
Pub-quiz av RFSU Göteborg 
Detta quiz är framtaget av RFSU Göteborg och används när de gör quiz på pubar.  Det är fritt fram 
att använda rakt av, eller att inspireras av.  
Nedan finns frågor med rätt svar fetmarkerat. På vissa frågor även lite fakta att läsa upp efter att 
svaret berättats.  
 

INTRO 
 
Hej!  
Vi kommer från medlemsorganisationen RFSU Göteborg och heter Johanna & Emilia. 
RFSU står för Riksförbundet För Sexuell Upplysning. Och vi håller bland annat på med 
politik och sexualupplysning. 
 
Vi är medlemmar i RFSU och det är därför vi kan hålla detta sexquiz ikväll igen! Det är 
nämligen en medlemsstyrd organisation så det våra idéer som blir verklighet. 
 
Det är enkelt att bli medlem! Det kostar bara 50 kr per år för studenter och personer med 
begränsad ekonomi. Annars kostar det bara 150 kronor. 
 
Många av frågorna bygger på forskning, som ofta tyvärr är väldigt heteronormativ. Så vi 
vill bara ge en heads up om detta i förväg. Vi försöker få till ett så brett quiz som möjligt 
och hoppas att ni har överseende. 

 
FRÅGOR - 17 st 
 
1. Ni som var med sist kanske minns att vi pratade lite porr, det tänkte vi göra även idag! 
 
När tittar svenskarna som minst och mest på porr? Här är svaren två olika högtider, vilka? 
Ett poäng för varje rätt. 
 

• Nyårsafton (minst) Trettondag jul (mest)   2p 
 

2. Vibratorn uppfanns i slutet av 1800-talet. Inte i sexuellt syfte, utan för att bota en 
åkomma som sades drabba kvinnor. Den här åkomman har också gett namn åt en film om 
uppfinningen, vilken var åkomman? 
 

• Hysteri      1p 
 
Läses vid genomgång av svar: 
Vibratorer är ju en bra grej som kan hjälpa personer med fitta att få orgasm, trots det finns 
det många kvinnor som uppger att de någon gång fejkat en orgasm. 
 

3. Hur stor del av svenska kvinnor har någon gång fejkat en orgasm, i procent? 
(Kådiskollen 2016) 
 

• 29% 
• 49%       1p 
• 59% 

 



Läses vid genomgång av svar: 
En anledning till att många personer fejkar orgasm är för att de inte vill att deras sexuella 
partner/s ska känna sig dåliga, visa att en uppskattar sexet eller för att sexet helt enkelt 
inte var bra och en vill få det överstökat. En orsak till att många har svårt att få orgasm och 
känner sig tvungna att fejka är kraven på att en ska få orgasm. Orgasmer ses som ett bevis 
på att allt är bra, men så behöver det inte vara. Att släppa kravet om att få orgasm kan göra 
att sexet blir mer avslappnat och njutningsfullt och i sin tur faktiskt ger fler orgasmer.  
 

4. Hur många unga personer (16-29 år) i Sverige i 
dag definierar sig själva som 
heterosexuella? 
 

• 83%       1p 
• 73% 
• 93% 

 

5. Vilket år avkriminaliserades homosexualitet i Sverige? 
 

• 1944      1p 
 
Läses vid genomgång av svar: 
Så sent som 1944 ansågs homosexualitet fortfarande vara ett brott i Sverige. Men bara för 
att det avkriminaliserades blev inte homosexualitet oproblematiskt i statens ögon. Man 
gick från olagligt till sjukdomsstämpel. Homosexualitet räknades som en psykisk störning 
fram till 1979. På grund av det är stigmatiseringen kring homosexualitet än idag inte helt 
borta. Det är en av anledningarna till att RFSU än idag arbetar för att förbättra HBTQ-
personers rättigheter i världen och i Sverige. Bland annat genom att informera om HBTQ-
frågor och stötta genom att vara med i Pride.  
 

6. Vad uppfanns först? Dildon eller hjulet? 
 

• Dildon (30.000 f.kr) (hjulet 5500 f.kr)    1p 

 
7. Ni har säkert alla hört om den mytomspunna G-punkten. G-punkten har diskuterats 
sedan 50-talet och fick sitt namn på 80-talet, självklart efter den manlige läkaren som 
“upptäckte den”. Idag har nyare forskning kommit fram till att det inte handlar om en 
specifik punkt. En mer rättvis beskrivning är att det egentligen är ett helt område som 
med rätt stimulans kan skapa förutsättningar för fontänorgasm och en annan känsla 
jämfört med klitorisorgasmen (den vanligaste orgasmen för personer med fitta). De har 
valt att kalla det CUV-komplexet. Vad står CUV för? Det är alltså en förkortning på 
engelska. 
 

• Klitoris, Urinrör, Vagina     1p 
 
8. En annan punkt det talas om är p-punkten, alltså prostatapunkten, vart sitter den? 
 

• Analen hos personer prostata    1p 
 
Läses upp vid genomgång av svar: 
Den kan likt G-punkten vara härlig att stimulera. Det kan en göra både inifrån och 
Utifrån.  
 



 
9. Vi på RFSU pratar ju mycket om sex, njutning och sexualitet. Men en läggning som 
ofta hamnar i skymundan, även hos oss tyvärr, är Asexualitet. Vi undrar därför som fråga 
 

9A vad asexualitet innebär? 
En asexuell person är en människa som inte känner sexuell attraktion till någon 
eller som har lågt eller frånvarande intresse till att ha sex. Precis som med andra 
sexualiteter så finns det ett spektrum inom dess ramar.     

1p 
Läses upp vid genomgång av svar: 
En kan fortfarande bli kär och vilja vara tillsammans om en är asexuell. Det kan likt alla 
läggningar variera genom livet. En kan vara asexuell en period, flera perioder eller hela 
livet. 
  

9B Procentuellt, hur många i världen identifierar sig som asexuella? 
 

• Ca 3% 
• Ca 1%      1p 
• Ca 5% 

 
Läses upp vid genomgång av svar: 
Detta svar är vad personer har uppgett. Det är dock viktigt att komma ihåg att vår 
definition av vad en asexuell person är, kan skilja sig från hur en person som identifierar sig 
som asexuell definierar sig själv. 
 
 

10. 1998 nominerades för första gången en öppen HBTQ-person för en Oscar för bästa 
huvudroll. Han är mest känd för att ha spelat Gandalf i Sagan om Ringen filmerna. Vad 
heter han? 
 

• Ian McKellen      1p 
 
11. I Sverige har vi genom historien tvångssteriliserat olika grupper; däribland romer, 
funktionsnedsatta, personer med psykiska sjukdomar och transpersoner. Vilka av dessa 
slutade vi att tvångssterilisera sist? Och vilket år var det? Ett poäng för rätt grupp och ett 
poäng för vilket år. 

•  Transpersoner, 2013     2p 
 
12. Spotify har genom att gå igenom tusentals spellistor kommit fram till ett gäng låtar som 
förekommer mest när folk har sex, en av låtarna är den här. Vi vill ha grupp/artist och namn 
på låten. Ett poäng för rätt artist och ett rätt för namnet på låten. 
 

• The Weeknd - Often     2p 
 

13. Var ligger Kondomeriet? 
 

• Kungsgatan 
• Drottninggatan 
• Lilla Drottninggatan     1p 

 
 
   Max 17 poäng 

 


