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Wisdom is sexy, siger man på engelsk,
men det er vist også den eneste positive
association man kan finde mellem ald-
ring og seksualitet i en populær forstå-
else. Langt oftere begrebsliggøres og
afbilledes den seksuelt attråværdige
person som en ung og spændstig person
på højden af sin reproduktive formåen.
Sexede kvinder forstås derfor som unge,
frodige og fertile, mens sexede mænd
skal være stærke og virile. I henhold til
de gældende forestillinger må man for
at være seksuelt attraktiv kort sagt be-
sidde ungdommelig skønhed. Men dette
fokus på ungdommelighed, der i popu-
lærkulturen nærmest er blevet til en
slags kollektiv fetish, skygger desværre
for en positiv tilgang til ældre mennes-
kers seksualitet. Når sex forbindes næs-
ten udelukkende med ungdommens
træk og særkender, bliver det nemlig
svært at tænke sex og aldring som stør-
relser, der er andet og mere end fravæ-
ret af ungdommens kendetegn. Men der
er faktisk utroligt mange andre ting at
sige, og det glade budskab i denne arti-
kel er, at et flertal af ældre er seksuelt
aktive og regner sex for en vigtig del af
livet. Men lad os først se lidt på nogle af

de forhold, der gør det svært at tale om
seksualitet og ældre.

Stigmatiseret alderdom

Alderdommen har i stigende grad fået
en negativ klang som en livsfase karak-
teriseret ved forfald og stigende afhæng-
ighed af omsorg fra omverdenen, og i en
vis forstand er det at blive ældre nu for-
bundet med stigma. Ofte kan det lette
på stigmatisering, når en stor del af be-
folkningen rammes af den stigmatisere-
de tilstand, som det f.eks. kendes i for-
hold til arbejdsløshed: I tilfælde af lav
ledighed, er arbejdsløshed forbundet
med en høj grad af stigma, mens høj le-
dighed fører til en øget accept.  Med
aldring synes det imidlertid at forholde
sig omvendt. Den 20. århundredes de-
mografiske udvikling har ført til, at der
nu er flere ældre over 60 år end nogen-
sinde før, hvilket i et velfærdsperspektiv
er blevet stærkt problematiseret, fordi
iagttagere frygter for finansieringen af
den såkaldte ældrebyrde. Selv om man-
ge af det stadigt stigende antal ældre
naturligvis vil komme til at opleve tab af
funktionsevne i ét eller andet omfang,
er det groft forenklet udelukkende at

anskue ældre som en byrde, der tærer
på velfærdssamfundets ydelser qua nog-
les behov for offentlig service. Det ville
være saliggørende om flere iagttagere
ville bruge deres energi på at formulere
positive visioner for, hvordan vi skal for-
holde os til det faktum, at mange men-
nesker vil komme til at leve to, tre eller
fire årtier klassificeret som ældre. 

Den gamle gris og den 

seksuelle højalder

Desværre er kombinationen af alderdom
og seksualitet om muligt endnu mere
stigmatiseret end begrebet alderdom
alene. Billedet af ’den gamle gris’, der
med en skraldende latter kniber skøn-
jomfruerne bagi, toner frem, når de to
begreber omtales i samme åndedrag. I
denne konstellation er det også den ind-
forståede forskel i alder og status, der
kaster et perverst skær over forestill-
ingen. Men samtidig er det svært at
kalde et positivt modbillede frem på den
indre nethinde, for hvem forestiller sig
lige sine forældre eller bedsteforældre
hænge i gardinerne i en vild elskovsakt
hjemme i soveværelset. Selv i en rekla-
me fra 2009 for Sexy Seniors Week på

Seksuel aktivitet forbindes som regel med ungdommelighed og fertilitet, mens ældre

menneskers seksualitet ofte er genstand for tabuisering 

Udbredelsen af Viagra bærer ved til en overdreven fokusering
på mandens penis, også kaldet phallo-centrisme, der måske
tilsidesætter andre vigtige dimensioner i det seksuelle møde
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det mexicanske kursted Temptation Los
Cabos har man anvendt yngre modeller i
billedmaterialet, mens den akkompag-
nerende tekst lover en unik atmosfære
for dem, der er young and wild at heart
(Se www 1). Hvorfor er det nu ikke godt
nok at være vild i varmen? Selv i tilbud
designet specifikt til ældre skal man
altså påduttes denne sidestilling af sex
og ungdommelighed. Det er velkendt, at
den danske lovgivning opererer med en
seksuel lavalder på 15 år, men spørgs-
målet er om vi i vores kollektive forestil-
lingsverden samtidig opererer med en
seksuel højalder, der sådan løseligt går
omkring pensionsalderen på de 67? Hvis
man ikke længere er hverken reproduk-
tiv på hjemmemarkedet eller produktiv
på arbejdsmarkedet, så er man da trådt
ind i en ny og aseksuel kategori som
bedsteforælder – eller hvad? 

Sex og sundhed blandt ældre

Det er begrænset, hvor meget forskning,
der specifikt har haft til formål at un-
dersøge ældre menneskers sexliv, og et
geronto-sexologisk forskningsfelt er så
at sige ikke-eksisterende. I Sverige har
Beckman et al. (2008) dog foretaget en
tværgående analyse af fire generationer
af 70-årige borgere i Göteborg (1971-
2001), der over fire årtier viser, at sex i
stigende grad opfattes som et positivt
element i seniortilværelsen, og at nuti-
dens 70-årige har mere regelmæssig
sex end det var tilfældet både to og tre
årtier tidligere. Der har imidlertid været
store amerikanske spørgeskemaunder-
søgelser, der har opnået så høje delt-
agerantal med folk i gruppen af ældre
fra 57 til 85 år, at det har været muligt
at lave statistiske kørsler, der var repræ-
sentative for denne aldersgruppe i den
samlede befolkning (Lindau et al. 2007).
Kort sagt viser disse undersøgelser, at
et flertal af ældre mennesker er seksu-
elt aktive, og at de regner sex for en
vigtig del af livet. Samtidig viser under-
søgelsen, at sandsynligheden for at

være seksuelt aktiv, ligesom frekvensen
af sex, falder støt med alderen.
Sandsynligheden for at være seksuelt
aktiv er lavere for kvinder end for mænd,
og det hænger blandt andet sammen
med, at kvinder qua deres højere gen-
nemsnitlige levealder og ægteskaber
med ældre mænd lever langt flere år
uden en partner end det er tilfældet for
mænd, hvorfor ældre kvinder ofte mang-
ler en partner at være seksuel sammen
med. Det er måske ikke overraskende,
men sandsynligheden for at være sek-
suelt aktiv er positivt associeret med
selv-vurderet sundhedstilstand. Jo bed-
re ældre mennesker siger de har det,
des større er chancen for, at de også
har et aktivt sexliv. Desværre siger un-
dersøgelsen ikke noget om årsagssam-
menhængen den anden vej rundt; altså
om et aktivt sexliv fører til en bedre hel-
bredsstilstand generelt.

Seksuelle problemer i alderdommen

Blandt de seksuelt aktive ældre i den
amerikanske undersøgelse melder ca.
halvdelen om besværligheder eller pro-
blemer. For mændene er det største
problem potensen, idet 37 procent har
haft gentagne oplevelser med rejsnings-
problemer, hvoraf 14 procent har søgt
medicinsk behandling med potensmid-
ler. For kvinderne i undersøgelsen er
problemerne mere spredt ud, idet 43
procent rapporterer om begrænset lyst,
og 39 procent beklager sig over tørhed i
skeden, mens 37 procent fortæller, at
de har manglende evne til at opnå et
seksuelt klimaks. Generelt konkluderer
undersøgelsen imidlertid, at det ikke er
alder som sådan, der er afgørende for
de seksuelle problemer, som ældre op-
lever. Snarere er det sådan, at folks ge-
nerelle fysiske (og psykiske) helbredstil-
stand er mere udslagsgivende for sek-
suelle problemer end alder i en snæ-
ver forståelse af alder som antal år.
Ældre med helbredsproblemer og æl-
dre, der overvejer medicinering, som
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Aldring og seksualitet er begreber,

der sjældent optræder i samme

sætning. Det skyldes, at ældre

menneskers seksuelle aktivitet

længe har været et tabuiseret felt.

Nyere forskning dokumenterer

imidlertid, at der er god grund til

at se nærmere på de sexede seni-

orer, for ældre mennesker giver i

stigende omfang udtryk for, at sex

er en vigtig del af livet, ligesom et

stort flertal fortsætter med at have

et aktivt sexliv i livets sidste fase.

Til trods for flere seksuelle pro-

blemer, fortæller mange ældre om

en øget seksuel tilfredshed i kvali-

tativ forstand
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kan påvirke den seksuelle funktions-
evne, bør derfor rådgives i henhold til
deres helbredstilstand snarere end de-
res alder. I forhold til de ældre mænds
potensproblemer er der særligt grund
til at tjekke for led-og bindevævssyg-
domme, diabetes og forhøjet blodtryk,
men også depression, demens og skizo-
freni. Imidlertid har den succesrige ud-
vikling og lancering af potensmidlet Via-
gra i slut-1990’erne givet ny vind til en
ensidig fokusering på mandens penis.

Viagra og phallo-centrisme

Gennem Freuds teorier om barnets psy-
ko-seksuelle udvikling er teorier om pe-
nis’ betydning for den maskuline identi-
tet blevet en del af vores fælles forstå-
elseshorisont.  Næsten et århundrede
efter Freud har potensmidlet Viagra (og
efterfølgende kopiprodukter og videre-
udviklinger) lagt nye alen til denne for-
ståelse gennem et nærmest eksplosivt
salg, der inden for få år nåede milliar-
der af kroner i omsætning på verdens-
plan. Som en magisk kugle, der med ét
løste alle problemer, kunne Viagra hjæl-
pe mænd, der ellers havde været æng-
stelige over oplevelser med impotens,
til igen at få rejsning. Søger man på
internettet på ordet Viagra, dukker der i
hobetal af vittighedstegninger op, der
spiller på kombinationen af ældre impo-

tente mænd og indtagelsen af potens-
midlet. Opfindsomheden er stor, og så-
ledes også i marketingsreklamerne,
hvor en nøgen kvinde i én af annoncer-
ne står på hænder på et erektilt pragt-
eksemplar (Se www 2) Men til trods for,
at Viagra helt sikkert har hjulpet mange
mænd og par til et bedre sexliv, er det
vigtigt at påpege, at udbredelsen af Via-
gra også bærer ved til en overdreven
fokusering på mandens penis, også kal-
det phallo-centrisme, der måske tilsi-
desætter andre vigtige dimensioner i
det seksuelle møde.

Aldringens positive indflydelse 

på seksuel kvalitet

Ovenfor er det beskrevet, hvordan fre-
kvensen af sex falder med alderen, og
som med så mange andre af livets vig-
tige forhold bliver seksuallivet således
som hovedregel opgjort i kvantitet i ste-
det for i kvalitet. Men til trods for fal-
dende frekvens og den procentuelle 
stigning i seksuelle problemer, kan
Schiavi (1999) i sin multidisciplinære
gennemgang af aldring og mandlig sek-
sualitet berette om en uændret tilfreds-
hed med kvaliteten af seksuelle aktivi-
teter blandt ældre. Eksempelvis forkla-
rer en 71-årig mand, der har været gift i
40 år, at: ...the nature of our sex is dif-
ferent but the satisfaction remains the

same […] I miss the passion but feeling
relaxed and comfortable with my wife
has become more important and is
equally enjoyable.
Andre ældre beretter ligeledes om, hvor-
dan andre seksualpraksisser end det
klassiske, vaginale samleje er blevet
vigtigere for dem, og om hvordan stem-
ning, berøring og god tid går op i en hø-
jere enhed. Det er selvfølgelig med til
at understrege, at det hele ikke behøver
at stå og falde med mandens penis, og
faktisk har aldring også i nogle tilfælde
en positiv indflydelse på den seksuelle
kvalitet. Eksempelvis rapporter færre
ældre kvinder om smerte i forbindelse
med sex, mens færre mænd rapporte-
rer om for tidlig sædafgang. I både
forskning og behandling er det derfor
vigtigt, at vi fokuserer mere på oplevel-
se end på frekvens og mere på kvalitet
end på kvantitet.

Den tredje alder som det søde liv

Denne korte artikel har søgt at rokke
lidt ved nogle fordomme og bryde nogle
tabuer. Først og fremmest har det været
vigtigt at slå fast, at et flertal af ældre
mennesker er seksuelt aktive og regner
sex for en vigtig del af livet. Godt nok
har ældre mindre sex end de havde tid-
ligere i livet, samtidig med at de oplever
flere problemer og besværligheder. Men
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I både forskning og behandling er det vigtigt, at vi fokuserer mere på
oplevelse end på frekvens og mere på kvalitet end på kvantitet
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med fokus på kvaliteten af den sex, der
bliver praktiseret, er det muligt at for-
mulere en positiv vision for seksuelle
aktiviteter i den tredje alder. I fremtiden
vil mange ældre have et tidsmæssigt og
økonomisk overskud, som skulle give
dem gode muligheder for at nyde godt
af en stor seksuel erfaring i samspil
med en mindre præstationsangst og de
stadigt øgede muligheder for medicinsk
behandling. Der er kort sagt ikke nogen
god grund til, at ældre mennesker ikke
skal gå alderdommen i møde med mu-
ligheden for at berige deres liv med et
fortsat godt sexliv. Hvorvidt den tredje
alder således forvandler sig til det søde
liv i seksuel forstand, afhænger nok
mindre af alder som opgjort i antal fak-
tisk levede år, end det afhænger af den
ældre persons livssituation og helbreds-
tilstand. Hvis man er i et forhold, har et
nogenlunde helbred og er mentalt oven-
på, er der ganske enkelt ikke nogen
grund til, at seniorer ikke skulle for-
søde tilværelsen med et givende sexliv.
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det kan der overhovedet ikke blive
tale om! skal du have kondomer, må
du bede din søn købe dem til dig!
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