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I det folgende vil der af praktiske grundc blive anfart Vesttyskland for den
Tyske Forbundsrepublik (BRD), @sttyskland for dett Tyske Demokratiske Rc-

publik (DDR).

Seksualitet i to forskellige politiske systemer
En sammenligning af seksuel adfrerd hos
ost- og vesttyske studenter
af Ulrich Clemenl & Kurt Starke

Introduktion
TVarkulturelle studier er relativt sje ldne inden for den empiriskg sexologiske
forskning. De fä vigtige undersogelser, som er gennemfort, sammenligner industrialiserede lande- og alle er baseret pä studentergrupper.
I deres allerede nu klassiske studier undersogte Christensen et al (1,2) grupper fra 3 forskellige kulturer: Studenter fra et amerikansk mormonuniversitet, studenter fra et amerikansk universitet i midtvesten og danske studenter.
Hovedinteressen i dette studium var sammenhaengen mellem holdninger og
adfard. Man fandt en betydelig holdnings- og adferdsdiskrepans i de restriktive kulturer, hvor seksualiteten praktiseres ud over, hvad den seksuelle norm
tillader. I undersogelsen var de danske studenter mindst og mormonstudenterne mest restriktive. De liberale danske studenter var karakteriseret
ved en lav holdnings- adfardsdiskrepans, fä negative fslelser (skyld, angst)
eller konsekvenser (uonsket graviditet) og en minimal manä/kvinde forskel.
En senere undersogelse (3) sammenlignede studenter fra 5 lande: USA, Canada, England, Vesttyskland og Norge. Her fandt man, at europeiske studenter generelt var mere liberalc og seksuelt erfarne sammenholdt med amerikanske studenter. Der var en tvarkulturel tendens til, at kvinder var mere seksuelt konservative. De var ogsä mindre erfarne end m€nd, med ön undtagelse:

Vesttyske kvinder havde lidt oftere samlejeerfaring (5990) end mandene
Ud fra vor viden er det forste gang, at en underssgelse viser, at kvinder
angiver storre samlejeerfaring end mand. Undersogelsen viser ogsä, at der er
sammenhang mellem konservativ holdning og seksuel adferdsforskel mellem de 2 ksn. Alle disse undersogelser er baseret pä materialer fra vestlige
(55 9o).

lande.

När vi her prasenterer en sammenligning mellem 2 materialer fra den Tyske
Demokratiske Republik (DDR) og den Tyske Forbunds Republik (BRD), er vi
i en sarlig situation. Vi sammenligner 2lande, som har den samme historiske
baggrund indtil for 40 är siden. Sidan da har de to stater varet baseret pä forskellige politiske og okonomiske systemer; pä et kapitalistisk samfund i Vest
og et socialistisk samfund i Ost, begge med et hojt industrialiseringsniveau.
Den specielle tyske situation kunne mäske hjelpe os til at fä et indtryk af,
hvordan seksualiteten pävirkes af den politiske kontekst.
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Materiale og metode:
I 1980 gennemfsrte Zenlralinstilul

für Jugendforschung i lzipzig, en landsdrckkende sporgeskema-undersogelse al 5469 unge voksne, i alderen l6-30 är.
Det var arbejdere, lcrlinge og studenter (4). Undersogelsen anvendte sporgeskemaer, der blev givet til og udfvldt i grupper pä gennemsnitligt l4 personer
af samme ksn. Afvisningshyppigheden var 1,290.
Pä nesten samme tidspunkt gennemfarte Abteilung für Sexualforschung
en undersagelse aI seksuel adtard hos vesttyske studenter. HenHorttburg,
i
sigten med denne undersogelse var at analysere andringer i seksuel adfard og
hölaning siden 1966, hvor Ciese & Schmidt (5) gennemfsrte deres underssgelse om studenters seksualitet. Undersogelsen omfattede 1922 studenter fra
l3 universiteter, som blev tilfaldigt udvalgt. Der blev udfyldt individuellg

postfremsendte sporgeskemaer. Afvisningsfrekvensen var hoj, 6390. Sksnt
äe to originale projekter ikke var planlagt som en sammenlignende underso'
gelse (deblev faktisk gennemfort uden kendskab til hinanden), sä kan vi samäenligne visse basaledata retrospektivt. For at kunne gore dettg har vi valgt
at paällellisere undersogelserne for alder og uddannelsesniveau. Ved sammenligninger undersogte vi kun studenter pä nogenlunde samme alder, dvs.
fra2O-24 äi. Oette fsrte til en reduktion af det originale materialg säledes at
den aktuelte sammenligning er baseretpä994 Vesttyske og 1208 Osttyske studenter.

foretage en sädan sammenstilling indebarer en rakke metodologiske
problemer, som opstär ved den dramatiske forskel i afvisningsfrekvensen i de
io studier. Denne diskussion er gennemfort detaljeret i et andet arbejde (6,7).

At

Resultater:

Agteskabelig slatus, partnersituation og onske om bern
Procenten af gifte studenter er adskillige gange hajere i det psttyske materiale, hvor 3l9o af mandene og240/o af kvinderne er gift, sammenholdt med 3
respektive 590 blandt de Vesttyske studenter. Blandt de Osttyike studenter er
der en oget tendens til at have fast partner.
Onskei om at fä born kan ses som en indirekte indikator for perspektivet i
et forhold. Mens nasten alle Osttyske studenter onsker at [ä born, er et stort
mindretal, omkring l/4 af de Vesttyske studenter, uafklarede. Yderligere er
onsket om at gifte sig markant hojere i det Osttyske materiale. Her er det kun
en lille gruppe pä l-20/0, som ikke snsker at gifte sig, sammenholdt med nasten f /i Oislo af mendene og l99o af kvinderne) af de Vesttyske studenter.
Kun ca. Vz-delen er positivt stemt overfor at gifte sig.
Samtlige parametre orienteret mod partnerskab viser en markant holdning
1or agte{Ui\, parnerskab og familie blandt de Osttyske studenter. De er ofi"re gift, har stsrre tendens iil at ville bin{e sig og en mere markant familie-
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orienrering. I modsatning hertil er der blandt Vesttyske studenter en bred varians i deres holdninger overfor Egteskab og familie.
Seksuel

adfrrd:

Masturbalion
Hos mandene er masturbationserfaringen n€sten den samme: 8790 af de

Vesttyske og 83s/o af deAsttyske mand, har masturberet mindst ön gang. Hos
kvinderne, är der en markant forskel. Vesttyske kvinder, som med 72Ü/o stadig
er mindre erfarne end mandeng har en nesten 2Vz gange sä haj masturbationserfaring som de Osttyske kvinder, hvor kun 3090 har provet at masturbere.

Forsketlen mellem ksnnene i Osttyskland er säledes meget storre end blandt

de Vesttyske studenter. Denne store forskel kan ikke forklares ud fra de meto-

dologiske overvejelser.
Samleje
Samlejeerfaringerne hos mand adskiller sig markant mellem de to kulturer.
9p/o ai de@sttyst<e studenter har samlejeerfaring, hvilket er l3Vo r:nere end de
Vesttyskg mens der hos kvinderne kun er en forskel pä 40/0. Den konsforskel
som findes i det Vesttyske materiale kan ikke genfindes i det Osttyske. Dette
er ogsä tilfaldet for gennemsnitsalderen for forste samleje, idet der ikkc er
nogän konsforskel i det Osttyske materiale. De Vesttyske kvinder begynder
ca. I är far mendene (18,4 og 19,5 är). Der er ogsä en tydelig tvarkulturel forskel hos mandeng hvor de Osttyske mand debuterer gennemsnitligt l8,l är
gamle mod de Vesttyske 19,5 är. Angäende den seksuelle erlaring hos den forite samlejepartner, er der ikke nogen relevant forskel, <Je 2 materialer imellem.
I begge materialer synes kvinderne at have mere erfarne partnere end maendenö. Om den aktuelle sanrlejehyppighed angiver 820/o af de Osttyske maend
og72o/o af Vesttyske mand at have haft samleje indenfor de seneste 6 mdr.
Hos bäde Osttyske og Vesttyskc kvinder er hyppighed en 820/0. Der er säledes
en ksnsforskel idet Vesttyske, men ikke i det Osttyske materialc.
Angäende mänedlig samlejehyppighcd, fandtes ingen relevante forskelle.

Hetler ingen markante konsforskelle. Den gennemsnitlige,aktivitet var hos
mandene 6,8 i {et Vesttyske og 7,8 i det Osttyske materiale, mens det hos
kvinderne var henholdsvis 7,0 o97,4.
Sammenligning af antat seksualpartnere viSer, at antallet af studenter med
relativt mange seksualpartnere (over l0) er hojere i det Vesttyske materialq
sarligt hos kvinder (ll9o mand og l59o kvinder sammenlignet med 890
mand og 390 kvinder i det Osttyske materiale). Sammenligner nran, hvor
mange der har haft samteje med kun I partner, er forholdene omvendte, idet
5390 af de Vesttyske studenter mod 77slo af de Osttyske studenter tilhorer
denne gruppe. Hvis vi yderligere inddrager den storre coitus erfaring blandt
de Osttyske m€nd, synes der blandt Vesttyske mand bäde at vere flere sam-

lejemassigt uerfarne mand, og flere mand med erfaring med mange
partnere.
De indtil nu omtalte parametre handler om

I
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teroseksuelt samleje, som er sammenligneligg er orgasmemulighed ved samteje. Her sammenlignes kun kvinder, da orgasmefrekvensen hos mand er nasten 10090 og ikke viser nogen varians. Antallet al kvinder, der er anorgastiske ved samleje, er tre gange hojere blandt Vesttyske studenter (1990) end
blandt Osttyske studenter (690). Hvis man yderligere belyser procentdelen af
kvinder, som n€sten altid er orgastiskg er der ogsä en markant forskel i de
Osttyske studenters favor (37slo mod 2690).
Oplysningerne om samlejeadfard (erfaring), forste samlejg aktuel hyppighed og orgasmefrekvens, er beskrevet uden hensyn til partnersituationen.
Fra en detaljeret analyse afde originale Vesttyske data ved vi, at det afgorende
punkt, hverken er egteskab (at vare gift eller ej) eller at vare samlevende (levende med partner eller ej), men det simple faktum at have en partner eller ej.
Besvarere uden en fast partner har mindre seksuelle muligheder, men'de har
dog nogen. I det originale Vesttyske materiale havde mere end halvdelen af
studenterne uden fast partner, haft samleje indenfor det foregäende är.
Sporgsmälet om i hvilken grad seksuel aktivitet er forbundet med at have en
last partner, kan kun besvares indirekte i disse materialer. Vi kan anslä procenten afcoitalt aktive studenter uden partnere ved at beregne forskellen mellem den aktive samlejehyppighed og procenten af studenter med en partner.
Dette er et skon, idet de to parametre dels ikke angär samme periode (coitus
indenfor de sidste 12 mdr/partnerskab >for tiden<), og for det andet ikke er
baseret pä individuelle data, men pä procenter. Med disse begransninger kan
vi skonne, at procenten af coitalt aktivg enlige Vesttyske studenter er omkring
1390, for begge kon dvs. procenten afcoitalt aktive studenter blandt enlige er
omkring l/3 og endnu hojere blandt kvinder. De Osttyske procentuelle skon
er markant lavere, serligt hos kvinder: kun l9o af dem er alene og coitalt aktive, hvilket svarer til Ss/o af den coitale aktivitet blandt de enlige.

Kontraception
Data vedrsrende kontraceptiva er ikke diiekte sammenlignelige, da de blev
mält pä forskelligt niveau i de to sporgeskemaer. De Osttyske studenter kunne
angive forskellige alternativer, dvs. at deres svar ikke var eksklusive. De Vesttyske studenter skulle farst angive det mcst almindeligt anvendte kontraceptive middel. For at kunne sammenligne er der foretaget visse beregninger og
skon. Kondom blev anvendt oftere blandt Vesttyske mcnd, mens kun 6s/s af
Osttyske mend nogensinde brugte det. l59o af de Vesttyske mand brugte
kondom som det mest almindelige kontraceptive middel. Afbrudt samlejg
coitus interuptus, som kontraceptiv metode bruges sjaldent i begge populationer. De fleste mand forlader sig pä partnerens kontraceptive valg. Hos kvinder er P-pillen langt det mest almindelig anvendte kontraceptivum, sarligt for
Osttyske kvinder. For spiralen (lUD) kan der ses yderligere forskel, idet den
bruges langt oftere blandt Vesttyske kvinder (ll9o har det som det mest anvendte kontraceptivum), sammenlignet med Osttyske stüdenter (kun l9o
provet nogen sinde).
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Aborler
De vestryske kvinder har haft dobbelt sä mange aborter (l3go) som cle osrtyske k'inder. Det mä her erindres, at den legale baggrund er forskellig. Den

ostryske abortlov tillader abort indtil 3. mäned af graviditeten og er mere liberal end den vesttyske lov med en mere restriktiv indikation. Der er sälecles
en sammenhang mellem den mere restriktive abortlov og en hojere aborthyp-

pighed.

Homoseksualilet
vesttyske mand har oftere homoseksuelle erfaringer end de osttyske mend
(1890 mod l29o). Forskellen blandt kvinder er endnu mere udtart, 140/o af de
vesttyske kvinder sammenholdt med 5go af de osttyske. Der er säledes i osttyskland storre kansforskel end i det vesttyske materiale. Disse procenter an-

gär homoseksuel erfaring i et nasten udelukkende heteroseksuält materiale.
I betragtning af at en betydelig del af den homoseksuelle erfaring gores af heteroseksuelle i ungdommen, tillader dette ikke konklusionen, at manifest homoseksualitet er hojere blandt vesttyske studenter. Adspurgt direkte om deres orientering betegnede 20/o af de vesttyske studenter dem selv som homoseksuelle og yderligere 2o/o var biseksuelle. Hos kvinderne var de tilsvarende
tal henholdsvis 2o/o og 3vo. I modsrerning til dette beskrev knapt rgo af de
osttyske mand og20/o af kvinderne deres seksuelle aktivitet som i det mindste lejlighedsvis, rettet tnod partncre aI samme ksn, hvilket implicerer en homoseksuel eller biseksuel orientering.
Med hensyn til sporgsmäl om tiltrakning er undersogerserne ikke furdt
sammenlignelige. 3390 af de vesttyske mend ogslfi/o af de vesttyske kvinder
anfsrer en fysisk dragning mod samme kon, i det mindste lejlighedsvis. I
modsetning hertil angiver 3 respektive 4o/o af de ostfyske studenter i det
mindste lejlighedsvis fantasier om samme. Men sammenligneligheden er begranset af den mere eksplicirre formulering (seksueile fantasiei) i det osttyske sporgeskema, mod den Vesttyske >fysisk tiltrakning<. uanset den bägrensede sammenlignlighed, er det muligt at identificere en klart lavere grad
af aktivitet og lyst hos osttyske studenteq rettet mod samme kan. vi kunne
tale om et starkere heteroseksuelt selvbillede hos de osttyske studenter, idet
780/o af de vesttyske studenter betegner sig som eksklusiv heteroseksuelle
mod at 9390 af de osttyske studenter betragter sig som ek.sklu'siv heteroseksuelle med hensyn til seksuelle fanrasier og990/o med hensyn til seksuel aktivitet. Hos kvinderne findes tilsvarende, at 680/o af de vesttyske kvinder mod
8790 respektiv 8890 i det osttyske materiale. Foruden denne markante tvarkulturelle forskel er der ogsä tale om en betydelig konsforskel. Mendene er
i begge materialer klart mere heteroseksuelt orienterede end kvinder.
Seksuelle holdninger
En sammenligning af seksuelle holdninger vil vrere begranset. Her spiller
formuleringen af de enkelte spargsmäl en betydelig rolleög der er kun mulighed for en grov sammenligning. En anden begransning rigger i de almene

kontra dc spccitikke spargsnrill. Dc Vcsttyske sporgsntäl sporgcr om generelle
normcr, mens dc Osttyske rel'crcrcr til den aktuellc partner. Dctte mä forvcntes at medlare mere afgransede svar end ved almene sporgsmä|. Det kan
skonnes, at procenten af studenter med en rent restriktiv holdning, dvs. som
har besluttet sig for seksuelt troskab, er en minoritet pä mellem l4-30s/o af de
Vesttyske studenter. Hos de Osttyske studenter er det en stor majoritet
70-78a/0. Procenten for en absolut tilladende, permissiv holdning ligger imellem l5-5890 i det Vesttyske og 8-1090 blandt de Osttyske studenter. Pä trods
afde beskrevne begrensninger, synes seksuel troskab blandt Osttyske studenter at vsere langt mere grundfastet end blandt Vesttyske studenter. Dette trak
er forenetigt med det billede, som er tegnet tidligere, med en klar orientering
mod agteskab og familie blandt Osttyske studenter.
,iOndringer i seksuel adfrerd
Et andet aspekt af undersogesen er, om der er sket andringer i den seksuelle
adfard gennem de sidste 2 ärtier, i de to lande. I det vestlige samfund, har forskellige undersogelser vist en oget forekomst af pramaritalt samleje, en tidligere begyndelse af det forste samleje, - en stigning i hyppigheden af kvindelig

masturbation og

et fald

i

restriktive seksuelle holdninger, specielt af

>dobbelt-standard<, dvs. accepterende mere seksuelt permissivitet for mand
end for kvinder (6,8). Heldigvis og tilfaeldigvis har vi data, som tillader os
denne sammenligning over tid. Det Vesttyske studium af Giese & Schmidt (5),
som blev gennemfort 1966, er allerede n&vnt. Tilfreldigvis gennemforte
Rennert (9) i 1966 et sporgeskemastudium med et materiale af Osttyske medicinske studenter omkring deres seksuelle adferd. Med udgangspunkt i disse
to aldre undersogelser kan vi analysere de andringer med hensyn til to parametre, nemlig samlejeerfaring og det akkumulerede antal coituspartnere..

i

Samlejeerfaring:
De Osttyske mand havde allerede i 1966 klart storre gamlejeerfaring (2890
mod 200/o ved l8 är og 59s/o mod 3890 ved 20 är) end de Vesttyske mend. I
begge lande stiger samlejeerfaringen markant med Osttyske foting til stadighed (6990 mod 43 9o ved l8 är, 35v/o mod 67 0/o ved 20 är) i de senere undersogelser.

Forskellene blandt kvinder er meget smä pä begge tidspunkter. Stigningen
over tid er endnu storre end blandt mand. Denne hurtigere stigning af samlejeerfaring blandt kvinder florer til en omvendt konsforskel til fordel for kvinderne. I det Osttyske materiale er der observeret en konvergens af kansforskellen, mens der for det Vesttyske materiale er en divergens. Med hensyn til partnererfaring ser vi en klar konvergens af konsforskellen i begge kulturer, med

andre ord, en reduktion af den säkaldte adfardsmassige dobbeltstandard
som i det Osttyske materiale fortsat eksisterer, men andringen over tid er
mere markant end i det Vesttyske materiale.
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Konklusion:
Som konklusion vil vi resumere vore resultater i 4 punkter:

l)

Den distinkte og klare orientering af de Osttyske studenter mod egteskab
og familie, svarär til en udtalt heteroseksuel aktivitet. Det er tydeligt, at
ieisualiteien blandt Osttyske studenter er mere t€t knyttet til et karlighidsforhold med perspelitivet af et langerevarende, monogamt forhold
end der er tilfaldeiblandt de Vesttyske studenter. Man kunne sige, atiAst'
tyskland er den dominerende model det seksuelt lykkelige gifte par. Et interessant fund, som stotter dette, er den hojere orgasmehyppighed ved
samleje btandt Osttyske kvinder. Blandt mulige fortolkninger heraf vil vi
foreslä nogle forhold, som kan forklare det. Forst og fremmest pä initiativ

af Kvindebevagelsen i Vesttyskland rejstes sporgsmälet om klitoral versus
vaginal orgasmi som led i en stsrre diskussion af kvindelig seksualitet.
Däne dislussion kan have fort til en mere skeptisk selvopmrerksomhed
og reflektion over egne seksuelle folelser blandt Vesttyske kvinder. Dctte
kinne forärsage en un4eresrinrering af olllyst orgasmehyppighed. En anclen grund kunpc \.icre cn lirrskcllig bctydning al'partner-bindingen. Hvis
cle O-srryske par har cl nlerc klart livslangl og nlonogamt perspektiv, sä kan
cle folgiligt vaere emotioncll rnerc sikre, lrvilkct kunne give en mere stabil
konteIst ior emotionel regression. En sädan ramme for regression kunne
facilitere mulighedcn for at opnä orgasme. Dette er tentative forslag som
mä undersoges nc€rmere.
2) Den storste iorskel i undersogelsen kan findes i den udtalte forskel af masturbarions hyppighed blandt kvinder i tavor af de Vesttyske studenter.
Her bliver det efter vores oplattelse, den statrke indflydelse af den Vesttyske kvinclebeveglse, som trader frem. Kvindebevagelsen har altid argumenteret for udviklingen af aspekter af dcn kvindelige seksualilet, som var
uafhangige aIen mandlig partncr, dcr kunnc optr:cde sonr nruligt undertrykkende, eller i det mindste bcgritlrrcndc. ShlctJcs har nlan understreget

detnarcissistiskeaspektaf scksualitclctt litr lltlül hrtrgccnpsykoanalytisk
term. I Osttyskland [indes ingcn tilsvarcndc krtttdcb*icgclscr'
craden af homoseksuel erfaring og ogsä al oriclrlcring rnod sanlnte kan
er markant st€rkere blandt Vesttyske sludclttcr al'bcgge kon. Man kunne
sige, at den Osttyske seksuelle kultur tilladcr nlindre varians inden for
rammen af det >seksuelt lykkelige, gilte par,,, sgrtt nalurligvis cr heteroseksuelle. Denne model accepteres ogsä al'ct llcrtal al'dc Vesttyske studenter, men vi kan ogsä observere en varians af scksuclle orienteringer her,
som gär ud over den heteroseksuelle notm, parlrlcrbindirrg og ntonogami.
Denne forsket er mere markant hos kvinder. Hvis man skulle tegne denne
gradvise forskel op i sort-hvidt, kunne man sige, at (Jsttyske studenters
seksualitet har et storre islret af partnerbinding, mens Vesttysk seksualitet
har et stErkere narcissistisk - hedonistisk islet.
4) Forskellen mellem generationerne kan koncentreres til 2 punkter: a) Foringen med hensyn til ungdommens samlejeerfaringer blandt Osttyske studenter pä begge undersogelsestidspunkter, b) de klart starkere aendringer
hos kvinder i begge kulturer, som har fort til en omvendt ksnsforskel i
.r2

kvindernes favor. Den tvargenerationelle sammenligning understreger
ligheder end forskelle i udviklingen i begge kulturer.
l: En sammenligning mellem Osttyske og Vesttyske srudenter med hensyn til seksualila.
Nogle udvalgte data.

Tabel.

Vesttyske

Osttyske

maend

kvinder

mand

kvinder

(N = 535)

(n = 459)

(n = 588)

(n = 605)

390
4090

5olo

3ls/o

24olo

3l9o

2490

199o

Onsker at fä bsrn

720/o

70o/o

960/o

97tlo

Ubesluttede

20o/o

240/o

49o

2Vo

Cifte
Uden partner

Gen nem sn it sa Ider'ved

[:orste samleje
Aktive sanrlejemicssigt

19,5
12010

t

8,4

82t1o

Orgasrne ved sanrlcje
hos kvinder: Aldrig

19o/o

Altid, eller nasten altid

269o

Aborter

lSolo

llomoseksuel

erfaring

l89o

l49o

l8,l

l8,l

82s/o

829s

6tlo
37

tlo

60lo

l29o

5oo

Resum6

I

1980 gennemforte det Centrale

Institut for Ungdomsforskning i Leipzig,

DDR et sporgeskemastudium som omhandlede yngre voksne (fortrinsvist,

larlinge og studenter).
I l98l undersogte Afdelingen for Seksuallorskning i Hamburg, BRD en
undersogelse af vesttyske studenters seksualvaner.

I

dette arbejde sammenholdes undergrupper af ovennavnte materialer

(20-24 ärige), hvoriindgär 1208 osttyske e,9994 vesttyske studenter. Undersogelserne blev tilrettelagt og gennemfort uafhangigt af hinanden, uden at der
var planlagt nogen interkulturel sammenligning. Alligevel er det muligt at
foretage visse sammenligninger pä basale parametre for seksuel adferd bl.a.

partnersituation, masturbationserfaringer, samlejeerfaringer- og hyppigheder, antal partnerq orgasmehyppighed og oplysninger om homoseksuel erfaring.
Resultaterne af denne undersogelse pr€senteres i lyset af udviklingen ogsä

i seksuel adfard gennem de seneste 20 är.
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A Comparison of Student'sSexurl Behavior: l'ederal Republic of Germany and German Democ.

mlic Republic.
by Clement, U., Psychosomalische Klinik, Univeruitäl llcidelbcrg, Vossslr. 2, D -6900 lleidelberg, l'ederal Republic of Germany rnd Srrrke, K., Zenlralinslilul für Jugendforschung, Slrll.
baumslr. 9, DDR-7022 kipzig, (ierman l)rmocrelic Republic.

De forste empiriske undersogelser om kvinders orgasme gär ikke mere end 50
är tilbage. I de fleste undersogelser er det angivet, hvor ofte kvinder oplevede
orgasme - og siden, hvornär de forste gang oplevede dette. Hyppigheden af
anorgasme (sjaldent eller aldrig orgasmeoplevelse) angives eksempelvis af
Hite i 1976 (l).til 30q0, mens Ratter (2) landt en hyppighed pä 40t/0.
Fra Kinseys undersogelser (3) har vi oplysninger, der belyser dette yderligere. Her fandtes at 5390 af kvinderne i 20 ärs alderen, 770/o i25-ärs alderen
og 9090 i 35-ärs alderen i det mindste lejlighedsvis oplevede orgasme. Ca.90/o
syntes aldrig at opleve orgasme i lobet af livet. I deres undersogelse var det
64V0, der oplevede forste orgasme for agteskabets indgäelse. Den erkendelsg
der kan udledes heraf er, at orgasmeformäen hos kvinder udvikles individuelt
i livet. Mange kvinder har brug for en lang >inkubationstid<. Det kan tage är

ln 1980, the Zenrralinstirut für Jugcndforschurrg (Ccntral lnstitute for Youth Research) in tripzig (German Democratic Republic) did a nat ion-wide questionnaire study on young adults (employees and students).
In 1981, lhe Abteilung für Sexualforschung (Deparlnrent for Sex Researclr) in llamburg (Federal Republic of Cerrnany) investigated a sanrple of students in the Federal Republic.
Now, we compare parallel subsamplcs of the two studies, namely students between 20 and24
years of age. The paralleled subsamples include N
1208 GDR students and N = 994 FRG

eller endog ärtier for at opnä en sädan psykosocial konstellation, som kan
fsre til orgasme. Det synes i dag at vere selvfolgeligt for alle og bliver jo ogsä

students.

til stadighed citeret, men allerede her rejser

=

Although the studies were planned and done independently and with no idea of intercultural
comparison, they can be compared by basic parameters of sexual behavior: partner situation;
masturbation experience; experiencg active incidence and frequency ofcoitus; nurnber ofcoitus
partners; orgasm incidence; homosexual experience.
First results ofthis comparison are presented, also taking into consideration t he changes in sexual behavior during the last two decades.
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6. Clenrent

sig sporgsmälet om en ärelang ud-

viklingsproces mod orgastisk formäen stadig er typisk for unge kvinder. Er
det ikke sädan i dag, at de fleste piier allerede kort tid efter deres >Kohabitarche< (samlejedebut) opnär orgasme og ogsä ret hurtigt har en stabil udleven
af denne formäen?
Kinsey selv har som bekendt som den forste givet overbevisende belag for
den historiske forandring i den kvindelige orgasmepotens (3). Blandt kvinder
fadt fsr är 1900 var 33s/o endnu anorgastiske i fsrste €gteskabsär, mens det
for kvinder fodt efter är l9l0 kun var 22o/0. Dette historiske trek peger i retning af en stadig hyppigere optraden og stadig tidligere indsattende orgasmeformäen hos kvinder. Dette er siden bekraftet i andre undersogelser. Raboch & Bartock (4) fandt ved sammenligning af kvinder fsdt l92l-1930 med
kvinder fsdt 194l-1950 i CSSR betydelige forskelle i orgasmeforsmään. Tilsvarende betydelige forskelle viste sig ved en sammenligningaf 2 kvindegenerationer i DDR (5,6). Schnabl (5) har i 60'erne udspurgt over 2000 kvinder
(20-60 är gamle) og Starkc & Friedrich (6) har i 1982 udspurgt 2500 piger/unge
kvinder mellem l6 og 30 är. Orgasmehyppigheden fra disse undersogelser er
vist i tabel I.
När man betenker, at Schnabl mest har udspurgt kvinder i mere moden alder, mens Friedrich & Starke har talt med kvinder, der var under 30 är gamlg
da kan man virkelig tale om en betydelig historisk forandring i orgastisk
Oversat fra >Zum orgasmuserleben< af Ssren Buus Jensen.
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