
EMIS-teamet vil igjen takke deg for at du har tatt del i det første  

europeiske internettbaserte forskningsprosjektet om homoseksualitet,  

homoseksuell atferd og seksuelt overførbare infeksjoner blant menn som 

har sex med menn (MSM) som – med over 180 000 deltakere – er den 

største undersøkelsen noen gang om sex mellom menn! 

Dette er det andre nyhetsbrevet som er laget spesielt for deg som er del av 
Europas mangfoldige grupper av LHBT. Vi håper at du synes at den infor-
masjonen vi her presentere er interessant og nyttig! I det første nyhetsbrevet 
omtalte vi hivtesting, kunnskap om hivtesting, åpenhet, det å ha et godt 
sexliv og ”hvem som er verdens mest sexy mann”. Alle EMIS nyhetsbrev er 
tilgjengelig på 25 ulike språk på www.emis-project.eu.

MSM sexlivs svar på Melodi 
Grand Prix  
I dette andre nyhetsbrevet vil vi fokusere på temaer som sex og antall og 
type sexpartnere samt testing for andre seksuelt overførbare infeksjoner 
enn hiv. Husk at dette bare er foreløpige resultater og at vi nå forbereder en 
mer detaljert rapport som er planlagt publisert senere i 2011. Som i forrige  
nyhetsbrev har vi på side 3 laget en tabelloversikt over data som blir omtalt  
i dette nyhetsbrevet. 

Når du leser denne tabelloversikten vil du kanskje legge merke til at antall 
EMIS respondenter oppført i venstre kolonne er noe færre enn i det første  
nyhetsbrevet. Årsaken til dette er endringer i kriteriene for å ekskludere  
enkelte respondenters data der disse ikke var konsistente. Vi prøver så godt 
vi kan å unngå å inkludere data fra menn som raskt klikket seg gjennom  
spørreskjemaet og som, når vi sammenligner ulike svar, ikke svarte på en måte 
som var i samsvar med hverandre.

Hvem du hadde sex med 
Et betydelig antall av dere i de enkelte land som svarte på spørreundersøkels-
en identifiserte dere ikke som ”homse eller homoseksuell”. Dette betyr at vi 
har klart å nå en stor variasjon av menn som har sex med menn. Faktisk oppga 
ca. 15 % av alle respondentene at de hadde hatt sex med en kvinne i løpet av 

de siste tolv månedene før de svarte på undersøkelsen. Som vist i tabellen på 
side 3, varierte dette fra ca ”en av ti” av dere i Belgia (.be), Nederland (.nl), 
Polen (.pl) og Frankrike (.fr) til ca. en firepart av dere i Slovenia (.si), Bulgaria 
(.bg) Romania (.ro) og Bosnia-Herzegovina (.ba). 

Hvor mange menn du hadde sex med 
I tabellen på side 3 ser du i hvilke land antall partnere var spesielt høyt  
eller lavt. Mange av dere (43% til 59%) hadde mellom to og ti partnere, mens  
andelen av dere med mer enn ti partnere varierte i ulike land fra 10% til 
25%. Antall sexpartnere forteller oss mye, for eksempel hvor enkelt eller hvor  
vanskelig det er å finne partnere (fordi de ikke er ”åpen” eller fordi det ikke 
finnes steder hvor man kan treffes). Antall partnere kan også si noe om hvor 
vanskelig det er for mange av dere å etablere faste relasjoner, spesielt i  
samfunn hvor likekjønnete par ikke er offisielt anerkjent eller tillatt. 

Mange menn vil naturlig velge å ha mange sexpartnere. Det anbefales at  
desto flere partnere du har, desto oftere trenger du å ta en helsesjekk for  
seksuelt overførbare infeksjoner.  

Over halvparten av dere 
traff sexpartnere online, 
og dette var vanligere i 
østlige deler av Europa.
Hvor du møtte menn for å ha sex 
Vi spurte deg hvor du møtte din siste ikke-faste mannlige partner (de av dere 
som hadde en ikke-fast partner de siste tolv månedene). Det vanligste svaret 
var “på internett” etterfulgt av ulike treffplasser for sex, inkludert saunaer og 
mørkerom i barer og klubber.

Den europeiske MSM internettstudien (EMIS)
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Kart 1.  viser prosentandelen av respondentene som møtte deres siste  
ikke-faste partner på Internett. Det viser at det er en relativ klar forskjell  
mellom Øst- og Vest-Europa. Dette kan skyldes at det er færre treffplasser 
hvor man kan møte partnere i områder hvor man bruker internett oftest, eller 
det kan skyldes at EMIS primært nådde dere som bruker internett for å møte 
partnere. Det er mange mulige forklaringer til denne forskjellen.   

Treffplasser for sex
Ikke alle land har treffplasser for sex som homsesaunaer, pornokinoer eller 
mørkerom i barer og klubber. Likevel har en del av dere i alle land oppsøkt 
treffplasser for sex i det foregående år, enten i eget land eller i forbindelse 
med utenlandsreise. Tabellen viser at mindre enn 10% av dere i  Bosnia-Herze-
govina (.ba), Tyrkia (.tr), Serbia (.rs), Ukraina (.ua) og Hviterussland (.by) møtte 
deres siste ikke-faste partner på en treffplass for sex, mens mer enn en firedel 
av dere i Frankrike (.fr), Belgia (.be) og Nederland (.nl) gjorde det samme.

Når hadde du din siste helsesjekk for seksuelt 
overførbar infeksjoner?
Tabellen tyder på at testing for andre seksuelt overførte infeksjoner enn hiv var 
vanligst i Nederland (.nl), Storbritannia (.uk), Russland (.ru), Hviterussland (.by), 
Belgia (.be), Frankrike (.fr), Irland (.ie) og Sverige (.se).

Seksuelt overførbare 
infeksjoner i rompa er 
antagelig underdiagnostisert. 
Men dette forteller oss ikke om kvaliteten og omfanget av den  
testingen for seksuelt overførbare infeksjoner som blir utført. Infeksjoner som  
analkjønnsvorter, rektal gonoré og rektal klamydia er svært vanlig blant 
MSM, og helsepersonell bør derfor tenke på slike infeksjoner. Som du ser av  
tabellen, er en enkel undersøkelse av anus og penis (en vanlig inspeksjon) van-
ligvis ikke en del av en helsesjekk for seksuelt overførbare infeksjoner i de fleste 
europeiske land. Det samme gjelder for penselprøve fra anus for å sjekke for 
rektal gonoré og klamydia, infeksjoner som vanligvis ikke gir noen symptomer.  

Kart 2. viser at det er bare i Storbritannia (.uk), Irland (.ie), Malta (.mt),  
Nederland (.nl) og Sverige (.se) hvor det ofte tas penselprøve fra anus. Dette 
betyr at seksuelt overførbare infeksjoner som anale eller genitale kjønnsvorter, 
rektal gonoré og klamydia sannsynligvis er underdiagnostisert i mange  
europeiske land.   

Hva slags sex du hadde
Da det ble spurt om å si litt om hva slags sex du har hatt de siste 12  
månedene, viste det seg at oralsex (suging) var vanligst etterfulgt av gjensidig 
onani (runking). Deretter fulgte analsex (aktiv eller passiv). I tabellen kan du 
se at hyppigheten av analsex var lavest i Sverige (.se), Finland (.fi) og Estland 
(.ee) og høyest i Frankrike (.fr), Spania (.es.), Portugal (.pt), Hviterussland (.by), 
Russland (.ru) og Moldova (.md). 

Suging er mest populært!
Hiv overføres blant MSM vanligvis gjennom analsex uten bruk av kondom  
eller når kondomet sprekker eller faller av. Å ikke bruke kondom utgjør den 
klart største risikoen for hivsmitte, spesielt hvis du ikke kjenner din partners  
hivstatus (selv om han eller hun er din faste partner) eller hvis din partners 
hivstatus er forskjellig fra din egen.   
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Kart 1. Prosentandel av respondentene som møtte deres siste ikke-faste 
partner online av de som hadde ikke-faste partnere de siste 12 månedene. 

Kart 2. Prosentandel av respondenter som opplyste at en helsesjekk for 
seksuelt overførbare infeksjoner inkluderte en penselprøve fra anus. 
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.at (Østerrike) 4085 14% 30% 6% 39% 48% 24% 20% 58% 85% 23%

.ba (Bosnia-Herzegovina) 150 28% 19% 2% 22% 62% 10% 1% 77% 80% 34%

.be (Belgia) 3982 8% 42% 5% 46% 43% 33% 26% 53% 86% 25%

.bg (Bulgaria) 1036 25% 29% 3% 35% 49% 21% 16% 66% 85% 36%

.by (Hviterussland) 367 17% 43% 9% 53% 57% 12% 10% 68% 90% 40%

.ch (Sveits) 5028 15% 32% 6% 42% 46% 32% 25% 58% 85% 22%

.cy (Kypros) 267 17% 21% 4% 29% 48% 26% 16% 61% 85% 34%

.cz (Tsjekkia) 2400 10% 18% 5% 48% 49% 14% 16% 55% 84% 33%

.de (Tyskland) 54387 14% 28% 6% 41% 47% 23% 21% 60% 83% 25%

.dk (Danmark) 1742 13% 35% 12% 35% 48% 27% 21% 55% 86% 30%

.ee (Estland) 594 19% 22% 4% 40% 51% 14% 20% 46% 78% 35%

.es (Spania) 13111 10% 37% 6% 32% 42% 31% 20% 58% 90% 30%

.fi (Finland) 2026 15% 22% 8% 42% 47% 16% 19% 47% 78% 28%

.fr (Frankrike) 11164 9% 40% 5% 47% 37% 38% 26% 58% 88% 25%

.gr (Hellas) 2944 17% 31% 5% 35% 48% 27% 16% 64% 86% 26%

.hr (Kroatia) 517 15% 20% 3% 36% 51% 16% 13% 70% 86% 36%

.hu (Ungarn) 2067 16% 24% 6% 41% 51% 18% 19% 50% 85% 32%

.ie (Irland) 2194 14% 38% 26% 29% 50% 24% 18% 57% 84% 33%

.it (Italia) 15984 13% 30% 5% 36% 44% 30% 22% 59% 88% 30%

.lt (Litauen) 595 16% 17% 3% 44% 49% 10% 14% 48% 79% 40%

.lu (Luxemburg) 280 15% 27% 3% 40% 46% 27% 23% 62% 84% 21%

.lv (Latvia) 708 20% 26% 5% 45% 54% 15% 16% 54% 83% 38%

.md (Moldova) 117 21% 37% 6% 43% 47% 15% 11% 65% 94% 37%

.mk (Makedonia) 117 24% 24% 4% 26% 63% 16% 11% 63% 86% 31%

.mt (Malta) 119 12% 30% 24% 37% 43% 33% 20% 55% 83% 32%

.nl (Nederland) 3787 8% 53% 25% 47% 44% 37% 30% 51% 86% 30%

.no (Norge) 2096 11% 36% 13% 34% 52% 16% 13% 57% 83% 32%

.pl (Polen) 2746 8% 25% 4% 42% 48% 20% 15% 60% 87% 32%

.pt (Portugal) 5187 15% 28% 3% 37% 51% 20% 21% 56% 91% 30%

.ro (Romania) 2327 26% 32% 3% 37% 58% 20% 11% 63% 85% 42%

.rs (Serbia) 1106 21% 24% 2% 32% 57% 15% 9% 67% 86% 33%

.ru (Russland) 5035 15% 44% 10% 52% 52% 20% 14% 61% 91% 35%

.se (Sverige) 3132 13% 38% 19% 39% 49% 20% 18% 57% 78% 30%

.si (Slovenia) 990 24% 18% 5% 35% 51% 12% 16% 65% 79% 24%

.sk (Slovakia) 586 10% 15% 3% 40% 49% 11% 12% 64% 83% 37%

.tr (Tyrkia) 1807 20% 16% 3% 34% 42% 34% 6% 71% 87% 49%

.ua (Ukraina) 1711 20% 35% 6% 49% 59% 13% 9% 64% 88% 36%

.uk (Storbritannia) 17718 10% 44% 27% 37% 46% 30% 21% 57% 84% 32%

Totalt 174,209     

Median % (2) 15% 29% 5% 39% 46% 20% 16% 59% 85% 32%

Foreløpige funn fra den europeiske MSM Internettstudien (EMIS): Oversikt
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(1)  Ubeskyttet analsex med en partner hvis hivstatus var ukjent eller forskjellig fra hivstatus til respondenten.
(2)  Gjennomsnitt for 38 land (median), ikke gjennomsnitt for alle respondenter.



Risiko for hiv smitte
Ubeskyttet analsex med partnere med ukjent eller forskjellig hiv status  
medfører en mulig risiko for hivsmitte. Responsen fra dere i de 38 landene 
varierte fra en lav risiko med ”1 av 5” av dere i Luxemburg (.lu), Sveits (.ch) og 
Østerrike (.at) til en høy risiko med 50% i Tyrkia (.tr).

Risikoen for å pådra seg hiv kan best reduseres ved å:
(1) ha andre typer sex enn analsex
(2) bruke kondom ved analsex og
(3) bare ha ubeskyttet analsex med partnere som du er helt sikker på har  
 samme hivstatus som deg selv (noe som vanligvis er vanskelig å være 
 sikker på)

I vårt første nyhetsbrev fortalte vi om ”hvem som er verdens mest sexy mann”. 
De fleste av dere oppga kjæresten som den mest sexy mannen. Vi ønsker å 
avslutte dette nyhetsbrevet med å rapportere om hvor mange av dere som er 
i et fast forhold med en annen mann.   

Faste forhold og deg!
Når spørreskjemaet ble utfylt opplyste gjennomsnittelig ca. 40% av dere at 
dere var i et fast forhold med en mann. Andelen var høyest for dere som 
bor i Hviterussland (.by), Russland (.ru) og Ukraina (.ua), mens den var under 
30% for dere som bor i Bosnia-Herzegovina (.ba), Kypros (.cy), Irland (.ie) og  
Makedonia (.mk). I alle land oppga de som hadde en fast mannlig partner at 
de var betydelig mer fornøyd med sitt sexliv.  

Ønske om et fast forhold var den vanligste oppgitte årsaken (25%) til at man 
ikke var fornøyd med sexlivet. Hovedrapporten fra studien vil se nærmere 
på hvilke faktorer som avgjør om man har et godt sexliv. Uansett hva disse  
faktorene måtte være mener vi at menn som har sex med menn skal ha den 
beste sex`en med minst mulig skadevirkninger. Nasjonale strategier bør 
derfor ha som mål et miljø som kan fremme helse og trivsel hos alle menn 
som har sex med menn, samt å redusere diskriminering og å innføre juridisk  
anerkjennelse som støtter og legger til rette for likekjønnede forhold.     

En STOR takk til deg!
Tusen takk for at du tar deg tid til å lese dette nyhetsbrevet. Du kan gjerne skrive 
ut kopier som du kan distribuere til lokale institusjoner og treffplasser eller 
fortell dine venner og kollegaer om vår internettside www.emis-project.eu 
hvor de selv kan laste ned nyhetsbrevet. Den europeiske hovedrapporten 
vil bli publisert i midten av november 2011. Den norske delrapporten er  
planlagt publisert i månedsskiftet oktober-november. Dersom du ønsker mer 
informasjon om studien kan du gå inn på våre nettsider. Du kan også sende en 
forespørsel til coordinator@emis-project.eu.  

Dette nyhetsbrevet er laget av: 

      Mick Quinlan,        Susan Donlon and Daniel McCartney (.ie), 
                  Antons Mozalevskis (.lv), Ekaterina Shmykova (.ru),
Marianella Kloka (.gr), Todd Sekuler, Ulrich Marcus og Axel J. Schmidt (.de).
Nyhetsbrevet er oversatt fra engelsk av Folkehelseinstituttet. 

Nyhetsbrevets grafiske design er utformet av:

Maurice Farrell, (www.Creationpod.ie) og finansiert av GMHS (.ie) and GHN(.ie).

EMIS Associated Partners: DE: GTZ, Robert Koch Institute; ES: Centre de Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya (CEEISCat); IT: Regional Centre for Health Promotion Veneto; NL: University 
College Maastricht; UK: Sigma Research. 

EMIS Collaborating Partners: AT: Aids-Hilfe Wien; BE: Institute of Tropical Medicine, Facultés Universitaires Saint-Louis, Ex Aequo, Sensoa, Arc-en-ciel Wallonie; BG: National Centre of Infectious and Parasitic 
Diseases, Queer Bulgaria Foundation; BY: Vstrecha; CH: Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Aids-Hilfe Schweiz; CY: Research Unit in Behaviour & Social Issues; CZ: Charles University (Institute 
of Sexology), Ceska spolecnost AIDS pomoc; DE: Berlin Social Science Research Center (WZB), Deutsche AIDS-Hilfe; Federal Centre for Health Education (BZgA); DK: Statens Serum Institut, Department of  
Epidemiology, STOP AIDS; ES: National Centre of Epidemiology, stopsida, Ministry of Health, Social Policy and Equality; EE: National Institute for Health Development; FI: University of Tampere (Nursing Science), 
HIV-saatio/Aids-tukikeskus; FR: Institut de veille sanitaire (InVS), AIDeS, Act Up Paris, Sida Info Service, Le Kiosque, The Warning; GR: Positive Voice; HR: University of Zagreb (Humanities and Social Sciences); 
HU: Hungarian Civil Liberties Union (TASZ), Háttér; IE: Gay Men’s Health Service, Health Services Executive; IT: University of Bologna, Arcigay, Instituto Superiore di Sanità; LT: Center for Communicable Diseases 
and AIDS; LV: The Infectiology Center of Latvia; Mozaika; MD: GenderDoc-M; MK: Equality for Gays and Lesbians (EGAL); NL: schorer; NO: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, Norwegian 
Institute of Public Health; PL: National AIDS Centre, Lambda Warszawa; PT: GAT Portugal, University of Porto (Medical School), Institute of Hygiene and Tropical Medicine; RO: PSI Romania RS: Safe Pulse of 
Youth; RU: PSI Russia, LaSky; SE: Malmö University, Riksforbundet for homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rattigheter (RFSL); SI: National Institute of Public Health, Legebitra, ŠKUC-Magnus, DIH; SK: 
OZ Odyseus; TR: Turkish Public Health Association, KAOS-GL, Istanbul LGBTT, Siyah Pembe Ucgen Izmir; UA: Gay Alliance, Nash Mir, LiGA Nikolaev; UK: City University, London, CHAPS (Terrence Higgins Trust); 
EU: ILGA-Europe, Aids Action Europe, European AIDS Treatment Group, GayRomeo, Manhunt & Manhunt Cares

EMIS Advisory Partners: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), WHO-Europe

EMIS takker også mer enn 200 websider som har hatt banner om undersøkelsen på sine nettsider, spesielt de som har sendt individuelle meldinger til sine brukere; Gay Romeo, Manhunt, Qruiser, Qguys og 
Gaydar. Vi vil også takke alle frivillige organisasjoner som har markedsført undersøkelsen. Uten deres hjelp ville ikke undersøkelsen ha blitt en slik suksess.  

EMIS undersøkelsen er støttet av: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC); Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS/HIV/SIDA de Catalunya (CEEISCat); Department of Health for England; 
Regione del Veneto; Robert Koch Institute; University College Maastricht; German Ministry of Health; Finnish Ministry of Health; Norwegian Institute of Public Health; Swedish Board of Health and Welfare.

EMIS hovedrapport vil bli publisert I midten av november 2011. 
Den norske delrapporten er planlagt publisert i månedsskiftet oktober-november. 
Til rapporten foreligger kan du få mer informasjon på våre nettsider www.emis-project.eu. Har du spørsmål kontakt coordinator@emis-project.eu.
.
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