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Opplever seksuell 
trakassering på fest
Ungdomsundersøkelse viser at nær halvparten av jentene får uønsket 
seksuell oppmerksomhet i forbindelse med drikking.

12. AUGUST 2020 DEL:

I undersøkelsen oppgir så mange som 49 prosent av jentene at de har fått uønsket 

seksuell oppmerksomhet i situasjoner med alkohol. Dette kan være alt fra tilrop, klåing og 

overgrep. 

Undersøkelsen omfatter 585 jenter og 415 gutter mellom 15 og 20 år og ble utført av 

Opinon i mars, på oppdrag fra Actis. Ungdommen har blitt spurt om opplevelser i 

situasjoner der de drikker sammen med jevnaldrende.  

- Undersøkelsen bekrefter at det er en klar sammenheng mellom ungdommenes bruk av 
alkohol og seksuell trakassering. Den viser også at det er en økning i slike hendelser for 

begge kjønn, sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 2017, sier Pernille 

Huseby, generalsekretær i Actis.

Hun mener resultatene er alarmerende:

- Etter metoo hadde vi håpet at tallet for uønsket seksuell oppmersomhet skulle vært 

lavere. Det kan hende økningen skyldes en økt oppmerksomhet om temaet, men det er 

skuffende at tallene går feil vei. En kan lure på om metoo-effekten var forbigående.

https://www.actis.no/
https://www.actis.no/kunnskapsbank?f[0]=field_maintopic%3A8
https://www.actis.no/kunnskapsbank?f[0]=field_underemne%3A11
https://www.actis.no/kunnskapsbank?f[0]=field_type_innhold%3A4
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.actis.no/nyhet/opplever-seksuell-trakassering-pa-fest
http://twitter.com/home?status=Opplever+seksuell+trakassering+p%C3%A5+fest+%20https://www.actis.no/nyhet/opplever-seksuell-trakassering-pa-fest


Hærverk og vold

Undersøkelsen bekrefter funn fra tidligere forskning, og viser at en rekke unge har 

opplevd ubehagelige hendelser i situasjoner der unge drikker:  

49 prosent av jentene har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet én, noen eller flere 

ganger når jevnaldrende har drukket alkohol. Tilsvarende tall for gutter er 18 prosent.

44 prosent av jentene har følt seg utrygge eller vært redde ved alkoholbruk.

Totalt har 32 prosent opplevd at klær eller eiendeler er blitt ødelagt.

Blant respondendene er det 28 prosent som har blitt skjelt ut.

19 prosent har blitt fysisk skadet.

25 prosent har blitt truet.

HTTPS://WWW.ACTIS.NO/NYHET/OPPLEVER-SEKSUELL-TRAKASSERING-PA-FEST

Husebys oppfordring til ungdommen er å passe på hverandre og gripe inn hvis noe skjer. 

Si ifra hvis noen går over streken. Mye kan også forhindres ved at foreldre snakker med 

ungdommen sin om alkohol, hva som ikke er greit å gjøre og setter tydelige grenser. Ikke 

send med alkohol og vær i henteberedskap om ungdommen din er på fest. 
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