Faktablad – sex och alkohol
IQ lät Sifo genomföra en undersökning bland 1000 personer mellan 18-25 år under perioden 28
augusti – 4 september 2015 via en webbpanel. Antalet män som svarade var 344 och antalet
kvinnor var 644.
1. Har du haft sex när du varit alkoholpåverkad?
Samtliga
Ja, flera gånger
40 procent
Ja, någon gång
23 procent
Nej, aldrig
23 procent
Dricker inte alkohol
14 procent
Tveksam, vet ej
1 procent

Män
36 procent
21 procent
27 procent
15 procent
1 procent

Kvinnor
44 procent
24 procent
18 procent
13 procent
1 procent

1 b. Om du tänker på den senaste gången du hade sex alkoholpåverkad, tror du att sexet skulle
blivit bättre eller sämre om du hade druckit mindre alkohol? (Resultat bland de som svarat att
de haft sex alkoholpåverkade)
Samtliga
Män
Kvinnor
Mycket bättre
18 procent
20 procent
16 procent
Lite bättre
29 procent
28 procent
31 procent
Varken bättre
eller sämre
36 procent
35 procent
36 procent
Lite sämre
10 procent
11 procent
9 procent
Mycket sämre
1 procent
2 procent
1 procent
Tveksam, vet ej
6 procent
5 procent
7 procent
2. Tycker du att alkohol gör det lättare att träffa tjejer\killar?
Samtliga
Män
Ja, mycket lättare
14 procent
16 procent
Ja, lite lättare
45 procent
45 procent
Varken lättare
eller svårare
28 procent
27 procent
Nej, lite svårare
3 procent
3 procent
Nej, mycket svårare
2 procent
1 procent
Tveksam, vet ej
8 procent
8 procent

Kvinnor
12 procent
44 procent
30 procent
2 procent
2 procent
9 procent

3. Har det hänt att du druckit alkohol för att våga ragga\stöta på någon?
Samtliga
Män
Kvinnor
Ja, flera gånger
13 procent
15 procent
11 procent
Ja, någon gång
33 procent
34 procent
32 procent
Nej, aldrig
38 procent
33 procent
42 procent
Dricker inte alkohol
14 procent
16 procent
13 procent
Vet ej
2 procent
2 procent
2 procent
4. Har det hänt att någon som stött\raggat på dig varit för berusad?
Samtliga
Män
Ja, flera gånger
36 procent
21 procent
Ja, någon gång
43 procent
50 procent
Nej, aldrig
17 procent
24 procent
Tveksam, vet ej
4 procent
5 procent

Kvinnor
51 procent
35 procent
11 procent
4 procent

5. Har du i samband med att du haft sex alkoholpåverkad gjort/upplevt något av följande?
(Flerval. Resultat bland de som svarat att de haft sex alkoholpåverkade)
Glömt att skydda mig
Ångrat sex:et efteråt
Gjort saker sexuellt som
jag i nyktert tillstånd ej
skulle valt att göra
Blivit sexuellt utnyttjad
Inget av ovanstående
Tveksam, vet ej

Samtliga
30 procent
29 procent

Män
24 procent
23 procent

Kvinnor
35 procent
35 procent

21 procent
6 procent
49 procent
1 procent

20 procent
1 procent
56 procent
0 procent

22 procent
11 procent
44 procent
2 procent

6. Känner du någon som nämnt att de i samband med att de haft sex alkoholpåverkad
gjort/upplevt något av följande (flerval)?
Samtliga
Män
Kvinnor
Glömt att skydda sig
40 procent
32 procent
48 procent
Ångrat sex:et efteråt
54 procent
48 procent
60 procent
Gjort saker sexuellt som
de i nyktert tillstånd ej
skulle valt att göra
35 procent
34 procent
36 procent
Blivit sexuellt utnyttjad
19 procent
13 procent
25 procent
Inget av ovanstående
20 procent
23 procent
16 procent
Tveksam, vet ej
14 procent
15 procent
12 procent
7. Om du tänker på din bästa sexuella upplevelse, var du alkoholpåverkad eller inte då?
Samtliga
Män
Kvinnor
Alkoholpåverkad
11 procent
11 procent
10 procent
Inte alkoholpåverkad
67 procent
66 procent
68 procent
Har inte haft någon
sexuell upplevelse
16 procent
16 procent
16 procent
Vet ej
6 procent
7 procent
5 procent
För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se
______________________________________________________________
IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser,
rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom
alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

