19.791
8.032
4.732
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Sammenhænge mellem psykiske problemer og et dårligt eller ikke-eksisterende
sexliv
Tabel 9.13 og Tabel 9.14 viser andelen blandt hhv. mænd og kvinder med og uden forskellige psykiske
problemer, der har haft et dårligt, særdeles dårligt eller ikke-eksisterende sexliv inden for det seneste år.
Forekomst: I alt angiver en andel på 30,1% af
befolkningen (27,2% blandt mænd og 32,9% blandt
kvinder), at de har haft et dårligt eller ikkeeksisterende sexliv det seneste år.
Ensomhed: Andelen er markant større blandt både
mænd og kvinder, der af og til, ofte eller altid føler
sig ensomme, end blandt personer af samme køn,
der aldrig eller sjældent føler sig ensomme (mænd:
OR=3,12, kvinder: OR=2,59).
Angst: Andelen er markant større blandt mænd
(OR=2,11) og større blandt kvinder (OR=1,60), der
har tegn på angst (GAD-7-score ≥5), end blandt
personer af samme køn uden tegn på angst.
Depression: Andelen er markant større blandt
mænd (OR=2,00) og større blandt kvinder
(OR=1,37), der har tegn på depression (PHQ-2score ≥3), end blandt personer af samme køn uden
tegn på depression.

Selvskade: Efter justering for alder er andelen
større blandt mænd, der har forøvet selvskade
inden for det seneste år (OR=1,75) eller for mere
end et år siden (OR=1,52), og blandt kvinder, der
har forøvet selvskade inden for det seneste år
(OR=1,21), end blandt personer af samme køn, der
aldrig har forøvet selvskade.
Selvmordstanker: Efter justering for alder er
andelen markant større blandt mænd og kvinder,
der har haft selvmordstanker inden for det seneste
år (mænd: OR=3,07, kvinder: OR=2,21), og større
blandt mænd og kvinder, der har haft
selvmordstanker for mere end et år siden (mænd:
OR=1,57, kvinder: OR=1,42), end blandt personer
af samme køn, der aldrig har haft selvmordstanker.
Behandling for psykisk problem: Efter justering for
alder er andelen større blandt både mænd og
kvinder, der har fået behandling for et psykisk
problem inden for det seneste år (mænd: OR=2,10,
kvinder: OR=1,72) eller for mere end et år siden
(mænd: OR=1,36, kvinder: OR=1,33), end blandt
personer af samme køn, der aldrig har fået
behandling for et psykisk problem.
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Tabel 9.15. Andel af mænd med og uden psykiske problemer, der har
problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion)
(seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
3,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
22.155

Ensomhed
Aldrig/sjældent
Af og til/ofte/altid

2,7
6,5

1
3,21

(reference)
(2,52-4,09)

9.259
1.688

Angst (mild til svær) seneste 14 dage
Nej, sandsynligvis ikke (GAD-7-score ≤4)
Ja, sandsynligvis (GAD-7-score ≥5)

2,6
6,3

1
3,43

(reference)
(2,70-4,35)

9.099
1.862

Depression seneste 14 dage
Nej, sandsynligvis ikke (PHQ-2-score ≤2)
Ja, sandsynligvis (PHQ-2-score ≥3)

2,7
8,2

1
3,29

(reference)
(2,54-4,26)

9.844
1.117

Selvskade
Nej, aldrig
Ja, for mere end et år siden
Ja, inden for det seneste år

3,4
4,0
4,4

1
1,83
2,51

(reference)
(1,21-2,79)
(1,15-5,44)

21.330
630
157

Selvmordstanker
Nej, aldrig
Ja, for mere end et år siden
Ja, inden for det seneste år

3,1
4,2
6,8

1
1,89
3,17

(reference)
(1,53-2,33)
(2,39-4,22)

18.065
2.807
941

1
1,66
3,30

(reference)
(1,35-2,04)
(2,53-4,30)

17.854
3.013
1.108

Behandling for psykisk problem
Nej, aldrig
3,0
Ja, for mere end et år siden
4,0
Ja, inden for det seneste år
6,9
Blandt mænd med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

Tabel 9.16. Andel af kvinder med og uden psykiske problemer, der har
problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion)
(seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
9,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
22.961

Ensomhed
Aldrig/sjældent
Af og til/ofte/altid

8,2
15,5

1
1,96

(reference)
(1,71-2,24)

8.256
2.980

Angst (mild til svær) seneste 14 dage
Nej, sandsynligvis ikke (GAD-7-score ≤4)
Ja, sandsynligvis (GAD-7-score ≥5)

7,6
16,3

1
2,26

(reference)
(1,98-2,58)

8.001
3.250

Depression seneste 14 dage
Nej, sandsynligvis ikke (PHQ-2-score ≤2)
Ja, sandsynligvis (PHQ-2-score ≥3)

9,5
13,3

1
1,50

(reference)
(1,28-1,77)

9.598
1.653

Selvskade
Nej, aldrig
Ja, for mere end et år siden
Ja, inden for det seneste år

9,3
15,6
16,0

1
1,59
1,89

(reference)
(1,36-1,86)
(1,45-2,47)

20.731
1.649
500

Selvmordstanker
Nej, aldrig
Ja, for mere end et år siden
Ja, inden for det seneste år

8,1
15,1
18,8

1
1,82
2,46

(reference)
(1,63-2,02)
(2,09-2,89)

17.121
4.204
1.254

1
1,75
2,48

(reference)
(1,58-1,95)
(2,20-2,80)

14.112
5.665
2.930

Behandling for psykisk problem
Nej, aldrig
7,2
Ja, for mere end et år siden
13,1
Ja, inden for det seneste år
18,0
Blandt kvinder med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.
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Sammenhænge mellem psykiske problemer og problemvoldende lavt niveau af
seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion)
Tabel 9.15 og Tabel 9.16 viser andelen blandt hhv. mænd og kvinder med og uden forskellige psykiske
problemer, der har haft et problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion)
inden for de seneste fire uger.
Forekomst: I alt angiver en andel på 6,5% af
befolkningen (3,4% blandt mænd og 9,9% blandt
kvinder), at de har haft et problemvoldende lavt
niveau af seksuel lyst eller interesse
(lystdysfunktion) de seneste fire uger.

Selvskade: Andelen er større blandt mænd og
kvinder, der har forøvet selvskade inden for det
seneste år (mænd: OR=2,51, kvinder: OR=1,89)
eller for mere end et år siden (mænd: OR=1,83,
kvinder: OR=1,59), end blandt personer af samme
køn, der aldrig har forøvet selvskade.

Ensomhed: Andelen er markant større blandt
mænd (OR=3,21) og større blandt kvinder
(OR=1,96), der af og til, ofte eller altid føler sig
ensomme, end blandt personer af samme køn, der
aldrig eller sjældent føler sig ensomme.

Selvmordstanker: Andelen er markant større
blandt mænd og kvinder, der har haft
selvmordstanker inden for det seneste år (mænd:
OR=3,17, kvinder: OR=2,46), og større blandt
mænd og kvinder, der har haft selvmordstanker for
mere end et år siden (mænd: OR=1,89, kvinder:
OR=1,82), end blandt personer af samme køn, der
aldrig har haft selvmordstanker.

Angst: Andelen er markant større blandt både
mænd (OR=3,43) og kvinder (OR=2,26), der har
tegn på angst (GAD-7-score ≥5), end blandt
personer af samme køn uden tegn på angst.
Depression: Andelen er markant større blandt
mænd (OR=3,29) og større blandt kvinder
(OR=1,50), der har tegn på depression (PHQ-2score ≥3), end blandt personer af samme køn uden
tegn på depression.

Behandling for psykisk problem: Andelen er
markant større blandt mænd og kvinder, der har
fået behandling for et psykisk problem inden for
det seneste år (mænd: OR=3,30, kvinder: OR=2,48),
og større blandt mænd og kvinder, der har fået
behandling for mere end et år siden (mænd:
OR=1,66, kvinder: OR=1,75), end blandt personer
af samme køn, der aldrig har fået behandling for et
psykisk problem.
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Tabel 9.17. Andel af mænd med og uden psykiske problemer, der har
potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær* (seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
27,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
21.394

Ensomhed
Aldrig/sjældent
Af og til/ofte/altid

26,1
28,6

1
1,84

(reference)
(1,60-2,11)

8.925
1.682

Angst (mild til svær) seneste 14 dage
Nej, sandsynligvis ikke (GAD-7-score ≤4)
Ja, sandsynligvis (GAD-7-score ≥5)

26,3
27,6

1
1,97

(reference)
(1,72-2,26)

8.751
1.873

Depression seneste 14 dage
Nej, sandsynligvis ikke (PHQ-2-score ≤2)
Ja, sandsynligvis (PHQ-2-score ≥3)

25,8
33,1

1
1,66

(reference)
(1,41-1,96)

9.530
1.094

Selvskade
Nej, aldrig
Ja, for mere end et år siden
Ja, inden for det seneste år

27,5
17,8
27,2

1
1,54
3,34

(reference)
(1,22-1,94)
(2,24-4,98)

20.577
623
151

Selvmordstanker
Nej, aldrig
Ja, for mere end et år siden
Ja, inden for det seneste år

27,7
22,5
29,8

1
1,38
2,22

(reference)
(1,23-1,54)
(1,87-2,63)

17.398
2.706
925

Behandling for psykisk problem
Nej, aldrig
27,8
1
(reference)
17.189
Ja, for mere end et år siden
24,5
1,20
(1,08-1,34)
2.934
Ja, inden for det seneste år
24,5
1,64
(1,39-1,93)
1.097
Blandt mænd, der har haft sex og forsøgt at penetrere deres kvindelige ægtefælle, faste partner eller kæreste vaginalt –
eller deres mandlige ægtefælle, faste partner eller kæreste analt – inden for de seneste fire uger.
*Potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær: IIEF-5-score ≤21.
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Sammenhænge mellem psykiske problemer og potentielt udredningskrævende
rejsningsbesvær blandt mænd (seneste fire uger)
Tabel 9.17 viser andelen blandt mænd med og uden forskellige psykiske problemer, der har haft potentielt
udredningskrævende rejsningsbesvær (IIEF-5-score ≤21) inden for de seneste fire uger.
Forekomst: I alt angiver en andel på 27,2% af
mænd, der har haft sex og forsøgt at penetrere
deres ægtefælle, faste partner eller kæreste de
seneste fire uger, at de har oplevet et
rejsningsbesvær, der er potentielt
udredningskrævende (IIEF-5-score ≤21).

Selvskade: Efter justering for alder er andelen
markant større blandt mænd, der har forøvet
selvskade inden for det seneste år (OR=3,34), og
større blandt mænd, der har forøvet selvskade for
mere end et år siden (OR=1,54), end blandt mænd,
der aldrig har forøvet selvskade.

Ensomhed: Efter justering for alder er andelen
større blandt mænd, der af og til, ofte eller altid
føler sig ensomme, end blandt mænd, der aldrig
eller sjældent føler sig ensomme (OR=1,84).

Selvmordstanker: Efter justering for alder er
andelen markant større blandt mænd, der har haft
selvmordstanker inden for det seneste år
(OR=2,22), og større blandt mænd, der har haft
selvmordstanker for mere end et år siden
(OR=1,38), end blandt mænd, der aldrig har haft
selvmordstanker.

Angst: Efter justering for alder er andelen større
blandt mænd, der har tegn på angst (GAD-7-score
≥5), end blandt mænd uden tegn på angst
(OR=1,97).
Depression: Andelen er større blandt mænd, der
har tegn på depression (PHQ-2-score ≥3), end
blandt mænd uden tegn på depression (OR=1,66).

Behandling for psykisk problem: Efter justering for
alder er andelen større blandt mænd, der har fået
behandling for et psykisk problem inden for det
seneste år (OR=1,64) eller for mere end et år siden
(OR=1,20), end blandt mænd, der aldrig har fået
behandling for et psykisk problem.
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Tabel 9.18. Andel af kvinder med og uden psykiske problemer, der har
potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær*
(seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
20,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
20.526

Ensomhed
Aldrig/sjældent
Af og til/ofte/altid

19,3
25,0

1
1,91

(reference)
(1,69-2,16)

7.351
2.686

Angst (mild til svær) seneste 14 dage
Nej, sandsynligvis ikke (GAD-7-score ≤4)
Ja, sandsynligvis (GAD-7-score ≥5)

19,1
25,1

1
1,99

(reference)
(1,76-2,24)

7.091
2.962

Depression seneste 14 dage
Nej, sandsynligvis ikke (PHQ-2-score ≤2)
Ja, sandsynligvis (PHQ-2-score ≥3)

20,0
25,0

1
1,36

(reference)
(1,18-1,58)

8.567
1.486

Selvskade
Nej, aldrig
Ja, for mere end et år siden
Ja, inden for det seneste år

21,1
17,8
18,8

1
1,39
1,66

(reference)
(1,19-1,61)
(1,28-2,16)

18.392
1.588
465

Selvmordstanker
Nej, aldrig
Ja, for mere end et år siden
Ja, inden for det seneste år

20,0
21,9
27,1

1
1,56
2,33

(reference)
(1,42-1,73)
(2,00-2,71)

15.219
3.800
1.129

Behandling for psykisk problem
Nej, aldrig
20,5
1
(reference)
12.600
Ja, for mere end et år siden
20,9
1,30
(1,18-1,42)
5.037
Ja, inden for det seneste år
22,1
1,63
(1,45-1,82)
2.646
Blandt kvinder, der har haft sex med deres ægtefælle, faste partner eller kæreste inden for de seneste fire uger.
*Potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær: FSFI-6-score ≤19.
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Sammenhænge mellem psykiske problemer og potentielt udredningskrævende
seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder (seneste fire uger)
Tabel 9.18 viser andelen blandt kvinder med og uden forskellige psykiske problemer, der har haft potentielt
udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær (FSFI-6-score ≤19) inden for de seneste fire uger.
Forekomst: I alt angiver en andel på 20,8% af
kvinder, der har haft sex med deres ægtefælle,
faste partner eller kæreste de seneste fire uger, at
de har oplevet et seksuelt funktionsbesvær, der er
potentielt udredningskrævende (FSFI-6-score ≤19).

Selvskade: Efter justering for alder er andelen
større blandt kvinder, der har forøvet selvskade
inden for det seneste år (OR=1,66) eller for mere
end et år siden (OR=1,39), end blandt kvinder, der
aldrig har forøvet selvskade.

Ensomhed: Andelen er større blandt kvinder, der
af og til, ofte eller altid føler sig ensomme, end
blandt kvinder, der aldrig eller sjældent føler sig
ensomme (OR=1,91).

Selvmordstanker: Andelen er markant større
blandt kvinder, der har haft selvmordstanker inden
for det seneste år (OR=2,33), og større blandt
kvinder, der har haft selvmordstanker for mere end
et år siden (OR=1,56), end blandt kvinder, der
aldrig har haft selvmordstanker.

Angst: Andelen er større blandt kvinder, der har
tegn på angst (GAD-7-score ≥5), end blandt kvinder
uden tegn på angst (OR=1,99).
Depression: Andelen er større blandt kvinder, der
har tegn på depression (PHQ-2-score ≥3), end
blandt kvinder uden tegn på depression (OR=1,36).

Behandling for psykisk problem: Efter justering for
alder er andelen større blandt kvinder, der har fået
behandling for et psykisk problem inden for det
seneste år (OR=1,63) eller for mere end et år siden
(OR=1,30), end blandt kvinder, der aldrig har fået
behandling for et psykisk problem.
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KAPITEL 10
Seksualitet, livsstil, helbred og problemer
med åbenhed og diskrimination blandt
selvidentificerede homo- og biseksuelle
Den eksisterende viden om homo- og biseksuelle danskeres seksuelle verdner er begrænset. Både hjemlige
og udenlandske studier har peget på særlige fysiske, psykosociale og seksuelle sundheds- og
trivselsudfordringer blandt LGBT-personer som helhed, men vores indsigt i de mere generelle aspekter af
ikke-heteroseksuelle menneskers seksualitet – herunder deres seksuelle lyster, erfaringer og aktuelle
adfærd – er uhyre sparsom.
I de foregående syv kapitler er resultaterne i de fleste tilfælde præsenteret på en måde, som belyser
eventuelle forskelle mellem respondenter med forskellig seksuel orientering. I dette kapitel rettes der et
mere direkte fokus mod udvalgte dimensioner af selvidentificerede homo- og biseksuelle danskeres
seksuelle liv og trivsel.
Kapitlet præsenterer først en basal seksuel erfarings- og adfærdsprofil for undersøgelsens
selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, og derefter følger data vedrørende problemer med
åbenhed om at være homo- eller biseksuel samt erfaringer med mobning, chikane, diskrimination og
forulempelser relateret til respondenternes seksuelle identitet. Afslutningsvis belyses forekomsten af en
række forskellige livsstilsfaktorer samt fysiske og psykiske sundhedsudfordringer blandt homo- og
biseksuelle personer.
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Seksuel erfaring med en person af
samme køn (blandt selvidentificerede
homo- og biseksuelle)
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Seksuel erfaring med en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle
”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex
mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”
Dette spørgsmål blev stillet til 3.077 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller
biseksuelle. Heraf svarede 0,9% ”Ved ikke”. Andelen blandt de resterende 3.057 respondenter, der har haft
sex med en person af samme køn inddelt efter fødselsår (femårsintervaller), ses i Figur 10.01.
Figur 10.01. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige
fødselsårgange (femårsintervaller), der har haft sex med en person af samme køn

Forekomst: Over 95% af selvidentificerede homoseksuelle mænd (født 1938-1992) og kvinder (født
1948-1987) har seksuel erfaring med en person af samme køn, mens andelen falder til under 90% blandt
dem, der er født 1993 eller senere. Andelen af selvidentificerede biseksuelle, der har seksuel erfaring
med en person af samme køn, ligger i alle undersøgte fødselsårgange frem til slut-1980’erne 15%-25%
under andelen blandt selvidentificerede homoseksuelle. Blandt de yngste (fødselsårgang 1998-2002) har
kun omkring 30% af selvidentificerede biseksuelle mænd og kvinder seksuel erfaring med en person af
samme køn.
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Tabel 10.01. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der ikke har haft
sex med en person af samme køn
Total

Procent
(vægtet)
25,5

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
3.057

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

19,1
32,0

0,60
1

(0,47-0,77)
(reference)

1.429
1.628

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

41,9
16,4
10,3
10,3
13,9
8,3

6,25
1,70
0,99
1
1,40
0,78

(3,32-11,8)
(0,85-3,40)
(0,48-2,08)
(reference)
(0,66-2,96)
(0,33-1,86)

153
196
297
329
251
203

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

54,4
20,1
21,2
16,9
16,1
18,7

5,89
1,24
1,33
1
0,94
1,13

(3,52-9,85)
(0,72-2,14)
(0,73-2,40)
(reference)
(0,42-2,10)
(0,36-3,61)

402
398
354
272
138
64

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

19,8
29,3
29,2
27,1
32,6

1
1,57
1,62
1,33
1,60

(reference)
(1,09-2,26)
(1,17-2,24)
(0,96-1,84)
(1,08-2,39)

1.311
387
509
586
264

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

25,0
47,3

1
1,81

(reference)
(0,85-3,86)

3.025
32

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

29,6
17,1
12,6
29,8

0,70
1
0,66
2,96

(0,49-0,99)
(reference)
(0,41-1,06)
(1,12-7,83)

1.268
1.179
530
80

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

18,9
33,2

1
1,76

(reference)
(1,39-2,24)

2.063
968

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

4,0
32,0

1
13,4

(reference)
(7,26-24,6)

949
480

8,0
37,9

1
5,45

(reference)
(3,22-9,24)

622
1.006

Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Blandt alle selvidentificerede homo- og biseksuelle.
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Ingen seksuelle erfaringer med personer af samme køn blandt selvidentificerede
homo- og biseksuelle
”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex
mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”
Dette spørgsmål blev stillet til 3.077 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller
biseksuelle. Heraf svarede 1,0% ”Ved ikke”. Blandt de resterende 3.057 selvidentificerede homo- og
biseksuelle respondenter svarede 19,1% af de mandlige respondenter, at de aldrig havde haft sex med en
mand, og 32,0% af de kvindelige respondenter svarede, at de aldrig havde haft sex med en kvinde.
Aldersfordelingen ses i Figur 10.02.
Figur 10.02. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper,
der ikke har seksuelle erfaringer med personer af samme køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 25,5% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle, at de ikke
har seksuelle erfaringer med personer af samme
køn.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder
ses der ingen sikker forskel mellem personer med
og uden muslimsk kulturbaggrund.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end
blandt kvinder (19,1% v 32,0%, OR=0,60). For
begge køn er andelen størst blandt de 15-24-årige
(mænd: 41,9%, kvinder: 54,4%).
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Sjælland (OR=1,57), Region Syddanmark
(OR=1,62) og Region Nordjylland (OR=1,60) end
blandt personer i Region Hovedstaden.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,70)
og markant større blandt enker/enkemænd
(OR=2,96) end blandt gifte/registrerede personer.
Andelen er større blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=1,76).
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=13,4) og ligeledes
markant større blandt biseksuelle kvinder end
blandt homoseksuelle kvinder (OR=5,45).
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Seksuel debut med en person af samme
køn (blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle)
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Debutalder ved sex med en person af samme køn blandt selvidentificerede homoog biseksuelle
”Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en dreng/mand? Med sex mener vi oralsex, analsex
eller håndsex”.
”Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en pige/kvinde? Med sex mener vi vaginalsex,
oralsex, analsex eller håndsex”.
Det første spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som
homo- eller biseksuelle, og at de nogensinde havde haft sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet
til 1.198 kvindelige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle, og at
de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Blandt disse i alt 2.454 respondenter svarede 0,6% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 2.445 respondenter ses i Figur 10.03.
Figur 10.03. Svarfordeling: Debutalder ved sex med en person af samme køn
blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle
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Tabel 10.02. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har haft
seksuel debut inden 15-årsalderen med en person af samme køn
Total

Procent
(vægtet)
19,5

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
2.445

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

24,3
13,5

2,09
1

(1,57-2,78)
(reference)

1.254
1.191

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

20,3
26,6
19,1
25,5
27,5
30,2

0,74
1,06
0,69
1
1,11
1,27

(0,38-1,43)
(0,60-1,84)
(0,40-1,19)
(reference)
(0,62-1,96)
(0,71-2,25)

86
165
275
309
230
189

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

24,6
11,6
8,9
10,6
4,1
13,3

2,75
1,10
0,82
1
0,36
1,29

(1,31-5,76)
(0,51-2,38)
(0,35-1,90)
(reference)
(0,07-1,75)
(0,33-5,10)

178
300
302
237
118
56

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

20,3
21,6
17,9
17,8
19,8

1
1,13
0,87
0,88
0,98

(reference)
(0,72-1,76)
(0,59-1,31)
(0,60-1,29)
(0,59-1,63)

1.113
297
389
458
188

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

19,5
17,4
23,6
19,0

1,05
1
1,63
0,85

(0,72-1,51)
(reference)
(1,08-2,46)
(0,35-2,07)

827
1.063
483
72

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

18,4
21,4

1
1,04

(reference)
(0,78-1,39)

1.764
667

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

23,9
24,7

1
1,04

(reference)
(0,73-1,48)

919
335

Homoseksuelle kvinder
6,3
1
(reference)
Biseksuelle kvinder
16,0
2,40
(1,29-4,46)
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.
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Seksuel debut inden 15-årsalderen med en person af samme køn blandt
selvidentificerede homo- og biseksuelle
Blandt 2.445 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde
haft sex med en person af samme køn, svarede 19,5%, at de havde haft seksuel debut inden 15-årsalderen
med en person af samme køn. Aldersfordelingen ses i Figur 10.04.
Figur 10.04. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper,
der har haft seksuel debut inden 15-årsalderen med en person af samme køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 19,5% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle, der
nogensinde har haft sex med en person af samme
køn, at de havde seksuel debut med en person af
samme køn, inden de fyldte 15 år.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt separerede/skilte end blandt
gifte/registrerede personer (OR=1,63). Der ses
ingen forskel mellem singler og personer i fast
parforhold.

Køn og alder: Andelen blandt mænd er markant
større en blandt kvinder (24,3% v 13,5%, OR=2,09).
For mænd er andelen størst blandt de ≥65-årige
(30,2%), og fraset de 35-44-årige (19,1%) er
andelen blandt mænd ikke under 20% i nogen
aldersgruppe. For kvinder er andelen størst blandt
de 15-24-årige (24,6%) og mindst blandt de 55-64årige (4,1%).

Seksuel identitet: Der ses ingen forskel mellem
biseksuelle mænd og homoseksuelle mænd.
Andelen er markant større blandt biseksuelle
kvinder end blandt homoseksuelle kvinder
(OR=2,40).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der har haft seksuel
debut med en person af det andet (resp. samme)
køn, før de fyldte 15 år, er 13,7% og 23,9% for hhv.
heteroseksuelle og homoseksuelle mænd, mens
den er 14,5% og 6,3% for hhv. heteroseksuelle og
homoseksuelle kvinder.
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Medianalder ved seksuel debut med en person af samme køn blandt
selvidentificerede homo- og biseksuelle
Udviklingen i den estimerede medianalder – alderen, hvor 50% af selvidentificerede homo- og biseksuelle i
et fødselsårgangsinterval havde haft seksuel debut med en person af samme køn – blev beregnet på
baggrund af 2.445 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste alderen ved deres
seksuelle debut med en person af samme køn. Den estimerede medianalder for selvidentificerede homoog biseksuelle født 1928-2000 ses i Figur 10.05 opdelt efter fødselsår i kvintiler (femtedele) med omtrent
lige mange personer i hver fødselsårskvintil.
Figur 10.05. Udvikling i estimeret medianalder ved seksuel debut med en person af samme køn
blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle (fødselsårgange 1928-2000 i kvintiler)

Note: Den estimerede medianalder ved seksuel debut med en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle personer i en fødselsårskvintil er den ved overlevelsesanalyse beregnede alder, hvor 50% af fødselsårskvintilens selvidentificerede homo- og biseksuelle personer havde haft seksuel debut med en person af samme køn. Beregningen tager højde for, at
nogle personer i de enkelte fødselsårgange (endnu) ikke har haft sex med en person af samme køn. Respondenter født i
september-december 1927 bidrager til estimatet for årgang 1928. Beregningsmetoden er nærmere beskrevet i Appendiks G.

Forekomst: Den estimerede medianalder ved seksuel debut med en person af samme køn har for
fødselsårsperioden 1928-2000 været 3-12 år højere for biseksuelle mænd end for homoseksuelle mænd
og 1-7 år højere for biseksuelle kvinder end for homoseksuelle kvinder. For homoseksuelle mænd faldt
den estimerede mediane debutalder fra ca. 19 år for fødselsår 1928-1958 (1. kvintil) til ca 18 år for
fødselsår 1992-2000 (5. kvintil), mens den for homoseksuelle kvinder faldt fra ca. 24 år i fødselsår 19281964 (1. kvintil) til ca. 20 år i fødselsår 1991-2000 (5. kvintil). For biseksuelle mænd faldt den estimerede
mediane debutalder fra ca. 26 år i fødselsår 1928-1960 (1. kvintil) til ca. 22 år i fødselsår 1994-2000 (5.
kvintil), mens den for biseksuelle kvinder faldt fra over 30 år i fødselsår 1928-1969 (1. kvintil) til ca. 22 år i
fødselsår 1991-1995 (4. kvintil). For biseksuelle kvinder i fødselsår 1996-2000 (5. kvintil) kunne
medianalderen ikke estimeres, da under halvdelen af disse kvinder (endnu) havde haft sex med en
person af samme køn.
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Antal sexpartnere af samme køn (blandt
selvidentificerede homo- og biseksuelle)
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Antal sexpartnere af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle
”Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af hele dit liv?”
”Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af hele dit liv?”
Det første spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som
homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til
1.198 kvindelige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og
nogensinde havde haft sex med en kvinde. Blandt disse i alt 2.454 respondenter svarede 3,5% ”Ved ikke”.
Svarfordelingen blandt de resterende 2.350 respondenter ses i Figur 10.06.
Figur 10.06. Svarfordeling: Antal sexpartnere af samme køn
blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle
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Tabel 10.03. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har haft sex
med i alt én person af samme køn
Total

Procent
(vægtet)
16,3

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
2.350

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

9,2
24,8

0,35
1

(0,24-0,49)
(reference)

1.160
1.190

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

25,8
9,5
5,9
4,8
0,3
6,6

6,84
2,07
1,24
1
0,06
1,39

(2,65-17,6)
(0,75-5,73)
(0,43-3,59)
(reference)
(0,01-0,29)
(0,43-4,51)

84
162
255
289
205
165

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

36,3
27,4
25,6
14,3
6,2
13,8

3,41
2,27
2,07
1
0,40
0,96

(1,85-6,29)
(1,25-4,13)
(1,09-3,92)
(reference)
(0,14-1,10)
(0,30-3,06)

177
298
302
238
118
57

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

13,8
17,6
20,5
16,6
17,0

1
1,36
1,54
0,99
0,96

(reference)
(0,82-2,26)
(1,00-2,38)
(0,64-1,53)
(0,55-1,68)

1.061
294
371
441
183

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

16,3
15,4

1
0,71

(reference)
(0,14-3,53)

2.338
12

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

18,6
13,6
10,4
0,8

0,64
1
0,69
0,06

(0,43-0,96)
(reference)
(0,39-1,21)
(0,01-0,45)

805
1.013
466
66

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

16,7
15,7

1
1,00

(reference)
(0,71-1,41)

1.699
639

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

4,6
14,5

1
4,97

(reference)
(2,45-10,1)

832
328

Homoseksuelle kvinder
10,2
1
(reference)
Biseksuelle kvinder
30,0
3,40
(2,16-5,35)
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.
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Sex med i alt én person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle
Blandt 2.350 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde
haft sex med en person af samme køn, svarede 16,3%, at de havde haft sex med i alt én person af samme
køn. Aldersfordelingen ses i Figur 10.07.
Figur 10.07. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper,
der har haft sex med i alt én person af samme køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 16,3% af
selvidenticerede homo- eller biseksuelle, som
nogensinde har haft sex med en person af samme
køn, at de har haft sex med i alt én person af
samme køn.
Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt
mænd end blandt kvinder (9,2% v 24,8%, OR=0,35),
og denne kønsforskel findes i alle aldersgrupper.
For mænd er andelen størst blandt 15-24-årige
(25,8%), mens den er under 10% i alle andre
aldersgrupper. For kvinder er andelen størst blandt
de 15-24-årige (36,3%), og den mindste andel ses
blandt 55-64-årige (6,2%).
Bopælsregion: Efter justering for køn og alder ses
der ingen regionale forskelle.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,64)
og markant mindre blandt enker/enkemænd (OR=
0,06) end blandt gifte/registrerede personer. Der
ses ingen forskel mellem singler og personer i fast
parforhold.
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=4,97) og ligeledes
markant større blandt biseksuelle kvinder end
blandt homoseksuelle kvinder (OR=3,40).
Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der har haft sex med i alt
én person af det andet (resp. samme) køn, er
11,0% og 4,6% for hhv. heteroseksuelle mænd og
homoseksuelle mænd, mens den er 12,4% og
10,2% for hhv. heteroseksuelle kvinder og
homoseksuelle kvinder.
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Tabel 10.04. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har haft sex
med mindst ti personer af samme køn
Total

Procent
(vægtet)
36,5

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
2.350

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

55,1
14,1

7,25
1

(5,58-9,41)
(reference)

1.160
1.190

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

42,7
49,1
55,5
64,6
67,1
54,5

0,41
0,53
0,68
1
1,12
0,66

(0,23-0,73)
(0,32-0,88)
(0,42-1,12)
(reference)
(0,64-1,95)
(0,38-1,14)

84
162
255
289
205
165

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

9,5
14,6
10,0
20,4
22,3
15,1

0,41
0,67
0,43
1
1,12
0,70

(0,21-0,83)
(0,37-1,20)
(0,23-0,83)
(reference)
(0,51-2,45)
(0,24-2,05)

177
298
302
238
118
57

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

45,1
28,6
26,6
34,4
31,0

1
0,42
0,39
0,69
0,57

(reference)
(0,28-0,63)
(0,26-0,58)
(0,48-0,99)
(0,34-0,94)

1.061
294
371
441
183

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

37,1
34,0
36,4
49,9

1,92
1
1,34
1,81

(1,39-2,66)
(reference)
(0,91-1,97)
(0,83-3,95)

805
1.013
466
66

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

33,9
40,6

1
1,14

(reference)
(0,87-1,49)

1.699
639

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

76,7
30,2

1
0,10

(reference)
(0,07-0,15)

832
328

Homoseksuelle kvinder
32,7
1
(reference)
Biseksuelle kvinder
7,4
0,17
(0,11-0,26)
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.
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Sex med mindst ti personer af samme køn blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle
Blandt 2.350 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde
haft sex med en person af samme køn, svarede 36,5%, at de havde haft sex med mindst ti personer af
samme køn. Aldersfordelingen ses i Figur 10.08.
Figur 10.08. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper,
der har haft sex med mindst ti personer af samme køn

Forekomst: I alt angiver 36,5% af selvidentificerede
homo- og biseksuelle, som nogensinde har haft sex
med en person af samme køn, at de har haft sex
med mindst ti personer af samme køn.
Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (55,1% v 14,1%,
OR=7,25), og denne kønsforskel ses i alle
aldersgrupper. For mænd ses den største andel
blandt 45-54-årige (67,1%) og den mindste andel
blandt 15-24-årige (42,7%). For kvinder ses den
største andel blandt 55-64-årige (22,3%) og den
mindste andel blandt 15-24-årige (9,5%).
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte end blandt gifte/registrerede
personer (OR=1,92). Efter justering for køn og alder
ses der ingen sikker forskel på singler og personer i
fast parforhold.
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=0,10) og ligeledes
markant mindre blandt biseksuelle kvinder end
blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,17).
Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der har haft sex med
mindst ti personer af det andet (resp. samme) køn,
er 39,9% og 76,7% for hhv. heteroseksuelle mænd
og homoseksuelle mænd, mens den er 33,1% og
32,7% for hhv. heteroseksuelle kvinder og
homoseksuelle kvinder.
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Antal sexpartnere af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle
(seneste år)
”Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af det seneste år?”
”Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af det seneste år?”
Det første spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som
homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til
1.198 kvindelige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og
nogensinde havde haft sex med en kvinde. Af disse i alt 2.454 respondenter svarede 0,7% ”Ved ikke”.
Svarfordelingen blandt de resterende 2.435 respondenter ses i Figur 10.09.
Figur 10.09. Svarfordeling: Antal sexpartnere af samme køn inden for det seneste år
blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle
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Tabel 10.05. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der ikke har haft
sex med en person af samme køn (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
36,5

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
2.435

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

24,4
51,8

0,25
1

(0,20-0,32)
(reference)

1.242
1.193

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

17,3
17,1
24,2
25,2
26,4
44,9

0,62
0,61
0,95
1
1,06
2,41

(0,31-1,25)
(0,33-1,16)
(0,54-1,66)
(reference)
(0,58-1,93)
(1,36-4,27)

86
165
273
308
224
186

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

39,1
53,2
51,6
52,4
73,5
67,0

0,58
1,03
0,97
1
2,52
1,85

(0,36-0,95)
(0,66-1,62)
(0,60-1,57)
(reference)
(1,32-4,80)
(0,83-4,09)

175
302
303
238
118
57

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

33,7
44,0
39,7
33,1
39,8

1
1,56
1,32
0,98
1,42

(reference)
(1,09-2,25)
(0,94-1,84)
(0,72-1,35)
(0,93-2,15)

1.106
299
390
453
187

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

34,7
40,3
38,2
45,3

1,13
1
0,78
0,90

(0,83-1,53)
(reference)
(0,55-1,11)
(0,43-1,90)

826
1.057
481
71

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

37,1
35,8

1
1,24

(reference)
(0,97-1,59)

1.756
665

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

12,8
38,5

1
4,25

(reference)
(2,87-6,31)

908
334

Homoseksuelle kvinder
16,1
1
(reference)
Biseksuelle kvinder
64,5
14,6
(9,57-22,4)
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.
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563
630

Ingen sexpartnere af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle
(seneste år)
Blandt 2.435 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde
haft sex med en person af samme køn, svarede 36,5%, at de ikke havde haft sex med en person af samme
køn inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 10.10.
Figur 10.10. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper,
der ikke har haft sex med en person af samme køn det seneste år

Forekomst: I alt angiver 36,5% af selvidentificerede
homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex
med en person af samme køn, at de ikke har haft
sexpartnere af samme køn det seneste år.
Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt
mænd end blandt kvinder (24,4% v 51,8%,
OR=0,25), og denne kønsforskel ses i alle
aldersgrupper. For mænd ses den største andel
blandt ≥65-årige (44,9%) og den mindste andel
blandt 25-34-årige (17,1%). For kvinder ses den
største andel blandt 55-64-årige (73,5%) og den
mindste andel blandt 15-24-årige (39,1%).
Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Sjælland end blandt personer i Region
Hovedstaden (OR=1,56).

Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle
mellem personer i forskellige civilstandsgrupper
eller mellem singler og personer i fast parforhold.
Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=4,25) og ligeledes
markant større blandt biseksuelle kvinder end
blandt homoseksuelle kvinder (OR=14,6).
Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der har ikke har haft sex
med en person af det andet (resp. samme) køn det
seneste år, er 14,2% og 12,8% for hhv.
heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd,
mens den er 21,3% og 16,1% for hhv.
heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.
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Tabel 10.06. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har haft
mindst tre sexpartnere af samme køn (seneste år)
Total

Procent
(vægtet)
26,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
2.435

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

41,0
8,0

8,72
1

(6,28-12,1)
(reference)

1.242
1.193

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

45,1
43,2
41,1
45,9
40,4
23,0

0,97
0,90
0,82
1
0,80
0,35

(0,56-1,69)
(0,55-1,47)
(0,52-1,32)
(reference)
(0,48-1,34)
(0,20-0,62)

86
165
273
308
224
186

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

14,0
4,4
6,5
10,4
3,8
4,7

1,40
0,40
0,60
1
0,34
0,42

(0,63-3,10)
(0,16-0,99)
(0,24-1,51)
(reference)
(0,08-1,51)
(0,07-2,76)

175
302
303
238
118
57

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

28,5
23,9
24,6
26,2
23,9

1
0,81
0,84
0,96
0,80

(reference)
(0,52-1,28)
(0,56-1,25)
(0,66-1,39)
(0,47-1,36)

1.106
299
390
453
187

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

28,6
19,7
25,2
39,8

1,64
1
1,73
4,14

(1,17-2,30)
(reference)
(1,14-2,65)
(1,93-8,88)

826
1.057
481
71

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

20,9
34,3

1
1,58

(reference)
(1,19-2,09)

1.756
665

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

50,3
29,7

1
0,42

(reference)
(0,30-0,57)

908
334

Homoseksuelle kvinder
10,7
1
(reference)
Biseksuelle kvinder
7,0
0,52
(0,27-0,98)
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.
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563
630

Mindst tre sexpartnere af samme køn blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle (seneste år)
Blandt 2.435 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde
haft sex med en person af samme køn, svarede 26,4%, at de havde haft sex med mindst tre personer af
samme køn inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 10.11.
Figur 10.11. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper,
der har haft sex med mindst tre personer af samme køn inden for det seneste år

Forekomst: I alt angiver en andel på 26,4% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle, der
nogensinde har haft sex med en person af samme
køn, at de har haft mindst tre sexpartnere af
samme køn inden for det seneste år.
Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (41,0% v 8,0%, OR=8,72),
og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. For
mænd ses den største andel blandt 45-54-årige
(46,9%) og den mindste blandt ≥65-årige (23,0%).
For kvinder ses den største andel blandt 15-24årige (14,0%) og den mindste blandt 55-64-årige
(3,8%).
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte (OR=1,64) og separerede/skilte
(OR=1,73) og markant større blandt
enker/enkemænd (OR=4,14) end blandt
gifte/registrerede personer. Andelen er større
blandt singler end blandt personer i fast parforhold
(OR=1,58).
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=0,42) og mindre blandt
biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle
kvinder (OR=0,52).
Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der har haft mindst tre
sexpartnere af det andet (resp. samme) køn inden
for det seneste år, er 10,2% og 50,3% for hhv.
heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd,
mens den er 7,1% og 10,7% for hhv.
heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.
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Seneste seksuelle aktivitet med en
person af samme køn (blandt
selvidentificerede homo- og biseksuelle)
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Antal gange sex med en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle (seneste fire uger)
”Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en dreng/mand? Sex med både faste
og ikke-faste partnere medregnes.”
”Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en pige/kvinde? Sex med både faste
og ikke-faste partnere medregnes.”
Det første spørgsmål blev stillet til 1.032 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som
homo- eller biseksuelle og havde haft sex med en mand inden for det seneste år. Det andet spørgsmål blev
stillet til 739 kvindelige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og
havde haft sex med en kvinde inden for det seneste år. Af disse i alt 1.771 respondenter svarede 0,5% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 1.762 respondenter ses i Figur 10.12.
Figur 10.12. Svarfordeling: Antal gange sex med en person af samme køn
inden for de seneste fire uger blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle
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Tabel 10.07. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der ikke har haft
sex med en person af samme køn (seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
40,3

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
1.762

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

35,6
49,6

0,55
1

(0,42-0,74)
(reference)

1.028
734

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

41,9
31,3
35,5
30,0
39,9
39,1

1,68
1,07
1,28
1
1,55
1,50

(0,88-3,22)
(0,58-1,94)
(0,73-2,27)
(reference)
(0,84-2,88)
(0,76-2,94)

71
142
235
268
188
124

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

61,2
33,7
46,2
55,0
61,7
54,1

1,29
0,42
0,70
1
1,32
0,97

(0,69-2,43)
(0,22-0,78)
(0,37-1,34)
(reference)
(0,48-3,63)
(0,31-3,03)

110
176
206
160
53
29

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

34,9
51,5
41,9
42,3
46,3

1
1,91
1,28
1,24
1,49

(reference)
(1,18-3,09)
(0,86-1,91)
(0,85-1,81)
(0,88-2,51)

829
196
271
341
125

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

39,5
38,8
47,3
39,7

0,95
1
1,37
1,08

(0,66-1,34)
(reference)
(0,92-2,04)
(0,40-2,93)

522
841
353
46

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

31,9
52,9

1
2,88

(reference)
(2,11-3,93)

1.328
423

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

24,2
55,4

1
4,06

(reference)
(2,73-6,04)

820
208

Homoseksuelle kvinder
31,0
1
(reference)
471
Biseksuelle kvinder
65,0
4,31
(2,70-6,87)
263
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har haft sex med en person af samme køn inden for det seneste år.
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Ingen sex med en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle (seneste fire uger)
Blandt 1.762 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med
en person af samme køn inden for det seneste år, svarede 40,3%, at de ikke havde haft sex med en person
af samme køn inden for de seneste fire uger. Aldersfordelingen ses i Figur 10.13.
Figur 10.13. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper,
der ikke har haft sex med en person af samme køn de seneste fire uger

Forekomst: I alt angiver en andel på 40,3% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har
haft sex med en person af samme køn inden for
det seneste år, at de ikke har haft sex med en
person af samme køn de seneste fire uger.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder ses der ingen forskelle mellem personer i
forskellige civilstandsgrupper. Andelen er markant
større blandt singler end blandt personer i fast
parforhold (OR=2,88).

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt
mænd end blandt kvinder (35,6% v 49,6%,
OR=0,55), og denne kønsforskel ses i alle
aldersgrupper. For mænd ses den største andel
blandt 15-24-årige (41,9%) og den mindste andel
blandt 45-54-årige (30,0%). For kvinder ses den
største andel blandt 15-24-årige (61,2%) og den
mindste andel blandt 25-34-årige (33,7%).

Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=4,06) og ligeledes
markant større blandt biseksuelle kvinder end
blandt homoseksuelle kvinder (OR=4,31).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i
Region Sjælland end blandt personer i Region
Hovedstaden (OR=1,91).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der ikke har haft sex med
en person af det andet (resp. samme) køn de
seneste fire uger, er 21,2% og 24,2% for hhv.
heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd,
mens den er 20,7% og 31,0% for hhv.
heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.
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Tabel 10.08. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der mindst ti
gange har haft sex med en person af samme køn (seneste fire uger)
Total

Procent
(vægtet)
12,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
1.762

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

13,2
10,9

1,44
1

(0,94-2,20)
(reference)

1.028
734

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

19,9
14,5
11,1
13,5
6,5
10,6

1,59
1,09
0,80
1
0,45
0,76

(0,70-3,59)
(0,51-2,33)
(0,36-1,76)
(reference)
(0,18-1,12)
(0,28-2,07)

71
142
235
268
188
124

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

11,9
17,0
12,4
2,0
0,0
0,0

6,48
9,80
6,77
1
-

(2,41-17,4)
(3,82-25,2)
(2,48-18,5)
(reference)
-

110
176
206
160
53
29

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

14,3
14,7
11,2
7,8
13,6

1
1,07
0,78
0,47
0,85

(reference)
(0,53-2,13)
(0,42-1,42)
(0,25-0,87)
(0,41-1,77)

829
196
271
341
125

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

14,2
7,2
11,5
15,7

1,53
1
1,82
2,76

(0,93-2,53)
(reference)
(1,04-3,18)
(0,81-9,40)

522
841
353
46

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

16,9
5,4

1
0,19

(reference)
(0,10-0,35)

1.328
423

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

18,4
4,2

1
0,20

(reference)
(0,09-0,46)

820
208

Homoseksuelle kvinder
17,6
1
(reference)
471
Biseksuelle kvinder
5,4
0,19
(0,08-0,45)
263
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har haft sex med en person af samme køn inden for det seneste år.
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Sex mindst ti gange med en person af samme køn blandt selvidentificerede homoog biseksuelle (seneste fire uger)
Blandt 1.762 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med
en person af samme køn inden for det seneste år, svarede 12,4%, at de mindst ti gange havde haft sex med
en person af samme køn inden for de seneste fire uger. Aldersfordelingen ses i Figur 10.14.
Figur 10.14. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper,
der mindst ti gange har haft sex med en person af samme køn inden for de seneste fire uger

Forekomst: I alt angiver en andel på 12,4% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har haft
sex med en person af samme køn inden for det
seneste år, at de mindst ti gange har haft sex med en
person af samme køn inden for de seneste fire uger.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt separerede/skilte end blandt
gifte/registrerede personer (OR=1,82). Andelen
er markant mindre blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=0,19).

Køn og alder: Der ses ingen sikker forskel på mænd
og kvinder. For mænd ses den største andel blandt
15-24-årige (19,9%) og den mindste andel blandt 5564-årige (6,5%). For kvinder ses den største andel
blandt 25-34-årige (17,0%). Blandt over 55-årige
kvinder er andelen 0,0%.

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=0,20) og ligeledes
markant mindre blandt biseksuelle kvinder end
blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,19).

Bopælsregion: Andelen er markant mindre blandt
personer i Region Midtjylland end blandt personer i
Region Hovedstaden (OR=0,47).
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Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der mindst ti gange
har haft sex med en person af det andet (resp.
samme) køn inden for de seneste fire uger, er
14,4% og 18,4% for hhv. heteroseksuelle mænd
og homoseksuelle mænd, mens den er 14,5% og
17,6% for hhv. heteroseksuelle kvinder og
homoseksuelle kvinder.
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Seneste seksuelle aktivitet med en person af samme køn blandt selvidentificerede
homo- og biseksuelle
”Hvornår skete det sidst?”
Den seneste seksuelle aktivitet med en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle er opgjort på baggrund af specifikke spørgsmål om, hvornår respondenten sidst havde oralsex,
håndsex eller (for mandlige respondenter) analsex med en person af samme køn. Disse spørgsmål blev
stillet til 2.443 respondenter, der identificerede sig som homo- eller biseksuelle, og som oplyste, at de
nogensinde havde haft mindst én af disse typer sex med en person af samme køn. Heraf svarede 0,8% ”Ved
ikke” på alle specifikke spørgsmål om, hvornår de sidst havde haft sex med en person af samme køn.
Svarfordelingen blandt de resterende 2.427 respondenter ses i Figur 10.15.
Figur 10.15. Svarfordeling: Tid siden seneste seksuelle aktivitet
med en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle
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Tabel 10.09. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har haft sex
med en person af samme køn (seneste syv dage)
Total

Procent
(vægtet)
22,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
2.427

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

30,3
13,3

3,20
1

(2,45-4,19)
(reference)

1.248
1.179

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

34,7
34,8
31,8
34,3
22,6
15,7

1,02
1,02
0,89
1
0,56
0,36

(0,57-1,82)
(0,61-1,70)
(0,55-1,45)
(reference)
(0,32-0,97)
(0,19-0,66)

84
165
274
308
229
188

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

14,3
18,3
15,1
9,6
3,6
0,7

1,57
2,11
1,68
1
0,35
0,07

(0,77-3,20)
(1,11-4,04)
(0,85-3,29)
(reference)
(0,08-1,60)
(0,01-0,54)

173
299
299
236
118
54

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

27,4
15,9
19,7
23,4
15,9

1
0,50
0,65
0,83
0,47

(reference)
(0,31-0,81)
(0,44-0,95)
(0,58-1,17)
(0,28-0,82)

1.107
295
387
449
189

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

24,9
19,1
19,8
16,8

1,14
1
1,21
1,27

(0,84-1,57)
(reference)
(0,83-1,75)
(0,57-2,86)

818
1.055
482
72

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

26,8
16,6

1
0,41

(reference)
(0,30-0,56)

1.749
664

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

45,1
11,9

1
0,16

(reference)
(0,11-0,25)

917
331

Homoseksuelle kvinder
33,0
1
(reference)
Biseksuelle kvinder
6,2
0,11
(0,07-0,17)
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.
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558
621

Sex med en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle
(seneste syv dage)
Blandt 2.427 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde
haft sex med en person af samme køn, svarede 22,9%, at de havde haft sex med en person af samme køn
inden for de seneste syv dage. Aldersfordelingen ses i Figur 10.16.
Figur 10.16. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper,
der har haft sex med en person af samme køn inden for de seneste syv dage

Forekomst: I alt angiver en andel på 22,9% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle, der
nogensinde har haft sex med en person af samme
køn, at de har haft sex med en person af samme
køn inden for de seneste syv dage.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder ses der ingen sikre forskelle mellem
personer i forskellige civilstandsgrupper. Andelen er
markant mindre blandt singler end blandt personer i
fast parforhold (OR=0,41).

Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (30,3% v 13,3%,
OR=3,20), og denne kønsforskel ses i alle
aldersgrupper. For mænd ses den største andel
blandt 25-34-årige (34,8%) og den mindste andel
blandt ≥65-årige (15,7%). For kvinder ses den
største andel blandt 25-34-årige (18,3%) og den
mindste andel blandt ≥65-årige (0,7%).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle
mænd (OR=0,16) og ligeledes markant mindre
blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle
kvinder (OR=0,11).

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt
personer i Region Sjælland (OR=0,50) og Region
Syddanmark (OR=0,65) og markant mindre blandt
personer i Region Nordjylland (0,47) end blandt
personer i Region Hovedstaden.

Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der har haft sex med en
person af det andet (resp. samme) køn inden for de
seneste syv dage, er 48,2% og 45,1% for hhv.
heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd,
mens den er 44,2% og 33,0% for hhv.
heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.
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638

Oralsex med en person af samme køn
(blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle)
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Tabel 10.10. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde
har givet oralsex til en person af samme køn
Total

Procent
(vægtet)
91,5

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
2.447

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

95,0
87,2

2,70
1

(1,72-4,26)
(reference)

1.254
1.193

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

89,2
96,6
97,2
98,2
97,5
88,3

0,15
0,50
0,63
1
0,68
0,13

(0,04-0,61)
(0,10-2,47)
(0,13-3,09)
(reference)
(0,12-3,78)
(0,03-0,54)

86
164
275
310
231
188

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

78,8
84,3
92,1
98,6
91,9
80,8

0,05
0,07
0,16
1
0,16
0,06

(0,01-0,22)
(0,02-0,32)
(0,03-0,76)
(reference)
(0,03-0,84)
(0,01-0,33)

177
300
303
238
119
56

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

91,9
87,8
93,5
91,7
90,9

1
0,60
1,29
1,16
1,11

(reference)
(0,34-1,06)
(0,70-2,37)
(0,65-2,06)
(0,58-2,09)

1.113
297
391
457
189

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

90,5
92,2
95,6
93,1

1,45
1
1,81
2,23

(0,82-2,59)
(reference)
(0,84-3,88)
(0,35-14,1)

826
1.064
485
72

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

91,2
92,1

1
1,09

(reference)
(0,71-1,67)

1.765
668

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

98,5
90,7

1
0,13

(reference)
(0,05-0,34)

920
334

Homoseksuelle kvinder
98,4
1
(reference)
Biseksuelle kvinder
83,1
0,09
(0,03-0,23)
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.
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562
631

Oralsex givet til en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle
”Har du nogensinde givet en dreng/mand oralsex (din mund/tunge ved hans kønsdele)?”
”Har du nogensinde givet en pige/kvinde oralsex (din mund/tunge ved hendes kønsdele)?”
Det første spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som
homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til
1.198 kvindelige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og
nogensinde havde haft sex med en kvinde. Af disse i alt 2.454 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og
blandt de resterende 2.447 respondenter svarede 91,5%, at de nogensinde havde givet oralsex til en person
af samme køn. Aldersfordelingen ses i Figur 10.17.
Figur 10.17. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper,
der har givet oralsex til en person af samme køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 91,5% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle, som
nogensinde har haft sex med en person af samme
køn, at de nogensinde har givet oralsex til en
person af samme køn.

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=0,13) og ligeledes
markant mindre blandt biseksuelle kvinder end
blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,09).

Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (95,0% v 87,2%,
OR=2,70). For mænd ses den største andel blandt
45-54-årige (98,2%). For kvinder ses den største
andel blandt 45-54-årige (98,6%).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der nogensinde har givet
oralsex til en person af det andet (resp. samme)
køn, er 92,3% og 98,5% for hhv. heteroseksuelle
mænd og homoseksuelle mænd, mens den er
87,9% og 98,4%% for hhv. heteroseksuelle kvinder
og homoseksuelle kvinder.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle
mellem personer i forskellige civilstandsgrupper
eller mellem singler og personer i fast parforhold.
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Tabel 10.11. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har givet
oralsex til en person af samme køn (seneste syv dage)
Total

Procent
(vægtet)
17,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
2.276

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

23,9
9,4

3,38
1

(2,46-4,64)
(reference)

1.200
1.076

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

31,7
27,2
21,1
27,7
17,0
13,2

1,21
0,97
0,70
1
0,53
0,40

(0,65-2,26)
(0,56-1,69)
(0,41-1,18)
(reference)
(0,29-0,99)
(0,19-0,81)

78
160
270
299
219
174

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

9,0
14,7
10,4
5,3
3,9
0,0

1,74
3,06
2,07
1
0,72
-

(0,69-4,38)
(1,37-6,83)
(0,89-4,81)
(reference)
(0,15-3,50)
-

139
260
291
231
109
46

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

20,8
12,6
14,6
19,3
13,2

1
0,56
0,67
0,97
0,54

(reference)
(0,32-0,97)
(0,43-1,05)
(0,65-1,43)
(0,29-1,02)

1.038
269
368
430
171

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

19,7
14,3
15,3
11,5

1,15
1
1,25
1,05

(0,80-1,66)
(reference)
(0,83-1,88)
(0,52-2,09)

733
1.005
468
70

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

20,1
14,4

1
0,50

(reference)
(0,36-0,71)

1.645
618

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

33,7
10,7

1
0,24

(reference)
(0,15-0,38)

895
305

Homoseksuelle kvinder
20,0
1
(reference)
Biseksuelle kvinder
5,0
0,19
(0,11-0,33)
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har givet oralsex til en person af samme køn.
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546
530

Tid siden seneste oralsex givet til en person af samme køn blandt
selvidentificerede homo- og biseksuelle
”Hvornår skete det sidst?”
Dette spørgsmål blev stillet til 2.302 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller
biseksuelle, og at de nogensinde havde givet oralsex til en person af samme køn. Heraf svarede 1,0% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 2.276 respondenter ses i Figur 10.18.
Figur 10.18. Svarfordeling: Tid siden sidste oralsex givet til en person af samme køn
blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

Forekomst: I alt angiver en andel på 17,8% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle, der
nogensinde har givet oralsex til en person af
samme køn, at de har haft denne form for seksuel
aktivitet inden for de seneste syv dage.

personer i forskellige civilstandsgrupper. Andelen
er markant mindre blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=0,50).

Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (23,9% v 9,4%, OR=3,38),
hvilket ses i alle aldersgrupper. For mænd ses den
største andel blandt 15-24-årige (31,7%). For
kvinder ses den største andel blandt 25-34-årige
(14,7%).
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer
i Region Sjælland end blandt personer i Region
Hovedstaden (OR=0,56).
Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder ses der ingen sikre forskelle mellem

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=0,24) og ligeledes
markant mindre blandt biseksuelle kvinder end
blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,19).
Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der har givet oralsex til
en person af det andet (resp. samme) køn inden
for de seneste syv dage, er 22,3% og 33,7% for hhv.
heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd,
mens den er 21,5% og 20,0% for hhv.
heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.
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Tabel 10.12. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde
har modtaget oralsex af en person af samme køn
Total

Procent
(vægtet)
91,3

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
2.447

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

94,0
88,0

2,09
1

(1,37-3,19)
(reference)

1.255
1.192

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

89,3
96,8
95,8
95,7
96,3
86,6

0,38
1,39
1,02
1
1,19
0,29

(0,12-1,19)
(0,34-5,69)
(0,30-3,49)
(reference)
(0,30-4,84)
(0,10-0,86)

86
164
275
310
231
189

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

81,0
87,2
90,6
97,5
86,3
89,8

0,11
0,18
0,25
1
0,16
0,23

(0,04-0,34)
(0,06-0,55)
(0,08-0,84)
(reference)
(0,05-0,59)
(0,04-1,35)

177
299
303
238
119
56

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

92,0
88,8
92,1
90,9
91,1

1
0,68
1,01
0,97
1,03

(reference)
(0,38-1,21)
(0,56-1,81)
(0,56-1,68)
(0,52-2,04)

1.112
297
392
457
189

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

90,3
91,7
95,8
94,5

1,07
1
2,08
2,60

(0,64-1,80)
(reference)
(0,94-4,62)
(0,31-21,8)

826
1.064
485
72

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

90,8
92,0

1
1,16

(reference)
(0,76-1,77)

1.764
669

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

97,3
89,9

1
0,23

(reference)
(0,11-0,49)

919
336

Homoseksuelle kvinder
98,7
1
(reference)
Biseksuelle kvinder
84,2
0,08
(0,03-0,22)
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.
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Oralsex modtaget af en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle
”Har du nogensinde modtaget oralsex af en dreng/mand (hans mund/tunge ved dine kønsdele)?”
”Har du nogensinde modtaget oralsex af en pige/kvinde (hendes mund/tunge ved dine kønsdele)?”
Det første spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som
homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til
1.198 kvindelige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og
nogensinde havde haft sex med en kvinde. Af disse i alt 2.454 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og
blandt de resterende 2.447 respondenter svarede 91,3%, at de nogensinde havde modtaget oralsex af en
person af samme køn. Aldersfordelingen ses i Figur 10.19.
Figur 10.19. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper,
der har modtaget oralsex af en person af samme køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 91,3% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle, der
nogensinde har haft sex med en person af samme
køn, at de nogensinde har modtaget oralsex af en
person af samme køn.
Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (94,0% v 88,0%,
OR=2,09). For mænd ses den største andel blandt
25-34-årige (96,8%). For kvinder ses den største
andel blandt 45-54-årige (97,5%).
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder ses der ingen sikre forskelle mellem

personer i forskellige civilstandsgrupper eller
mellem singler og personer i fast parforhold.
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=0,23) og ligeledes
markant mindre blandt biseksuelle kvinder end
blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,08).
Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der nogensinde har
modtaget oralsex af en person af det andet (resp.
samme) køn, er 91,6% og 97,3% for hhv.
heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd,
mens den er 91,9% og 98,7% for hhv.
heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.
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Tabel 10.13. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har
modtaget oralsex af en person af samme køn (seneste syv dage)
Total

Procent
(vægtet)
17,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
2.281

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

23,0
9,7

3,09
1

(2,25-4,24)
(reference)

1.198
1.083

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

27,8
26,7
22,1
26,2
18,9
9,8

1,09
1,02
0,80
1
0,66
0,31

(0,57-2,07)
(0,59-1,79)
(0,47-1,36)
(reference)
(0,36-1,20)
(0,15-0,63)

76
160
269
301
220
172

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

10,9
14,0
10,2
6,2
3,5
0,0

1,85
2,46
1,73
1
0,55
-

(0,76-4,50)
(1,09-5,53)
(0,74-4,04)
(reference)
(0,09-3,34)
-

144
266
289
228
105
51

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

21,5
12,0
15,5
15,7
12,1

1
0,50
0,69
0,71
0,47

(reference)
(0,29-0,87)
(0,45-1,06)
(0,47-1,06)
(0,25-0,89)

1.047
269
367
424
174

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

19,1
14,1
15,0
10,6

1,15
1
1,23
1,12

(0,80-1,63)
(reference)
(0,82-1,85)
(0,55-2,27)

736
1.007
469
69

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

20,3
12,7

1
0,43

(reference)
(0,30-0,61)

1.649
619

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

32,8
9,9

1
0,23

(reference)
(0,14-0,37)

896
302

Homoseksuelle kvinder
22,8
1
(reference)
Biseksuelle kvinder
4,3
0,13
(0,07-0,23)
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har modtaget oralsex af en person af samme køn.
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Tid siden seneste oralsex modtaget af en person af samme køn blandt
selvidentificerede homo- og biseksuelle
”Hvornår skete det sidst?”
Dette spørgsmål blev stillet til 2.307 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller
biseksuelle, og at de nogensinde havde modtaget oralsex af en person af samme køn. Heraf svarede 0,9%
”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 2.281 respondenter ses i Figur 10.20.
Figur 10.20. Svarfordeling: Tid siden seneste oralsex modtaget af en person af samme køn
blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

Forekomst: I alt angiver en andel på 17,4% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle, der
nogensinde har modtaget oralsex af en person af
samme køn, at de har haft denne form for seksuel
aktivitet inden for de seneste syv dage.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder ses der ingen sikre forskelle mellem
personer i forskellige civilstandsgrupper. Andelen
er markant mindre blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=0,43).

Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (23,0% v 9,7%, OR=3,09).
For mænd ses den største andel blandt 15-24-årige
(27,8%) og den mindste andel blandt ≥65-årige
(9,8%). For kvinder ses den største andel blandt 2534-årige (14,0%), mens andelen er 0,0% blandt ≥65årige.

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=0,23) og ligeledes
markant mindre blandt biseksuelle kvinder end
blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,13).

Bopælsregion: Andelen er markant mindre blandt
personer i Region Sjælland (OR=0,50) og Region
Nordjylland (OR=0,47) end blandt personer i Region
Hovedstaden.

Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der har modtaget
oralsex af en person af det andet (resp. samme)
køn inden for de seneste syv dage, er 23,3% og
32,8% for hhv. heteroseksuelle mænd og
homoseksuelle mænd, mens den er 18,6% og
22,8% for hhv. heteroseksuelle kvinder og
homoseksuelle kvinder.
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Håndsex med en person af samme køn
(blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle)
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Tabel 10.14. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde
har givet håndsex til en person af samme køn
Total

Procent
(vægtet)
91,1

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
2.446

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

90,5
91,9

0,79
1

(0,54-1,17)
(reference)

1.252
1.194

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

89,1
89,6
89,7
90,6
94,3
91,6

0,85
0,89
0,90
1
1,71
1,13

(0,34-2,13)
(0,38-2,06)
(0,40-2,02)
(reference)
(0,60-4,84)
(0,43-2,99)

86
165
275
309
230
187

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

88,3
92,1
91,7
93,6
94,8
98,3

0,52
0,80
0,75
1
1,25
4,01

(0,19-1,39)
(0,30-2,13)
(0,26-2,18)
(reference)
(0,31-5,06)
(0,45-35,3)

175
302
302
239
119
57

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

92,6
91,6
90,0
88,4
91,7

1
0,86
0,72
0,63
0,93

(reference)
(0,45-1,67)
(0,42-1,25)
(0,38-1,05)
(0,46-1,90)

1.113
299
391
456
187

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

90,6
91,1
93,3
96,8

1,17
1
1,30
2,60

(0,69-1,99)
(reference)
(0,66-2,56)
(0,44-15,2)

826
1.063
486
71

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

91,1
91,0

1
1,06

(reference)
(0,69-1,61)

1.765
667

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

96,2
83,6

1
0,19

(reference)
(0,10-0,36)

917
335

Homoseksuelle kvinder
99,5
1
(reference)
Biseksuelle kvinder
89,1
0,05
(0,01-0,18)
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.
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Håndsex givet til en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle
”Har du nogensinde givet en dreng/mand håndsex med det formål at give ham orgasme (din hånd ved
hans kønsdele)?”
”Har du nogensinde givet en pige/kvinde håndsex med det formål at give hende orgasme (din hånd ved
hendes kønsdele)?”
Det første spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som
homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til
1.198 kvindelige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og
nogensinde havde haft sex med en kvinde. Af disse i alt 2.454 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og
blandt de resterende 2.446 respondenter svarede 91,1%, at de nogensinde havde givet håndsex til en
person af samme køn. Aldersfordelingen ses i Figur 10.21.
Figur 10.21. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper,
der har givet håndsex til en person samme køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 91,1% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle, der
nogensinde har haft sex med en person af samme
køn, at de nogensinde har givet håndsex til en
person af samme køn.

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt biskesuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=0,19) og ligeledes
markant mindre blandt biseksuelle kvinder end
blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,05).

Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd
og kvinder eller mellem forskellige aldersgrupper.

Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der nogensinde har givet
håndsex til en person af det andet (resp. samme)
køn, er 95,3% og 96,2% for hhv. heteroseksuelle
mænd og homoseksuelle mænd, mens den er
91,3% og 99,5% for hhv. heteroseksuelle kvinder og
homoseksuelle kvinder.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle
mellem personer i forskellige civilstandsgrupper
eller mellem singler og personer i fast parforhold.
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Tabel 10.15. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har givet
håndsex til en person af samme køn (seneste syv dage)
Total

Procent
(vægtet)
16,6

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
2.266

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

19,9
12,3

2,10
1

(1,55-2,86)
(reference)

1.147
1.119

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

32,4
26,2
15,1
19,4
13,9
8,1

2,00
1,48
0,74
1
0,67
0,37

(1,02-3,89)
(0,80-2,72)
(0,40-1,38)
(reference)
(0,34-1,35)
(0,16-0,84)

75
151
253
282
213
173

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

13,2
17,9
13,4
7,7
3,6
0,7

1,82
2,62
1,86
1
0,45
0,09

(0,81-4,10)
(1,25-5,47)
(0,86-4,02)
(reference)
(0,09-2,33)
(0,01-0,71)

155
281
289
228
113
53

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

19,2
11,8
15,6
17,4
10,4

1
0,57
0,76
0,84
0,43

(reference)
(0,33-1,01)
(0,49-1,19)
(0,56-1,26)
(0,23-0,82)

1.045
279
356
415
171

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

18,7
12,5
13,5
9,7

0,98
1
1,20
1,15

(0,67-1,42)
(reference)
(0,78-1,84)
(0,56-2,36)

743
998
456
69

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

20,6
10,3

1
0,32

(reference)
(0,22-0,48)

1.643
609

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

28,9
7,5

1
0,21

(reference)
(0,12-0,37)

866
281

Homoseksuelle kvinder
28,1
1
(reference)
Biseksuelle kvinder
6,0
0,13
(0,08-0,22)
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har givet håndsex til en person af samme køn.
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554
565

Tid siden seneste håndsex givet til en person af samme køn blandt
selvidentificerede homo- og biseksuelle
”Hvornår skete det sidst?”
Dette spørgsmål blev stillet til 2.306 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller
biseksuelle, og at de nogensinde havde givet håndsex til en person af samme køn. Heraf svarede 1,4% ”Ved
ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende respondenter 2.266 ses i Figur 10.22.
Figur 10.22. Svarfordeling: Tid siden seneste håndsex givet til en person af samme køn
blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

Forekomst: I alt angiver en andel på 16,6% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle, der
nogensinde har givet håndsex til en person af
samme køn, at de har haft denne form for seksuel
aktivitet inden for de seneste syv dage.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn
og alder ses der ingen forskelle mellem personer i
forskellige civilstandsgrupper. Andelen er markant
mindre blandt singler end blandt personer i fast
parforhold (OR=0,32).

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (19,9% v 12,3%, OR=2,10). For
mænd ses den største andel blandt 15-24-årige
(32,4%) og den mindste andel blandt ≥65-årige
(8,1%). For kvinder ses den største andel blandt 2534-årige (17,9%) og den mindste andel blandt ≥65årige (0,7%).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=0,21) og ligeledes
markant mindre blandt biseksuelle kvinder end
blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,13).

Bopælsregion: Andelen er markant mindre blandt
personer i Region Nordjylland end blandt personer
i Region Hovedstaden (OR=0,43).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der har givet håndsex til
en person af det andet (resp. samme) køn inden
for de seneste syv dage, er 25,4% og 28,9% for hhv.
heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd,
mens den er 14,9% og 28,1% for hhv.
heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.
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Tabel 10.16. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde
har modtaget håndsex af en person af samme køn
Total

Procent
(vægtet)
90,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
2.438

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

90,2
91,8

0,78
1

(0,53-1,16)
(reference)

1.244
1.194

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

87,8
89,5
90,3
89,6
95,5
89,4

0,84
1,00
1,09
1
2,45
0,99

(0,35-2,01)
(0,44-2,27)
(0,49-2,40)
(reference)
(0,82-7,30)
(0,40-2,45)

85
163
275
308
229
184

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

86,4
94,2
91,1
94,6
94,4
93,0

0,36
0,93
0,58
1
0,95
0,75

(0,14-0,96)
(0,33-2,59)
(0,21-1,64)
(reference)
(0,26-3,54)
(0,10-5,52)

175
301
303
239
119
57

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

92,0
89,4
89,4
90,7
91,2

1
0,73
0,72
0,89
0,97

(reference)
(0,39-1,36)
(0,42-1,24)
(0,52-1,52)
(0,47-1,99)

1.109
297
391
455
186

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

90,3
90,4
93,9
99,5

1,17
1
1,54
22,2

(0,69-1,96)
(reference)
(0,78-3,07)
(2,78-178)

824
1.059
484
71

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

91,3
90,1

1
0,94

(reference)
(0,62-1,43)

1.762
663

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

95,6
83,5

1
0,22

(reference)
(0,12-0,40)

913
331

Homoseksuelle kvinder
98,8
1
(reference)
Biseksuelle kvinder
89,3
0,11
(0,03-0,42)
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.
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631

Håndsex modtaget af en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle
”Har du nogensinde modtaget håndsex af en dreng/mand med det formål at give dig orgasme (hans hånd
ved dine kønsdele)?”
”Har du nogensinde modtaget håndsex af en pige/kvinde med det formål at give dig orgasme (hendes
hånd ved dine kønsdele)?”
Det første spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som
homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til
1.198 kvindelige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og
nogensinde havde haft sex med en kvinde. Af disse i alt 2.454 respondenter svarede 0,9% ”Ved ikke”, og
blandt de resterende 2.438 respondenter svarede 90,9%, at de nogensinde havde modtaget håndsex af en
person af samme køn. Aldersfordelingen ses i Figur 10.23.
Figur 10.23. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper,
der har modtaget håndsex af en person af samme køn

Forekomst: I alt angiver en andel på 90,9% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle, der
nogensinde har haft sex med en person af samme
køn, at de nogensinde har modtaget håndsex af en
person af samme køn.

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=0,22) og markant
mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt
homoseksuelle kvinder (OR=0,11).

Køn og alder: Der ses ingen kønsforskel, og
andelen er over 86% i alle aldersgrupper.

Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der nogensinde har
modtaget håndsex af en person af det andet (resp.
samme) køn, er 92,3% og 95,6% for hhv.
heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd,
mens den er 91,7% og 98,8% for hhv.
heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
større blandt enker/enkemænd end blandt gifte/
registrerede personer (OR=22,2). Ingen forskel ses
mellem singler og personer i fast parforhold.
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Tabel 10.17. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har
modtaget håndsex af en person af samme køn (seneste syv dage)
Total

Procent
(vægtet)
16,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
2.246

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

20,5
12,3

2,17
1

(1,60-2,95)
(reference)

1.130
1.116

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

31,5
25,8
15,5
22,7
14,0
9,2

1,57
1,19
0,63
1
0,56
0,35

(0,80-3,05)
(0,65-2,16)
(0,34-1,15)
(reference)
(0,28-1,11)
(0,16-0,76)

72
148
253
276
212
169

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

13,6
17,6
14,6
5,6
3,6
0,8

2,62
3,56
2,86
1
0,63
0,13

(1,21-5,70)
(1,77-7,17)
(1,38-5,93)
(reference)
(0,12-3,21)
(0,02-1,04)

153
287
287
226
111
52

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

20,5
12,0
15,4
15,4
10,7

1
0,56
0,72
0,69
0,43

(reference)
(0,32-0,98)
(0,46-1,11)
(0,45-1,04)
(0,23-0,80)

1.032
274
354
416
170

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

19,0
13,4
12,0
11,5

1,01
1
0,96
1,27

(0,70-1,44)
(reference)
(0,63-1,45)
(0,46-3,54)

739
989
448
70

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

20,4
10,9

1
0,36

(reference)
(0,24-0,52)

1.637
596

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

29,9
7,1

1
0,19

(reference)
(0,11-0,34)

852
278

Homoseksuelle kvinder
27,9
1
(reference)
Biseksuelle kvinder
6,1
0,13
(0,08-0,22)
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har modtaget håndsex af en person af samme køn.
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551
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Tid siden seneste håndsex modtaget af en person af samme køn blandt
selvidentificerede homo- og biseksuelle
”Hvornår skete det sidst?”
Dette spørgsmål blev stillet til 2.283 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller
biseksuelle, og at de nogensinde havde modtaget håndsex af en person af samme køn. Heraf svarede 1,6%
”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 2.246 respondenter ses i Figur 10.24.
Figur 10.24. Svarfordeling: Tid siden seneste håndsex modtaget af en person af samme køn
blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

Forekomst: I alt angiver en andel på 16,8% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle, der
nogensinde har modtaget håndsex af en person af
samme køn, at de har haft denne form for seksuel
aktivitet inden for de seneste syv dage.
Køn og alder: Andelen er markant større blandt
mænd end blandt kvinder (20,5% v 12,3%,
OR=2,17). For mænd ses den største andel blandt
15-24-årige (31,5%) og den mindste andel blandt
≥65-årige (9,2%). For kvinder ses den største andel
blandt 25-34-årige (17,6%) og den mindste andel
blandt ≥65-årige (0,8%).
Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer
i Region Sjælland (OR=0,56) og markant mindre
blandt personer i Region Nordjylland (0,43%) end
blandt personer i Region Hovedstaden.

Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle
mellem personer i forskellige civilstandsgrupper.
Andelen er markant mindre blandt singler end
blandt personer i fast parforhold (OR=0,36).
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt biskesuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=0,19) og ligeledes
markant mindre blandt biseksuelle kvinder end
blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,13).
Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der har modtaget
håndsex af en person af det andet (resp. samme)
køn inden for de seneste syv dage, er 19,5% og
29,9% for hhv. heteroseksuelle mænd og
homoseksuelle mænd, mens den er 20,8% og
27,9% for hhv. heteroseksuelle kvinder og
homoseksuelle kvinder.
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Analsex med en person af samme køn
(blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle mænd)
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Tabel 10.18. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der
nogensinde har været den udførende partner ved analsex med en mand
Total

Procent
(vægtet)
73,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
1.256

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

67,3
79,6
78,4
77,9
76,7
55,2
52,2

0,58
1,10
1,03
1
0,93
0,35
0,31

(0,32-1,08)
(0,61-2,01)
(0,59-1,81)
(reference)
(0,51-1,72)
(0,18-0,67)
(0,15-0,66)

86
165
275
310
231
134
55

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

79,8
75,4
62,4
70,0
70,8

1
0,79
0,42
0,61
0,61

(reference)
(0,44-1,42)
(0,26-0,68)
(0,37-0,99)
(0,31-1,21)

620
141
182
223
90

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enkemand/længstlevende partner

76,5
69,9
66,0
72,6

1,42
1
0,79
1,86

(0,91-2,22)
(reference)
(0,45-1,37)
(0,56-6,15)

384
586
228
58

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

75,8
71,5

1
0,81

(reference)
(0,57-1,17)

866
384

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
85,3
1
(reference)
Biseksuelle mænd
59,7
0,23
(0,16-0,34)
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der nogensinde har haft sex med en mand.
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920
336

Analsex som den udførende partner blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle mænd
”Har du nogensinde haft analsex med en dreng/mand, hvor du var den udførende (”aktive”) partner (din
penis i hans endetarm)?”
Dette spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som
homo- eller biseksuelle, og nogensinde havde haft sex med en mand. Heraf svarede ingen ”Ved ikke”, og
blandt de 1.256 mandlige respondenter svarede 73,8%, at de nogensinde som den udførende partner
havde haft analsex med en mand. Aldersfordelingen ses i Figur 10.25.
Figur 10.25. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd i forskellige aldersgrupper,
der som den udførende partner har haft analsex med en mand

Forekomst: I alt angiver en andel på 73,8% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der
nogensinde har haft sex med en mand, at de
nogensinde har været den udførende partner ved
analsex med en mand.
Alder: Andelen er størst blandt de 25-34-årige
(79,6%) og mindst blandt de ≥75-årige (52,2%).
Bopælsregion: Andelen er markant mindre blandt
mænd i Region Syddanmark (OR=0,42) og mindre
blandt mænd i Region Midtjylland (OR=0,61) end
blandt mænd i Region Hovedstaden.

Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen
forskelle mellem mænd i forskellige
civilstandsgrupper eller mellem singler og mænd i
fast parforhold.
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=0,23).
Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen af heteroseksuelle
mænd, der nogensinde har haft analsex med en
kvinde, er 45,8%, mens andelen af homoseksuelle
mænd, der nogensinde har været den udførende
partner ved analsex med en mand, er 85,3%.

661

Tabel 10.19. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der har
været den udførende partner ved analsex med en mand (seneste syv dage)
Total

Procent
(vægtet)
14,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
1.005

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

20,1
14,7
10,4
19,2
10,0
5,8
8,0

1,06
0,73
0,49
1
0,46
0,26
0,37

(0,46-2,42)
(0,35-1,50)
(0,24-1,02)
(reference)
(0,20-1,07)
(0,07-1,02)
(0,07-1,81)

57
137
235
260
185
94
37

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

13,0
15,3
21,8
15,2
2,2

1
1,19
1,93
1,22
0,14

(reference)
(0,52-2,74)
(0,97-3,84)
(0,61-2,40)
(0,05-0,35)

523
111
122
178
71

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enkemand/længstlevende partner

15,0
10,7
16,5
10,6

1,18
1
1,74
1,57

(0,67-2,09)
(reference)
(0,86-3,52)
(0,59-4,22)

293
480
184
48

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

15,5
12,2

1
0,67

(reference)
(0,39-1,17)

714
286

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
17,8
1
(reference)
803
Biseksuelle mænd
7,7
0,39
(0,21-0,76)
202
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der nogensinde har haft analsex som den udførende partner med en
mand.
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Tid siden seneste analsex som den udførende partner blandt selvidentificerede
homo- og biseksuelle mænd
”Hvornår skete det sidst?”
Dette spørgsmål blev stillet til 1.025 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som
homo- eller biseksuelle, og at de nogensinde som den udførende partner havde haft analsex med en mand.
Heraf svarede 0,7% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 1.005 mandlige respondenter, ses i
Figur 10.26.
Figur 10.26. Svarfordeling: Tid siden seneste analsex som den udførende partner
med en mand blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd

Forekomst: I alt angiver en andel på 14,2% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der
nogensinde har haft analsex med en mand, at de
har haft denne form for seksuel aktivitet som den
udførende partner inden for de seneste syv dage.
Alder: Andelen er størst blandt 15-24-årige (20,1%)
og mindst blandt 65-74-årige (5,8%).
Bopælsregion: Andelen er markant mindre blandt
mænd i Region Nordjylland end blandt mænd i
Region Hovedstaden (OR=0,14).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=0,39).
Sammenligning mellem heteroseksuelle og
homoseksuelle: Andelen, der har haft analsex med
en kvinde inden for de seneste syv dage, er 4,1%
for heteroseksuelle mænd, mens andelen af
homoseksuelle mænd, der har været den
udførende partner ved analsex med en mand inden
for de seneste syv dage, er 17,8%.

Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskel
mellem mænd i forskellige civilstandsgrupper eller
mellem singler og mænd i fast parforhold.
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Tabel 10.20. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der
nogensinde har været den modtagende partner ved analsex med en mand
Total

Procent
(vægtet)
76,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
1.255

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

71,8
76,9
83,9
76,4
77,2
67,3
62,9

0,79
1,03
1,61
1
1,05
0,64
0,52

(0,41-1,51)
(0,57-1,87)
(0,88-2,94)
(reference)
(0,57-1,95)
(0,32-1,26)
(0,24-1,14)

85
165
275
310
231
134
55

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

80,2
73,7
62,6
78,1
84,2

1
0,70
0,42
0,90
1,33

(reference)
(0,39-1,25)
(0,26-0,69)
(0,53-1,51)
(0,61-2,90)

619
141
182
223
90

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enkemand/længstlevende partner

78,1
70,9
78,2
66,9

1,59
1
1,48
1,10

(1,01-2,52)
(reference)
(0,81-2,71)
(0,38-3,18)

383
586
228
58

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

75,0
78,0

1
1,26

(reference)
(0,85-1,85)

865
384

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
89,4
1
(reference)
Biseksuelle mænd
60,2
0,16
(0,11-0,25)
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der nogensinde har haft sex med en mand.
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919
336

Analsex som den modtagende partner blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle mænd
”Har du nogensinde haft analsex med en dreng/mand, hvor du var den modtagende (”passive”) partner
(hans penis i din endetarm)?”
Dette spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som
homo- eller biseksuelle, og nogensinde havde haft sex med en mand. Heraf svarede 0,2% ”Ved ikke”, og
blandt de resterende 1.255 mandlige respondenter svarede 76,2%, at de nogensinde som den modtagende
partner havde haft analsex med en mand. Aldersfordelingen ses i Figur 10.27.
Figur 10.27. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd i forskellige aldersgrupper,
der som den modtagende partner har haft analsex med en mand

Forekomst: I alt angiver 76,2% af selvidentificerede
homo- og biseksuelle mænd, der nogensinde har
haft sex med en mand, at de nogensinde har været
den modtagende partner ved analsex med en
mand.
Alder: Andelen er størst blandt 35-44-årige (83,9%)
og mindst blandt ≥75-årige (62,9%).

Bopælsregion: Andelen er markant mindre blandt
mænd i Region Syddanmark end blandt mænd i
Region Hovedstaden (OR=0,42).
Civilstand og partnerstatus: Andelen er større
blandt ugifte end blandt gifte/registrerede
personer (OR=1,59).
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=0,16).
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Tabel 10.21. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der har
været den modtagende partner ved analsex med en mand (seneste syv dage)
Total

Procent
(vægtet)
14,7

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
1.043

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
≥75 år

23,9
18,7
11,3
16,3
6,6
7,8
9,7

1,62
1,18
0,66
1
0,37
0,44
0,56

(0,73-3,60)
(0,58-2,41)
(0,32-1,34)
(reference)
(0,14-0,93)
(0,13-1,46)
(0,12-2,61)

61
135
247
266
192
104
38

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

16,7
13,7
17,1
13,5
4,2

1
0,80
1,05
0,76
0,18

(reference)
(0,34-1,90)
(0,51-2,14)
(0,38-1,52)
(0,05-0,63)

535
112
131
191
74

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enkemand/længstlevende partner

16,1
9,1
17,9
15,2

1,26
1
2,56
2,83

(0,72-2,22)
(reference)
(1,38-4,76)
(0,67-11,9)

300
495
198
50

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

18,2
10,7

1
0,41

(reference)
(0,23-0,74)

727
312

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
20,8
1
(reference)
840
Biseksuelle mænd
3,7
0,15
(0,06-0,36)
203
Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der nogensinde har haft analsex som den modtagende partner med en
mand.
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Tid siden seneste analsex som den modtagende partner blandt selvidentificerede
homo- og biseksuelle mænd
”Hvornår skete det sidst?”
Dette spørgsmål blev stillet til 1.057 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som
homo- eller biseksuelle, og at de nogensinde som den modtagende partner havde haft analsex med en
mand. Heraf svarede 1,0% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 1.043 mandlige respondenter
ses i Figur 10.28.
Figur 10.28. Svarfordeling: Tid siden seneste analsex som den modtagende partner
med en mand blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd

Forekomst: I alt angiver en andel på 14,7% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der
nogensinde har haft analsex med en mand, at de
har haft denne form for seksuel aktivitet som den
modtagende partner inden for de seneste syv
dage.
Alder: Andelen er størst blandt 15-24-årige (23,9%)
og mindst blandt 55-64-årige (6,6%).

Bopælsregion: Andelen er markant mindre blandt
mænd i Region Nordjylland end blandt mænd i
Region Hovedstaden (OR=0,18).
Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant
større blandt separerede/skilte end blandt
gifte/registrerede mænd (OR=2,56). Andelen er
markant mindre blandt singler end blandt mænd i
fast parforhold (OR=0,41).
Seksuel identitet: Andelen er markant mindre
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=0,15).
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Problemer med åbenhed og
diskrimination (blandt selvidentificerede
homo- og biseksuelle)
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Åbenhed om seksuel identitet
”I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig vil, om at være homoseksuel?”
”I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig vil, om at være biseksuel?”
Det første spørgsmål blev stillet til 1.577 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som
homoseksuelle og det andet spørgsmål blev stillet til 1.500 respondenter, som oplyste, at de identificerede
sig som biseksuelle. Heraf svarede hhv. 0,0% og 2,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende
1.577 selvidentificerede homoseksuelle respondenter ses i Figur 10.29, og svarfordelingen blandt de
resterende 1.470 selvidentificerede biseksuelle respondenter ses i Figur 10.30.
Figur 10.29. Svarfordeling: Åbenhed om seksuel identitet blandt selvidentificerede homoseksuelle

Figur 10.30. Svarfordeling: Åbenhed om seksuel identitet blandt selvidentificerede biseksuelle
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Tabel 10.22. Andel blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der i
ringe grad eller slet ikke kan være så åbne om deres seksuelle identitet,
som de ønsker
Total

Procent
(vægtet)
28,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for køn og alder)

Antal
respondenter
3.047

Køn (CPR-baseret)
Mænd
Kvinder

34,1
21,7

1,71
1

(1,38-2,13)
(reference)

1.427
1.620

Alder, mænd (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

24,2
29,8
41,5
37,9
36,8
43,0

0,52
0,69
1,16
1
0,96
1,24

(0,32-0,87)
(0,43-1,13)
(0,74-1,82)
(reference)
(0,58-1,57)
(0,75-2,04)

153
195
296
330
251
202

Alder, kvinder (CPR-baseret)
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
≥65 år

18,9
19,9
26,3
23,1
27,7
25,5

0,78
0,83
1,19
1
1,27
1,14

(0,48-1,26)
(0,50-1,37)
(0,70-2,02)
(reference)
(0,65-2,49)
(0,42-3,08)

398
400
352
271
136
63

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

21,1
34,7
35,0
29,1
31,0

1
2,13
2,15
1,65
1,89

(reference)
(1,53-2,97)
(1,60-2,91)
(1,22-2,22)
(1,29-2,76)

1.311
383
503
589
261

Kulturbaggrund (CPR-baseret)
Ikke muslimsk kulturbaggrund
Muslimsk kulturbaggrund

27,5
50,9

1
3,72

(reference)
(1,72-8,09)

3.015
32

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

23,7
41,0
32,4
32,1

0,51
1
0,73
0,61

(0,39-0,67)
(reference)
(0,53-1,02)
(0,27-1,37)

1.262
1.177
528
80

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

29,5
26,3

1
0,87

(reference)
(0,70-1,09)

2.055
966

Seksuel identitet (selvoplyst)
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

6,7
57,8

1
22,1

(reference)
(13,7-35,7)

951
476

6,7
25,4

1
5,53

(reference)
(2,94-10,4)

626
994

Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
Blandt alle selvidentificerede homo- og biseksuelle.
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Manglende åbenhed om seksuel identitet
Blandt de i alt 3.047 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter svarede 28,0%, at de i ringe grad
eller slet ikke kan være så åbne om deres seksuelle identitet, som de ønsker. Aldersfordelingen ses i Figur
10.31.
Figur 10.31. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper, som i ringe grad
eller slet ikke kan være så åbne om deres seksualitet, som de ønsker

Forekomst: I alt angiver en andel på 28,0% af
selvidentificerede homo- og biseksuelle, at de i ringe
grad eller slet ikke kan være så åbne om deres
seksualitet, som de ønsker.

Kulturbaggrund: Andelen er markant større
blandt personer med muslimsk kulturbaggrund
end blandt personer uden en sådan baggrund
(OR=3,72).

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end
blandt kvinder (34,1% v 21,7%, OR=1,71), og denne
kønsforskel ses i alle aldersgrupper. For mænd ses
den største andel blandt ≥65-årige (43,0%) og den
mindste andel blandt 15-24-årige (24,2%). For kvinder
ses den største andel blandt 55-64-årige (27,7%) og
den mindste andel blandt 15-24-årige (18,9%).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er mindre
blandt ugifte end blandt gifte/registrerede
personer (OR=0,51). Der ses ingen forskel
mellem singler og personer i fast parforhold.

Bopælsregion: Andelen er markant større blandt
personer i Region Sjælland (OR=2,13) og Region
Syddanmark (OR=2,15) og større blandt personer i
Region Midtjylland (OR=1,65) og Region Nordjylland
(OR=1,89) end blandt personer i Region Hovedstaden.
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Seksuel identitet: Andelen er markant større
blandt biseksuelle mænd end blandt
homoseksuelle mænd (OR=22,1) og ligeledes
markant større blandt biseksuelle kvinder end
blandt homoseksuelle kvinder (OR=5,53).

Mobning, chikane, tilråb, diskrimination og forulempelse pga. seksuel orientering
blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle
”Siden du fyldte 15 år, hvor mange gange har du på grund af din seksuelle orientering oplevet …”
”… at blive mobbet eller chikaneret?”
”… at blive råbt efter på gaden?”
”… at blive diskrimineret (fx fravalgt eller forbigået i sociale eller arbejdsmæssige sammenhænge)?”
”… at blive fysisk forulempet (fx skubbet, slået eller sparket)?”
”… at blive seksuelt forulempet (fx begramset eller tvunget til sex)?”
Disse spørgsmål blev stillet til 3.077 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller
biseksuelle. Heraf svarede mellem 1,0% og 5,4% ”Ved ikke”. Andelen blandt de resterende mellem 2.842 og
3.053 respondenter, som nogensinde har oplevet mobning, chikane, tilråb, diskrimination eller
forulempelse pga. deres seksuelle orientering, ses i Figur 10.32.
Figur 10.32. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har oplevet mobning,
chikane, tilråb, diskrimination eller forulempelse pga. deres seksuelle orientering
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Livsstilsfaktorer (blandt
selvidentificerede hetero-, homo- og
biseksuelle)
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Tobaksrygning
”Ryger du tobak dagligt?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,5% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 62.398 respondenter svarede 15,2%, at de røg tobak dagligt. Andelen
blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der ryger tobak dagligt, ses i
Tabel 10.23.

Tabel 10.23. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der ryger
tobak dagligt
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

Procent
(vægtet)
15,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
62.398

15,5
25,4
29,1

1
1,77
2,14

(reference)
(1,40-2,23)
(1,73-2,65)

26.701
949
484

14,1
24,8
27,3

1
1,84
2,13

(reference)
(1,37-2,47)
(1,82-2,50)

29.822
623
1.001

Forekomst: I alt angiver en andel på 15,2% af befolkningen, at de ryger tobak dagligt.
Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,77) og markant større
blandt biseksuelle mænd (OR=2,14) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt
homoseksuelle kvinder (OR=1,84) og markant større blandt biseksuelle kvinder (OR=2,13) end
blandt heteroseksuelle kvinder.
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Alkoholforbrug
”Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor mange genstande alkohol har du da i gennemsnit
drukket om ugen?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,1% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 62.023 respondenter havde 5,0% det seneste år drukket mere end
Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol (21 genstande pr. uge for mænd, 14
genstande pr. uge for kvinder). Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og
biseksuelle, der det seneste år har drukket mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse
af alkohol, ses i Tabel 10.24.

Tabel 10.24. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har
drukket mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol
(seneste år)
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd

Procent
(vægtet)
5,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

5,7
6,3
8,1

1
1,31
1,74

(reference)
(0,88-1,94)
(1,23-2,47)

Antal
respondenter
62.023
26.643
946
476

Heteroseksuelle kvinder
4,4
1
(reference)
29.571
Homoseksuelle kvinder
7,4
2,49
(1,52-4,06)
622
Biseksuelle kvinder
6,2
2,04
(1,51-2,76)
988
Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol er defineret som 21 genstande pr. uge for mænd og 14
genstande pr. uge for kvinder.

Forekomst: I alt angiver en andel på 5,0% af befolkningen, at de har drukket mere alkohol end
Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse inden for det seneste år.
Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,31) og biseksuelle mænd
(OR=1,74) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt homoseksuelle
kvinder (OR=2,49) og biseksuelle kvinder (OR=2,04) end blandt heteroseksuelle kvinder.
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Hashforbrug (seneste år)
”Har du nogensinde indtaget hash (fx røget eller spist det)?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,4% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 62.441 respondenter havde 7,6% indtaget hash inden for det seneste år.
Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har indtaget hash
inden for det seneste år, ses i Tabel 10.25.

Tabel 10.25. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har
indtaget hash (seneste år)
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

Procent
(vægtet)
7,6

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
62.441

9,9
18,6
17,8

1
1,67
1,45

(reference)
(1,24-2,24)
(1,09-1,94)

26.715
949
487

4,6
11,8
22,7

1
2,09
3,08

(reference)
(1,33-3,30)
(2,56-3,70)

29.834
625
1.006

Forekomst: I alt angiver en andel på 7,6% af befolkningen, at de har indtaget hash inden for det
seneste år.
Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,67) og biseksuelle mænd
(OR=1,45) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt homoseksuelle
kvinder (OR=2,09) og biseksuelle kvinder (OR=3,08) end blandt heteroseksuelle kvinder.
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Forbrug af euforiserende/hallucinerende stoffer (seneste år)
”Har du nogensinde indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer (fx speed, kokain, ice, ecstasy,
svampe, LSD eller khat)?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,3% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 62.529 respondenter havde 2,7% brugt euforiserende eller
hallucinerende stoffer inden for det seneste år. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle,
homoseksuelle og biseksuelle, der har indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer inden for det
seneste år, ses i Tabel 10.26.

Tabel 10.26. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har
indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer (seneste år)
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

Procent
(vægtet)
2,7

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
62.529

3,9
9,3
9,1

1
1,88
1,79

(reference)
(1,29-2,75)
(1,24-2,58)

26.751
951
484

1,1
4,2
8,4

1
2,82
4,24

(reference)
(1,43-5,53)
(3,22-5,58)

29.887
624
1.006

Forekomst: I alt angiver en andel på 2,7% af befolkningen, at de har indtaget euforiserende eller
hallucinerende stoffer inden for det seneste år.
Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,88) og biseksuelle mænd
(OR=1,79) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt homoseksuelle
kvinder (OR=2,82) og biseksuelle kvinder (OR=4,24) end blandt heteroseksuelle kvinder.

681

Svær overvægt
”Hvor høj er du (uden sko)?”
”Hvor meget vejer du aktuelt (uden tøj)?”
Disse spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,5% ”Ved
ikke” på ét eller begge spørgsmål, og blandt de resterende 62.374 respondenter var 16,1% svært
overvægtige (BMI ≥30). Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og
biseksuelle, der er svært overvægtige, ses i Tabel 10.27.

Tabel 10.27. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der er
svært overvægtige (BMI ≥30)
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

Procent
(vægtet)
16,1

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
62.374

15,6
8,8
23,8

1
0,55
1,90

(reference)
(0,39-0,77)
(1,51-2,39)

26.729
948
481

16,3
23,2
19,5

1
1,54
1,56

(reference)
(1,14-2,06)
(1,31-1,86)

29.788
626
999

Forekomst: En andel på i alt 16,1% af befolkningen er svært overvægtige (BMI ≥30).
Seksuel identitet: Andelen er mindre blandt homoseksuelle mænd (OR=0,55) og større blandt
biseksuelle mænd (OR=1,90) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt
homoseksuelle kvinder (OR=1,54) og biseksuelle kvinder (OR=1,56) end blandt heteroseksuelle
kvinder.
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Mindre end en halv times fysisk aktivitet om ugen
”På en typisk uge, hvor meget tid bruger du i alt på moderat og hård fysisk aktivitet, hvor du kan
mærke pulsen og vejrtrækningen øges (det kan fx være rask gang, cykling som transport eller motion,
tungt havearbejde, løb eller motionsidræt)? Medtag kun aktiviteter, der varer i mindst 10 minutter.”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf var 20,8% fysisk
aktive i mindre end en halv time om ugen. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle,
homoseksuelle og biseksuelle, der er fysisk aktive i mindre end en halv time om ugen, ses i Tabel 10.28.

Tabel 10.28. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der er
fysisk aktive i mindre end en halv time om ugen
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

Procent
(vægtet)
20,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
62.675

19,6
23,4
30,5

1
1,26
1,87

(reference)
(1,00-1,60)
(1,52-2,30)

26.825
951
487

21,1
25,1
25,8

1
1,17
1,30

(reference)
(0,88-1,55)
(1,11-1,52)

29.936
626
1.013

Forekomst: I alt angiver en andel på 20,8% af befolkningen, at de er fysisk aktive mindre end en halv
time om ugen.
Seksuel identitet: Andelen er større blandt biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd
(OR=1,87). Andelen er større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder
(OR=1,30).
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Amylnitrit (”poppers”) og chemsex
”Har du nogensinde brugt amylnitrit (”poppers”) for at forbedre dit sexliv?”
”Har du nogensinde indtaget stoffer for at fremme lysten, intensiteten eller præstationen i forbindelse
med sex? Der tænkes ikke på alkohol eller receptpligtig medicin.”
”Hvilke stoffer var der tale om?”
Det første spørgsmål om amylnitrit (”poppers”) blev undervejs i dataindsamlingen erstattet med det andet,
bredere spørgsmål, som foruden indtagelse af amylnitrit også spurgte til indtagelse af en række andre
stoffer for at fremme lysten, intensiteten eller præstationen i forbindelse med sex. Spørgsmålene om
amylnitrit blev stillet til i alt 1.256 selvidentificerede homo- og biseksuelle mandlige respondenter, som
oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Heraf svarede 0,5% ”Ved ikke”, og blandt de
resterende 1.249 respondenter havde 23,7% nogensinde indtaget amylnitrit. Spørgsmålene om andre
stoffer end amylnitrit blev stillet til 310 selvidentificerede homo- og biseksuelle mandlige respondenter,
som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Heraf svarede mellem 0,1% og 4,1% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende mellem 296 og 308 respondenter havde mellem 1,6% og 17,3% nogensinde
indtaget andre stoffer end amylnitrit for at fremme lysten, intensiteten eller præstationen i forbindelse
med sex. Andelen, der har indtaget de forskellige stoffer inden for det seneste år eller for mere end et år
siden, ses i Figur 10.33.
Figur 10.33. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der har indtaget
forskellige stoffer for at fremme lysten, intensiteten eller præstationen i forbindelse med sex
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Fysiske helbredsproblemer (blandt
selvidentificerede hetero-, homo- og
biseksuelle)
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Dårligt selvvurderet helbred
”Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 5,8%, at
deres helbred var dårligt eller særdeles dårligt. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle,
homoseksuelle og biseksuelle, der har et dårligt eller særdeles dårligt selvvurderet helbred, ses i Tabel
10.29.

Tabel 10.29. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har
et dårligt eller særdeles dårligt selvvurderet helbred
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

Procent
(vægtet)
5,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
62.675

5,0
7,4
9,9

1
1,72
2,41

(reference)
(1,19-2,48)
(1,73-3,36)

26.825
951
487

6,0
10,1
8,7

1
2,00
2,10

(reference)
(1,30-3,08)
(1,65-2,69)

29.936
626
1.013

Forekomst: I alt angiver en andel på 5,8% af befolkningen, at de vurderer deres helbred som dårligt
eller særdeles dårligt.
Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,72) og markant større
blandt biseksuelle mænd (OR=2,41) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større
blandt homoseksuelle kvinder (OR=2,00) og biseksuelle kvinder (OR=2,10) end blandt
heteroseksuelle kvinder.
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Varig fysisk funktionsnedsættelse
”Har du en varig fysisk funktionsnedsættelse (et handicap), der begrænser dig væsentligt i din
hverdag?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 2,6% ”Ved
ikke”. Blandt de resterende 61.113 respondenter svarede 3,7%, 2,5% og 1,2%, at de havde hhv. et
bevægelseshandicap, et hørehandicap eller et synshandicap. Andelen blandt selvidentificerede
heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har et bevægelseshandicap, et hørehandicap eller
et synshandicap, ses i Tabel 10.30-Tabel 10.32.

Tabel 10.30. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har
et bevægelseshandicap
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

Procent
(vægtet)
3,7

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
61.113

3,3
3,1
3,5

1
1,21
1,41

(reference)
(0,72-2,05)
(0,84-2,37)

26.240
932
472

3,7
4,5
2,2

1
1,86
1,16

(reference)
(0,97-3,57)
(0,73-1,85)

29.202
612
975

Tabel 10.31. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har
et hørehandicap
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

Procent
(vægtet)
2,5

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
61.113

2,8
1,9
2,6

1
1,02
1,53

(reference)
(0,49-2,09)
(0,84-2,76)

26.240
932
472

1,9
0,8
1,5

1
0,84
2,06

(reference)
(0,16-4,39)
(1,14-3,73)

29.202
612
975

Tabel 10.32. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har
et synshandicap
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

Procent
(vægtet)
1,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
61.113

1,2
0,9
1,4

1
0,87
1,28

(reference)
(0,35-2,16)
(0,50-3,25)

26.240
932
472

1,0
1,9
3,6

1
3,06
5,23

(reference)
(0,97-9,60)
(3,37-8,13)

29.202
612
975

Forekomst: I alt angiver en andel på mellem 1,2% og 3,7% af befolkningen at have en varig fysisk
funktionsnedsættelse.
Seksuel identitet: Andelen med hørehandicap er markant større blandt biseksuelle kvinder end
blandt heteroseksuelle kvinder (OR=2,06). Andelen med synshandicap er markant større blandt
biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=5,23).
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Behandling for fysisk sygdom
”Har du nogensinde været under lægebehandling for en længerevarende eller alvorlig fysisk sygdom?”
”Hvilke af følgende sygdomme er/var der tale om?”
”Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for [den pågældende sygdom]?”
Det første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Af disse var der
61.502 respondenter, som svarede konkret på, om de havde eller havde haft én eller flere af 27
forskellige fysiske sygdomme og kunne angive, hvornår de sidst havde fået behandling af en læge for
den eller de pågældende sygdomme. Heraf havde 16,9% fået lægebehandling for en fysisk sygdom
inden for det seneste år. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og
biseksuelle, der har fået lægebehandling for en fysisk sygdom det seneste år, ses i Tabel 10.33.

Tabel 10.33. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har
fået lægebehandling for en længerevarende eller alvorlig fysisk sygdom
(seneste år)
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

Procent
(vægtet)
16,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
61.502

15,1
17,6
15,1

1
1,62
1,37

(reference)
(1,25-2,10)
(1,04-1,79)

26.373
934
478

18,4
15,1
16,2

1
1,03
1,39

(reference)
(0,74-1,44)
(1,15-1,68)

29.407
620
979

Forekomst: I alt angiver en andel på 16,9% af befolkningen, at de har fået lægebehandling for en
længerevarende eller alvorlig fysisk sygdom inden for det seneste år.
Seksuel identitet: Efter justering for køn og alder er andelen større blandt homoseksuelle mænd
(OR=1,62) og biseksuelle mænd (OR=1,37) end blandt heteroseksuelle mænd, og større blandt
biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=1,39).
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Positiv hiv-test
”Er du nogensinde blevet testet for hiv?”
”Er du nogensinde blevet testet positiv for hiv?”
Det første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 2,8%
”Ved ikke”. Det andet spørgsmål blev stillet til 19.898 respondenter, som oplyste, at de nogensinde var
blevet testet for hiv. Heraf svarede 0,1% ”Ved ikke”. Blandt de i alt 60.807 respondenter, som vidste,
om de var blevet hiv-testet og kendte svaret på en eventuel test, var 0,09% blevet testet hiv-positive.
Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der er testet hivpositive, ses i Tabel 10.34.

Tabel 10.34. Andel, der er hiv-positive

Procent
(vægtet)
0,09

Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
60.807

0,03
7,54
0,05

1
347
2,23

(reference)
(157-768)
(0,46-10,8)

26.158
949
481

0,03
0,0
0,0

1
-

(reference)
-

28.888
612
980

Figur 10.34. Andel blandt selvidentificerede heteroseksuelle,
homoseksuelle og biseksuelle, der er testet positive for hiv

Forekomst: I alt angiver en andel på 0,09% af befolkningen, at de er testet positive for hiv.
Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (7,5% v 0,03%, OR=347)
og blandt biseksuelle mænd (0,05% v 0,03%, OR=2,23) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen
er 0,03% blandt heteroseksuelle kvinder. Ingen af undersøgelsens homoseksuelle eller biseksuelle
kvinder svarede, at de var testet positive for hiv.

691

Brug af forebyggende hiv-medicin ved sex med en muligt hiv-smittet person
”Har du nogensinde taget medicin mod hiv umiddelbart efter ubeskyttet sex med en muligt hiv-smittet
person (PEP)?”
”Har du nogensinde taget medicin mod hiv, inden du havde sex med en muligt hiv-smittet person
(PrEP)?”
Disse spørgsmål blev stillet til 858 hiv-testede mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig
som homo- eller biseksuelle, og at de var hiv-negative. Heraf svarede 0,3% ”Ved ikke” på ét eller begge
spørgsmål. Andelen af de resterende 857 selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, som nogensinde
har taget hiv-medicin efter sex med en muligt hiv-smittet person (PEP), ses i Figur 10.35, og andelen, som
nogensinde har taget hiv-medicin inden sex med en muligt hiv-smittet person (PrEP), ses i Figur 10.36.
Figur 10.35. Andel af hiv-negative selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd,
som nogensinde har taget forebyggende hiv-medicin efter sex med en muligt hiv-smittet person (PEP).

Figur 10.36. Andel af hiv-negative selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd,
som nogensinde har taget forebyggende hiv-medicin inden sex med en muligt hiv-smittet person (PrEP).
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Psykiske problemer (blandt
selvidentificerede hetero-, homo- og
biseksuelle)
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Ensomhed
”Hvor ofte føler du dig ensom?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf svarede 0,2% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 30.809 respondenter følte 29,3% sig af og til, ofte eller altid ensomme.
Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der af og til, ofte eller
altid føler sig ensomme, ses i Tabel 10.35.

Tabel 10.35. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der af og
til, ofte eller altid føler sig ensomme
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

Procent
(vægtet)
29,3

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
30.809

24,1
45,8
43,9

1
2,33
2,15

(reference)
(1,74-3,12)
(1,63-2,83)

13.243
454
246

32,5
42,2
59,2

1
1,29
2,12

(reference)
(0,91-1,83)
(1,74-2,60)

14.633
308
503

Forekomst: I alt angiver en andel på 29,3% af befolkningen, at de af og til, ofte eller altid føler sig
ensomme.
Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=2,33) og biseksuelle
mænd (OR=2,15) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt biseksuelle
kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=2,12).
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Angst
”Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du …”
”… følt dig nervøs, ængstelig eller anspændt?”
”… ikke kunnet holde op med at bekymre dig eller ikke kunnet styre din bekymring?”
”… bekymret dig for meget om alt muligt?”
”… haft svært ved at slappe af?”
”… været så rastløs, at du har haft svært ved at sidde stille?”
”… haft let ved at blive sur eller irritabel?”
”… været bange, som om noget frygteligt kunne ske?”
Disse syv spørgsmål, der tilsammen udgør screeningsinstrumentet Generalized Anxiety Disorder 7-item
scale (GAD-7), blev stillet til en uselekteret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf havde 26,0% tegn på
mild til svær angst. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle,
der har tegn på mild til svær angst, ses i Tabel 10.36.

Tabel 10.36. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har
tegn på angst* (seneste 14 dage)
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
*Mild til svær angst: GAD-7 score ≥5.

Procent
(vægtet)
26,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
30.867

20,5
34,3
41,8

1
1,71
2,39

(reference)
(1,26-2,32)
(1,80-3,16)

13.268
454
246

29,6
41,3
58,5

1
1,34
2,10

(reference)
(0,95-1,90)
(1,72-2,57)

14.654
309
505

Forekomst: I alt har en andel på 26,0% af befolkningen haft tegn på angst (GAD-7 score ≥5) inden for
de seneste 14 dage.
Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,71) og markant større
blandt biseksuelle mænd (OR=2,39) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større
blandt biseksuelle kvinder (OR=2,10) end blandt heteroseksuelle kvinder.
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Depression
”Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du følt lille interesse i eller glæde ved at gøre ting?”
”Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du følt dig nedtrykt, håbløs eller været deprimeret?”
Disse to spørgsmål, der tilsammen udgør screeningsinstrumentet Patient Health Questionnaire 2 (PHQ2), blev stillet til en uselekteret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf havde 15,4% haft tegn på
depression inden for de seneste 14 dage. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle,
homoseksuelle og biseksuelle, der har tegn på depression, ses i Tabel 10.37.

Tabel 10.37. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har
tegn på depression* (seneste 14 dage)
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder
*Tegn på depression: PHQ-2 score ≥3.

Procent
(vægtet)
15,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
30.867

12,7
7,6
20,5

1
0,51
1,60

(reference)
(0,30-0,89)
(1,13-2,26)

13.268
454
246

16,6
15,8
31,3

1
0,93
1,84

(reference)
(0,59-1,48)
(1,48-2,28)

14.654
309
505

Forekomst: I alt har en andel på 15,4% af befolkningen haft tegn på depression (PHQ-2 score ≥3)
inden for de seneste 14 dage.
Seksuel identitet: Andelen er mindre blandt homoseksuelle mænd (OR=0,51) og større blandt
biseksuelle mænd (OR=1,60) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt
biseksuelle kvinder (OR=1,84) end blandt heteroseksuelle kvinder.
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Selvskade
”Har du nogensinde skadet dig selv med vilje uden at ville tage dit eget liv (fx ved at skære, slå eller
brænde dig selv)?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,5% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 62.383 respondenter havde 7,9% nogensinde skadet sig selv med vilje.
Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der nogensinde har
skadet sig selv med vilje, ses i Tabel 10.38.

Tabel 10.38. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der
nogensinde har skadet sig selv med vilje
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

Procent
(vægtet)
7,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
62.383

5,2
11,1
23,4

1
1,81
4,61

(reference)
(1,28-2,56)
(3,56-5,96)

26.732
946
483

8,8
25,7
44,9

1
2,61
4,63

(reference)
(1,88-3,64)
(3,98-5,39)

29.797
624
997

Forekomst: I alt angiver en andel på 7,9% af befolkningen, at de har prøvet at skade sig selv med
vilje uden at ville tage deres eget liv.
Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,81) og markant større
blandt biseksuelle mænd (OR=4,61) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større
blandt homoseksuelle kvinder (OR=2,61) og biseksuelle kvinder (OR=4,63) end blandt
heteroseksuelle kvinder.
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Selvmordstanker
”Har du nogensinde overvejet at tage dit eget liv (også selvom du ikke ville gøre det)?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,8% ”Ved
ikke”, og blandt de resterende 61.599 respondenter havde 24,0% nogensinde haft selvmordstanker.
Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der nogensinde har
haft selvmordstanker, ses i Tabel 10.39.

Tabel 10.39. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der
nogensinde har haft selvmordstanker
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

Procent
(vægtet)
24,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
61.599

21,3
44,5
50,7

1
2,58
3,34

(reference)
(2,10-3,18)
(2,74-4,07)

26.392
932
476

24,6
43,8
62,7

1
1,90
3,74

(reference)
(1,49-2,41)
(3,24-4,31)

29.430
620
995

Forekomst: I alt angiver en andel på 24,0% af befolkningen, at de nogensinde har haft
selvmordstanker.
Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=2,58) og biseksuelle
mænd (OR=3,34) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt homoseksuelle
kvinder (OR=1,90) og markant større blandt biseksuelle kvinder (OR=3,74) end blandt
heteroseksuelle kvinder.

700

Selvmordsforsøg
”Har du nogensinde overvejet at tage dit eget liv (også selvom du ikke ville gøre det)?”
”Har du nogensinde forsøgt at tage dit eget liv?”
Det første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,8%
”Ved ikke”. Det andet spørgsmål blev stillet til 14.924 respondenter, som oplyste, at de nogensinde
havde haft selvmordstanker. Heraf svarede 1,5% ”Ved ikke”. Blandt de i alt 61.385 respondenter, som
ikke havde svaret ”Ved ikke” på ét eller begge spørgsmål, havde 3,4% nogensinde forsøgt at tage deres
eget liv. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der
nogensinde har forsøgt at begå selvmord, ses i Tabel 10.40.

Tabel 10.40. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der
nogensinde har forsøgt at begå selvmord
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

Procent
(vægtet)
3,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
61.385

2,3
7,0
13,1

1
2,90
5,78

(reference)
(1,93-4,35)
(4,23-7,89)

26.338
930
469

3,7
10,5
18,4

1
2,61
4,72

(reference)
(1,72-3,97)
(3,90-5,70)

29.318
618
978

Forekomst: I alt angiver en andel på 3,4% af befolkningen, at de nogensinde har forsøgt at begå
selvmord.
Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=2,90) og biseksuelle
mænd (OR=5,78) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt
homoseksuelle kvinder (OR=2,61) og biseksuelle kvinder (OR=4,72) end blandt heteroseksuelle
kvinder.

701

Behandling for et psykisk problem
”Har du nogensinde fået behandling hos en læge, psykolog eller lignende for et psykisk problem?”
”Hvornår har du sidst fået behandling af en læge, psykolog eller lignende for ét eller flere af følgende
psykiske problemer?”
Det første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter. Af disse var der
61.897 respondenter, som svarede konkret på, om de havde eller havde haft ét eller flere af 16
forskellige psykiske problemer og kunne angive, hvornår de sidst havde fået behandling af en læge,
psykolog eller lignende for det pågældende psykiske problem. Heraf havde 10,3% fået behandling for et
psykisk problem inden for det seneste år. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle,
homoseksuelle og biseksuelle, der har fået behandling for et psykisk problem det seneste år, ses i Tabel
10.41.

Tabel 10.41. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, har fået
behandling for et psykisk problem (seneste år)
Total
Seksuel identitet (selvoplyst)
Heteroseksuelle mænd
Homoseksuelle mænd
Biseksuelle mænd
Heteroseksuelle kvinder
Homoseksuelle kvinder
Biseksuelle kvinder

Procent
(vægtet)
10,3

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
61.897

6,6
13,7
17,5

1
1,91
2,57

(reference)
(1,42-2,59)
(1,98-3,35)

26.557
940
483

12,9
24,7
37,1

1
1,74
2,98

(reference)
(1,32-2,30)
(2,58-3,45)

29.541
616
999

Forekomst: I alt angiver en andel på 10,3% af befolkningen, at de har fået behandling for et psykisk
problem inden for det seneste år.
Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,91) og markant større
blandt biseksuelle mænd (OR=2,57) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt
homoseksuelle kvinder (OR=1,74) og markant større blandt biseksuelle kvinder (OR=2,98) end
blandt heteroseksuelle kvinder.
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KAPITEL 11
Seksualitet, livsstil, helbred og problemer
med åbenhed og diskrimination blandt
transkønnede og nonbinære
Den foreliggende viden om transkønnede og nonbinære danskeres seksuelle verdner er uhyre begrænset,
og der savnes i endnu højere grad end for homo- og biseksuelle personers vedkommende solide
forskningsdata vedrørende personer med en ikke-ciskønnet kønsidentitet. Den videnskabelige litteratur har
afsløret fysiske, psykosociale og seksuelle sundheds- og trivselsudfordringer blandt LGBT-personer som
helhed, men vores indsigt i de mere generelle aspekter af ikke-ciskønnede menneskers seksualitet –
herunder deres seksuelle lyster, erfaringer og aktuelle adfærd – er tæt på ikke-eksisterende.
I kapitel 3-9 er resultaterne i mange tilfælde præsenteret på en måde, som belyser eventuelle forskelle
mellem respondenter med forskellig kønsidentitet. I dette kapitel rettes der et mere direkte fokus mod
udvalgte dimensioner af transkønnede og nonbinære personers seksuelle liv og trivsel.
Kapitlet præsenterer først en basal seksuel erfarings- og adfærdsprofil for undersøgelsens transkønnede og
nonbinære respondenter, og derefter følger data vedrørende problemer med åbenhed om ikke at være
cisperson samt erfaringer med mobning, chikane, diskrimination og forulempelser relateret til
respondenternes kønsidentitet. Afslutningsvis belyses forekomsten af en række forskellige livsstilsfaktorer
samt fysiske og psykiske sundhedsudfordringer blandt transkønnede og nonbinære respondenter.
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Seksuelle erfaringer med andre (blandt
transkønnede og nonbinære)
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Seksuelle erfaringer med andre blandt transkønnede og nonbinære
”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex
mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”
Dette spørgsmål blev stillet til 152 transmænd, 118 transkvinder, 75 nonbinære mænd og 219 nonbinære
kvinder. Heraf svarede hhv. 1,3%, 0,5%, 1,5%, og 2,5% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende
150 transmænd, 115 transkvinder, 74 nonbinære mænd og 215 nonbinære kvinder ses i Figur 11.01.
Figur 11.01. Svarfordeling: Seksuelle erfaringer med andre blandt transkønnede og nonbinære

Forekomst: Næsten halvdelen af transmænd (48%) har overvejende eller udelukkende haft kvindelige
sexpartnere, mens knap en fjerdedel (24%) overvejende eller udelukkende har haft mandlige
sexpartnere. Godt en tredjedel af transkvinder (36%) har overvejende eller udelukkende haft mandlige
sexpartnere, mens 41% overvejende eller udelukkende har haft kvindelige sexpartnere.
Det store flertal af nonbinære mænd har overvejende eller udelukkende haft kvindelige sexpartnere
(75%), mens det store flertal af nonbinære kvinder overvejende eller udelukkende har haft mandlige
sexpartnere (69%). Mellem 10% og 18% af transkønnede og nonbinære har ikke haft sex med andre.
Dette gælder især transmænd og nonbinære kvinder.
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Tabel 11.01. Andel af transkønnede og nonbinære, der ikke haft seksuelle
erfaringer med andre
Procent
(vægtet)

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for tildelt køn ved
fødslen og alder)

Antal
respondenter

Total

14,9

Køn tildelt ved fødslen (selvoplyst)
Hankøn (dreng)
Hunkøn (pige)

9,9
17,5

0,63
1

(0,32-1,23)
(reference)

189
365

Alder (CPR-baseret)
15-34 år
35-54 år
≥55 år

20,8
5,7
2,0

4,38
1
0,34

(1,66-11,5)
(reference)
(0,05-2,20)

318
134
102

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

16,8
20,1
5,7
15,8
16,6

1
1,21
0,31
1,02
1,25

(reference)
(0,54-2,72)
(0,11-0,86)
(0,48-2,15)
(0,51-3,08)

188
85
105
114
62

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

18,4
1,5
0,0
-

6,66
1
-

(0,79-56,2)
(reference)
-

374
92
74
14

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

2,2
26,6

1
16,2

(reference)
(6,08-43,4)

274
269

Kønsidentitet (selvoplyst)
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

10,0
9,7

1
1,11

(reference)
(0,33-3,76)

115
74

17,8
17,2

1
1,47

(reference)
(0,77-2,78)

150
215

Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
Blandt alle transkønnede og nonbinære.
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Ingen seksuelle erfaringer med andre blandt transkønnede og nonbinære
”Siden du fyldte 15, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex mener vi
vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”
Dette spørgsmål blev stillet til 152 transmænd, 118 transkvinder, 75 nonbinære mænd og 219 nonbinære
kvinder. Heraf svarede hhv. 1,3%, 0,5%, 1,5%, og 2,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 150 transmænd,
115 transkvinder, 74 nonbinære mænd og 215 nonbinære kvinder svarede hhv. 17,8%, 10,0%, 9,7%, og
17,2%, at de aldrig havde haft sex med andre. Aldersfordelingen ses i Figur 11.02.
Figur 11.02. Andel af transkønnede og nonbinære i forskellige aldersgrupper,
der ikke har seksuelle erfaringer med andre

Forekomst: I alt angiver en andel på 14,9% af
transkønnede og nonbinære, at de ikke har
seksuelle erfaringer med andre.
Tildelt køn og alder: Der ses ingen sikker forskel
mellem personer tildelt hankøn og hunkøn ved
fødslen. Andelen er markant større blandt 15-34årige (20,8%) og markant mindre blandt ≥55-årige
(2,0%) end blandt 35-54-årige (5,7%).
Bopælsregion: Efter justering for tildelt køn og
alder ses der ingen sikre regionale forskelle.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for
tildelt køn og alder ses der ingen sikre forskelle
mellem ugifte og gifte/registrerede personer.
Andelen er markant større blandt singler end
blandt personer i fast parforhold (OR=16,2).
Kønsidentitet: Der ses ingen forskelle mellem
transkvinder og nonbinære mænd eller mellem
transmænd og nonbinære kvinder.
Sammenligning med ciskønnede: Andelen, der
ikke har seksuelle erfaringer med andre, er 6,1%
for cismænd, mens den er 10,0% for transkvinder
og 9,7% for nonbinære mænd. Andelen er 5,2% for
ciskvinder, mens den er 17,8% for transmænd og
17,2% for nonbinære kvinder.
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Seksuel debut med andre (blandt
transkønnede og nonbinære)
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Tabel 11.02. Andel af transkønnede og nonbinære, der har haft seksuel debut
inden 15-årsalderen
Procent
(vægtet)

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for tildelt køn ved
fødslen og alder)

Antal
respondenter

Total

26,0

Køn tildelt ved fødslen (selvoplyst)
Hankøn (dreng)
Hunkøn (pige)

24,1
27,0

0,95
1

(0,58-1,58)
(reference)

173
305

Alder (CPR-baseret)
15-34 år
35-54 år
≥55 år

29,5
27,0
12,8

1,13
1
0,40

(0,65-1,96)
(reference)
(0,18-0,90)

249
129
100

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

23,3
39,6
26,2
20,5
24,6

1
2,09
1,24
0,94
1,19

(reference)
(1,03-4,24)
(0,64-2,39)
(0,47-1,90)
(0,50-2,85)

163
70
99
96
50

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

27,7
23,0
20,5
-

0,85
1
0,92
-

(0,38-1,91)
(reference)
(0,36-2,36)
-

299
91
74
14

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

30,1
22,6

1
0,67

(reference)
(0,41-1,09)

268
199

Kønsidentitet (selvoplyst)
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

23,7
24,6

1
1,16

(reference)
(0,49-2,74)

104
69

(reference)
(0,74-2,43)

123
182

Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
26,6
1
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
27,3
1,34
Blandt transkønnede og nonbinære, der nogensinde har haft sex med andre.
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Debutalder ved sex med en anden person blandt transkønnede og nonbinære
”Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en pige/kvinde? Med sex mener vi vaginalt samleje,
oralsex, analsex eller håndsex.”
”Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en dreng/mand? Med sex mener vi vaginalt samleje,
oralsex, analsex eller håndsex.”
Disse spørgsmål blev stillet til 123 transmænd, 106 transkvinder, 69 nonbinære mænd og 182 nonbinære
kvinder, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med andre. Heraf svarede hhv. 0,0%, 3,7%, 0,0% og
0,0% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 123 transmænd, 104 transkvinder, 69 nonbinære
mænd og 182 nonbinære kvinder ses i Figur 11.03.
Figur 11.03. Svarfordeling: Seksuel debutalder blandt transkønnede og nonbinære

Forekomst: I alt angiver en andel på 26,0% af
transkønnede og nonbinære, der nogensinde har
haft sex med andre, at de havde seksuel debut
inden de fyldte 15 år. Omkring 5% af transmænd og
nonbinære kvinder og omkring 2% af transkvinder
og nonbinære mænd var under 12 år, da de
debuterede seksuelt.
Tildelt køn og alder: Der ses ingen sikker forskel
mellem personer tildelt hankøn og hunkøn ved
fødslen. Andelen er markant mindre blandt ≥55årige (12,8%) end blandt 35-54-årige (27,0%).
Bopælsregion: Andelen er markant større blandt
personer i Region Sjælland end blandt personer i
Region Hovedstaden (OR=2,09).
Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle
mellem personer i forskellige civilstandsgrupper
eller mellem singler og personer i fast parforhold.
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Kønsidentitet: Der ses ingen forskelle mellem
transkvinder og nonbinære mænd eller mellem
transmænd og nonbinære kvinder.
Sammenligning med ciskønnede: Andelen med
heteroseksuel erfaring, som har haft seksuel
debut med en person af det andet køn før 15årsalderen, er 13,7% blandt cismænd og 14,6%
blandt ciskvinder. Andelen med homoseksuel
erfaring, som har haft seksuel debut med en
person af samme køn før 15-årsalderen, er 24,0%
blandt cismænd og 12,1% blandt ciskvinder.
Andelen, der har haft seksuel debut inden 15årsalderen, er 26,6% blandt transmænd, 23,7%
blandt transkvinder, 24,6% blandt nonbinære
mænd og 27,3% blandt nonbinære kvinder.
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Antal sexpartnere (blandt transkønnede
og nonbinære)
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Antal kvindelige sexpartnere blandt transkønnede og nonbinære
”Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af hele dit liv?”
Dette spørgsmål blev stillet til 102 transmænd, 89 transkvinder, 64 nonbinære mænd og 92 nonbinære
kvinder, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Heraf svarede hhv. 1,8%, 2,7%, 3,2%
og 1,7% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 100 transmænd, 86 transkvinder, 62 nonbinære
mænd og 90 nonbinære kvinder ses i Figur 11.04.
Figur 11.04. Svarfordeling: Antal kvindelige sexpartnere blandt transkønnede og nonbinære

Antal kvindelige sexpartnere blandt transkønnede og nonbinære (seneste år)
”Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af det seneste år?”
Dette spørgsmål blev stillet til 102 transmænd, 89 transkvinder, 64 nonbinære mænd og 92 nonbinære
kvinder, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Heraf svarede hhv. 0,0%, 0,4%, 0,0%
og 0,0% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 102 transmænd, 51 transkvinder, 64 nonbinære
mænd og 92 nonbinære kvinder ses i Figur 11.05.
Figur 11.05. Svarfordeling: Antal kvindelige sexpartnere inden for det seneste år
blandt transkønnede og nonbinære

718

Antal mandlige sexpartnere blandt transkønnede og nonbinære
”Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af hele dit liv?”
Dette spørgsmål blev stillet til 81 transmænd, 70 transkvinder, 25 nonbinære mænd og 166 nonbinære
kvinder, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Heraf svarede hhv. 2,0%, 4,6%, 0,0%
og 3,1% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 79 transmænd, 68 transkvinder, 25 nonbinære
mænd og 160 nonbinære kvinder ses i Figur 11.06.
Figur 11.06. Svarfordeling: Antal mandlige sexpartnere blandt transkønnede og nonbinære

Antal mandlige sexpartnere blandt transkønnede og nonbinære (seneste år)
”Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af det seneste år?”
Dette spørgsmål blev stillet til 81 transmænd, 70 transkvinder, 25 nonbinære mænd og 166 nonbinære
kvinder, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Heraf svarede ingen af
respondenterne ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de 81 transmænd, 70 transkvinder, 25 nonbinære
mænd og 166 nonbinære kvinder ses i Figur 11.07.
Figur 11.07. Svarfordeling: Antal mandlige sexpartnere inden for det seneste år blandt transkønnede og
nonbinære
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Seneste seksuelle aktivitet med andre
(blandt transkønnede og nonbinære)
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Antal gange sex med andre blandt transkønnede og nonbinære (seneste fire uger)
”Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en pige/kvinde? Sex med både faste
og ikke-faste partnere medregnes.”
”Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en dreng/mand? Sex med både faste
og ikke-faste partnere medregnes.”
Dette spørgsmål blev stillet til 98 transmænd, 68 transkvinder, 49 nonbinære mænd og 145 nonbinære
kvinder, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. Heraf svarede hhv. 7,0%,
1,4%, 0,0% og 2,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 93 transmænd, 67 transkvinder, 49
nonbinære mænd og 142 nonbinære kvinder ses i Figur 11.08.
Figur 11.08. Svarfordeling: Antal gange sex med en mand
inden for de seneste fire uger blandt transkønnede og nonbinære
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Tabel 11.03. Andel af transkønnede og nonbinære, der har haft sex med en
anden person (seneste syv dage)
Procent
(vægtet)

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for tildelt køn ved
fødslen og alder)

Antal
respondenter

Total

35,9

Køn tildelt ved fødslen (selvoplyst)
Hankøn (dreng)
Hunkøn (pige)

34,4
36,7

0,97
1

(0,62-1,54)
(reference)

173
304

Alder (CPR-baseret)
15-34 år
35-54 år
≥55 år

39,2
36,7
23,6

1,11
1
0,53

(0,67-1,85)
(reference)
(0,26-1,07)

251
129
97

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

33,9
40,6
33,7
40,5
30,5

1
1,29
1,05
1,46
0,93

(reference)
(0,65-2,54)
(0,57-1,91)
(0,80-2,66)
(0,43-2,03)

162
71
99
95
50

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

36,7
37,3
38,5
-

0,67
1
1,10
-

(0,32-1,37)
(reference)
(0,48-2,55)
-

301
89
74
13

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

55,1
14,2

1
0,12

(reference)
(0,07-0,21)

266
200

Kønsidentitet (selvoplyst)
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

29,1
40,1

1
1,68

(reference)
(0,79-3,59)

105
68

(reference)
(1,52-4,81)

123
181

Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
30,3
1
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
43,2
2,71
Blandt transkønnede og nonbinære, der nogensinde har haft sex med andre.
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Seneste seksuelle aktivitet med en anden person blandt transkønnede og
nonbinære
”Hvornår skete det sidst?”
Den seneste seksuelle aktivitet med en anden person blandt transkønnede og nonbinære respondenter er
opgjort på baggrund af specifikke spørgsmål om, hvornår respondenten sidst havde vaginalt samleje,
oralsex, analsex eller håndsex med en mand eller en kvinde. Disse spørgsmål blev stillet til 123 transmænd,
106 transkvinder, 68 nonbinære mænd og 182 nonbinære kvinder, som oplyste, at de nogensinde havde
haft mindst én af disse typer sex med en mand eller en kvinde. Heraf svarede hhv. 0,0%, 0,3%, 0,0% og
0,7% ”Ved ikke” på alle specifikke spørgsmål om, hvornår de sidst havde haft sex med en mand eller en
kvinde. Svarfordelingen blandt de resterende 123 transmænd, 105 transkvinder, 68 nonbinære mænd og
181 nonbinære kvinder, ses i Figur 11.09.
Figur 11.09. Svarfordeling: Tid siden seneste seksuelle aktivitet
med andre blandt transkønnede og nonbinære

Forekomst: I alt angiver en andel på 35,9% af
transkønnede og nonbinære, der nogensinde har
haft sex med andre, at de har haft sex med en
anden person inden for de seneste syv dage.
Tildelt køn og alder: Der ses ingen sikre forskelle
mellem personer tildelt hankøn og hunkøn ved
fødslen. Der ses ingen sikre aldersforskelle.
Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle
mellem forskellige civilstandskategorier. Andelen
er markant lavere blandt singler end blandt
personer i fast parforhold (OR=0,12).
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt

nonbinære kvinder end blandt transmænd
(OR=2,71).
Sammenligning med ciskønnede: Andelen med
heteroseksuel erfaring, som har haft sex med en
person af det andet køn inden for de seneste syv
dage, er 47,1% blandt cismænd og 43,3% blandt
ciskvinder. Andelen med homoseksuel erfaring,
som har haft sex med en person af det samme køn
inden for de seneste syv dage, er 14,8% blandt
cismænd og 4,5% blandt ciskvinder. Andelen, der
har haft sex med en anden person inden for de
seneste syv dage, er 30,3% blandt transmænd,
29,1% blandt transkvinder, 40,1% blandt nonbinære mænd og 43,2% blandt nonbinære kvinder.
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Problemer med åbenhed og
diskrimination (blandt transkønnede og
nonbinære)
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Tabel 11.04. Andel af transkønnede og nonbinære, der i ringe grad eller slet
ikke kan være så åbne om deres kønsidentitet, som de ønsker
Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for tildelt køn ved
fødslen og alder)

Procent
(vægtet)

Antal
respondenter

Total

35,7

Køn tildelt ved fødslen (selvoplyst)
Hankøn (dreng)
Hunkøn (pige)

28,1
39,7

0,54
1

(0,31-0,93)
(reference)

138
266

Alder (CPR-baseret)
15-34 år
35-54 år
≥55 år

34,5
29,6
53,0

1,25
1
2,68

(0,69-2,25)
(reference)
(1,21-5,96)

241
103
60

Bopælsregion (CPR-baseret)
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

35,3
35,6
27,9
39,9
44,3

1
1,05
0,63
1,06
1,40

(reference)
(0,47-2,36)
(0,30-1,29)
(0,57-1,97)
(0,62-3,15)

147
55
73
84
45

Civilstand (CPR-baseret)
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner

33,3
52,7
36,2
-

0,45
1
0,46
-

(0,20-1,03)
(reference)
(0,17-1,28)
-

277
68
53
6

Aktuel partnerstatus (selvoplyst)
I fast parforhold
Single

36,3
35,4

1
0,98

(reference)
(0,61-1,59)

207
189

Kønsidentitet (selvoplyst)
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

17,0
44,4

1
3,90

(reference)
(1,51-10,1)

93
45

1
1,80

(reference)
(0,98-3,31)

110
156

Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
31,3
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
48,4
Blandt en undergruppe af transkønnede og nonbinære (se tekst).
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Åbenhed om kønsidentitet
”I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig gerne vil, om at være transperson?”
”I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig gerne vil, om at du både opfatter dig som mand og
kvinde?”
”I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig gerne vil, om at du hverken opfatter dig som mand
eller kvinde?”
Disse spørgsmål blev stillet til en undergruppe af transkønnede og nonbinære bestående af 116
transmænd, 96 transkvinder, 55 nonbinære mænd og 193 nonbinære kvinder, for hvem ovenstående
spørgsmål var relevante. Heraf svarede hhv. 6,5%, 2,6%, 18,3% og 22,6% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt
de resterende 110 transmænd, 93 transkvinder, 45 nonbinære mænd og 156 nonbinære kvinder ses i Figur
11.10.
Figur 11.10. Svarfordeling: Åbenhed om kønsidentitet blandt transkønnede og nonbinære

Forekomst: I alt angiver en andel på 35,7% af
transkønnede og nonbinære, at de i ringe grad
eller slet ikke kan være så åbne om deres
kønsidentitet, som de ønsker.
Tildelt køn og alder: Andelen er mindre blandt
personer tildelt hankøn ved fødslen end blandt
personer tildelt hunkøn ved fødslen (28,1% v 39,7,
OR=0,54). Andelen er markant større blandt ≥55årige (53,0%) end blandt 35-54-årige (29,6%).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.
Civilstand og partnerstatus: Efter justering for
tildelt køn og alder ses der ingen sikre forskelle
mellem personer i forskellige civilstandsgrupper
eller mellem singler og personer i fast parforhold.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt
nonbinære mænd end blandt transkvinder
(OR=3,90). En tilsvarende forskel mellem
nonbinære kvinder og transmænd er ikke sikker.
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Mobning, chikane, tilråb, diskrimination og forulempelse pga. kønsidentitet
”Siden du fyldte 15 år, hvor mange gange har du på grund af din kønsidentitet oplevet …”
”… at blive mobbet eller chikaneret?”
”… at blive råbt efter på gaden?”
”… at blive diskrimineret (fx fravalgt eller forbigået i sociale eller arbejdsmæssige sammenhænge)?”
”… at blive fysisk forulempet (fx skubbet, slået eller sparket)?”
”… at blive seksuelt forulempet (fx begramset eller tvunget til sex)?”
Disse fem spørgsmål blev stillet til 151 transmænd, 118 transkvinder, 75 nonbinære mænd og 219
nonbinære kvinder. Heraf svarede mellem 0,0% og 7,3% ”Ved ikke”, undtagen på spørgsmålet om at blive
diskrimineret, hvor andelen blandt transmænd, der svarede ”Ved ikke”, var 16,4%. Andelen blandt de
resterende mellem 127 og 151 transmænd, 108 og 117 transkvinder, 73 og 75 nonbinære mænd og 208 og
213 nonbinære kvinder, som nogensinde har oplevet mobning, chikane, tilråb, diskrimination eller fysisk
eller seksuel forulempelse pga. deres kønsidentitet, ses i Figur 11.11.
Figur 11.11. Andel af transkønnede og nonbinære, der nogensinde har oplevet mobning,
chikane, tilråb, diskrimination eller forulempelse pga. deres kønsidentitet
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Livsstilsfaktorer (blandt ciskønnede,
transkønnede og nonbinære)
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Tobaksrygning
”Ryger du tobak dagligt?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter
udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt 62.959
respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.680 respondenter svarede 15,2%, at
de røg tobak dagligt. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der ryger tobak dagligt,
ses i Tabel 11.05.

Tabel 11.05. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der ryger
tobak dagligt
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
15,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
62.680

15,9
18,4
22,5

1
1,10
1,52

(reference)
(0,63-1,94)
(0,84-2,74)

28.980
118
74

14,4
24,7
26,3

1
1,79
2,02

(reference)
(1,19-2,69)
(1,43-2,85)

32.970
150
219

Forekomst: I alt angiver en andel på 15,2% af befolkningen, at de ryger tobak dagligt.
Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen forskel mellem cismænd, transkvinder og
nonbinære mænd. Andelen er større blandt transmænd (OR=1,79) og markant større blandt
nonbinære kvinder (OR=2,02) end blandt ciskvinder.
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Alkoholforbrug
”Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor mange genstande alkohol har du da i gennemsnit
drukket om ugen?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter
udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt 62.959
respondenter svarede 1,1% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.301 respondenter svarede 5,0%, at
de inden for det seneste år havde drukket mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse
af alkohol (21 genstande pr. uge for mænd, 14 genstande pr. uge for kvinder). Andelen blandt
ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der det seneste år har drukket mere end Sundhedsstyrelsens
højrisikogrænse for indtagelse af alkohol, ses i Tabel 11.06.

Tabel 11.06. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har
drukket mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol
(seneste år)
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
5,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

5,7
5,6
2,6

1
1,24
0,52

(reference)
(0,43-3,57)
(0,13-2,09)

Antal
respondenter
62.301
28.902
115
74

Ciskvinder
4,4
1
(reference)
32.679
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
3,1
1,00
(0,36-2,81)
151
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
5,5
1,45
(0,73-2,87)
214
Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol er defineret som 21 genstande pr. uge for mænd og 14
genstande pr. uge for kvinder. Højrisikogrænsen for indtagelse af alkohol er sat til 21 genstande pr. uge for cismænd,
transkvinder og nonbinære mænd og 14 genstande pr. uge for ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.

Forekomst: I alt angiver en andel på 5,0% af befolkningen, at de har drukket mere alkohol end
Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse inden for det seneste år.
Kønsidentitet: Der ses ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd
eller mellem ciskvinder, transmænd eller nonbinære kvinder.
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Hashforbrug (seneste år)
”Har du nogensinde indtaget hash (fx røget eller spist det)?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter
udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt
62.959 respondenter svarede 0,4% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.721 respondenter svarede
7,6%, at de havde indtaget hash inden for det seneste år. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og
nonbinære, der har indtaget hash inden for det seneste år, ses i Tabel 11.07.

Tabel 11.07. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har
indtaget hash (seneste år)
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
7,6

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
62.721

9,9
13,1
18,5

1
0,80
1,51

(reference)
(0,43-1,51)
(0,73-3,11)

29.003
115
74

5,1
20,7
17,4

1
1,81
2,36

(reference)
(1,14-2,85)
(1,50-3,69)

32.990
152
217

Forekomst: I alt angiver en andel på 7,6% af befolkningen, at de har indtaget hash inden for det
seneste år.
Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder
og nonbinære mænd. Andelen er større blandt transmænd (OR=1,81) og markant større blandt
nonbinære kvinder (OR=2,36) end blandt ciskvinder.
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Forbrug af euforiserende/hallucinerende stoffer (seneste år)
”Har du nogensinde indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer (fx speed, kokain, ice, ecstasy,
svampe, LSD eller khat)?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter
udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt
62.959 respondenter svarede 0,3% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.812 respondenter svarede
2,7%, at de havde indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer inden for det seneste år. Andelen
blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har indtaget euforiserende eller hallucinerende
stoffer inden for det seneste år, ses i Tabel 11.08.

Tabel 11.08. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har
indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer (seneste år)
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
2,7

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
62.812

4,0
11,3
5,3

1
1,81
0,87

(reference)
(0,92-3,54)
(0,30-2,52)

29.037
118
75

1,3
4,2
5,6

1
1,28
2,64

(reference)
(0,53-3,11)
(1,34-5,22)

33.044
151
218

Forekomst: I alt angiver en andel på 2,7% af befolkningen, at de har indtaget euforiserende eller
hallucinerende stoffer inden for det seneste år.
Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder
og nonbinære mænd. Andelen er markant større blandt nonbinære kvinder (OR=2,64) end blandt
ciskvinder.
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Svær overvægt
”Hvor høj er du (uden sko)?”
”Hvor meget vejer du aktuelt (uden tøj)?”
Disse spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter
udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt
62.959 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke” på ét eller begge spørgsmål, og blandt de resterende
62.652 respondenter var 16.1% svært overvægtige (BMI ≥30). Andelen blandt ciskønnede,
transkønnede og nonbinære, der er svært overvægtige, ses i Tabel 11.09.

Tabel 11.09. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der er svært
overvægtige (BMI ≥30)
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
16,1

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
62.652

15,8
16,5
22,4

1
1,24
1,71

(reference)
(0,70-2,18)
(0,96-3,04)

29.006
115
73

16,4
16,3
18,9

1
1,43
1,39

(reference)
(0,87-2,34)
(0,94-2,06)

32.926
149
215

Forekomst: En andel på i alt 16,1% af befolkningen er svært overvægtige (BMI ≥30).
Kønsidentitet: Der ses ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd
eller mellem ciskvinder, transmænd eller nonbinære kvinder.
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Mindre end en halv times fysisk aktivitet om ugen
”På en typisk uge, hvor meget tid bruger du i alt på moderat og hård fysisk aktivitet, hvor du kan
mærke pulsen og vejrtrækningen øges (det kan fx være rask gang, cykling som transport eller
motion, tungt havearbejde, løb eller motionsidræt)? Medtag kun aktiviteter, der varer i mindst 10
minutter.”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter
udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Blandt de i alt
62.959 respondenter svarede 20,9%, at de var fysisk aktive i mindre end en halv time om ugen.
Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der er fysisk aktive i mindre end en halv time
om ugen, ses i Tabel 11.10.

Tabel 11.10. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der er fysisk
aktive i mindre end en halv time om ugen
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
20,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
62.959

20,2
28,3
22,6

1
1,65
1,22

(reference)
(1,06-2,59)
(0,68-2,18)

29.116
118
75

21,5
17,9
27,2

1
0,79
1,38

(reference)
(0,50-1,24)
(0,99-1,92)

33.109
152
219

Forekomst: I alt angiver en andel på 20,9% af befolkningen, at de er fysisk aktive mindre end en halv
time om ugen.
Kønsidentitet: Andelen er større blandt transkvinder (OR=1,65) end blandt cismænd.
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Fysiske helbredsproblemer (blandt
ciskønnede, transkønnede og
nonbinære)
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Dårligt selvvurderet helbred
”Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter
udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Blandt de i alt
62.959 respondenter svarede 5,8%, at deres helbred var dårligt eller særdeles dårligt. Andelen blandt
ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har et dårligt eller særdeles dårligt selvvurderet helbred,
ses i Tabel 11.11.

Tabel 11.11. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har et
dårligt eller særdeles dårligt selvvurderet helbred
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
5,8

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
62.959

5,2
17,7
8,8

1
4,92
2,09

(reference)
(2,77-8,73)
(0,87-5,04)

29.116
118
75

6,2
11,0
18,0

1
3,05
4,07

(reference)
(1,74-5,33)
(2,73-6,08)

33.109
152
219

Forekomst: I alt angiver en andel på 5,8% af befolkningen, at de vurderer deres helbred som dårligt
eller særdeles dårligt.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=4,92) end blandt cismænd.
Andelen er markant større blandt transmænd (OR=3,05) og nonbinære kvinder (4,07) end blandt
ciskvinder.
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Varig fysisk funktionsnedsættelse
”Har du en varig fysisk funktionsnedsættelse (et handicap), der begrænser dig væsentligt i din
hverdag?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter
udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt
62.959 respondenter svarede 2,6% ”Ved ikke”. Blandt de resterende 61.385 respondenter svarede
3,7%, 2,5% og 1,2%, at de havde hhv. et bevægelseshandicap, et hørehandicap eller et synshandicap.
Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har et bevægelseshandicap, et
hørehandicap eller et synshandicap, ses i Tabel 11.12-11.14.

Tabel 11.12. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har et
bevægelseshandicap
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
3,7

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
61.385

3,4
1,5
5,6

1
0,63
2,05

(reference)
(0,16-2,56)
(0,70-6,01)

28.445
115
70

3,8
2,5
7,8

1
2,01
3,08

(reference)
(0,61-6,63)
(1,65-5,74)

32.246
144
206

Tabel 11.13. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har et
hørehandicap
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
2,5

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
61.385

3,0
1,3
4,4

1
0,91
1,76

(reference)
(0,20-4,10)
(0,64-4,89)

28.445
115
70

2,1
2,0
0,6

1
3,19
0,43

(reference)
(0,88-11,6)
(0,06-3,25)

32.246
144
206

Tabel 11.14. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har et
synshandicap
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
1,2

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
61.385

1,2
3,9
2,0

1
3,83
1,65

(reference)
(1,24-11,8)
(0,41-6,57)

28.445
115
70

1,2
1,3
1,9

1
1,44
1,80

(reference)
(0,34-6,14)
(0,59-5,46)

32.246
144
206

Forekomst: I alt angiver en andel på mellem 1,2% og 3,7% af befolkningen at have en varig fysisk
funktionsnedsættelse.
Kønsidentitet: Andelen med bevægelseshandicap er markant større blandt nonbinære kvinder end
blandt ciskvinder (OR=3,08). Andelen med synshandicap er markant større blandt transkvinder end
blandt cismænd (OR=3,83).
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Behandling for fysisk sygdom
”Har du nogensinde været under lægebehandling for en længerevarende eller alvorlig fysisk sygdom?”
”Hvilke af følgende sygdomme er/var der tale om?”
”Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for [den pågældende sygdom]?”
Det første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284
respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af
disse var der 61.773 respondenter, som svarede konkret på, om de havde eller havde haft én eller flere
af 27 forskellige fysiske sygdomme og kunne angive, hvornår de sidst havde fået behandling af en læge
for den eller de pågældende sygdomme. Heraf havde 16,9% fået lægebehandling for en fysisk sygdom
inden for det seneste år. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har fået
lægebehandling for en fysisk sygdom det seneste år, ses i Tabel 11.15.

Tabel 11.15. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har fået
lægebehandling for en længerevarende eller alvorlig fysisk sygdom (seneste år)
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
16,9

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
61.773

15,3
13,1
19,4

1
1,29
1,79

(reference)
(0,69-2,41)
(0,93-3,45)

28.597
111
72

18,5
13,3
16,3

1
1,38
1,10

(reference)
(0,82-2,32)
(0,72-1,69)

32.475
148
205

Forekomst: I alt angiver en andel på 16,9% af befolkningen, at de har fået lægebehandling for en
længerevarende eller alvorlig fysisk sygdom inden for det seneste år.
Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen forskelle mellem cismænd, transkvinder og
nonbinære mænd eller mellem ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.
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Positiv hiv-test
”Er du nogensinde blevet testet for hiv?”
”Er du nogensinde blevet testet positiv for hiv?”
Det første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284
respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af
disse i alt 62.959 respondenter svarede 2,9% ”Ved ikke”. Det andet spørgsmål blev stillet til 20.015
respondenter, som oplyste, at de nogensinde var blevet testet for hiv. Heraf svarede 0,07% ”Ved ikke”.
Blandt de i alt 61.076 respondenter, som vidste, om de var blevet hiv-testet og kendte svaret på en
eventuel test, var 0,09% blevet testet hiv-positive. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og
nonbinære, der er testet hiv-positive, ses i Tabel 11.16.

Tabel 11.16. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der er
hiv-positive
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
0,09

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
61.076

0,15
0,91
0,14

1
7,86
1,35

(reference)
(1,05-58,7)
(0,18-10,2)

28.417
113
74

0,03
0,00
0,00

1
-

(reference)
-

31.955
144
208

Figur 11.12. Andel blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der er testet positive for hiv

Forekomst: I alt angiver en andel på 0,09% af befolkningen, at de er testet positive for hiv.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=7,86), om
end datagrundlaget for dette estimat er spinkelt. Ingen af undersøgelsens transmænd og nonbinære
kvinder oplyste, at de var hiv-postive.
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Psykiske problemer (blandt ciskønnede,
transkønnede og nonbinære)
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Ensomhed
”Hvor ofte føler du dig ensom?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 30.867 respondenter samt [139] respondenter
udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt
31.006 respondenter svarede 0,2% ”Ved ikke”. Blandt de resterende 30.948 respondenter følte 29,4%
sig af og til, ofte eller altid ensomme. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der af
og til, ofte eller altid føler sig ensomme, ses i Tabel 11.17.

Tabel 11.17. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der af og til,
ofte eller altid føler sig ensomme
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
29,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
30.948

24,8
51,8
48,7

1
2,57
2,50

(reference)
(1,42-4,66)
(1,33-4,70)

14.375
53
42

33,2
64,0
65,8

1
2,08
3,12

(reference)
(1,27-3,41)
(2,03-4,81)

16.205
80
111

Forekomst: I alt angiver en andel på 29,4% af befolkningen, at de af og til, ofte eller altid føler sig
ensomme.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=2,57) og nonbinære mænd
(OR=2,50) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=2,08) og
nonbinære kvinder (OR=3,12) end blandt ciskvinder.
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Angst
”Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du …”
”… følt dig nervøs, ængstelig eller anspændt?”
”… ikke kunnet holde op med at bekymre dig eller ikke kunnet styre din bekymring?”
”… bekymret dig for meget om alt muligt?”
”… haft svært ved at slappe af?”
”… været så rastløs, at du har haft svært ved at sidde stille?”
”… haft let ved at blive sur eller irritabel?”
”… været bange, som om noget frygteligt kunne ske?”
Disse syv spørgsmål, der tilsammen udgør screeningsinstrumentet Generalized Anxiety Disorder 7-item
scale (GAD-7), blev stillet til en uselekteret gruppe af 30.867 respondenter samt 139 respondenter
udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Blandt disse i alt
31.006 respondenter havde 26,0% tegn på mild til svær angst. Andelen blandt ciskønnede,
transkønnede og nonbinære, der har tegn på mild til svær angst, ses i Tabel 11.18.

Tabel 11.18. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har tegn på
angst* (seneste 14 dage)
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
*Mild til svær angst: GAD-7 score ≥5.

Procent
(vægtet)
26,0

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
31.006

21,1
37,6
52,5

1
1,70
3,58

(reference)
(0,90-3,20)
(1,91-6,71)

14.401
53
42

30,3
52,9
61,1

1
1,29
2,64

(reference)
(0,79-2,13)
(1,72-4,06)

16.235
80
113

Forekomst: I alt har en andel på 26,0% af befolkningen haft tegn på angst (GAD-7 score ≥5) inden for
de seneste 14 dage.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt nonbinære mænd end blandt cismænd (OR=3,58).
Andelen er markant større blandt nonbinære kvinder end blandt ciskvinder (OR=2,64).
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Depression
”Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du følt lille interesse i eller glæde ved at gøre ting?”
”Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du følt dig nedtrykt, håbløs eller været deprimeret?”
Disse to spørgsmål, der tilsammen udgør screeningsinstrumentet Patient Health Questionnaire 2 (PHQ2), blev stillet til en uselekteret gruppe af 30.867 respondenter samt 139 respondenter udtrukket i en
supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Blandt de i alt 31.006
respondenter havde 15,4% haft tegn på depression inden for de seneste 14 dage. Andelen blandt
ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har tegn på depression, ses i Tabel 11.19.

Tabel 11.19. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har tegn på
depression* (seneste 14 dage)
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)
*Tegn på depression: PHQ-2 score ≥3.

Procent
(vægtet)
15,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
31.006

13,0
27,3
31,6

1
2,16
2,75

(reference)
(1,06-4,40)
(1,36-5,56)

14.401
53
42

17,4
20,8
42,0

1
0,90
3,07

(reference)
(0,50-1,60)
(2,00-4,69)

16.235
80
113

Forekomst: I alt har en andel på 15,4% af befolkningen haft tegn på depression (PHQ-2 score ≥3)
inden for de seneste 14 dage.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=2,16) og nonbinære mænd
(OR=2,75) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt nonbinære kvinder (OR=3,07) end
blandt ciskvinder.
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Selvskade
”Har du nogensinde skadet dig selv med vilje uden at ville tage dit eget liv (fx ved at skære, slå eller
brænde dig selv)?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter
udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt
62.959 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.663 respondenter havde
8,1% nogensinde skadet sig selv med vilje. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære,
der nogensinde har skadet sig selv med vilje, ses i Tabel 11.20.

Tabel 11.20. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der nogensinde
har skadet sig selv med vilje
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
8,1

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
62.663

5,5
36,7
29,5

1
7,17
6,02

(reference)
(4,46-11,5)
(3,20-11,3)

29.011
116
71

9,9
63,9
40,1

1
6,14
4,53

(reference)
(4,22-8,93)
(3,22-6,36)

32.930
151
215

Forekomst: I alt angiver en andel på 8,1% af befolkningen, at de har prøvet at skade sig selv med
vilje uden at ville tage deres eget liv.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=7,17) og nonbinære mænd
(OR=6,02) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=6,14) og
nonbinære kvinder (OR=4,53) end blandt ciskvinder.
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Selvmordstanker
”Har du nogensinde overvejet at tage dit eget liv (også selvom du ikke ville gøre det)?”
Dette spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter
udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt 62.959
respondenter svarede 1,8% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 61.872 respondenter havde 24,1%
nogensinde haft selvmordstanker. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der
nogensinde har haft selvmordstanker, ses i Tabel 11.21.

Tabel 11.21. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der nogensinde
har haft selvmordstanker
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
24,1

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
61.872

22,0
66,2
59,8

1
5,57
5,05

(reference)
(3,50-8,88)
(3,10-8,23)

28.623
117
72

25,5
77,7
61,5

1
6,04
3,89

(reference)
(3,97-9,21)
(2,85-5,31)

32.532
149
212

Forekomst: I alt angiver en andel på 24,1% af befolkningen, at de nogensinde har haft
selvmordstanker.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=5,57) og nonbinære mænd
(OR=5,05) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=6,04) og
nonbinære kvinder (OR=3,89) end blandt ciskvinder.
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Selvmordsforsøg
”Har du nogensinde overvejet at tage dit eget liv (også selvom du ikke ville gøre det)?”
”Har du nogensinde forsøgt at tage dit eget liv?”
Det første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284
respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af
disse i alt 62.959 respondenter svarede 1,8% ”Ved ikke”. Det andet spørgsmål blev stillet til 15.101
respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft selvmordstanker. Heraf svarede 1,6% ”Ved
ikke”. Blandt de i alt 61.654 respondenter, som ikke havde svaret ”Ved ikke” på ét eller begge
spørgsmål, havde 3,5% nogensinde forsøgt at tage deres eget liv. Andelen blandt ciskønnede,
transkønnede og nonbinære, der nogensinde har forsøgt at begå selvmord, ses i Tabel 11.22.

Tabel 11.22. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der nogensinde
har forsøgt at begå selvmord
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
3,5

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
61.654

2,5
23,4
16,5

1
9,98
7,11

(reference)
(5,98-16,7)
(3,59-14,1)

28.559
114
70

4,1
24,5
22,0

1
5,10
5,45

(reference)
(3,34-7,79)
(3,79-7,84)

32.397
146
204

Forekomst: I alt angiver en andel på 3,5% af befolkningen, at de nogensinde har forsøgt at begå
selvmord.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=9,98) og nonbinære mænd
(OR=7,11) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=5,10) og
nonbinære kvinder (OR=5,45) end blandt ciskvinder.
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Behandling for et psykisk problem
”Har du nogensinde fået behandling hos en læge, psykolog eller lignende for et psykisk problem?”
”Hvornår har du sidst fået behandling af en læge, psykolog eller lignende for ét eller flere af følgende
psykiske problemer?”
Det første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284
respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af
disse var der 62.174 respondenter, som svarede konkret på, om de havde eller havde haft ét eller flere
af 16 forskellige psykiske problemer og kunne angive, hvornår de sidst havde fået behandling af en
læge, psykolog eller lignende for pågældende psykiske problem. Heraf havde 10,4% fået behandling
for et psykisk problem inden for det seneste år. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og
nonbinære, der har fået behandling for et psykisk problem det seneste år, ses i Tabel 11.23.

Tabel 11.23. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har fået
behandling for et psykisk problem (seneste år)
Total
Kønsidentitet (selvoplyst)
Cismænd
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)
Ciskvinder
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)

Procent
(vægtet)
10,4

Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser
(vægtet og justeret for alder)

Antal
respondenter
62.174

6,9
24,9
22,3

1
3,50
3,50

(reference)
(2,13-5,74)
(1,86-6,56)

28.815
116
74

13,5
39,9
32,1

1
2,72
2,53

(reference)
(1,89-3,91)
(1,84-3,48)

32.648
146
212

Forekomst: I alt angiver en andel på 10,4% af befolkningen, at de har fået behandling for et psykisk
problem inden for det seneste år.
Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=3,50) og nonbinære mænd
(OR=3,50) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=2,72) og
nonbinære kvinder (OR=2,53) end blandt ciskvinder.
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Appendiks A
Figur 2.01. Invitationsskrivelse til Projekt SEXUS 2017-2018
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Appendiks B
Tabel 2.02. Bortfald fra 187.084 potentielle deltagere til 64.706 respondenter med
komplette eller næsten komplette besvarelser.
Variabel
Total
Køn
Køn*Fødselsår

Bopælsregion

Civilstand

Registreret partnerskab/
samkønnet ægteskab
Kulturbaggrund
Tvillingstatus

Kategori

Potentielle
deltagere (N)

Mand
Kvinde
Mand 1927/9-1932/8
Mand 1932/9-1937/8
Mand 1937/9-1942/8
Mand 1942/9-1947/8
Mand 1947/9-1952/8
Mand 1952/9-1957/8
Mand 1957/9-1962/8
Mand 1962/9-1967/8
Mand 1967/9-1972/8
Mand 1972/9-1977/8
Mand 1977/9-1982/8
Mand 1982/9-1987/8
Mand 1987/9-1992/8
Mand 1992/9-1997/8
Mand 1997/9-2003/8
Kvinde 1927/9-1932/8
Kvinde 1932/9-1937/8
Kvinde 1937/9-1942/8
Kvinde 1942/9-1947/8
Kvinde 1947/9-1952/8
Kvinde 1952/9-1957/8
Kvinde 1957/9-1962/8
Kvinde 1962/9-1967/8
Kvinde 1967/9-1972/8
Kvinde 1972/9-1977/8
Kvinde 1977/9-1982/8
Kvinde 1982/9-1987/8
Kvinde 1987/9-1992/8
Kvinde 1992/9-1997/8
Kvinde 1997/9-2003/8
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner
Ja, nogensinde
Nej, aldrig
Muslimsk
Ikke-muslimsk
Tvilling
Ikke tvilling
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187.084
94.360
92.724
2.628
3.629
4.680
5.869
6.198
6.624
6.894
7.444
7.268
7.173
6.861
6.819
7.273
7.806
7.194
2.157
3.033
4.111
5.646
6.188
6.649
7.002
7.429
7.331
7.247
6.948
6.889
7.224
7.688
7.182
57.378
26.576
38.863
41.923
22.344
72.177
84.911
19.758
10.238
2.794
184.290
7.327
179.757
9.961
177.123

Bortfald (%)
65,4%
67,9%
62,9%
78,3%
72,5%
65,9%
59,9%
59,0%
58,5%
61,5%
63,2%
65,0%
67,0%
69,5%
72,7%
76,0%
77,6%
76,0%
89,3%
83,2%
76,1%
70,7%
62,9%
58,6%
60,0%
56,9%
59,0%
60,3%
59,9%
59,5%
61,4%
61,4%
61,2%
66,5%
65,9%
64,5%
64,5%
65,2%
69,2%
62,1%
62,4%
71,7%
49,6%
65,7%
88,3%
64,5%
65,2%
65,4%

Appendiks C
Tabel 2.03. Supplerende bortfald fra 64.706 respondenter med komplette eller
næsten komplette besvarelser til 62.675 respondenter med komplette besvarelser
uden tegn på usikker eller tvivlsom troværdighed.
Variabel
Total
Køn
Køn*Fødselsår

Bopælsregion

Civilstand

Registreret partnerskab/
samkønnet ægteskab
Kulturbaggrund
Tvillingstatus

Kategori

Respondenter
(N)

Mand
Kvinde
Mand 1927/9-1932/8
Mand 1932/9-1937/8
Mand 1937/9-1942/8
Mand 1942/9-1947/8
Mand 1947/9-1952/8
Mand 1952/9-1957/8
Mand 1957/9-1962/8
Mand 1962/9-1967/8
Mand 1967/9-1972/8
Mand 1972/9-1977/8
Mand 1977/9-1982/8
Mand 1982/9-1987/8
Mand 1987/9-1992/8
Mand 1992/9-1997/8
Mand 1997/9-2003/8
Kvinde 1927/9-1932/8
Kvinde 1932/9-1937/8
Kvinde 1937/9-1942/8
Kvinde 1942/9-1947/8
Kvinde 1947/9-1952/8
Kvinde 1952/9-1957/8
Kvinde 1957/9-1962/8
Kvinde 1962/9-1967/8
Kvinde 1967/9-1972/8
Kvinde 1972/9-1977/8
Kvinde 1977/9-1982/8
Kvinde 1982/9-1987/8
Kvinde 1987/9-1992/8
Kvinde 1992/9-1997/8
Kvinde 1997/9-2003/8
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner
Ja, nogensinde
Nej, aldrig
Muslimsk
Ikke-muslimsk
Tvilling
Ikke tvilling
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64.706
30.287
34.419
570
999
1.596
2.356
2.544
2.747
2.651
2.739
2.547
2.366
2.092
1.860
1.749
1.747
1.724
231
509
983
1.655
2.293
2.750
2.799
3.199
3.007
2.876
2.788
2.787
2.787
2.969
2.786
19.221
9.061
13.788
14.867
7.769
22.229
32.154
7.422
2.901
1.407
63.299
857
63.849
3.471
61.235

Bortfald (%)
3,1%
3,4%
2,9%
9,1%
5,7%
5,0%
4,3%
3,2%
3,1%
2,9%
2,1%
2,3%
2,6%
2,0%
2,7%
2,4%
3,8%
6,7%
9,5%
8,3%
6,4%
3,3%
3,5%
3,0%
2,6%
2,1%
1,9%
2,6%
1,9%
2,5%
2,2%
2,6%
4,3%
2,9%
3,2%
3,3%
3,1%
3,4%
3,4%
2,9%
2,9%
4,9%
1,9%
3,2%
11,8%
3,0%
3,1%
3,1%

Appendiks D
Tabel 2.04. Demografisk sammensætning af baggrundspopulation og 62.675
respondenter fra den samlede rapportstikprøve.
Variabel
Total
Køn
Køn*Fødselsår

Bopælsregion

Civilstand

Registreret partnerskab/
samkønnet ægteskab
Kulturbaggrund
Tvillingstatus

Kategori

Baggrundspopulation
N (%)

Mand
Kvinde
Mand 1927/9-1932/8
Mand 1932/9-1937/8
Mand 1937/9-1942/8
Mand 1942/9-1947/8
Mand 1947/9-1952/8
Mand 1952/9-1957/8
Mand 1957/9-1962/8
Mand 1962/9-1967/8
Mand 1967/9-1972/8
Mand 1972/9-1977/8
Mand 1977/9-1982/8
Mand 1982/9-1987/8
Mand 1987/9-1992/8
Mand 1992/9-1997/8
Mand 1997/9-2003/8
Kvinde 1927/9-1932/8
Kvinde 1932/9-1937/8
Kvinde 1937/9-1942/8
Kvinde 1942/9-1947/8
Kvinde 1947/9-1952/8
Kvinde 1952/9-1957/8
Kvinde 1957/9-1962/8
Kvinde 1962/9-1967/8
Kvinde 1967/9-1972/8
Kvinde 1972/9-1977/8
Kvinde 1977/9-1982/8
Kvinde 1982/9-1987/8
Kvinde 1987/9-1992/8
Kvinde 1992/9-1997/8
Kvinde 1997/9-2003/8
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Ugift
Gift/i registreret partnerskab
Separeret/skilt/ophævet partnerskab
Enke/enkemand/længstlevende partner
Ja, nogensinde
Nej, aldrig
Muslimsk
Ikke-muslimsk
Tvilling
Ikke tvilling
Ikke tvilling
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4.413.868 (100%)
2.189.453 (49,6%)
2.224.415 (50,4%)
29.553 (0,7%)
58.182 (1,3%)
95.536 (2,2%)
153.159 (3,5%)
154.674 (3,5%)
162.653 (3,7%)
173.396 (3,9%)
200.228 (4,5%)
180.228 (4,1%)
169.459 (3,8%)
143.754 (3,3%)
136.306 (3,1%)
159.547 (3,6%)
174.838 (4,0%)
197.940 (4,5%)
47.859 (1,1%)
76.257 (1,7%)
110.064 (2,5%)
164.052 (3,7%)
161.357 (3,7%)
165.952 (3,8%)
173.647 (3,9%)
196.838 (4,5%)
177.516 (4,0%)
168.876 (3,8%)
142.180 (3,2%)
132.116 (3,0%)
152.665 (3,5%)
166.153 (3,8%)
188.883 (4,3%)
1.326.184 (30,0%)
660.803 (15,0%)
949.019 (21,5%)
1.011.918 (22,9%)
465.944 (10,6%)
1.734.447 (39,3%)
1.933.697 (43,8%)
497.516 (11,3%)
248.208 (5,6%)
13.654 (0,3%)
4.400.214 (99,7%)
74.565 (1,7%)
4.339.303 (98,3%)
76.069 (1,7%)
4.337.799 (98,3%)
4.337.799 (98,3%)

Respondenter
N (%)
62.675 (100%)
29.256 (46,7%)
33.419 (53,3%)
518 (0,8%)
942 (1,5%)
1.516 (2,4%)
2.254 (3,6%)
2.462 (3,9%)
2.663 (4,2%)
2.573 (4,1%)
2.681 (4,3%)
2.488 (4,0%)
2.304 (3,7%)
2.050 (3,3%)
1.809 (2,9%)
1.707 (2,7%)
1.681 (2,7%)
1.608 (2,6%)
209 (0,3%)
467 (0,7%)
920 (1,5%)
1.600 (2,6%)
2.212 (3,5%)
2.667 (4,3%)
2.725 (4,3%)
3.131 (5,0%)
2.949 (4,7%)
2.802 (4,5%)
2.735 (4,4%)
2.718 (4,3%)
2.725 (4,3%)
2.893 (4,6%)
2.666 (4,3%)
18.667 (29,8%)
8.767 (14,0%)
13.331 (21,3%)
14.404 (23,0%)
7.506 (12,0%)
21.481 (34,3%)
31.227 (49,8%)
7.209 (11,5%)
2.758 (4,4%)
1.380 (2,2%)
61.295 (97,8%)
756 (1,2%)
61.919 (98,8%)
3.363 (5,4%)
59.312 (94,6%)
59.312 (94,6%)

Appendiks E
Tabel 2.08. Antal respondenter og tilhørende vægtede procentandele i
uselekterede grupper af respondenter i Projekt SEXUS.
Forklarende
variabel

Kategori

Alle
respondenter
N (%)

15-59-årige
respondenter
N (%)

Total
Køna

Respondenter
født på en
ulige dato
N (%)

Respondenter
født på en
lige dato
N (%)

≥18 årige
15-39-årige
respondenter respondenter
født på en
Født på en
lige dato
ulige dato
N (%)
N (%)
29.750 (100%) 11.342 (100%)
14.026 (49,8%) 4.467 (51,1%)
15.724 (50,2%) 6.875 (48,9%)
1.157 (12,5%) 1.642 (45,2%)
1.734 (14,1%) 1.767 (36,7%)
2.152 (15,1%) 1.058 (18,1%)
2.540 (18,2%)
2.578 (16,1%)
2.352 (14,9%)
1.513 (9,0%)
2.005 (11,9%) 2.794 (45,4%)
2.734 (13,8%) 2.702 (36,3%)
2.714 (14,5%) 1.379 (18,3%)
2.972 (17,6%)
2.665 (16,2%)
1.842 (14,9%)
792 (11,2%)
8.913 (30,1%) 3.838 (33,2%)
4.157 (15,0%) 1.243 (12,9%)
6.276 (21,4%) 2.243 (19,9%)
6.843 (23,0%) 2.735 (23,9%)
3.561 (10,6%) 1.283 (10,0%)
29.446 (98,6%) 10.998 (95,8%)
304 (1,4%)
344 (4,2%)
9.492 (36,5%) 8.532 (83,1%)
15.410 (46,1%) 2.452 (14,6%)

62.675 (100%) 44.081 (100%) 31.808 (100%) 30.867 (100%)
Mand
29.256 (49,6%) 18.813 (50,6%) 14.791 (49,3%) 14.465 (49,9%)
Kvinde
33.419 (50,4%) 25.268 (49,4%) 17.017 (50,7%) 16.402 (50,1%)
Alder, mænda
15-24 år
3.238 (16,8%) 3.238 (24,0%) 1.642 (16,8%) 1.596 (16,8%)
25-34 år
3.501 (13,5%) 3.501 (19,4%) 1.767 (13,6%) 1.734 (13,5%)
35-44 år
4.347 (14,3%) 4.347 (20,4%) 2.195 (14,2%) 2.152 (14,4%)
45-54 år
5.156 (17,3%) 5.156 (24,8%) 2.616 (17,4%) 2.540 (17,3%)
55-64 år
5.249 (15,4%) 2.571 (11,4%) 2.671 (15,5%) 2.578 (15,3%)
65-74 år
4.740 (14,1%)
2.388 (14,0%) 2.352 (14,2%)
≥75 år
3.025 (8,5%)
1.512 (8,4%)
1.513 (8,6%)
Alder, kvindera
15-24 år
5.477 (15,8%) 5.477 (23,5%) 2.794 (15,7%) 2.683 (15,8%)
25-34 år
5.436 (12,8%) 5.436 (19,1%) 2.702 (12,5%) 2.734 (13,2%)
35-44 år
5.532 (13,9%) 5.532 (20,7%) 2.818 (13,9%) 2.714 (13,9%)
45-54 år
6.092 (16,9%) 6.092 (25,1%) 3.120 (16,9%) 2.972 (16,8%)
55-64 år
5.406 (15,3%) 2.731 (11,6%) 2.741 (15,2%) 2.665 (15,5%)
65-74 år
3.841 (14,6%)
1.999 (15,0%) 1.842 (14,2%)
≥75 år
1.635 (10,7%)
843 (10,7%)
792 (10,7%)
Bopælsregiona
Hovedstaden
18.667 (30,0%) 13.796 (31,5%) 9.468 (30,1%) 9.199 (30,0%)
Sjælland
8.767 (15,0%) 5.701 (14,2%) 4.433 (14,8%) 4.334 (15,1%)
Syddanmark
13.331 (21,5%) 9.055 (20,9%) 6.791 (21,5%) 6.540 (21,5%)
Midtjylland
14.404 (22,9%) 10.258 (23,2%) 7.300 (22,9%) 7.104 (23,0%)
Nordjylland
7.506 (10,6%) 5.271 (10,3%) 3.816 (10,6%) 3.690 (10,5%)
Kulturbaggrunda Ikke-muslimsk
61.919 (98,3%) 43.326 (97,5%) 31.408 (98,2%) 30.511 (98,4%)
Muslimsk
756 (1,7%)
755 (2,5%)
400 (1,8%)
356 (1,6%)
Civilstanda
Ugift
21.481 (39,3%) 20.566 (54,6%) 10.872 (39,2%) 10.609 (39,4%)
Gift/i registreret
31.227 (43,8%) 18.474 (34,8%) 15.817 (43,7%) 15.410 (44,0%)
partnerskab
Separeret/skilt/
7.209 (11,3%) 4.771 (10,1%) 3.673 (11,3%) 3.536 (11,2%) 3.536 (11,8%)
352 (2,3%)
ophævet partnerskab
Enke/enkemand/
2.758 (5,6%)
270 (0,5%)
1.446 (5,8%)
1.312 (5,4%)
1.312 (5,7%)
6 (0,0%)
længstlevende partner
Aktuel
I fast parforhold
47.718 (72,5%) 32.927 (71,2%) 24.226 (72,4%) 23.492 (72,5%) 23.235 (74,9%) 7.482 (61,5%)
Partnerstatusb
Single
14.612 (27,5%) 10.874 (28,8%) 7.407 (27,6%) 7.205 (27,5%) 6.365 (25,1%) 3.762 (38,5%)
Seksuel identitetb Heteroseksuelle mænd
26.825 (93,2%) 17.293 (93,5%) 13.557 (93,2%) 13.268 (93,3%) 12.864 (93,4%) 4.117 (92,6%)
Homoseksuelle mænd
951 (1,5%)
727 (1,9%)
497 (1,6%)
454 (1,5%)
448 (1,5%)
146 (2,3%)
Biseksuelle mænd
487 (1,8%)
393 (2,2%)
241 (1,8%)
246 (1,8%)
239 (1,8%)
100 (2,5%)
Heteroseksuelle kvinder
29.936 (90,2%) 22.665 (90,9%) 15.282 (90,4%) 14.654 (89,9%) 14.108 (90,4%) 6.034 (88,0%)
Homoseksuelle kvinder
626 (0,6%)
560 (0,8%)
317 (0,6%)
309 (0,6%)
309 (0,7%)
127 (1,0%)
Biseksuelle kvinder
1.013 (2,6%)
955 (3,6%)
508 (2,5%)
505 (2,6%)
455 (2,4%)
354 (5,3%)
Kønsidentitetb,c
Cismænd
29.088 (99,6%)
Transkvinder
27 (0,1%)
Nonbinære mænd
75 (0,3%)
Ciskvinder
33.067 (99,3%)
Transmænd
35 (0,1%)
Nonbinære kvinder
219 (0,6%)
Kønsidentitetb,d Cismænd
29.116 (99,4%) 18.725 (99,3%) 14.715 (99,5%) 14.401 (99,4%) 13.964 (99,3%) 4.441 (99,2%)
Transkvinder
118 (0,3%)
91 (0,4%)
65 (0,3%)
53 (0,3%)
53 (0,3%)
32 (0,5%)
Nonbinære mænd
75 (0,3%)
47 (0,3%)
33 (0,2%)
42 (0,3%)
41 (0,4%)
11 (0,3%)
Ciskvinder
33.109 (98,8%) 25.026 (98,4%) 16.874 (98,9%) 16.235 (98,8%) 15.576 (98,8%) 6.796 (97,7%)
Transmænd
152 (0,6%)
151 (0,9%)
72 (0,5%)
80 (0,6%)
76 (0,6%)
64 (1,4%)
Nonbinære kvinder
219 (0,6%)
189 (0,7%)
106 (0,6%)
113 (0,6%)
102 (0,5%)
62 (1,0%)
a
CPR-baseret. bSelvoplyst. cUselekteret gruppe af respondenter anvendt til bestemmelse af kønsidentitetsfordelingen i befolkningen (Figur 4.01,
Figur 4.02 og Tabel 4.01). dUselekteret gruppe af respondenter kombineret med respondenter fra ekstra personnummerskiftstikprøve (se kapitel 2)
anvendt i alle analyser vedr. sexlivs-, livsstils- og helbredsindikatorer opdelt på kønsidentitet.
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Appendiks F
Odds ratio
Odds ratioer (OR)
En odds ratio (OR) er et matematisk udtryk for forholdet, eller ratioen, mellem to odds. OR anvendes ofte i
folkesundhedsforskning til at vurdere, om der er en sammenhæng mellem forskellige grupper (eller
niveauer) af en forklarende variabel og hyppigheden af et undersøgt udfald. I denne rapport studeres en
række CPR-baserede og selvoplyste forklarende variabler, og som udfald undersøges en bred vifte af
sexlivsindikatorer. Når OR for en bestemt gruppe er tæt på 1, er der sædvanligvis ingen betydende forskel
mellem andelen med den undersøgte sexlivsvariabel blandt respondenter i den pågældende gruppe og i
referencekategorien. Når OR >1, er andelen af respondenter med den undersøgte sexlivsvariabel generelt
større i den pågældende gruppe end i referencegruppen. Og når OR <1, er andelen af respondenter med
den undersøgte sexlivsvariabel generelt mindre i den pågældende gruppe end i referencegruppen.
Eksempel
Eksempelvis bliver det i rapporten (kapitel 3, Tabel 3.11) belyst ved en OR med tilhørende 95%
sikkerhedsgrænser, om der blandt seksuelt aktive personer er en sammenhæng mellem køn (den
forklarende variabel) og oplevelsen af at have haft et godt eller særdeles godt sexliv inden for det seneste
år (udfaldet).

Tabel 2.09. Eksempel på beregning af odds og tilhørende odds ratio (OR) for at
have haft et godt eller særdeles godt sexliv inden for det seneste år

Mænd

Antal respondenter,
der mener, at de har
haft et godt eller
særdeles godt sexliv
det seneste år
13.860

Antal respondenter, der
ikke mener, at de har
haft et godt eller
særdeles godt sexliv det
seneste år
11.993

Kvinder

16.061

11.304

Antal
respondenter i
alt

Procent
(uvægtet)

Odds

25.853

53,6%

1,16

0,82

27.365

58,7%

1,42

1 (reference)

OR

Af tabellen ses, at den uvægtede procentandel af mænd, der mener, at de har haft et godt eller særdeles
godt sexliv det seneste år, er 53,6% (=13.860/25.853), mens den tilsvarende uvægtede procentandel blandt
kvinder er 58,7% (=16.061/27.365). Mænd oplever altså tilsyneladende i mindre grad end kvinder, at de har
haft et godt eller særdeles godt sexliv det seneste år.
I rapporten belyses sammenhængen med køn ikke ved blot at sammenligne de uvægtede procentandele
blandt mænd og kvinder. Som mål for sammenhængen med køn benyttes OR, altså ratioen af de to odds.
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Der er 13.860 mænd, som mener, at de har haft et godt eller særdeles godt sexliv det seneste år, mens
11.993 mænd mener, at de ikke har haft det. Dette giver odds for at have haft et godt eller særdeles godt
sexliv det seneste år hos mænd på 13.860/11.993=1,16, hvilket betyder, at for hver mand, der ikke har haft
et godt eller særdeles godt sexliv det seneste år, er der 1,16 mænd, som har haft det. På samme måde er
odds for kvinder 16.061/11.304 = 1,42, hvilket betyder, at for hver kvinde, der ikke har haft et godt eller
særdeles godt sexliv det seneste år, er der 1,42 kvinder, som har haft det. I rapporten anvendes kvinder
som referencegruppe, hvorved en OR kan beregnes som 1,16/1,42=0,82. Når der anvendes vægtning og
justeres for forskelle mellem aldersfordelingerne blandt mandlige og kvindelige respondenter, ændrer OR
sig i det konkrete tilfælde til OR=0,86 med tilhørende 95% sikkerhedsgrænser mellem 0,83 og 0,89 (kapitel
3, Tabel 3.11). Da den øverste sikkerhedsgrænse, værdien 0,89, er mindre end 1, kan resultatet betragtes
som værende statistisk sikkert (signifikant) mindre end 1. Konkret bliver konklusionen på analysen, at
andelen af mænd, der oplever, at de har haft et godt sexliv det seneste år, er mindre end andelen blandt
kvinder.

763

Appendiks G
Medianalder ved seksuel debut
Udviklingen i estimeret medianalder ved seksuel debut er beregnet på en måde, der tager højde for, at
nogle personer i de undersøgte fødselsårgange (endnu) ikke har haft sex med en person af relevant køn
(Figur 3.54 og Figur 10.05). Her belyses beregningsmetoden med medianalder ved seksuel debut med en
person af det andet køn.
Figur 3.54. Udvikling i estimeret medianalder ved seksuel debut med en
person af det andet køn (fødselsårgange 1928-2000)

Den estimerede medianalder i en fødselsårgang er den ved overlevelsesanalyse beregnede alder, hvor
50% af fødselsårgangens mænd, hhv. 50% af fødselsårgangens kvinder, havde haft seksuel debut med en
person af det andet køn. Den estimerede medianalder for et givet fødselsår er beregnet under antagelse
af, at debutalderen fordelte sig jævnt over året blandt dem, der havde debuteret mellem alder X-1 og
alder X, som følger: X + [(Prop(X-1) – 0,5)/(Prop(X-1) – Prop(X))]. X er den laveste alder i hele år oplyst af
respondenter i det pågældende fødselsår, hvor mindst 50% angav, at de i denne alder eller tidligere
havde haft seksuel debut med en person af det andet køn, Prop(X) er andelen af fødselsårgangens
personer, som (endnu) ikke havde haft seksuel debut med en person af det andet køn ved alder X, og
Prop(X-1) er andelen, som (endnu) ikke havde haft seksuel debut med en person af det andet køn ved
alder X-1.
Eksempel: I fødselsårgang 1943 svarede 53,9% af de kvindelige respondenter, at de havde haft seksuel
debut med en person af det andet køn som 18-årig eller yngre, hvorfor X=18 og Prop(X)=0,461. I samme
fødselsårgang svarede 33,6% af de kvindelige respondenter, at de havde haft seksuel debut med en
person af det andet køn som 17-årig eller yngre, hvorfor Prop(X–1)=0,664. Den estimerede medianalder ved
seksuel debut med en person af det andet køn for kvinder i fødselsårgang 1943 er således
18 + [(0,664 – 0,5)/(0,664 – 0,461)] = 18,81 år.
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