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To nie męskość jest problemem (?!)- raport

Cele badania

Głównym celem projektu była próba zbadania sfery niezwykle trudnej do badania
w sposób tradycyjny (a co powiodło się za pomocą metody on-line) – problemów
związanych z zaburzeniami seksualnymi u mężczyzn.
Badanie dostarcza odpowiedzi na pytanie o definicję męskości i o różnice w jej
formułowaniu przez kobiety i mężczyzn.
Projekt jako jeden z pierwszych porusza tematykę reakcji mężczyzn i kobiet na
wiadomość o zaburzeniach seksualnych. Zostały zbadane także: sfera oczekiwań i
pierwsze kroki podejmowane w celu rozwiązania problemów.
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Metodologia badania
Badanie zostało zrealizowane w dniach 7-15 czerwca 2012 roku, metodą
internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez
agencję SW Research
Próba badawcza miała charakter losowy. Badaniem objęto łącznie 1500
Internautów w wieku 16-49 lat.
Operatem losowania był panel internetowy StudentsWatch.pl

Próba badawcza jest reprezentatywna dla populacji polskich internautów w wieku
16-49 pod względem łącznego rozkładu płci i kategorii wiekowych
Dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu To nie męskość jest problemem (?!)
nie przekracza 2,5 p.procentowego dla całej próby oraz 3,6 p.procentowego
osobno dla populacji kobiet i mężczyzn.
Kwestionariusz wywiadu składał się z 13 pytań badawczych (z czego 8 pytań
zadano zarówno kobietom jak i mężczyznom) i został opracowany wspólnie przez
agencje OnBoard PR i SW Research
Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu „3S” zintegrowanym z
panelem internetowym StudentsWatch.pl

4

To nie męskość jest problemem (?!)- raport

KOMENTARZ DO BADANIA
Problem męskości jest czymś więcej niż tylko problemem związanym z zaburzeniami seksualnymi.
To przede wszystkim problem komunikacji obu płci i często rozbieżnych oczekiwań. Ciekawe
jednak, że problem nie istnieje na poziomie definicyjnym – kobiety uważają za męskie to, co
zdaniem mężczyzn pobudza ich poczucie męskości. Problem polega jednak na tym, że albo
deklaracje mężczyzn są jedynie deklaracjami zgodnymi z „poprawnością polityczną”, albo
kobiety dostrzegają starania mężczyzn w sferach najbardziej powierzchownych. Albo zachodzi
jedno i drugie.
Inną kwestią jest problem zaburzeń seksualnych. Dla zdecydowanej większości mężczyzn ich
wystąpienie powoduje drastyczny spadek poczucia własnej wartości. Co więcej, problem ten
jest coraz trudniejszy do ukrycia – partnerki nie dają się zwieść ani fikcyjnym nadmiarem pracy
ani zmęczeniem. A może jednak dają? W końcu częściej o zaistniałe problemy obwiniają siebie i
swoją seksualność.
Mężczyźni deklarują otwartość na rozmowę o swoich problemach ze swoimi partnerkami równie
często jak ze specjalistami (urologami, seksuologami). Problem w tym, że kobiety o tym nie
wiedzą lub sądzą, że mężczyźni nie mają wobec nich takich oczekiwań. Myślą, że mężczyźni
woleliby ten temat przemilczeń lub przeczekać.
Warto podkreślić tu istotną rolę społeczności internetowych – anonimowa konsultacja często
poprzedza bezpośrednią rozmowę z partnerką lub lekarzem
Rozwiązywanie problemów z zaburzeniami również budzi szereg pytań. Z jednej strony połowa
mężczyzn deklaruje metodyczne podejście do problemu (konsultacje na forum internetowych, z
lekarzem, z partnerką), z drugiej zaś podobny odsetek przypisuje pozostałym mężczyznom
sięganie po specyfiki, afrodyzjaki lub materiały erotyczne i pornograficzne.
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Struktura demograficzna próby
Płeć

50,5

49,5
Kobieta

Mężczyzna

Grupa wiekowa
26,8

16-25 lat

43,6
29,6

26-35 lat
36-49 lat

N = 1500
Dane w %
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DEFINICJA MĘSKOŚCI
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DEFINICJA MĘSKOŚCI - WNIOSKI
Zarówno mężczyźni, jak i kobiety są przekonani, że o „męskości” mężczyzn decyduje
przede wszystkim sprawność seksualna (kobiety: 83,5 proc, mężczyźni 72,3 proc.). W
parze z nią idzie sprawność fizyczna (71,4 proc. wśród mężczyzn
i 66,3 proc. wśród kobiet).

Kobiety zdecydowanie częściej są przekonane, że mężczyźni opierają poczucie
męskości na wysokim statusie materialnym – uważa tak 66,0 proc. kobiet, wśród
mężczyzn odsetek ten wynosi zaledwie 39,1 proc. Wartości materialne są jednak dla
nich nie bez znaczenia, jeśli służą zapewnieniu stabilności materialnej
i bezpieczeństwa. Te cechy sprzyjają poczuciu męskości dla 63,5 proc. mężczyzn.
Z kolei mężczyźni są znacznie bardziej przekonani, że poczucie męskości jest
wzmagane przez bycie opiekuńczym wobec kobiety i odnoszenie się do niej
z szacunkiem.
Co ciekawe, to właśnie: opiekuńczość, szacunek, stabilność materialna
i bezpieczeństwo stanowią dla kobiet filary definicji męskości. Problem może polegać
jednak na tym, że kobiety są przekonane, że mężczyźni budując swoje poczucie
męskości „inwestują” bardziej w sferę seksualności, atrakcyjności fizycznej i
budowania dobrej pozycji materialnej.
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DEFINICJA MĘSKOŚCI (1)
Co Pani(Pana) zdaniem sprawia, że mężczyźni czują się bardziej „męscy”?
83,5
72,3
77,9
66,3
71,4
68,9

Sprawność seksualna
Sprawność fizyczna, wysportowanie
Zapewnienie rodzinie stabilności materialnej i
bezpieczeństwa

57,8
63,5
60,7
66,0
39,1
52,4
53,0
48,8
50,9

Wysoki status materialny (dobry samochód, mieszkanie)
Spełnienie w sferze zawodowej

23,7

Opiekuńczość wobec kobiety

37,9

Odnoszenie się z szacunkiem do kobiet, bycie
dżentelmenem

19,3
33,2
35,0
25,4
30,1
20,1
32,0
26,1
30,7
18,1
24,3

Dominacja w związku
Realizacja zainteresowań/hobby
Posiadanie wielu partnerek seksualnych w swoim życiu
Coś innego
Żadne z wymienionych

1,4
1,3
1,3
1,1
0,4
0,7

Odsetki nie sumują się do 100, gdyż można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

51,8
46,9

kobieta (n=742)
mężczyzna (n=758)
ogółem (n=1500)
Dane w %
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DEFINICJA MĘSKOŚCI
Co dla Pani oznacza męskość?
Opiekuńczość wobec kobiety

76,5

Odnoszenie się z szacunkiem do kobiet, bycie
dżentelmenem

73,4

Zapewnienie rodzinie stabilności materialnej i
bezpieczeństwa

70,6

Sprawność seksualna

54,3

Sprawność fizyczna, wysportowanie

53,1

Spełnienie w sferze zawodowej

40,6

Realizacja zainteresowań/hobby

35,3

Wysoki status materialny (dobry samochód, mieszkanie)

14,0

Dominacja w związku
Posiadanie wielu partnerek seksualnych w swoim życiu
Coś innego

9,6
2,2
3,8

N= 742
(tylko kobiety)

Odsetki nie sumują się do 100, gdyż można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

Dane w %
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REAKCJE NA ZABURZENIA
SEKSUALNE
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REAKCJE NA ZABURZENIA SEKSUALNE - WNIOSKI

Mężczyźni są nieznacznie mniej (89,7 proc. vs 94,7 proc. dla kobiet) przekonani, że
pojawienie się u nich zaburzeń seksualnych powoduje obniżenie poczucia własnej
wartości. Z drugiej strony, ponad połowa kobiet (53,6 proc.) jest o tym
zdecydowanie przekonana, oraz tylko co trzeci mężczyzna (32,7 proc.)

Pojawienie się zaburzeń seksualnych u mężczyzn może powodować szereg "reakcji
obronnych". Ponad jedna trzecia kobiet i mężczyzn uważa, że najbardziej typowym
symptomem jest ucieczka w pracę (dłuższa praca, częstsze wyjazdy służbowe).
Naturalną konsekwencją nadmiaru pracy jest zmęczenie, które może stać się
wymówką do unikania seksu (zdaniem 36,1 proc. mężczyzn i 31,9 proc. kobiet).
Bardzo istotnym objawem jest brak zainteresowania seksem. Taka reakcja jest
typowa dla 17,1 proc. mężczyzn, ale tylko dla 8,0 proc. kobiet. Co ciekawe,
kobiety dwukrotnie częściej (14,4 proc. vs 6,0 proc.) czują się obwiniane za niechęć
do uprawiania seksu.
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REAKCJE NA ZABURZENIA SEKSUALNE - WNIOSKI

Zaledwie co szósta osoba (17,4 proc.) uważa, że nierozwiązane zaburzenia
seksualne u mężczyzny mogą prowadzić do rozpadu związku. Częściej obawiają
się tego mężczyźni (20,8 proc. vs 14,0 proc.)
Poczucie winy jest również najczęściej wymienianą przez kobiety reakcją na
obecność zaburzeń partnera - 29,7 proc. kobiet myśli, że nie wzbudza u niego
pożądania. Z kolei mężczyźni najczęściej (19,9 proc.) przypisują kobietom
podejrzliwość o relację z inną partnerką
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ZABURZENIA SEKSUALNE A POCZUCIE WARTOŚCI
Czy Pani(Pana) zdaniem pojawienie się zaburzeń seksualnych u mężczyzn powoduje obniżenie ich
poczucia własnej wartości?

1,8

kobiety (n=742)

53,6

41,1

2,9
0,6

mężczyźni (n=758)

ogółem (n=1500)

Zdecydowanie tak

1,7

32,7

57,0

43,0

Raczej tak

7,5

49,1

Raczej nie

Zdecydowanie nie

1,1

1,5

5,2 1,1

Nie mam zdania

Dane w %
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MASKOWANIE ZABURZEŃ SEKSUALNYCH
W jaki sposób Pani(Pana) zdaniem mężczyzna z zaburzeniami seksualnymi najczęściej je maskuje?
36,3
Ucieka w pracę (np. pracuje dłużej, częściej wyjeżdża
służbowo)

37,1
36,7
36,1

Unika seksu tłumacząc się zmęczeniem

31,9
33,9
8,0

Odczuwa brak zainteresowania seksem

17,1
12,6
14,4

Obwinia partnerkę za niechęć do seksu z nią

6,0

10,1

kobieta (n=742)

5,3
Zaczyna odczuwać różne dolegliwości

8,0

6,7

mężczyzna (n=758)
ogółem (n=1500)
Dane w %
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REAKCJE KOBIET NA ZABURZENIA SEKSUALNE
Jak Pani(Pana) zdaniem najczęściej reaguje kobieta, która zauważa zaburzenia seksualne u swojego
partnera?
Myśli, że nie wzbudza u niego pożądania

18,5

Stara się przekonać mężczyznę do konsultacji z lekarzem

13,1
16,6
13,6
13,0
13,3
10,2
10,3
10,2

Czuje się nieatrakcyjna
Martwi się, że mężczyzna jest przepracowany lub chory

3,0

Udaje, że wszystko jest w porządku

5,3
4,9
3,6
4,3

Uważa, że problem jest przejściowy i sam się rozwiąże

Sama konsultuje problem z lekarzem

Kończy związek

24,0
22,2

18,2
20,2

Podejrzewa mężczyznę o relacje z inną partnerką

Bezpośrednio obwinia mężczyznę, że jest "do niczego"

29,7

0,7
3,1
1,6
2,3
2,0
1,1
1,0
1,0

19,9

7,6

5,4

kobieta (n=742)
mężczyzna (n=758)
ogółem (n=1500)
Dane w %
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ZABURZENIA I ICH KONSEKWENCJE DLA ZWIĄZKU
Czy Pani(Pana) zdaniem nierozwiązane zaburzenia seksualne u mężczyzny mogą prowadzić do
rozpadu związku?

kobiety (n=742)

2,5

mężczyźni (n=758)

2,6

ogółem (n=1500)

2,5

Zdecydowanie tak

52,2

11,5

18,2

14,9

Raczej tak

27,5

48,5

50,3

Raczej nie

Zdecydowanie nie

6,4

22,5

8,3

24,9

7,4

Nie mam zdania

Dane w %
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SFERA OCZEKIWAŃ
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SFERA OCZEKIWAŃ - WNIOSKI
Interesujące są wnioski płynące z różnic w oczekiwaniach mężczyzn odnośnie
zachowań swoich partnerek w przypadku pojawienia się zaburzeń seksualnych.
Niemal pełna zgodność występuje w przypadku zachować związanych ze
stymulacją seksualną, tj. bezpośrednie pobudzenie seksualne (73,5 proc.), większą
aktywność kobiety w życiu seksualnym poprzez przejęcie inicjatywy (72,3 proc.),
podejmowanie większych starań, by wywołać u mężczyzny pożądanie seksualne
(70,4 proc).
Największe różnice występują w przypadku zachowań pozaseksualnych. Zdaniem
71,6 proc. kobiet, mężczyzna spodziewa się po partnerce zostawienia w spokoju
i nie poruszania tematu, podczas, gdy aż 44,6 proc. mężczyzn ma zupełnie inne
oczekiwania.

Podobnie, 78,5 proc. kobiet jest przekonanych, że mężczyźni oczekują
potraktowania
problemu
jako
tymczasowego.
Takiego
zachowania
spodziewałoby się jednak tylko 62,2 proc. mężczyzn.
Większość mężczyzn (53,9 proc.) jest przekonana, że przedstawiciele ich płci
oczekiwaliby od partnerki rozpoczęcia rozmowy na ten temat. Z drugiej strony,
tego typu oczekiwań spodziewa się jedynie jedna czwarta kobiet (25,5 proc.).
Podobnie, mężczyźni dwukrotnie częściej niż kobiety (38,9 proc. vs. 18,5 proc.)
oczekują, że partnerka umówi wizytę u specjalisty.
19
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OCZEKIWANIA WOBEC PARTNERKI (1)
Których z poniższych zachowań oczekiwałby mężczyzna od swojej partnerki w przypadku pojawienia
się u niego zaburzeń seksualnych, a których by nie oczekiwał? - Zostawienia w spokoju i nie
poruszania tematu
kobiety (n=742)

mężczyźni (n=758)

ogółem (n=1500)

22,9

16,1

19,5

15,8

48,7

30,4

28,5

39,5

Zdecydowanie by oczekiwał

Raczej by oczekiwał

Zdecydowanie by nie oczekiwał

Nie mam zdania

7,4

16,1

22,2

11,8

5,1

8,9

7,0

Raczej by nie oczekiwał

Dane w %
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OCZEKIWANIA WOBEC PARTNERKI (2)
Których z poniższych zachowań oczekiwałby mężczyzna od swojej partnerki w przypadku pojawienia
się u niego zaburzeń seksualnych, a których by nie oczekiwał? - Potraktowania problemu jako
tymczasowego
kobiety (n=742)

mężczyźni (n=758)

28,9

18,9

ogółem (n=1500)

12,1

49,6

43,3

23,8

21,3

46,4

Zdecydowanie by oczekiwał

Raczej by oczekiwał

Zdecydowanie by nie oczekiwał

Nie mam zdania

4,8 4,6

7,5

16,8

6,2

9,0

6,8

Raczej by nie oczekiwał

Dane w %
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OCZEKIWANIA WOBEC PARTNERKI (3)
Których z poniższych zachowań oczekiwałby mężczyzna od swojej partnerki w przypadku pojawienia
się u niego zaburzeń seksualnych, a których by nie oczekiwał? - Rozpoczęcia rozmowy na ten temat

kobiety (n=742)

mężczyźni (n=758)

ogółem (n=1500)

5,3

43,7

20,2

15,9

10,7

27,1

38,0

29,2

Zdecydowanie by oczekiwał

Raczej by oczekiwał

Zdecydowanie by nie oczekiwał

Nie mam zdania

27,9

35,7

3,6

12,0

19,5

6,1

4,9

Raczej by nie oczekiwał

Dane w %
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OCZEKIWANIA WOBEC PARTNERKI (4)
Których z poniższych zachowań oczekiwałby mężczyzna od swojej partnerki w przypadku pojawienia
się u niego zaburzeń seksualnych, a których by nie oczekiwał? - Umówienia wizyty u lekarza

kobiety (n=742)

mężczyźni (n=758)

ogółem (n=1500)

3,9

33,1

14,6

12,9

8,5

43,4

26,0

20,4

30,5

31,8

Zdecydowanie by oczekiwał

Raczej by oczekiwał

Zdecydowanie by nie oczekiwał

Nie mam zdania

5,0

22,4

8,1

32,8

6,6

Raczej by nie oczekiwał

Dane w %
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OCZEKIWANIA WOBEC PARTNERKI (5)
Których z poniższych zachowań oczekiwałby mężczyzna od swojej partnerki w przypadku pojawienia
się u niego zaburzeń seksualnych, a których by nie oczekiwał? - Podejmowania większych starań, by
wywołać u mężczyzny pożądanie seksualne
kobiety (n=742)

mężczyźni (n=758)

ogółem (n=1500)

23,5

48,9

31,5

43,0

27,5

45,9

Zdecydowanie by oczekiwał

Raczej by oczekiwał

Zdecydowanie by nie oczekiwał

Nie mam zdania

14,6

4,8

8,2

11,8

4,7

8,9

13,2

4,7

8,6

Raczej by nie oczekiwał

Dane w %
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OCZEKIWANIA WOBEC PARTNERKI (6)
Których z poniższych zachowań oczekiwałby mężczyzna od swojej partnerki w przypadku pojawienia
się u niego zaburzeń seksualnych, a których by nie oczekiwał? - Bezpośredniego pobudzania
seksualnego (np. pobudzanie członka)
kobiety (n=742)

30,0

43,3

11,7

4,2

10,8

mężczyźni (n=758)

32,5

41,2

10,7

6,0

9,6

ogółem (n=1500)

31,3

42,2

11,2

5,1

10,2

Zdecydowanie by oczekiwał

Raczej by oczekiwał

Zdecydowanie by nie oczekiwał

Nie mam zdania

Raczej by nie oczekiwał

Dane w %
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OCZEKIWANIA WOBEC PARTNERKI (7)
Których z poniższych zachowań oczekiwałby mężczyzna od swojej partnerki w przypadku pojawienia
się u niego zaburzeń seksualnych, a których by nie oczekiwał? - Większej aktywności w życiu
seksualnym (przejmowanie inicjatywy)
kobiety (n=742)

27,0

46,3

mężczyźni (n=758)

29,3

41,9

ogółem (n=1500)

28,1

44,1

Zdecydowanie by oczekiwał

Raczej by oczekiwał

Zdecydowanie by nie oczekiwał

Nie mam zdania

13,9

13,7

13,8

2,9 10,0

5,4

9,8

4,2

9,9

Raczej by nie oczekiwał

Dane w %
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ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - WNIOSKI
Wizyta u lekarza jest drugim najczęściej podawanym przez mężczyzn (46,5 proc.)
sposobem rozwiązywania problemów w sferze seksualnej. W pierwszej kolejności
zgłosiliby się do urologa lub seksuologa, najrzadziej zaś skonsultowaliby
się z psychiatrą lub lekarzem rodzinnym. Dodatkowo, jedna piąta mężczyzn (21,6
proc.) wspomniałaby o swoim problemie lekarzowi przy okazji wizyty z innego
powodu. Inicjatywa należy jednak do potencjalnego pacjenta - zaledwie 11 proc.
mężczyzn przyznaje, że podczas wizyty lekarz sam zapytał o sferę seksualną,
w tym zaburzenia, problemy.

Konsultacje ze specjalistą poprzedziłby rekonesans w internecie na forach
i portalach internetowych - taki sposób deklaruje 53,5 proc. mężczyzn. Mężczyźni
nie ukrywaliby problemów przed swoimi partnerkami - 42,7 proc. powiedziałoby im
o dolegliwościach.
Ciekawy dysonans można zaobserwować wśród wypowiedzi na temat innych
mężczyzn. Decyzja o podjęciu leczenia jest wymieniana dopiero w trzeciej
kolejności (30,1 proc.). Ponad połowa (53,5 proc.) jest przekonana, że najczęstszą
praktyką jest sięganie po środki poprawiające sprawność seksualną. Warto
zauważyć, że taką gotowość do podjęcia tego działania zadeklarowało 7,8 proc.
mężczyzn. Na drugim miejscu jako remedium wymieniają pornografię i kino
erotyczne (38,1 proc.).
28
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (1)
Co by Pan zrobił, gdyby zauważył u siebie problemy w sferze seksualnej?
Szukałbym informacji w Internecie (forum,
portale dot. zdrowia)

53,5

Zgłosiłbym się do specjalisty *

Do jakiego
specjalisty?

46,5

Powiedziałbym swojej partnerce o tym
problemie

(średnia ranga na
skali 1-7)

42,7

Wspomniałbym o tym lekarzowi podczas
wizyty odbywanej z innego powodu

Urologa

21,6

Seksuologa

Porozmawiałbym o tym z kimś bliskim, z
przyjacielem

16,2

Czekałbym, aż problem rozwiąże się sam

Psychologa

14,9

Nikomu bym nic nie powiedział

7,9

Kupiłbym preparaty w sex shopie lub
internecie

7,8

Psychiatry
Lekarza rodzinnego

3,47
3,50
3,57
3,61
3,82

* Im niższy wynik, tym częściej dany specjalista
wybierany był w pierwszej kolejności

N= 758
(tylko mężczyźni)

Odsetki nie sumują się do 100, gdyż można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

Dane w %
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (2)
Jakie Pana zdaniem są najczęściej podejmowane przez mężczyzn rozwiązania problemów
seksualnych?
Stosują znane leki poprawiające sprawność seksualną,
np. viagrę

53,5

Korzystają z pornografii lub kina erotycznego

38,1

Konsultują się z lekarzem i podejmują leczenie

30,1

Wyraźnie zwiększają swoje zaangażowanie w pracę

28,7

Sprawdzają się z inną partnerką

27,9

Stosują afrodyzjaki zakupione on-line

23,8

Stosują afrodyzjaki zakupione w sex shopach

Porzucają obecną partnerkę

22,8

6,2

N= 758
(tylko mężczyźni)

Odsetki nie sumują się do 100, gdyż można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

Dane w %
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ROZMOWA Z LEKARZEM
Czy kiedykolwiek lekarz zapytał o Pana sferę seksualną, ewentualne zaburzenia, problemy itp.?

6,9

11,0
Tak
Nie

82,2
Nie pamiętam

N= 758
(tylko mężczyźni)
Dane w %
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PERCEPCJA DOŚWIADCZEŃ
SEKSUALNYCH

To nie męskość jest problemem (?!)- raport

PERCEPCJA DOŚWIADCZEŃ SEKSUALNYCH - WNIOSKI
Mężczyźni lubią czuć się bardziej doświadczeni w życiu seksualnym od swoich
partnerek. Ponad trzy czwarte badanych (77,3 proc.) uważa, że zwierzenia o
bogatym doświadczeniu seksualnym partnerek mogą negatywnie wpływać na
samopoczucie mężczyzn, a główną przyczyną jest lęk przed rozczarowaniem
partnerki (61,6 proc.).

33
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REAKCJE NA DOŚWIADCZENIE SEKSUALNE PARTNERKI
Czy Pani(Pana) zdaniem zwierzenia partnerki o jej bogatym doświadczeniu seksualnym mogą
negatywnie wpływać na samopoczucie mężczyzny?

kobiety (n=742)

80,7

mężczyźni (n=758)

7,4

74,0

ogółem (n=1500)

13,9

77,3

Tak

Nie

11,9

12,0

10,7

12,0

Nie wiem

Dane w %
34

To nie męskość jest problemem (?!)- raport

REAKCJE NA DOŚWIADCZENIE SEKSUALNE PARTNERKI
Jakie Pani(Pana) zdaniem mogą być reakcje mężczyzn na zwierzenia partnerki o jej bogatym
doświadczeniu seksualnym?
67,9
55,3
61,6

Lęk przed rozczarowaniem partnerki

Demonstrowanie swojej gotowości do seksu, np. poprzez
przejawianie zainteresowania innymi kobietami
Zerwanie związku
Większa aktywność seksualna wobec innych partnerek
Zachowania agresywne w codziennych sytuacjach
Fantazjowanie o partnerce jako kobiecie z filmu
pornograficznego

Unikanie seksu
Załamanie się
Zaspokajanie potrzeb poprzez masturbację
Wprowadzenie do sztuki miłosnej elementów agresji

25,4
20,1
22,7
19,3
20,5
19,9
18,7
18,3
18,5
18,0
16,5
17,2
16,5
17,5
17,0
15,3
17,8
16,5
12,2
19,4
15,8
10,2
12,8
11,5
10,4
8,9
9,7

Odsetki nie sumują się do 100, gdyż można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

kobieta (n=742)

mężczyzna (n=758)
ogółem (n=1500)
Dane w %
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