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INNLEDENDE ORD 

Vi har valgt temaet «Ungdommers forhold til sex, sexpress og alkohol» i vår 

forskningsoppgave. Vi valgte disse forskjellige emnene fordi vi syntes alle er interessante og 

de er forholdsvis dagsaktuelle temaer. Det var også viktig for oss å velge et tema som skiller 

seg ut og som ikke mange har hatt før oss.  Vi vil tørre å påstå at flertallet av dagens ungdom 

ser på sex som det samme som samleie. Derfor har vi valgt å bruke ordene sex og samleie 

som det samme i vår undersøkelse ettersom den retter seg mot nåtidens ungdommer.  

Da vi begynte å diskutere mulige hypoteser kom vi fremt til at det var delte meninger om 

hvordan vi skulle vinkle hypotesene, og hva resultatet ville bli. Dette gjorde oss enda mer 

sikre på valg av tema, og vi var alle veldig spente på å finne ut av resultatene. 

Etter mye vurdering, ble våre hypoteser som følger: 

- Den seksuelle debutalderen er lavere nå enn før. 

- Mange unge føler seg presset til å ha samleie.  

- Mange unge har samleie for første gang i alkoholpåvirket tilstand. 

Ut ifra hypotesene våre, blir problemstillingene våre som følger: 

Har den seksuelle debutalderen gått ned, og føler mange unge seg presset til å ha samleie? 

Er mange påvirket av alkohol første gang de har samleie? Er det signifikante forskjeller 

mellom Østlandet og Sørlandet på disse områdene? 

 

METODEVALG 

I denne undersøkelsen valgte vi å ta i bruk både kvalitativ og kvantitativ 

undersøkelsesmetode. Vi bestemte oss for å bruke kvantitative undersøkelser ettersom vi 

ønsket å få større bredde og mer oversikt i rapporten, og samtidig hente inn data fra et 
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større utvalg av mennesker. Vi delte ut undersøkelsen på internett, altså ved bruk av 

multimedieintervju. Grunnen til at vi gjorde dette var fordi vi ønsket å gjennomføre 

undersøkelser raskt, og vi trodde den ville gi oss fordeler og være oversiktlig når vi skulle 

analysere all informasjon vi hadde hentet inn. I tillegg ønsket vi å samle inn informasjon fra 

informanter på Østlandet, så dette mente vi var den enkleste løsningen.  

Da vi skulle intervjue fagpersoner og forskere brukte vi kvalitativ forskningsmetode for få en 

mer inngående forståelse av hva de hadde å si om de ulike temaene vi har valgt å forske på1. 

1Bengt, E. Olsen/Per, E. Nørgaard (2011): Visjon 1, Markedsføring og Ledelse. Cappelen Dam 

INFORMANTER 

Vi samlet inn 292 svar fra perioden 29. januar 2014 til 24. februar 2014. Informantene var fra 

forskjellige geografiske områder i Norge, fra to skoler på Østlandet, i Oslo-regionen, og to 

skoler fra mindre byer på Sørlandet. Grunnen til at vi valgte å sammenlikne disse regionene 

var blant annet for å sammenlikne informanter fra større byer og mindre tettsteder. Her kan 

kultur, verdier og holdninger varierer, noe som være med å påvirke svarresultatene. Med 

hensyn til ønske om anonymitet har vi valgt og ikke nevne hverken skoler eller informanter i 

rapporten vår. Likevel kan vi nevne at vi hentet informasjon fra videregående skoler, og at 

informantene var elever fra både yrkesfaglige linjer og studiespesialiserende linjer. Dette 

betyr at flesteparten av respondentene er i en alder av 16-19 år. Grunnen til at vi kun 

undersøkte denne aldersgruppen er fordi vi ikke så på det som hensiktsmessig å hente data 

fra eldre eller yngre aldersgrupper, ettersom vi kun er interessert å hente informasjon fra 

denne bestemte aldersgruppen. 

SPØRRESKJEMA  

Spørreundersøkelsen vi lagde foregikk på internett. Vi lagde 14 spørsmål som vi mente var 

viktige å ha med i forhold til informasjon vi ønsket å finne ut av. Fire av spørsmålene var om 

basisinformasjon som kjønn, alder, bosted og studieretning. Dette var fordi vi ønsket å finne 

ut om det var noen forskjeller eller likheter innenfor disse retningene når det kom til 

sexpress, debutalder og forhold til alkohol. Spørreskjemaet bestod av avkrysningsspørsmål 

med flere alternativer, men vi var konsekvente på at det kun skulle være mulighet til å krysse 
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av et svar per spørsmål. Dette er fordi vi mener flere svar kan være med på å føre til 

unøyaktige og useriøse svar. Vi valgte å holde en nøytral vinkling på spørsmålene ettersom vi 

ikke ønsker at det skal påvirke svarene på noen som helst måte. Vedlagt ligger en kopi av 

spørreskjemaet. 

STEMMER HYPOTESENE? 

Her tar vi kort for oss om hver og en av hypotesene stemmer, vi vil gå nærmere inn på 

hypotesene senere i rapporten.  

Hypotese 1: Den seksuelle debutalderen er lavere nå enn før. 

Vi fant ut at den seksuelle debutalderen har gått ned i forhold til hva tidligere forskning 

viser.  

Hypotese 2: Mange unge føler seg presset til å ha samleie. 

Undersøkelsen viste oss at en stor andel av informantene har følt seg presset til å ha samleie 

og at sexpresset er større blant jenter enn gutter.  

Hypotese 3: Mange unge er påvirket av alkohol under første samleie. 

Analysene forteller oss ikke bare at mange unge er påvirket av alkohol under første samleie, 

men også generelt sett.  

ANALYSE AV PROBLEMSTILLINGENE 

Med hensyn til problemstillingene ønsket vi å finne forskjeller og likheter mellom 

informantene fra Sørlandet og Østlandet. Vi ønsket også å finne ut om det er forskjeller eller 

likheter blant jenter og gutter, og om det er sammenheng mellom de ulike studieretningene.  

For å få utbytte av informasjonen vi samlet inn, valgte vi å lage spørsmål ut ifra 

opplysningene som vil vise forholdet til sex, press og alkohol blant unge i de ulike 

landsdelene. Siden det er forskjellig antall informanter fra Sørlandet og Østlandet er alle 

diagrammer regnet ut i prosent og gjennomsnitt. Vi har valgt å ikke vise de samlede 

resultatene av debutalder blant informanter fra Sørlandet og Østlandet ettersom vi skal 

sammenlikne funnene med hverandre.  
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PROBLEMSTILLING 1: HAR DEBUTALDEREN GÅTT NED? 

Spørsmål knyttet til problemstillingen: 

1. Hva er debutalderen blant jenter på Sørlandet og Østlandet? 

2. Hva er debutalderen blant gutter på Sørlandet og Østlandet? 

3. Hva anser jenter fra Sørlandet og Østlandet som gjennomsnittlig debutalder? 

4. Hva anser gutter fra Sørlandet og Østlandet som gjennomsnittlig debutalder? 

5. Hvordan var forholdet til informantenes første sexpartner? 

6. Er det likheter/ulikheter mellom studiespesialiserende og yrkesfag? 

 

 

 

1.1 Hva er debutalderen blant jenter på Sørlandet og Østlandet? 
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Vi samlet inn 61 svar av jenter fra Sørlandet, og 19 av dem har ikke debutert seksuelt. Da vi 

regnet ut den gjennomsnittlige debutalderen blant de 42 resterende informantene fikk vi 

følgende svar: Den gjennomsnittlige debutalderen blant jenter som har hatt samleie på 

Sørlandet er 15,23 år. 

 Vi samlet inn 121 svar av jenter fra Østlandet, og analysene viste oss at 35 informanter ikke 

har hatt samleie. Den gjennomsnittlige debutalderen blant jenter på Østlandet er 14,83 år. 

1.2. Hva er debutalderen blant gutter på Sørlandet og Østlandet? 

Av 30 informanter fra Sørlandet har halvparten av dem debutert seksuelt. Den 

gjennomsnittlige debutalderen blant gutter på Sørlandet er 15,8 år. Vi samlet inn 86 svar av 

gutter på Østlandet, og 51 av respondentene har hatt samleie. Den gjennomsnittlige 

debutalderen blant gutter fra Østlandet er 15,5 år. 

 

 

 

 

 

1.3 Hva anser jenter fra Sørlandet og Østlandet som gjennomsnittlig debutalder? 
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Ut ifra funnene våre fant vi ingen signifikante forskjeller mellom hva jenter fra Sørlandet og 

Østlandet anser som gjennomsnittlig debutalder. Analysene viser at sørlendingene tror den 

gjennomsnittlige debutalderen er 15,9 år og i følge jenter fra Østlandet anser de at tallet 

ligger på 15,6 år. 

1.4 Hva anser gutter fra Sørlandet og Østlandet som gjennomsnittlig debutalder? 

Informanter fra Sørlandet tror den gjennomsnittlige debutalderen ligger på rundt 15,6 år. 

Østlendingene derimot anser at tallet er enda høyere, nemlig at tallet ligger på rundt 16,1 år.  

Analysene viser oss at jenter fra Sørlandet og Østlandet, og gutter fra Østlandet tror den 

gjennomsnittlige debutalderen er høyrere enn det resultatene våre viser oss. En grunn til 

dette kan være at mange ønsker å holde seg til hva som blir sett på som gjennomsnittlig og 

«normalt».   

 

1.5 Hvordan var forholdet til informantenes første sexpartner? 
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Analysene viser at det er forskjeller blant jenter fra de ulike regionene. En ser tydelig at flere 

sørlendinger har samleie med ukjente enn det østlendinger har. Likevel ser man et likt 

mønster når det kommet til hvor mange som har hatt samleie med venn og bekjent.  
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I disse analysene ser man ingen sammenheng mellom unge gutters første sexpartner i de 

ulike regionene. Blant sørlendingene er forholdet mellom første sexpartner variert. 

Majoriteten av østlendingene hadde samleie første gang med kjæreste. 

Funnene viser at flertallet av østlendinger, både gutter og jenter, debutere seksuelt for 

første gang med kjæreste. Blant sørlendingene derimot, ser en at det er en sammenheng 

mellom debutalder og ukjent/ bekjent sexpartner. Grunner til dette kan være mange og 

sammensatte, men mest sannsynlig spiller faktorer som miljø og holdninger en viktig rolle. 

Kanskje valg av første sexpartner har lite å si for sørlendingene sammenliknet med 

østlendingene, fordi miljøene de er en del av ikke har de samme normene og verdiene? 

 

 

 

 

1.6. Er det likheter/ulikheter mellom studiespesialiserende og yrkesfag? 
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Ut ifra hva analysene viser er det ikke tydelige sammenhenger mellom de ulike 

studieretningene når det gjelder gjennomsnittlig debutalder gjort i de forskjellige 

landsdelene. Likevel ser en at den gjennomsnittlige debutalderen blant jenter på yrkesfaglige 

linjer er høyere enn middelverdien blant både jenter på studiespesialiserende linjer og 

gutter på yrkesfaglige linjer.  

HVA KAN TIDLIGERE STATISTIKK FORTELLE OSS OM DEN SEKSUELLE 

DEBUTALDEREN?  

Analysene våre viser at det er forskjeller mellom kjønnene, og at jenter er tidligere ute med 

å debutere seksuelt. Denne statistikken stemmer godt overens med tidligere forskning. 

«Nyere studier fra representative norske ungdomsundersøkelser har påvist at 

kjønnsforskjeller i samleiedebutalder fremdeles eksisterer. I en studie blant 13-19 åringer i 

2002 estimerte Pedersen og Samuelsen (2003) samleiedebutalderen til 18.0 år blant gutter, 

og 16.7 år blant jenter. I en annen studie ble debutalderen estimert til 17.9 år for gutter og 

17.4 år for jenter (Pedersen, Wickstrøm & Samuelsen, 2003)»1. Likevel er det lurt å merke 

seg at debutalderen vi kom frem til blant jenter og gutter i de ulike regionene er mye lavere 

enn på landsbasis. Dette kan ha sammenheng med at vi kun regnet den gjennomsnittlige 

debutalderen av ungdommer som har debutert seksuelt, og ikke regnet med ungdom som 

enda ikke har debutert. Det er også en tydelig sammenheng mellom debutalder og hvor i 
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landet en bor. På Østlandet er den gjennomsnittlige debutalderen blant jenter og gutter 

merkbart mye lavere enn på Sørlandet. Grunner til dette kan ha noe med de forskjellige 

miljøene informantene kommer fra. På Sørlandet finnes det generelt sett flere religiøse 

områder enn det hva det er på Østlandet. Det er mulig at verdier og normer forbundet med 

religion har sammenheng med funnene våre, og at det er derfor den gjennomsnittlige 

seksuelle debutalderen er lavere på Sørlandet enn på Østlandet. 

 

1Masturbasjon, selvbilde og følelser for sex i et longitudinelt utvalg norske ungdommer(2008)< 

file:///C:/Users/ELNI10/Downloads/Fagartikkel_Masturbasjon_selvbilde_og_f%C3%B8lelser_for_sex

%20(1).pdf>[Lesedato 25.02.14] 

 

PROBLEMSTILLING 2: FØLER MANGE UNGE SEG PRESSET TIL Å HA SEX? 

Spørsmål knyttet til problemstillingen: 

1. Er det ulik forekomst av sexpress på Sørlandet og Østlandet? 

2. Er det størst sexpress blant gutter eller jenter i de forskjellige regionene? 

3. Hva/hvem føler gutter seg mest presset av? Er det ulikheter blant Sørlandet og 

Østlandet? 

4. Hva/hvem føler jenter seg mest presset av? Sørlandet/Østlandet 

5. Er det forskjellig sexpress på yrkesfaglig/studiespesialiserende linje? 

6. Hvor mange har angret etter å ha hatt sex fordi de følte seg presset? Gutter/jenter, 

Sørlandet/Østlandet 

2.1 Er det ulik forekomst av sexpress på Sørlandet og Østlandet?  

Sexpress defineres av Snl.no (Store Norske Leksikon) som: Sexpress, det å utsette en person, 

fysisk eller psykisk, for seksuell og erotisk pågang uten at vedkommende ønsker slik kontakt. 

Vi ønsket å finne ut om det var ulik forekomst av sexpress på Sørlandet og Østlandet i 

videregående skoler. Nedenfor er svaret på hvor mange som svarte ja/nei på om de noen 

gang hadde følt seg presset til å ha sex vist i prosent: 
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Her ser vi at sexpresset blant unge er betydelig større på Sørlandet enn på Østlandet. En 

forklaring på dette kan være at en ofte blir mer «anonym» i større byer på Østlandet enn hva 

man blir på Sørlandet. Flere unge kan føle seg presset til å ha sex ettersom en kanskje har 

mer bekjentskap om hver enkelt i mindre byer, noe som er med på å skape forventninger og 

press.   

2.2 Er det størst sexpress blant gutter eller jenter i de forskjellige regionene? 

Dette diagrammet viser hvor mange prosent av guttene og jentene i begge regionene som 

svarte «ja» på om de noen gang hadde følt seg presset til å ha sex: 

Sørlandet 

Ja, 43%

Nei, 57%

Østlandet 

Ja, 21%

Nei,79%
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Ut ifra diagrammet ser en at det er flest jenter som har følt seg presset til sex i begge 

regioner. Dette kan ha noe å gjøre med den kulturelle oppfatningen av at mannen er den 

som skal ta initiativ til sex. Menn kan virke overlegne ovenfor det motsatte kjønn, da kanskje 

spesielt når det kommer til seksualitet, noe vi tror skaper press.  Det vises i vår undersøkelse 

at denne oppfatningen fortsatt eksisterer, men samtidig er det interessant å se at flere 

gutter også føler seg presset. Dette kan indikere at samfunnet kanskje er i endring.  

2.3 Hva/hvem føler gutter seg mest presset av? Er det ulikheter blant Sørlandet og 

Østlandet? 
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Diagrammene over viser at flest gutter i begge regioner føler seg mest presset av venner. 

Venner har i mange tilfeller større påvirkningskraft på personer fremfor hva foreldre eller 

familie har nå til dags.  Familiens verdier svekkes og det blir mer populært å gjøre som 

venner og nærmiljø. Sexpresset har også økt ved at fler og fler debuterer i tidlig alder, noe 

som kan føre til et økt press blant venner. Mange vil kanskje se på det å ha sex før ekteskap 

som en «selvfølge» nå, i motsetning til hvordan det var før i tiden. Et annen interessant 

fenomen er det at sexpress fra familie er større på Sørlandet enn på Østlandet. På Sørlandet 

står de kristne verdiene sterkere, blant annet at man ikke skal ha sex før ekteskap, noe som 

kanskje vil føre til et indirekte press for noen.  

 

2.4 Hva/hvem føler jenter seg mest presset av? Sørlandet/Østlandet 

 

Her ser vi at flere jenter føler seg presset av kjæresten enn hva gutter gjør. Dette kan henge 

sammen med oppfatningen om at menn skal ta initiativ til sex som nevnt tidligere, altså vil 

kanskje flest gutter presse jenter til sex. For mange jenter er det mer tabu å legge opp til sex 

ettersom dette ikke samsvarer med dagens kjønnsrollemønster.  

Sørlandet 

Kjæreste,
39%

Venner, 23%

Sosiale
medier, 3%

Familie, 10%

Annet, 26%

Østlandet 

Kjæreste,
45%

Venner,
32%

Sosiale
medier, 3%

Familie, 3%

Annet, 16%
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2.5 Er det forskjellig sexpress på yrkesfaglig/studiespesialiserende linje? 

 

 

Her ser vi at det er større sexpress blant jenter på yrkesfaglige studieprogram enn på 

studiespesialiserende. En forklaring på dette kan være at mennesker som tar yrkesfaglig 

utdannelse ser for seg et tidligere familieliv enn hva kanskje noen på studiespesialiserende 

gjør, ettersom man da må fortsette med videre utdanning. En annen faktor som kan påvirke 

resultatet spesielt her på Sørlandet er størrelsen på klassene på yrkesfag. Antallet elever i en 

yrkesfaglig klasse er betydelig mindre mange steder sammenlignet med størrelsen på en 

studiespesialiserende klasse. I en mindre klasse får man bedre bekjentskap med deltakerne, 

noe som kan være med på å skape forventninger og press.   
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Tabellene over viser at det ikke er noen betydelige forskjeller på sexpress blant yrkesfag- og 

studiespesialiserings utdannede gutter. Ut ifra undersøkelsen ser det ut til å være lite 

sexpress blant gutter generelt.  

2.6 Hvor mange har angret etter å ha hatt sex fordi de følte seg presset? Gutter/jenter, 

Sørlandet/Østlandet 

Det var ingen gutter på Sørlandet som svarte «ja» av de 30 informantene på at de hadde 

angret etter sex fordi de følte seg presset. På Østlandet var det kun 2 av guttene som svarte 

«ja» på dette spørsmålet av 83 informanter.  

Av jentene på Sørlandet svarte 6 informanter av 42 på at de hadde angret etter sex grunnet 

press. På Østlandet svarte 13 av 80 informanter «ja» på følgende spørsmål.  
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Statistikken forteller oss at flere jenter enn gutter har angret etter å ha hatt sex fordi en har 

følt seg presset. Dette kan gi uttrykk for at mange gutter, selv om kanskje de har følt seg 

presset, tar litt «lettere» på situasjonen. For mange jenter, i motsetning til gutter, kan det å 

ha sex i verste fall føre til en ufrivillig graviditet. Ettersom gutter nødvendigvis ikke blir like 

påvirket av denne konsekvensen er det kanskje mer lettvint for gutter å se på sex som noe 

mindre viktig enn hva det er.  

 

 

 

HVA VISER TIDLIGERE UNDERSØKELSER OG FORSKNING OM SEXPRESS? 

«En av ti jenter i videregående skole har blitt pressa til munnsex eller samleie.» 1Det viser en 

undersøkelse fra NTNU. NTNU-forsker Leif Edward Ottesen Kennair har sammen med kollega 

Mons Bendixen ved Psykologisk institutt ved NTNU, gjort en omfattende undersøkelse om 

seksuell trakassering blant elever på videregående skoler i Sør-Trøndelag. Denne 

undersøkelsen viser at sexpresset er større blant jenter, i motsetning til gutter.1 Dette 

resultatet samsvarer med hva vi har funnet ut i vår undersøkelse, hvor dobbelt så mange 

jenter som gutter svarte «ja» på at de noen gang hadde følt seg presset til sex. I 

undersøkelsen kommer det også fram at flere gutter blir trakassert og utsatt for sexpress nå 

enn før, akkurat som resultatet fra vår undersøkelse viser oss. 54 prosent av jentene i 

undersøkelsen som var gjort i Trøndelag har opplevd å få kommentarer på kropp, utseende 

og privatliv og to av ti jenter på yrkesfag har opplevd å bli pressa til sex. Altså er det større 

sexpress på yrkesfag enn på studiespesialiserende linje ut ifra undersøkelse, noe også vi kom 

frem til. I undersøkelsen fra NTNU blir det ikke sagt noe om mulige årsaker bak de 

forskjellige resultatene, så her har vi ingenting å sammenlikne med.  
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Rana Blad har intervjuet 2 anonyme 15 år gamle jenter fra Rana, og de kan fortelle at: «Man 

føler seg som en outsider om hele vennegjengen allerede har hatt sex. Det er mye press fra 

jenter. Dersom du tenker på om du skal ha sex eller ikke, er terskelen lavere når du vet at du 

kan fikse det med en angrepille dagen derpå»2. Rana Blad konkluderer med at unge jenter 

føler økende sexpress og at det aldri før har vært solgt så mange angrepiller. «Det er spesielt 

sexpress fra venner, og dersom noen har hatt sex føler også de andre jentene at de må gjøre 

det samme.»2 forteller de anonyme jentene. Dette samsvarer med resultatet av vår 

undersøkelse, hvor en stor andel av informantene oppga at de hadde følt seg presset av 

venner.  

Hver uke skriver forskjellige elever fra Skedsmo videregående skole i Oslo saker for 

Aftenposten. Her har elevene intervjuet flere gutter fra videregående skoler og det kommer 

klart frem at de mener sexpresset blant gutter er større enn blant jenter. Guttene 

konkluderer med at «Jenter får mer status av å være jomfru, men sånn er det ikke for gutter. 

Sex er status for gutter. Jenter kan bli stemplet som hore eller som løs.»3 Altså stemmer 

dette ikke helt med hva vi kom frem til i vår undersøkelse. Vi fant ut at en del gutter har følt 

seg presset, men likevel var antallet av jenter mye større. En årsak bak dette kan være at 

ikke like mange gutter innrømmer at de blir presset til sex og at sexpresset blant gutter er så 

høyt som guttene fra Skedsmo avslører. Flere av elevene bak saken forteller også at media 

skaper et større sexpress enn hva mange kanskje skulle tro: «Det er nok guttevenner som 

står for det største sexpresset, men mediene har nok også ansvaret for en del. TV, aviser og 

reklamer bidrar i stor grad til å bygge opp sexpress blant unge. Spesielt TV-programmer som 

Two and a Half Men, Big Brother og Paradise Hotel»3. Vi tok med “sosiale medier” som et 

svar alternativ til sexpress I vårt spørreskjema, men fikk ikke noen resultater som svarer til 

hva guttene i intervjuet forteller.  

1 http://www.nrk.no/trondelag/en-av-ti-har-blitt-pressa-til-sex-1.11364729 

2 http://www.ranablad.no/nyheter/article4535815.ece 

3
 http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Klart-jeg-har-hatt-sex-5114593.html#.Uw2K2NKwb-k 

 

http://www.ranablad.no/nyheter/article4535815.ece
http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Klart-jeg-har-hatt-sex-5114593.html#.Uw2K2NKwb-k
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PROBLEMSTILLING 3: ER MANGE PÅVIRKET AV ALKOHOL FØRSTE GANG 

DE HAR SAMLEIE? 

Spørsmål knyttet til problemstillingen: 

1. Er det forskjellig debutalder for alkohol mellom gutter og jenter? 

2. Er det forskjellig debutalder for alkohol mellom Sørlandet og Østlandet? 

3. Er det forskjellig debutalder for alkohol mellom yrkesfaglig og studiespesialiserende? 

4. Hvor mange er påvirket av alkohol under første samleie og er det ulikheter mellom 

Sørlandet og Østlandet? 

5. Hvor mange er påvirket av alkohol under første samleie og er det ulikheter mellom 

yrkesfaglig og studiespesialiserende linje? 

6. Hvor mange er påvirket av alkohol under første samleie og er det ulikheter mellom 

gutter og jenter? 

7. Hvor ofte er ungdom påvirket av alkohol under samleie og er det ulikheter mellom 

Sørlandet og Østlandet? 

8. Hvor ofte er ungdom påvirket av alkohol under samleie og er det ulikheter mellom 

yrkesfaglig og studiespesialiserende? 

9. Hvor ofte er ungdom påvirket av alkohol under samleie og er det ulikheter mellom 

gutter og jenter? 

10. Hvor mange har angret etter å ha hatt sex fordi de var påvirket av alkohol? 
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3.1 Er det forskjellig debutalder for alkohol mellom gutter og jenter? 

 

Når vi ser på forskjellen mellom gutter og jenter ser vi relativt få forskjeller. Omtrent 1 av 3 

begynner å drikke når de er 14 år eller yngre. Likevel viser statistikken at det er flere jenter 

som begynner å drikke i 15-16 årsalderen enn det gutter gjør. Da vi spurte informantene om 

hvor mange som ikke hadde drukket alkohol svarte 21 % av guttene at de ikke hadde gjort 

det. Imidlertid svarte kun 7 % av jentene ikke drukket alkohol. En mulig årsak for dette kan 

være at det er mer drikkepress blant jenter, og at noen gutter har en mer avslappet holdning 

til alkohol. 

3.2 Er det forskjellig debutalder for alkohol mellom Sørlandet og Østlandet? 
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Forskjellen mellom Sørlandet og Østlandet er ikke signifikant. Likevel ser en noen forskjeller 

mellom hvor mange som ikke har drukket. På Sørlandet er det 5 % flere gutter og jenter som 

ikke har drukket alkohol enn på Østlandet. Hvis tallene ikke skyldes en tilfeldighet er det 

mulig dette kan forklares med religiøsitet, for på Sørlandet står de kristne verdiene sterkt. 

Vi kan også se at det er mest populært å begynne å drikke i 14-årsalderen på Sørlandet, 

mens på Østlandet er det både 14 og 15 år som er mest populært. 

3.3 Er det forskjellig debutalder for alkohol mellom yrkesfaglig og studiespesialiserende? 

 

Forskjellen på yrkesfag og studiespesialisering er veldig liten og kan skyldes tilfeldigheter. 

Forskjellen er altså ikke signifikant. Her ser vi igjen at flesteparten begynner å drikke når de 

er 14 år eller yngre. Vi ser at det er mindre populært å begynne å drikke i 17-18års alderen, 

og samtidig som det en del som ikke har drukket alkohol.  

Vi kan se en forskjell mellom yrkesfag og studiespesialisering når det gjelder hvor mange 

som ikke har drukket. Det er 5 % flere av ungdommen på yrkesfag som har svart at de ikke 

har drukket.  

3.4 Hvor mange er påvirket av alkohol under første samleie og er det ulikheter mellom 

Sørlandet og Østlandet? 
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På Østlandet svarte 19 % at de var påvirket av alkohol under første samleie, og på Sørlandet 

ligger tallet på 45 %.  Dette kan skyldes at vi spurte mindre byer på Sørlandet med rundt 

20.000 innbyggere, mens på Østlandet spurte vi større byer med over 100.000 innbyggere. I 

en større by er man mer anonym og man føler seg kanskje ikke like presset som i en stor by.  

 

3.5 Hvor mange er påvirket av alkohol under første samleie og er det ulikheter mellom 

yrkesfaglig og studiespesialiserende linje? 

 

På studiespesialisering var det 3/4 som svarte at de var alkoholpåvirket under første samleie 

og på yrkesfag var det 1/3. En ser ingen signifikant forskjell, og forskjellene er små. 

3.6 Hvor mange er påvirket av alkohol under første samleie og er det ulikheter mellom gutter 

og jenter? 
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28 % av jentene svarte at de var påvirket av alkohol under første samleie, mens 23 % av 

guttene svarte det samme. Det er ingen stor forskjell, men kan mulig skyldes av at det er 

flere gutter som ikke har drukket alkohol i denne alderen. På de forrige diagrammene så vi at 

21 % av guttene ikke hadde drukket alkohol, mens for jentene var tallet bare 7 %. 

3.7 Hvor ofte er ungdom påvirket av alkohol under samleie og er det ulikheter mellom 

Sørlandet og Østlandet? 

 

 

Vi ser at det er en ganske stor forskjell på Sørlandet og Østlandet når det gjelder å være 

alkoholpåvirket under samleie. Vi ser at hele 22 % er alkoholpåvirket hver gang under 

samleie på Sørlandet, og kun 1 % svarte dette på Østlandet. En grunn for dette kan være at 
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det er mer akseptabelt og ha tilfeldig samleie på Sørlandet. Ettersom vi spurte mindre byer 

på Sørlandet kan det også være at man er mindre anonym og føler seg mer presset til å gjøre 

det andre gjør. En årsak til dette kan være rykter, som er med på å skape økt press. I tillegg 

ser vi at det er langt flere som har svart at de aldri eller sjeldent er alkoholpåvirket under 

samleie på Østlandet. 

3.8 Hvor ofte er ungdom påvirket av alkohol under samleie og er det ulikheter mellom 

yrkesfaglig og studiespesialiserende? 

 

 

Som på de andre diagrammene kan vi igjen se at forskjellen mellom yrkesfag og 

studiespesialisering ikke er signifikant. 

3.9 Hvor ofte er ungdom påvirket av alkohol under samleie og er det ulikheter mellom gutter 

og jenter? 
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Forskjellen mellom gutter og jenter ikke signifikant, og en kan se at mønsteret likner på de 

andre diagrammene. Vi ser at det er flest som har svart at de sjeldent har alkoholpåvirket 

samleie og rundt 3/10 svarte at de aldri har det. 

3.10 Hvor mange har angret etter å ha hatt sex fordi de var påvirket av alkohol? 
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Forskjellen mellom yrkesfag og studiespesialiserende og Sørlandet og Østlandet ligger på 4 % 

som ikke er en signifikant forskjell. Forskjellen mellom gutter og jenter er heller ikke så stor. 

Det er 7 % flere jenter som svarte at de angret på grunn av alkohol, en mulig forklaring på 

dette kan være at få gutter undertrykker at de angret etter sex fordi det kanskje ikke er så 

akseptabelt å angre blant gutter. Vi ser at 1 av 5 jenter har hatt  

HVA VISER TIDLIGERE UNDERSØKELSER OM SAMMENHENGEN MELLOM 

SEX OG ALKOHOL? 

«Høyt inntak av alkohol og dop fører til tidligere seksuell debut og økt fare for spredning av 

seksuelt overførbare sykdommer blant europeiske ungdommer. Tidlig seksuell debut er mest 

vanlig blant jenter»1 – i følge forskere hos Klikk.no. Når vi sammenligner dette innlegget med 

vår undersøkelse ser vi at det samsvarer svert godt. Vi har funnet ut at unge jenter drikker 

generelt mer i en tidligere alder enn gutter, selv om det ikke er en signifikant forskjell 

mellom kjønn når det gjelder å debutere tidlig.  

Gjennomsnittlig har 13,5 % av ungdommene på Sørlandet og Østlandet i alderen mellom 16 

og 19 år ikke drukket alkohol. «Fire av ti 15–16-åringer har ikke drukket alkohol»2. I følge 

nettsiden www.settegrenser.no. Denne dataen er fra i 2003.  Dette samsvarer godt med vår 

data ettersom vi har utvidet informantene til opptil 19 år der sannsynligheten at de har 

konsumert alkohol øker. 

1
 http://www.klikk.no/helse/dinkropp/samliv/article303587.ece 

2
 http://www.settegrenser.no/unge-og-alkohol/ 

HAR UNGDOMMERS HOLDNINGER, VERDIER OG NORMER ENDRET SEG? 

Vi ønsket å finne ut om ungdom på Sør- og Østlandet har endret holdninger, og om familiens 

verdier og tradisjoner fortsatt er viktig. Derfor spurte vi om informantene noen gang hadde 

angret etter å ha hatt sex, fordi det gikk i mot ens egne- og familiens verdier. Her var det 6 % 

av alle guttene og jentene i begge regioner som svarte at de hadde angret grunnet motstrid 

med familiens verdier og ens egne. Dette kan fortelle oss at familiens verdier ikke har like 

stor påvirkning på dagens ungdommer som før i tiden.  

http://www.settegrenser.no/unge-og-alkohol/
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MØRKETALL OG FEILKILDER 

Mørketall defineres av snl.no (Store norske leksikon) som: 

«Mørketall, det tallmessige uttrykk for forholdet mellom uoppdaget og oppdaget forekomst 

av et uønsket fenomen.» Det er med andre ord kjent eller anslått tall som ikke kommer med 

i offisiell statistikk.  

Når en utfører en spørreundersøkelse vil det alltid forekomme mørketall og feilkilder. 

Enkelte kan velge og ikke svare ærlig på undersøkelsen eller ikke svare i det hele tatt. Noen 

vil kanskje ikke være helt klar over sin egen situasjon, og svare deretter. Ettersom temaet 

kan være sårt for noen, kan en oppleve at flere lar være å svare eller ender opp med å svare 

useriøst. Vi har ikke opplevd noen direkte «tullesvar», men samtidig kan vi ikke være sikker 

på om et svar er 100 % ærlig eller ikke. Derfor har vi tatt med alle svar i undersøkelsen vår og 

antar at resultatet er mer eller mindre korrekt. 

 

ETIKK I FORSKNING 

Når vi skal tenkte etisk kan vi prøve å besvare spørsmål som «hva som er det riktige eller hva 

er det gale?», «hva er sosialt akseptabelt» og «hva er godt?». Etikk er viktig i forskning for å 

kunne oppnå troverdighet og for å få informantene til å føle seg mest mulig trygge. Trygghet 

skaper seriøse svar. Derfor måtte vi tenke på hva som var mest mulig etisk for temaet vårt. 

Temaet sex, press og alkohol kan være et sårt tema for noen og i tillegg så kunne 

undersøkelsen også avsløre noen kriminelle handlinger som mindreårig sex og mindreårig 

alkoholkonsumering. Dette antok vi at kunne virke skremmende for noen av informantene 

våre, derfor var det viktig at undersøkelsen vår var helt anonym. Undersøkelsen vår var på 

internett som også kunne føre til usikkerhet på grunn av sporing, derfor var det viktig for oss 

å kunne avkrefte dette og understreke at undersøkelsen var helt anonym.  

En av grunnene til hvorfor vi valgte å ha vår undersøkelse på internett i stedet for på papir 

var fordi vi mente at det kan være lettere å besvare seriøst på internett. Dette mener vi fordi 

at informantene kunne ha vært bekymret for at vi kunne se hva de har svart ettersom vi 
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hadde samlet inn resultatene for hånd. Dermed har de heller ingen garanti for at vi ikke 

kunne finne ut hvem som har svart hva og det hadde vært vanskelig for oss å få avkreftet 

dette. I tillegg mener vi at det er lettere å «gjemme seg bak en skjerm» og besvare seriøst. 

ARBEIDSPROSESSEN 

Vi syntes selv at vi har jobbet godt og effektivt med oppgaven, men det er selvsagt områder 

vi kunne forbedret oss på. Vi fordelte arbeidsoppgaver og jobbet individuelt utenfor 

skoletiden. I timene samarbeidet vi og ga hverandre råd, veiledning og konstruktiv kritikk. Vi 

var alle engasjerte og målbevisste for å utføre en god forskningsoppgave.  

HVA KUNNE VI GJORT ANNERLEDES? 

Vi kunne ha hatt flere svaralternativer på spørreskjemaet når det gjaldt debutalder for 

alkohol og samleie. Ettersom vi kun hadde «14 år og yngre» og «18 år og eldre» gir ikke 

dette er helhetlig og korrekt bilde av hva den gjennomsnittlige debutalderen egentlig er. Vi 

kunne også forsøkt og hentet flere informanter, spesielt fra Sørlandet.  Da vi skulle kontakte 

skolene opplevde vi dette som vanskelig og mottok mye negativ respons. Siden 

forespørselen for spørreundersøkelser var stor var ikke alle skoler villige til å samarbeide 

med oss. Vi kontaktet også mange fagpersoner, men få hadde hverken tid eller faglig 

ekspertise innenfor området til å kommentere resultatene våre. Likevel fikk vi tips og råd om 

forskjellige artikler på nett.  

INTERVJU MED FAGPERSONER  

Disse intervjuene holdes anonyme. Det er viktig for oss at respondentene i våre intervjuer 

fikk muligheten til å være 100 % anonyme fordi vi ønsker å respektere deres intimsoner, 

privatliv og arbeidsplass. Dette er spesielt viktig siden vi har et nokså tabu og sårt tema som 

ofte innebærer taushetsplikt for personer med yrker og utdanning innenfor faget.  

Første intervju er et dybdeintervju med Sexolog/Terapeut som har jobbet innenfor sitt yrke i 

flere år, og har lang ekspertise som er relevant for vårt tema.   
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INTERVJU MED SEXOLOG/TERAPEUT 

Ser du en endring innenfor seksuell debutalder? I så fall, hvilke endringer er det snakk om? 

- Ja, den seksuelle debutalderen har definitivt sunket de siste årene. Jentene 

debuterer fortsatt litt tidligere enn gutter.   

Hva tror du er årsaken til dette? Tror du det er en sammenheng mellom media og seksuell 

debutalder?  

- Dette er et svært vanskelig spørsmål, men det er nå slik at media i dag er veldig 

seksualisert. Det som tidligere har vært to subjekter som kommuniserer med 

hverandre har nå blitt til noe ubetydelig.  Samtidig har folk dårligere sex nå enn 

tidligere. Jeg hører jenter som forteller at de ikke har noen glede av sex, og mange 

har sex når de er beruset og har ingen glede av det.  Om man kumulerer med for 

mange dårlige seksuelle opplevelser kan det ødelegge fremtidige opplevelser.  

Det virker som at det er en sammenheng mellom debutalder både når det kommer til 

alkohol og samleie. Kan du avkrefte eller bekrefte dette? 

 

- Det er det, dessverre. Ofte er man for unge til å drikke, og for unge til å beskytte seg. 

Ofte sovner unge mennesker fordi de er påvirket av alkohol og opplever å bli 

voldtatt.  Dette er et mønster. 

Vi har en mistanke om at mange har samleie i beruset tilstand, og at det er helt normalt å 

ligge med noen siden «fylla har skylda».  Har du en kommentar til dette?  

- Etter min mening har ikke «fylla skylda».  Det er den som drikker, samt den som utnytter 

den berusede som har skylden.  Om man drikker seg sanseløs setter man seg i en dårlig 

posisjon.  

Tror du at mange ungdommer er redd for at foreldrene skal vite om deres seksuelle debut? 

Hvordan tror du samspillet mellom ungdom og familie er i dag? 

 - Det kommer vel an på familie, og ikke minst fra person til person. Det jeg syntes er 

merkelig er at foreldrene ikke er mer observante selv om de vet at barna går på fest, og selv 
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om de vet barna drikker alkohol. Mange foreldre tar ikke nok ansvar, og de orker ikke å 

konfrontere barna sine.  Foreldre mister på en måte sin rolle som foreldre, og de har på 

noen måter gitt opp.  

Mediandebutalderen i Norge er en av de laveste i Europa- hvorfor tror du det er slik? Er den 

norske moralen i endring? 

- Vi lever i et samfunn hvor vi har det for godt, og unge har få begrensninger når det 

gjelder økonomiske forhold.  Etter å ha bodd og jobbet på Sørlandet i flere år har jeg 

merket en veldig dobbel-moral, man finner bedehus på hvert hjørne, men samtidig ser vi 

at disse svært religiøse menneskene ofte drikker så det holder.   Vi har en veldig fest-

moral i Norge. Det virker nesten som det er noe i den norske kulturen som tilsier at man 

må være full for å ha det gøy.  

 

Igjennom undersøkelsen vår har vi funnet ut at debutalderen for Sørlandet er 15,23 og for 

Østlandet 14,83 hva tror du er årsaken til dette?  

- Det er nok ikke en fordel at den er så lav. Sex blir objektifisert, uten moralske 

konsekvenser. Det er ofte gjort i dårlige betingelser, ofte samleie under påvirkning av alkohol 

eller ved at de unge er presset av venner, kjæreste osv.  

En av våre hypoteser er at debutalderen er i stadig nedgang. Undersøkelsen vår støtter 

denne hypotesen, hva mener du? 

- Det er vanskelig å si. I Amerika for eksempel, der har det snudd motsatt vei. Plutselig er 

det moderne å være jomfru, men man kan aldri vite. Det som er mest skremmende er 

assosieringen med alkohol. Dette kan føre til voldtekt, kjønnssykdommer, graviditet. 

Man bruker hverandre som objekt.  

Den gjennomsnittlige debutalderen blant gutter på Østlandet er 15,50 og på Sørlandet er det 

15,8. Det er liten forskjell, men likevel er tallene er mye lavere enn hva andre undersøkelser 

viser. Hva mener du om dette?(17-18år) 
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- Det vet jeg faktisk ikke. Det er flere faktorer som spiller inn, og det er flere parametere 

som gir variasjoner. Kulturen i små grupper, antall, hvem har spurt og i hvilken kontekst. 

Det kan gjøre stor forskjell.  

Undersøkelsen vår viser også at debutalderen for gutter har gått kraftig ned. Vi tror dette har 

sammenheng med at moralen for sex er lavere, og at det er større press angående det å ha 

samleie.  

-  Det er nok sånn at unge gutter ofte blir presset av «kompiser» til å ha sex, samt at noen 

gutter skryter på seg at de har sex. Dette fører igjen til at andre gutter føler de må gjøre 

det også. Dette er en av samfunnets onde sirkler som fører til dette sexpresset hos 

gutter. 

Forekomsten av sexpress er dobbelt så høy på Sørlandet (43 % sier at de har blitt presset til 

sex) enn hva det er på Østlandet. Hva tror du en av årsakene kan være?  

- Det kan være fordi man ikke er oppdratt med grenser. Om man ikke blir satt grenser på, 

fører det til at man ikke klarer å sette grenser for seg selv. I livet er det viktig å beskytte 

seg selv med disse grensene.  Grunnen til at det er forskjell på Østlandet og Sørlandet er 

kanskje grunnet dobbeltmoralen jeg nevnte tidligere. I tillegg er det mindre samfunn, 

noe som gjør det vanskelig å være anonym.   

Det kommer ikke som et sjokk for oss at det er flest jenter som blir presset til sex. På 

Sørlandet har 53 % av jenter følt at de er blitt presset til sex. På Østlandet derimot har 26 % 

følt seg presset. Disse tallene sjokkerte oss. 

- Dette forklarer nok også hvorfor debutalderen er så lav. Jentene klarer ikke alltid å sette 

grenser for seg selv. Samtidig er det vanskelig å gi et kort svar på et nokså komplisert 

kulturelt mønster.  

Flertallet av gutter føler seg presset av venner, men også av kjæresten (27 %). Venner går 

igjen på både Østlandet og Sørlandet, men mange føler seg også presset av familie. Hos 

jenter er det hovedsakelig kjæresten som står for sexpresset. Vi ser altså at venners forhold 

til sex påvirker oss.  
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- Jenter er ofte mer modne, og kan derfor presse kjæresten til å ha samleie. Det med at 

familien setter grenser spiller også inn, kanskje spesielt for gutter.  Jenter kan være redde for 

å miste kjæresten sin om de ikke har sex.  

Det er flere jenter på yrkesfaglig linje som har følt seg presset til sex enn de på 

studiespesialiserende, spesielt på Sørlandet. Hvorfor kan det være slik? 

- Miljøet rundt yrkesfaglige linjer, samt hvilket miljø ungdommene kommer fra påvirker nok 

resultatene deres. Ofte er personer som velger disse linjene fra litt mindre stimulerende 

miljøer. Likevel er det viktig å ikke generalisere, fordi dette kan få en stigmatiserende effekt. 

 

Til slutt, hvorfor tror du debutalderen er lavere blant jenter enn gutter? 

- Det kommer av at jenter er kjønnsmodnes tidligere enn gutter, og dette er altså 

hovedsakelig av biologiske årsaker. Men det kan også fordi jenter modnes tidligere på 

mange mentale plan.  

 

INTERVJU MED HELSESØSTER VED SENTER FOR UNGDOM (31 ÅR I PRAKSIS)   

 

Ser du en endring innenfor den seksuelle debutalderen? I så fall, hvilke endringer er det snakk 

om? 

- Det er svært vanskelig å få korrekt data på et så tabu tema, selv om det er lettere å 

snakke om det i dag enn det har vert tidligere. Likevel er det nok trygt å si at ungdom 

generelt er yngre enn tidligere når de har sin debut, eller de er i alle fall mer åpne om 

det. Dette skyldes endringer i dagens samfunn.  

Hvorfor tror du dette har skjedd? Tror du det muligens er en sammenheng mellom media og 

seksuell debutalder?  
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- Årsakene er mange og sammensatte, men generelt virker det som moralen i Norge har 

blitt lavere, og ting som tidligere ble sett på som «feil», eller tabu er nå akseptert. Det 

kan for eksempel være som ha sex tidlig, eller med en som man ikke er sammen med.  

Det ser ut som at det er en sammenheng mellom debutalder for alkohol og seksuell 

debutalder. Kan du avkrefte/bekrefte dette? 

- Man skal være forsiktig med å trekke slutninger, det er flere studier som viser at 

ungdommen i dag drikker mindre enn tidligere ungdom gjorde. Likevel er det nok en 

sammenheng mellom tilfeldig sex, og derfor kanskje unge som er uerfaren med alkohol 

og tidlig debutalder, men dette kan jeg ikke svare helt sikkert på.  

 

For oss virker det som om det er flere som har sex i beruset tilstand, og at det er helt normalt 

å ligge med noen siden «fylla har skylda».  Har du en kommentar til dette utsagnet?  

- Det virker nok dessverre som om det er blitt slik i dagens samfunn. Dette gjelder ikke 

bare for ungdom, men også for Norge som et samfunn. Det er kanskje som du nevnte 

tidligere, at vi rett og slett er blitt litt «bortskjemte»   

Tror du at mange ungdommer er redd for at foreldrene skal vite at de er seksuelt aktive?  

 - Det er nok veldig forskjellig fra familie til familie. Noen er svært åpne om sex, andre ønsker 

å holde barna sine unna.  Men generelt tror jeg ikke det er noe man ønsker å fortelle 

foreldrene sine om, ungdommer som kommer til meg vil generelt at det skal være en privat 

sak.  

 

Mediandebutalderen i Norge er noe av det laveste i Europa, hvorfor tror du det er slik. Er den 

norske moralen i endring? 

- Det er nok slik at moraler alltid vil være i endring i et hvert samfunn, men at det har gått 

relativt raskt i det siste er det liten tvil om.  Det overasker meg likevel at 

mediandebutalderen er en av de laveste i Europa.  Jeg tror dette har en sammenheng 

med at nordmenn er mer åpne om sitt seksuelle liv enn for eksempel ungdom i svært 
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religiøse land. Katolikker stiller for eksempel krav til dydighet som er vanskelige å holde i 

mange samfunn i dag.  

Igjennom undersøkelsen vår har vi funnet ut at debutalderen for Sørlandet er 15,23 og for 

Østlandet 14,83. Hva tror du er årsaken til dette?  

- Interessant, det kan være mange årsaker til dette. For eksempel er det lettere å være 

anonym i større byer, enn på Sørlandet hvor det er snakk om mange små samfunn hvor 

det er flere relasjoner mellom menneskene, og derfor vanskelig å være anonym. Dette 

fører til økt press for å følge kulturmønstre.  

En av våre hypoteser er at debutalderen er lavere nå enn før. Undersøkelsen vår støtter 

denne hypotesen, hva mener du? 

- Uheldigvis viser også min erfaring at debutalderen er på stadig nedgang, men etter hvert 

vil dette nok balansere seg. Det finnes likevel dem som velger å vente til de har funnet en 

de føler seg trygge på, selv om majoriteten har en bastant sex-moral som resultat av 

samfunnet vi lever i. 

 

 

RESULTAT OG KONKLUSJON 

Hypotese 1: Den seksuelle debutalderen har gått ned.  

Resultatene fra undersøkelser viser at hypotese 1 stemmer. I følge annen forskning innenfor 

seksuell debutalder er våre funn lavere. Likevel viser resultatene at jenter debuterer tidligere 

enn gutter, noe som også stemmer overens med tidligere forskning gjort innenfor feltet. 

Forskjellene mellom resultatene fra Sørlandet og Østlandet er signifikant. Ungdommer fra 

Østlandet debuterer tidligere enn ungdommer fra Sørlandet. Grunnen til dette kan 

sammenheng med miljøene de  

Hypotese 2: Mange unge føler seg presset til å ha samleie. 

Her viser også resultatene fra undersøkelsen at hypotese 2 stemmer. Mange unge, både 

gutter og jenter, har følt seg presset til å ha samleie. Det er flest jenter som føler seg presset, 
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men likevel er antallet gutter som har følt på sexpress økende. Gutter føler seg mest presset 

av venner, mens jenter ser ut til å bli mest presset av kjæreste. Det er også nesten dobbelt 

så stort sexpress på Sørlandet, sammenliknet med Østlandet. Sexpresset er større på 

yrkesfaglige studieretninger enn på studiespesialiserende.  

Hypotese 3: Mange unge er påvirket av alkohol under første samleie.  

Man ser en tydelig forskjell mellom gutter og jenter når det kommer til hvem som ikke har 

drukket alkohol. Jenter ser ut til å ha en lavere debutalder for alkohol, enn gutter. Det er 

også flere gutter enn jenter som ikke har drukket alkohol fra både på Sørlandet og Østlandet.  

Vi ser også at det er langt flere som har hatt samleie under alkoholpåvirket tilstand på 

Sørlandet. På Sørlandet var det 45 % av jentene og guttene som var alkoholpåvirket under 

første samleie og på Østlandet var det kun 19 %. Vi ser også at generelt sett har ungdom på 

Sørlandet mer samleie under alkoholpåvirket tilstand, der det var 21 % på Sørlandet som sa 

de hadde samleie hver gang under alkoholpåvirket tilstand, mens på Østlandet var det bare 

1 %.  
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