
Aldrig for sent: Seksualitet i den tredje alder

Selv med appetit på både intimitet og erotik er der en række fysiske, psykiske og sociale  
forhold, som kan se anderledes ud, når man kommer op i årene. Hvad karakteriserer  
seksualiteten i den tredje alder?

Indtil for få år siden var det almindeligt at 
påpege, at ældres seksualitet var delvis 
tabuiseret (Oxlund, 2010), men feltet har 
været inde i en rivende udvikling, hvor det 
er blevet meget mere almindeligt at se 
ældre portrætterede i erotiske sammen-
hænge i både faglitteratur (Trolle, 2012; 
Idehen, 2013), populærkultur og reklame. 
Ét af de mere iøjnefaldende indslag i den 
sidste kategori var Spies-koncernens 
reklamekampagne fra 2016, som under 
overskriften ”Do it forever”, lokkede senio-
rer på ferie med et indiskret løfte om et 
godt knald under sydens sol.

Kampagnen er bare et enkelt eksem-
pel på, hvordan den seksuelle drejebog 
(Gagnon & Simon, 1973) så at sige er 
blevet skrevet om, så den også inkluderer 
mennesker over 65 år. Og hvad kan udgøre 
et bedre symbol på forestillingen om det 
sunde og succesfulde ældreliv i den tredje 
alder (jf. Rowe & Kahn, 1987; Laslet, 1989) 
end et aktivt sexliv? Alligevel kan man med 
nogen ret hævde, at der stadig kan være 
en tøven eller ambivalens i omfavnelsen 
af ældres erotiske liv. I min kvalitative 
ældreforskning er jeg eksempelvis gen-
tagne gange stødt på en sprogbrug, som 
indikerer, at det kan være svært at finde de 
rette ord. ”Annelise har fået en ny ven,” for-
talte en 73-årig kvinde mig om sin veninde, 
der to år tidligere havde mistet sin mand. 
Selv om vendingen blev anvendt i en positiv 
og anerkendende ånd, var det bemær-
kelsesværdigt, at det var den platoniske 
kategori ”ven”, som kom i spil. For det viste 
sig sidenhen, at det ville have været mere 
korrekt for kvinden at referere til venindens 
nye bekendtskab som enten ”kæreste” 
eller ”elsker”. Uagtet den rivende udvikling 
i forståelsen af ældres seksualitet, kan 
man således stadig spore en berørings-
angst i nogle af de sproglige kategorier, 
der bruges af – og om – ældre menneskers 

seksualitet, hvilket stadig kan bevirke en 
form for af-seksualisering.

I den internationale litteratur har der 
omvendt været kritik af den seksualisering, 
som ældrekategorien har været udsat for, 
og hvor kommercialisering og medicine-
ring (navnlig promoveringen af potensmid-
let Viagra) har været genstand for kritisk 
opmærksomhed (Katz & Marshall, 2003; 
Blichfeldt & Smed, 2018). Imidlertid behø-
ver man ikke tillægge reklamebureauers 
fokus på ældres seksualitet altruistiske 
motiver for at kunne konstatere, at speku-

lationen i at kombinere ældre og sex med 
henblik på markedsføring er et udtryk for, 
at repræsentationer af ældres seksua-
litet er blevet en mere almen del af den 
offentlige forestillingsverden. Selv om der 
er al mulig grund til at være på vagt over 
for dem, der gerne vil slå mønt på ældres 
erotiske drømme, er denne skribent af 
den opfattelse, at det overordnet set er et 
gode, at det tabu, der tidligere omgærdede 
ældres seksualitet, i stigende omfang er 
blevet brudt. Eksempelvis har det længe 
været et stort problem inden for sundheds-
sektoren, at ældres seksualitet var gen-
stand for en form for dobbelt tabuisering, 
hvor både patient og behandler kunne have 
svært ved at tage hul på snakken. Da jeg i 
2013 holdt foredrag om ældre og seksua-
litet på en efteruddannelsesdag i Region 

Sjælland, var der en yngre kvindelig læge 
(34 år) fra almen praksis, som bidrog med 
en sigende anekdote:

En dag blev hun ringet op af én af sine 
patienter, en 73-årig mand, som indledte 
med at sige: ”Der er noget galt med Hans-
Jørgen!” Hvem er Hans-Jørgen, tænkte 
den unge læge – en ven, en nabo, eller en 
slægtning? Først efter adskillige minutters 
akavet samtale åbenbaredes det, at den 
ældre herre ganske enkelt refererede til 
sit kønsorgan og de rejsningsproblemer, 
som han havde oplevet over en længere 
periode. Her var altså en ældre mand, 
som over længere tid havde samlet mod 
til at kontakte sin yngre kvindelige læge 
med et intimt problem, og alligevel var 
kommunikationen lige ved at kuldsejle 
i misforståelser og hentydninger. Man 
fristes til at spørge – hvor mange sidder 
der ikke tilbage derude, som ikke ringer 
og fortæller om problemerne med Hans-
Jørgen? Anekdoten peger således i retning 
af endnu en central problemstilling – for 
hvad er det for udfordringer mange ældre 
almindeligvis støder på i udfoldelsen af 
deres seksualitet? Hvad er forventeligt –  
og hvad kan man gøre? 

At overvinde ulyst, tørhed og  
rejsningsproblemer
Som beskrevet af Graugaard, Møhl og Ox-
lund (2018) sker der med alderen en række 
fysiske forandringer, som har indvirkning 
på seksualiteten. Først og fremmest ople-
ver både mænd og kvinder et gradvis fald 
i niveauet af kønshormoner, og kroppen 
ældes med ændringer i hudens tekstur og 
sensibilitet. Slimhinder bliver nemt tørre, 
og kort sagt skal der noget mere til, før 
kærtegn på huden kan mærkes, hvorfor 
kønsorganerne reagerer langsommere 
på stimuli med henholdsvis rejsning og 
fugtning af skeden (ibid.: 228). I en bred for-

Ældres seksualitet er  
kommet på dagsordenen  
– og er i øvrigt kommet  
for at blive.
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stand er nogle af de mest almindelige sek-
suelle problemer udover manglende lyst 
derfor tørhed i skeden for kvinder og rejs-
ningsproblemer for mænd. Kvinder oplever 
i varierende omfang ændringer i deres 
seksualitet i forbindelse med overgangs-
alderen, hvor slimhinderne bliver tyndere 
og mindre elastiske. Heldigvis kan tørhed 
og irritation i skeden i mange tilfælde 
afhjælpes med glidecremer eller stikpiller, 
så det kan være nyttigt for den enkelte at 
prøve sig lidt frem med disse hjælpemidler. 
Over en bred kam synes den betydning, 
som en kvinde tilskriver seksualiteten 
inden overgangsalderen, at være vigtigere 
for den fortsatte seksuelle udfoldelse end 
de fysiske forandringer i sig selv. 

Selv om videnskaben ikke er nået til 
fuld enighed om, hvorvidt det er korrekt at 
tale om en mandlig overgangsalder, er det 
et faktum, at mænds niveau af mandligt 
kønshormon falder med alderen (ibid.). 
Ældre mænd har også mindre glat musku-
latur i penis end yngre mænd, hvilket fører 
til et mindre fleksibelt væv. Dermed bliver 
rejsningens styrke mindre, ligesom det 
tager længere tid at fremkalde en rejsning 
i første ombæring (ibid.: 229). Alene derfor 
er rejsningsproblemer almindeligt fore-
kommende blandt ældre mænd, ligesom 
tendensen kan yderligere forstærkes af 
diabetes, hjertekarsygdomme og forskel-
lige cancertilstande. Måske i kraft af deres 
erfaring oplever ældre mænd rejsnings-
problemer som mindre problematiske end 
yngre mænd, og igen er den subjektive 
oplevelse af den seksuelle livskvalitet 
ikke nødvendigvis mindre end for andre 
aldersgrupper. For dem, der ønsker det, 
har potensmidler baseret på det virk-
somme middel Sildefanil de sidste tyve år 
været tilgængeligt som receptmedicin mod 
rejsningsbesvær. 

For begge køn gør det sig gældende, 

at forskellige sundhedsproblemer og 
sygdomstilstande kan indvirke negativt på 
seksualiteten. Kroniske smerter, nedsat 
bevægelighed og livstruende sygdomme 
kan være med til at ændre gevaldigt på 
det seksuelle mulighedsrum. Én af de 
vigtigste anbefalinger til mennesker i en 
ny helbredssituation er derfor, at de med 
fordel kan søge efter nye samværsformer 
og udvidelser af deres seksuelle repertoire. 
En KOL-diagnose behøver ikke nødvendig-
vis føre til seksuel afholdenhed, hvis man 
kan eksperimentere med samlejestillinger, 
som kræver mindre åndedræt. Leddegigt 
behøver måske ikke være en bremsende 
faktor, hvis der byttes rundt på hvem, der 
er oppe, og hvem der er nede. Sexlege-
tøj og hjælpemidler kan muligvis forny 
et samkvem, som er gået i stå på grund 
af tørhed og rejsningsproblemer. Andre 
kæmper med et ændret selvbillede – enten 
på grund af almindelig aldring – eller på 
grund af kropsmodifikationer som følge af 
operationer. Det kan være svært at opfatte 
sig selv som sexet, hvis man pludselig 
mangler et bryst, eller hvis man lider af 
depression. Udtrykt sådan lidt snusfornuf-
tigt er opgaven i den situation at elske sig 
selv, som man nu engang er – og på den 
måde knække ind til lysten igen. 

Hvad der end sker, er og forbliver huden 
kroppens største organ, som til alle tider 
kan kærtegnes. Til trods for at virilitet og 
passion er centrale størrelser for mange, 
bliver de måske alligevel slået af intimitet 
og nærvær på den lange bane. Og selv om 
selv de allerældste rapporterer om seksu-
elle tanker, følelser og ønsker, så forbliver 
det et faktum, at frekvensen af seksuel 
aktivitet daler med alderen. Hvis seksuel 
udfoldelse af forskellige grunde ikke læn-
gere er en selvfølge, kræver det måske, at 
man gør sig endnu mere umage og går lidt 
mere organiseret til værks.

a l d r i g  f o r  s e n t :  s e k s u a l i t e t  i  d e n  t r e d j e  a l d e r 
b j a r k e  o x l u n d

Den såkaldte 68-generation, som forbin-
des med seksuel frigørelse og samlivs-
eksperimenter, er ved at runde de 70 
år. Det er derfor ikke overraskende, at 
ni ud af ti ældre danskere angiver, at 
seksualiteten er vigtig eller meget vigtig 
for deres livskvalitet (Graugaard, Peder-
sen & Frisch, 2012). Men selv om mange 
seniorer har appetit på både intimitet og 
erotik, er der alligevel en række fysiske, 
psykiske og sociale forhold, som kan se 
anderledes ud, når man er kommet op i 
årene. Hvordan udlever ældre mennesker 
deres seksualitet, og hvilken betydning 
har den for dem? Artiklen giver et rids af 
de muligheder og begrænsninger, som 
karakteriserer seksualiteten i den tredje 
alder.
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Svært at finde en partner
Én af de store udfordringer for ældre men-
neskers udfoldelse af et sex- og kærlig-
hedsliv er, at mange oplever det som svært 
og udfordrende at finde en partner. Tidli-
gere var det almindeligt for kvinder at gifte 
sig med lidt ældre mænd, og da mænd 
lever kortere end kvinder, har det efter-
ladt næsten et helt årti mod slutningen 
af mange kvinders liv, hvor de har svært 
ved at finde en ny partner. Efter et langt 
samliv kan det også være svært at føle sig 
berettiget eller klar til et nyt samliv. Om-
givelserne kan reagere negativt, hvis man 
finder en ny kæreste få måneder efter, at 
morfar er lagt i graven – eller hvis det viser 
sig, at bedstemor har en elsker, mens 

a l d r i g  f o r  s e n t :  s e k s u a l i t e t  i  d e n  t r e d j e  a l d e r 
b j a r k e  o x l u n d

bedstefar er flyttet på plejehjem. Omvendt 
kan man også holde sig selv tilbage eller 
være lammet af sorg og depression efter at 
have mistet sin elskede. 

I disse år fortæller skilsmissestatistik-
ken imidlertid, at der er ved at ske noget 
nyt med ældre menneskers opfattelse af 
samlivsformer sent i livet. Ægteskabet er 
ikke længere noget, som man er bundet 
af, hvis man har andre ønsker. Fra 2006 
til 2016 steg antallet af skilsmisser ifølge 
Ældre Sagen med hele 155,7 pct. for  
gruppen 66-79 år (Ældre Sagen, 2017:  
6), hvilket efterlader mange som singler.  
I samme periode er der vokset en under-
skov af netbaserede datingsider frem,  
som specifikt henvender sig til ældre, der 

søger kærester, elskere og sexpart- 
nere. På samme måde som andre alders-
grupper håndhæver ældre mennesker nu 
retten til at søge at skabe et liv og en hver-
dag præget af den højest mulige livskva-
litet, og de føler sig ikke forpligtede til at 
opretholde en institution som ægteskabet 
for enhver pris. Online datingsider er en 
stor hjælp for mange, mens andre oplever 
det som grænseoverskridende at skulle 
præsentere sig på nettet med ønsket om at 
finde en kæreste eller elsker. Ældreorga-
nisationerne modtager derfor en del hen-
vendelser fra medlemmer, som godt kunne 
tænkt sig et online datingunivers, hvor man 
kan være lidt mere beskyttet mod tilfæl-
dige henvendelser, end det er tilfældet på 
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flertallet af de kommercielt drevne  
sider. 

Andre kaster sig i stedet ud i seniorak-
tiviteter i den virkelige verden, hvor man 
kan møde en potentiel partner – rejser, 
koncerter, krolf-klubber [krolf er en kom-
bination af krokket og golf, red.], højsko-
leophold osv. Da jeg i 2014 holdt oplæg 
om ældres seksualitet på en større dansk 
højskole, blev jeg efterfølgende kontaktet 
af to ældre kvinder, som ville understrege 
problematikken omkring det at finde en 
partner. ”Vi tog jo bl.a. på højskole for at 
møde nogle søde mænd – men der var 
næsten kun kvinder – og de mænd, som 
deltog, var gift”, kunne de berette. Det 
kan med andre ord være svært at finde en 
partner at udleve sin seksualitet sammen 
med. Derfor er selvtilfredsstillelse også en 
meget almindelig del af ældres seksuelle 
repertoire, hvilket bl.a. pleje-, sundheds- 
og omsorgspersonale skal være bevidste 
om. 

Aldrig for sent
Ældres seksualitet er kommet på dagsor-
denen – og er i øvrigt kommet for at blive. 
Ældre mennesker i Danmark lever længere 
og sundere liv, og det er derfor logisk, at 
forventningerne til tilværelsens seksuelle 
og erotiske side også er kommet til at be-
tyde mere. Som denne lille artikel har be-
lyst, er det imidlertid ikke alene gjort ved, 
at vi rykker ved grænserne for de fælles 
forestillinger om, hvordan man skal leve sit 
liv, efter at man er gået på pension. Foran-
dringen kommer nemlig ikke alene i kraft 

af nye Spies-reklamer eller udstedelse af 
Viagra. Selv om dåbsattestens datostempel 
ikke nødvendigvis betyder lige så meget 
som ens almene helbredstilstand, er det 
forventeligt, at kroppens seksuelle organer 
og funktioner ændrer sig over tid. Alminde-
ligvis vil det derfor kræve en vis mestring 
at fastholde seksualiteten som en aktiv og 
givtig del af tilværelsen som ældre, sådan 
som det store flertal siger, at de ønsker. 

Vi kan alle blive bedre til at hjælpe hin-
anden bedre på vej: Ved at billige snarere 
end misbillige, når de ældre i vores egne 
cirkler kaster sig ud i nye eventyr. Ved at 
spørge respektfuldt til sexlivets oprethol-
delse, hvis vi er omsorgs-, sundheds- eller 
plejepersonale. Og ved i fællesskab at ita-
lesætte, at seksualiteten er foranderlig for 
alle aldersgrupper, og at der stort set altid 
er mulighed for nye måder at udforske det 
erotiske på – selv hvis man er udfordret af 
helbredsproblemer eller føler sig fanget i 
en svær social situation. Nogle har brug for 
en folder om sex efter cancer, mens andre 
har brug for hjælp til at oprette en god og 
passende profil på en dating hjemmeside. 
Jo mere vi taler om disse helt alminde-
lige udfordringer, jo lettere vil det blive at 
hjælpe eller søge hjælp – også i forhold 
til at forfølge drømmen om et godt og 
meningsfuldt sex- og kærlighedsliv sent i 
livet. Det er faktisk aldrig for sent.
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