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Ja ko pa ra metr oce nia ją cy za in te re so wa nie sek sem za sto so -
wa no czę stość my śli o tre ści sek su al nej. W ta be li 7.2 przed sta -
wio no da ne na ten te mat wg po szcze gól nych grup wie ko wych,
osob no dla obu płci. Wi dać nie tyl ko wy raź ny spa dek te go pa -
ra me tru w mia rę upły wu cza su, lecz tak że ude rza ją cą róż ni cę
płci, przy czym ko bie ty we wszyst kich gru pach in for mu ją
o znacz nie mniej szej czę sto ści my śli sek su al nych. Pod tym
wzglę dem męż czyź ni nie róż nią się znacz nie mię dzy so bą, nie -
za leż nie od po sia da nia part ner ki sek su al nej lub nie, pod czas gdy
znacz nie wię cej ko biet bez part ne rów zgła sza ło brak my śli sek -
su al nych (47,8% przy pad ków). O sek sie nie my śla ło je dy nie
22,2% ko biet ma ją cych part ne rów. Da ne na te mat czę sto ści ak -
tyw no ści sek su al nej z part ne ra mi i ma stur ba cji przed sta wio no
w ta be li 7.3. Po raz ko lej ny moż na do strzec spa dek czę sto tli -
wo ści wraz z wie kiem, a tak że wy raź ną róż ni cę płci. Do pew -
ne go stop nia ten den cja ta od zwier cie dla mniej szą licz bę ko biet
ma ją cych part ne ra sek su al ne go, lecz po ja wia się tak że w da -

nych do ty czą cych ma stur ba cji. Jed no cze śnie od czu wa nie nie za -
do wo le nia z ży cia sek su al ne go nie wy ka zu je ana lo gicz nej za -
leż no ści od wie ku. W gru pie wie ko wej po nad 75 lat, 46%
męż czyzn i 49% ko biet okre śli ło sie bie ja ko „ani za do wo lo -
nych, ani nie za do wo lo nych”.

W 2004 ro ku AARP prze pro wa dził ko lej ne ba da nia, któ -
rych ce lem by ła oce na zmian, któ re na stą pi ły od 1999 ro ku oraz
po rów na nie mniej szo ści ra so wych z bia łą więk szo ścią (AARP
2005). Nie stwier dzo no więk szych zmian. W 2004 ro ku ba da -
ni wy ka zy wa li więk szą ak cep ta cję ro li, ja ką seks peł ni w związ -
kach, po za tym kon tak ty sek su al ne po za związ kiem mał żeń-
skim wzbu dza ły mniej szy sprze ciw. Nie znacz nie więk sza licz -
ba męż czyzn się ma stur bo wa ła. Wię cej męż czyzn zgła sza ło
pro ble my z erek cją (31% w po rów na niu z 26% w 1999), ale
jed no cze śnie by li bar dziej skłon ni szu kać in for ma cji i po mo cy
me dycz nej, a tak że chęt niej ko rzy sta li z te ra pii w ce lu po pra -
wie nia spraw no ści sek su al nej. Mniej szy od se tek czar no skó rych
Ame ry ka nów miał part ner ki.

De La ma ter i Sill (2005) po now nie prze ana li zo wa li da ne
z AARP, sku pia jąc się na czyn ni kach wpły wa ją cych na po żą -
da nie. Po twier dzi li, że zwią zek mię dzy od czu wa niem po żą da -

Tabela 7.1   Odsetki ludności Wielkiej Brytanii 
w starszych grupach wiekowych od 1971
roku z projekcjami na lata 2011 i 2021
(źródło: Babb i wsp. 2006). Dane dla USA
pochodzą z 2000 roku (źródło: US Census
Bureau)

Grupa wiekowa
55–64 65–74 75+

M K M K M K
Wielka Brytania
Dane historyczne
1971 11,5 12,0 7,4 09,6 3,1 06,3
1981 10,8 11,2 8,3 10,1 3,9 07,7
1991 10,2 10,1 8,1 09,5 4,9 08,9
2001 10,7 10,5 8,0 08,7 5,6 09,3
2004 11,6 11,5 8,1 08,7 5,9 09,3
Przewidywania
2011 11,8 11,9 8,7 09,2 6,6 09,3
2021 12,6 12,9 9,9 10,5 8,3 10,6
USA
2000 08,4 08,8 6,5 06,0 4,4 07,3
M - mężczyźni, K - kobiety.

Tabela 7.2   Częstość myśli seksualnych u mężczyzn 
i kobiet wg grup wiekowych (źródło: AARP,
NFO 1999)

Mężczyźni Kobiety
45–59 60–74 75+ 45–59 60–74 75+

Raz dziennie 43,3 18,1 49,1 48,8 40,8 41,2
lub częściej
Jeden do trzech 40,9 35,4 26,4 32,6 13,0 44,1
razy w tygodniu
Jeden do trzech 48,1 16,7 25,6 19,6 17,1 11,5
razy w miesiącu
Rzadziej niż raz 44,0 16,6 14,0 17,8 20,0 17,9
w miesiącu
Brak 42,0 11,0 18,2 16,8 43,6 57,2

Tabela 7.3   Częstość aktywności seksualnej 
u mężczyzn i kobiet wg grup wiekowych
(źródło: AARP; NFO 1999)

Mężczyźni Kobiety
45–59 60–74 75+ 45–59 60–74 75+

DOTYK SEKSUALNY Z PARTNEREM/PARTNERKĄ
Raz w tygodniu 68,9 61,2 45,2 61,4 36,6 14,9
lub częściej
Brak 12,4 21,9 35,6 22,4 51,4 78,4

WSPÓŁŻYCIE
Raz w tygodniu 54,8 30,9 19,1 49,6 24,2 06,6
lub częściej
Brak 17,0 31,3 51,4 27,0 53,7 83,8

SAMOPOBUDZANIE (MASTURBACJA)
Raz w tygodniu 33,5 14,2 05,2 04,5 02,0 00,6
lub częściej
Brak 35,8 64,5 73,5 67,5 80,0 90,4

Tabela 7.4   Średnie oceny sprawności seksualnej 
u mężczyzn uczestniczących w powtórnym
badaniu Health Professionals Follow-up
Study (źródło: Bacon i wsp. 2003)

Grupa wiekowa
≤59 60–69 70–79 ≥80

n = 9754 10 573 8690 2725
Pożądanie seksualne 4,0 3,7 3,2 2,6
Zdolność do erekcji 4,1 3,4 2,4 1,7
Zdolność do osiągnięcia 4,3 3,8 3,0 2,1
orgazmu
Ogólna sprawność 4,1 3,5 2,6 1,8
seksualna
Użyto skali ocen od 1 (bardzo niska) do 5 (bardzo wysoka).
Tabela przedstawia średnie oceny dla poszczególnych grup.
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