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Sammanfattning 
 

Den här uppsatsen behandlar sambandet mellan problem- och riskfaktorer, alkohol och 

våld hos ungdomar. Sambandet mellan alkohol och våld och cannabis och våld har 

studerats tidigare men direkt kausal effekt har ifrågasatts och av vissa forskare har en 

alternativ modell där problem- och riskfaktorer är inkluderat föreslagits. Uppsatsen 

ämnar till att granska hur problem- och riskfaktorer hos individer påverkar inblandning i 

alkoholrelaterat våld, och att se hur alkohol- och cannabiskonsumtion påverkar 

sambandet. 

 

Datamaterialet är insamlat av Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning till 

deras årliga skolundersökning. Samtliga respondenter går i klass nio. Logistisk 

regressionsanalys används för att testa totalmodell, samt modell uppdelat för killar och 

tjejer. 

 

Resultatet visade att vissa problem- och riskfaktorer och alkoholkonsumtion hade en 

signifikant positiv effekt på alkoholrelaterat våld. Av alkoholvariablerna hade 

intensivkonsumtionen hade den starkaste kopplingen till alkoholrelaterat våld, samt att 

de signifikanta problem- och riskfaktorerna som hade sett samband med risken för 

alkoholrelaterat våld var oberoende av alkoholkonsumtion. En statistisk säkerställd 

skillnad mellan cannabisanvändare och icke-användare kunde inte bekräftas och 

cannabis kunde inte förklara alkoholrelaterat våld i uppsatsen. 

 

Uppsatsen syftar till att upplysa om hur sambanden mellan ungas olika problem- och 

riskfaktorer, substansanvändning och våld ser ut hos ungdomar idag och för att bidra 

med kunskap om vilka som löper större risk att hamna i alkoholrelaterat våld, för 

möjliga framtida åtgärder. 
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Inledning 
Alkohol har en lång historia, är djupt förankrad i dagens samhälle och alkoholkonsumtion ses 

som en social aktivitet av många. Vid måttliga mängder kan alkohol upplevas som berikande 

och lustfyllt för många individer, men kan även ha negativa effekter. Cannabis å andra sidan 

är en drog som har varit och är illegal i stora delar av västvärlden. Just nu är frågan om 

legalisering ganska omdebatterad i flera länder i väst, något som skulle kunna förklaras av 

legaliseringen av cannabis i vissa stater/länder.  Det finns en hel del forskning på alkohol, 

andra substanser och dess effekter på människor. En potentiell konsekvens av 

substansanvändandet kan vara en ökad benägenhet till våld. Enligt den nationella 

trygghetsundersökningen, som görs av brottsförebyggande rådet, uppgav 74 % av manliga 

misshandelsoffer och 51% av kvinnliga misshandelsoffer att gärningsmannen var alkohol- 

eller drogpåverkad. Vid 53 % respektive 20% uppgav de även att de själva var berusade 

(BRÅ, 2012).  

 

Finns det ett kausalt samband mellan alkohol/cannabis och våld eller beror det på något 

annat? Är det så att det rör sig om ett skensamband, att benägenheten till våld egentligen beror 

på andra problem- och riskfaktorer som exempelvis dålig relation till föräldrarna (White, 

1997), eller kan det vara så att korrelationen mellan berusning och aggression är betingat på 

vart, vilka och vad- alltså i vilken kontext det sker, vilken grupp av människor och vilka 

substanser som har använts? (Fagan & Wilkinson,1998)  

En del teoretiker hävdar att brukandet av alkohol och cannabis gör att individers hämningar 

minskar och därmed kan leda till en ökad risk till våld och/eller delaktighet till brottslighet 

(Rossow et.al 2001; Pacula, 2004). Detta är en anledning till att förvänta sig ett samband 

mellan alkohol/cannabis och våld. Dock är forskningen på cannabis effekt på våld tvetydig. 

Resultat om ökad risk för våld eller aggressivitet vid cannabiskonsumtion har förvisso 

rapporterats (Harrison & Gfroer, 1992; Stoner, 1988) men andra resultat som pekar på att det 

kan ligga andra underliggande faktorer som samvarierar med de bägge har också använts som 

en förklaring (Abel, 1977).  

I tidigare forskning har man kunnat fastställa samband mellan alkoholkonsumtion och våld. 

Bland annat fann Rossow ett positivt samband mellan berusningsfrekvens, alkoholkonsumtion 

och sannoikheten för att delta i slagsmål, i en studie på norska vuxna (Rossow, 1996) . Hon 
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upptäckte också tillsammans med Bye en signifikant ökning av alkoholrelaterade 

våldshändelser i en studie de gjorde på ungdomars alkoholkonsumtion (Bye & Rossow, 

2008). Samtidigt som Bye och Rossow såg ett samband, finns det teorier som menar att 

alkohol inte har en kausal oberoende effekt på våld och att det därför är viktigt att studera 

andra faktorer (Pernanen, 1981).  

 

Sammanfattningsvis innebär det att det inte går att säga att det föreligger ett kausalt samband 

mellan alkohol och våld, det är viktigt att undersöka andra problem- och riskfaktorer. Därför 

har i denna studie olika problem- och riskfaktorer tagits i beaktning. Tre problem- och 

riskfaktorer sammanställda från sociologiska teorier om våld kommer att granskas; 

problematiska vänner, problem med familj och problem/risk med beteende och attityd. 

Baserat på data från högstadieelever ämnar uppsatsen granska hur bakgrundsproblem och 

riskbeteende hos individer kan tänkas påverka benägenheten att vara inblandad i 

alkoholrelaterat våld. 

 

Uppsatsen syftar även till att bidra med kunskap om hur sambanden mellan alkohol, cannabis, 

problem- och riskfaktorer och våld ser ut hos ungdomar idag. Eftersom den kontrollerar för 

både alkohol-och cannabiskonsumtion hos svenska högstadieungdomar i nutid är den aktuell 

och bidrar med kunskap om hur det ser ut i Sverige idag. Det är intressant att studera 

bakgrundsproblem och riskfaktorer eftersom det inte går att anta att alkoholen har en direkt 

kausal effekt på våld och att det därför är viktigt att studera andra faktorer som kan öka risken 

för alkoholrelaterat våld. Det kan också finnas en vinst för att i större utsträckning kunna sätta 

in förebyggande insatser, om man kan identifiera vilka grupper som löper störst risk att hamna 

i alkoholrelaterat våld. Eftersom populationen för studien är så ung kan man se hur beteenden 

ser ut hos individer som nyligen börjat bruka alkohol och/eller cannabis. Dessa tankegångar 

mynnar ut i frågeställningarna: 

 Har individer med problem och - riskfaktorer större benägenhet till att använda våld? 

 Hur påverkar alkoholkonsumtion individer med problem- och riskfaktorer, med 

hänsyn till våld? 

 Hur påverkar cannabiskonsumtion individer med problem- och riskfaktorer med, 

avseende på våld? 

Den här uppsatsen kommer att avgränsa sig till sociologiska förklaringsmodeller.  Vidare 

kommer studien endast behandla de som dricker alkohol, då deras konsumtion är av större 
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intresse och mer givande för studien än de som inte dricker alls.  Uppsatsen som gjorts är en 

tvärssnittsstudie, vilket innebär att effekter inte kan ses över lång tid. Datamaterialet som 

används innehåller endast högstadieelever i Sverige, vilket innebär att uppsatsens resultat 

endast kan generaliseras till högstadielelever i Sverige. 

 

Nedan följer en genomgång av centrala teorier och tidigare forskning som används i 

uppsatsen. Sedan följer ett avsnitt om vilka metoder som använts under arbetet med uppsatsen 

och dess resultat. Avslutningsvis följer en diskussion där resultatet kopplas till teori och 

tidigare forskning samt begränsningarna med studien och hur fortsatta studier kan utformas. 

 

Tidigare forskning & teori 

Tidigare forskning 

Flera studier har klarlagt samband mellan alkoholkonsumtion och våld. Rossow fann, med ett 

dataset på norska vuxna, ett positivt samband mellan berusningsfrekvens, alkoholkonsumtion 

och sannolikheten att ha varit med i ett slagsmål under berusning (Rossow, 1996). Detta kan 

jämföras med Bye & Rossows studie där norska ungdomars alkoholkonsumtion granskas i två 

tidsperioder, där den senare kännetecknas av en högre alkoholkonsumtion och framför allt av 

en signifikant ökning av antal självrapporterade alkoholrelaterade våldhändelser (Bye & 

Rossow, 2008).  Svensson & Landberg har kommit fram till liknande resultat då de med data 

på aggregerad nivå kunde se ett positivt samband mellan ungas berusningsfrekvens och våld i 

Sverige (Svensson & Landberg, 2013). Ytterliggare en studie som är baserad på tidsseriedata 

som i likhet med Svensson och Landbergs studie använder sig av aggregerad data var 

Norström som fann ett positivt signifikant samband mellan olika sorters alkoholkonsumtion 

och registrerade våldsbrott i Sverige under tidsperioden 1956-1994 (Norström, 1998). 

 

Det finns även studier baserade på sjukhusobservationer. Då akutmottagningsfall i Skottland 

studerades, framgick det att 70 procent av våldsoffren var alkoholpåverkade (Walsh & 

Macleod, 1983). Även i Norge visade en studie att på en operationsavdelning att två 

tredjedelar av de inskrivna manliga och hälften av de kvinnliga patienterna var påverkade av 

alkohol (Dahl, 1979).  
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I ett stickprov, som representerar hela USA och använder sig av både självrapporterad och 

registrerad brottslighet, kunde man se att individer som hade konsumerat cannabis under det 

senaste året löpte mer än dubbelt så stor risk att medverka i våldsbrott, än de som inte 

konsumerade cannabis. Detta trots att alkoholanvändning och kokainanvändning var med i 

analysen som kontrollvariabler (Harrison och Gfroerer, 1992).  Ett annat resultat från en 

stickprovsstudie bland college-elever i USA, var att högkonsumerande cannabisbrukare 

visade en större benägenhet till att bete sig aggressivt än icke-användare och 

lågkonsumerande cannabisbrukare (Stoner, 1988). 

 

Abel avslutar sin artikel med att fastställa att cannabisanvändning i huvudsak inte orsakar 

aggression. Han markerar att hans slutsats grundar sig på en genomsnittsanvändare och en 

undervärdering av riskindivider som har en bakgrund med svårigheter kring impulskontroll 

Dessa individer har ofta en historik av våldsamheter och Abel menar att en 

cannabisanvändning kan försämra impulskontrollen ytterligare, vilket i sin tur ökar risken för 

våld (Abel, 1977). I en studie baserad på unga individer i USA som har besökt antingen 

institutioner för psykisk hälsa eller socialtjänst, visades att konsekvent cannabisbruk i tonåren 

var en stark förklaring till partnervåld, oberoende av alkohol (Copeland J, Rooke S, Swift W, 

2013). Studierna kring cannabis är inte konsekventa, år 2002 utförde senaten i Kanada en 

rapport för att ta ställning i cannabisfrågan. Deras slutsats var att cannabis, av sig självt, inte 

är en orsak till varken ungdomsbrottslighet eller kriminalitet och att cannabis inte orsakar våld 

(Summary report, 2002). 

 

Norström och Rossow har i deras studie om cannabis påverkan på våld använt sig av 

longitudinell data om ungdomar i Norge. I sin analys använder de sig av den statistiska 

modellen ”fixed-effect model”, vilket innebär att de har kunnat mäta sambandet mellan 

cannabisbruk och våld utan ”störningar” från tids-konstanta variabler som påverkar, såsom 

impulsivitet, avvikande vänner och alkoholkonsumtion (Norström & Rossow, 2014). 

Resultatet visade att sambandet mellan frekvens i cannabisanvändning och våld var positivt 

och signifikant med 95 % säkerhet (Norström & Rossow, 2014).  

 

Tidigare forskning kring sambandet mellan riskfaktorer, alkohol och alkoholrelaterat våld 

verkar generellt sett ha visat på positiva samband i analyser över tidsserier och på 

tvärsnittsdata. Vad gäller forskningen kring cannabis har olika resultat visats. En majoritet av 
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de granskade studierna visar dock stöd till att cannabisanvändare tenderar att använda våld, 

däremot har de inte kunnat uttala sig om kausala effekter. Bristen på kausala effekter har varit 

minoritetens främsta argument, de har menat att det kan handla om ett skensamband.  Att det 

skulle röra sig om ett skensamband har Norström & Rossows studie motbevisat. Utifrån 

Harrison och Gfroerers studie, där både alkohol och cannabis testats mot våld och teorier om 

problem och riskfaktorernas relevans, kan man förvänta sig positiva signifikanta effekter på 

alkoholrelaterat våld.  

 

Teori 

En tidig förespråkare för att se brottsliga handlingar ur strikta sociologiska ögon var Edwin 

Sutherland. Han menar att allt brottsligt beteende är socialt inlärt i samspel med andra 

personer (Sutherland, 1966). Enligt Sutherland bär alla människor på prokriminella eller 

antikriminella element. De prokriminella ser på lagen som ofördelaktig och något man kan 

bryta mot medan de antikriminella ser lagen som fördelaktig och något man ska följa. Han 

hävdar att brottsliga motiv och drivkrafter lärs ut till en individ när denne har fler 

anknytningar till individer som innehar prokriminella definitioner än antikriminella 

(Sutherland, 1966).   

 

Hirschi tog avstamp i Sutherlands resonemang i sin teori om sociala band. Teorin om sociala 

band utgår ifrån en grundsyn på människor som naturligt inställda till att tillfredsställa sina 

viljor.  Han hävdar att människor redan från födseln besitter egenskaper som kan fungera som 

inkörsport till kriminalitet (Hirschi 1969). Hischi menar att det som hindrar människor från att 

vara sig själva är sociala band, d.v.s. relationer inom grupper. De sociala banden är vad som 

styr människor ifrån att följa sina naturliga instinkter och visa normbrytande beteende 

(Hirschi 1969). En brist på sociala band banar således väg för kriminalitet. Han kategoriserar 

de sociala banden i fyra olika grupper: anknytning, åtaganden, delaktighet och övertygelse. 

Med anknytning avses anknytningen till kamrater, föräldrar, skola och aktiviteter. Ett exempel 

på detta är hur det är mer sannolikt att en person begår självmord efter en skiljsmässa än innan 

(Hirschi, 1969). Åtaganden till utbildning, arbete och samhället är viktiga i att kontrollera 

människors beteenden. Hirschi menar att åtaganden hindrar människor från att begå brott och 

fungerar som social kontroll. Vilket helt enkelt innebär att människor med mycket att förlora 

är mindre benägna till att riskera att förlora det. Med delaktighet menas att delaktighet i 
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konventionella saker såsom skola, arbete och föreningar ger mindre tid och vilja till 

avvikande beteenden. Övertygelse syftar till en övertygelse i en gemensam värdegrund i 

samhället och en tro på samhällsordningen.   

 

Man kan finna spår av Hirschi eller åtminstone något likartade tankar kring människans 

sociala hinder och hämningar i Rossows (m.fl). studie. Studien behandlar om hur det i vissa 

kulturer kan ligga en syn på drickandet som tillfälliga stunder där man legitimt kan undgå de 

normala hämningarna (Rossow et.al 2001).  En annan forskare som behandlar perspektivet 

minskade hämningar är Pacula. Hon utgår ifrån en rational choice-syn där hon menar att 

kriminella är riskkalkylerande nyttomaximerare (Pacula 2004). Pacula skriver att brottslighet 

är ett resultat av att människor inför handlingar och mer specifikt, kriminella handlingar, 

väger förväntad kostnad/investering mot förväntad avkastning. Hon menar att när en individ 

använder cannabis eller alkohol kan det påverka dennes tolkning av investering och 

avkastning gällande ett visst brott, negativt (att man underskattar investeringen eller 

överskattar avkastningen), minska individens hämningar till att delta i brottslighet (Pacula, 

2004).  

 

Skog beskriver individens alkoholkonsumtion som en funktion av andra människors 

alkoholkonsumtion i individens närhet (Skog,1985). Han menar att detta sker både direkt 

mellan personer och indirekt genom flera personer, och att en förändring i individens 

alkoholkonsumtion utlöses av en förändring i alkoholkonsumtion hos det sociala nätverket.   

Moore & Stuart föreslår att användning av substanser inte orsakar våld och våld inte orsakar 

substansanvändning, de hävdar dock att individer som avviker på ett sätt, sannolikt avviker på 

andra sätt (Moore & Stuart, 2005). White menar att trots att kausalitet mellan våld och 

substansanvändning saknas, har de rötter i en gemensam variabel, som exempelvis en 

personlighetsstörning, brist i uppfostran, dåliga relationer med föräldrar eller genetiska 

orsaker (White, 1997). Kritik mot detta är att ett sådant förhållningssätt skulle brista i de fall 

en individ visar endast ett av de två beteendena, därmed kan faktorer till våld vara irrelevanta 

till substansanvändning (Osgood et al,1998).  

Det finns andra studier som visar att sambandet mellan alkohol och våld inte är kausalt och 

snarare beror på andra omständigheter. Parker & Auerhahn menar att när alkohol eller droger 

är inblandade i våldsamheter är det exempel på hur en kontext har flera betydelser (Parker & 
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Auerhahn, 1998). I händelse av våldsamheter är korrelationen mellan berusning och 

aggression betingat på vart, vilka och vad. I vilken social kontext sker det, vilken grupp av 

människor som är där, och vilka substanser som har använts (Fagan & Wilkinson 1998). Detta 

innebär att även om en person vid olika tillfällen konsumerar lika mycket, kommer den 

uppträda annorlunda, beroende på det sociala sammanhanget. Sociologen Pernanen förkastade 

ett oberoende kausalt samband mellan alkohol och våld. Han menade att alkohol utöver en 

egen effekt till våld även kan fungera som antingen en förmedlande faktor eller en 

intervenerande faktor i sambandet mellan riskfaktorer och våld. Vidare visar Pernanen att det 

kan föreligga interaktion mellan alkoholkonsumtion och problem- och riskfaktorerna 

(Pernanen, 1981). 

 

Data och metod 

Materialet som används är taget ifrån Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings 

enkätstudie från 2012 om skolelevers drogvanor. Den består av 5000 respondenter och är 

insamlad med enkäter genom både ett stratifierat urval, för att välja ut proportionerligt rätt 

antal skolor från hela Sverige och därifrån med ett slumpmässigt urval för att välja ut 

klasserna som får delta (CAN, 2013). Personerna i urvalet gick alla i årskurs nio. 

Vid datainsamlingen har man kunnat urskilja två typer av bortfall. Den ena består av individer 

som inte är närvarande vid datainsamlingen och den andra består av hela klasser som av olika 

skäl inte deltog (CAN, Skolelevers drogvanor 2012).  18 % av de utvalda klasserna föll bort 

ur materialet och 16 % av eleverna föll bort pga. sjukdom eller annan orsak (CAN, 

skolelevers drogvanor 2012). Ett bortfall på 2 % tillkommer, som är ett resultat av oseriösa 

observationer som antingen manuellt eller genom filter i syntax automatiskt inte blivit 

inkluderade. Materialet bör endast generaliseras till niondeklassare i Sverige men kan fungera 

som en indikator på alkoholrelaterad brottslighet för övriga åldergrupper. Datan analyserades 

med logistisk regression med en binär beroende variabel och sju oberoende variabler. 

 

Beroende variabel 
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Risk för alkoholrelaterat våld mättes med frågor om huruvida man har bråkat med polis eller 

råkat i slagsmål som följd av att man har konsumerat alkohol. Svarsalternativen för bägge 

frågor var som följande: “Aldrig”, “En gång”, “Två gånger”, “3 ggr eller mer”, där de har 

koderna 0, 1, 2 och 3. Variablerna genomgick reliabilitetstest och även frågan om de har 

grälat när man har varit berusad testades men uteslöts p.g.a. försämrad reliabilitet. De två 

variablerna slogs ihop till ett sammansatt index med syfte att fånga och mäta det 

alkoholrelaterade våldet. I det sammansatta index kunde respondenter få som minst värdet 0 

och högst som värdet 6. En dikotom variabel skapades utifrån detta index där individer som 

svarat 1 eller högre i det sammansatta indexet, kodades om till 1, och de övriga kodades till 0. 

Koden 1 i indexet innebär i praktiken en gräns där en respondent t.ex kan svara ”En gång” på 

om de varit med i slagsmål när de har druckit och ”Aldrig” på frågan om de har råkat i bråk 

med polis när de har druckit för att bli kategoriserad som någon som begår alkoholrelaterat 

våld. 

 

Oberoende variabler 

 

Av de sju förklaringsvariablerna som följer är tre av de sammansatta index av olika karaktär.  

“Problemfaktorer - familj” skapades utifrån följande påståenden och frågor: 

 I min familj gör vi ofta saker tillsammans på fritiden 

 Jag känner att jag får stöd och uppmuntran av mina föräldrar 

 Hur är nöjd är du vanligtvis med förhållandet till dina föräldrar? 

 

På de två första påståendena var svarsalternativen: ”Stämmer mycket dåligt”, ”Stämmer 

ganska dåligt”, ”Stämmer ganska bra”, ”Stämmer mycket bra”. Svarsalternativen till den sista 

frågan var: ”Mycket nöjd”, ”Nöjd”, ”Varken nöjd eller missnöjd”, ”Missnöjd”, ”Mycket 

missnöjd”.  Frågorna som den här variabeln består av har olika antal svarsalternativ och därför 

standardiseras den för att ingen fråga ska väga mer eller mindre än en annan. Utförligare 

förklaring kring standardisering kommer senare. Variabeln är till för att fånga 

ankytningsfaktorn i Hirschis sociala band och en problemfaktor som White diskuterar, som 

samvarierar med substansanvändning och våld. Negativa svar på dessa frågor bör därför 

teoretiskt öka sannolikheten för våld. 
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“Problem/Riskfaktorer-vänner” skapades utifrån sex påståenden där respondenten får 

uppskatta hur många av respondentens vänner som slåss, röker, snusar, dricker sig berusade 

och om personen röker eller om man snusar själv. Svarsalternativen för frågorna om vännerna 

var “Ingen”, “Någon enstaka”, “En del”, “De flesta”, “Vet ej” och var kodade som 1,2,3 och 

4. De som svarade “Vet ej” uteslöts.  

Svarsalternativen för den egna konsumtionen var ”Nej, har aldrig rökt snusat/rökt”, ”Nej, har 

bara provat”, ”Nej, har slutat”, ”Ja varje dag”, ”Ja, nästan varje dag, ” Ja, men bara när jag är 

på fest”, ”Ja, men bara ibland”. Frågorna om respondentens snus- och rökvanor blev 

omkodade på samma sätt, där ”Nej, har aldrig rökt snusat/rökt” blev kodad till 1, ”Nej, har 

bara provat”, ”Nej, har slutat”, ” Ja, men bara när jag är på fest” och ”Ja, men bara ibland”.” 

blev kodad till 2, ”Ja varje dag” och ”Ja, nästan varje dag”  blev kodad till 3.  

 

Frågorna som är inriktade på vännerna hade totalt fyra svarsalternativ medan de personliga 

konsumtionsfrågorna endast hade tre. Därför standardiserades även denna variabel i samband 

med indexkonstruktion. Tanken med denna variabel är att till vis del operationalisera 

Sutherlands teori om social inlärning och Skogs teori om kollektivt drickande. Om en individ 

skulle ha flera vänner som hade slagits, druckit etc. hade den individen i Sutherlands ord, varit 

omgiven av prokriminella attityder och haft en större sannolikhet till att själv handla likadant 

och begå brott, samtidigt som individen skulle uppfylla Skogs teori om individen och hens 

vänner dricker sig berusade. Detta skulle kunna ses om alkoholkonsumtion visade på positivt 

samband med indexet. Då alla variabler inom indexet korrelerar tillräckligt högt med 

varandra, tack vare en faktoranalys, kan man vara relativt säker på att ett positivt samband 

mellan respondenters alkoholkonsumtion och ”Problem/riskfaktorer-vänner” också innebär ett 

positivt samband mellan respondenters alkoholkonsumtion och om deras vänner dricker sig 

berusade. 

 

“Problem/Riskfaktorer - beteende & attityd” konstruerades utifrån frågor om respondenten 

har haft möjlighet till att pröva narkotika, om de har haft lust att pröva narkotika, om de har 

vänner som har prövat narkotika och om och isåfall hur mycket de brukar skolka.  Denna 

variabel består också av frågor som har olika antal svarsalternativ och har blivit 

standardiserad. Hirschi föreslog att en avsaknad av delaktighet i vedertagna saker som skola 

kan öka risken för kriminalitet. Skolk kommer att fungera som en indikator för delaktighet.  
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I de variabler som den beroende variabeln består av är frågorna ställda i anknytning till 

alkoholdrickande och/eller berusning.  Därför är det nödvändigt att inkludera en 

alkoholvariabel som oberoende variabel i modellen.  Årlig volym av alkoholkonsumtion i liter 

är ett gynnsamt alkoholkonsumtionsmått eftersom den tar hänsyn till mängd, vilka drycker 

man dricker och till viss del frekvens, i endast en variabel. Det sparar på frihetsgrader i 

analysdelen i jämförelse om man skulle mäta dessa fenomen var för sig. Endast respondenter 

som har värden större än 0 är inkluderade för att få en bättre analys. Årlig volym av 

alkoholkonsumtion fungerar dock som ett medelvärde och det kan vara bra att tillsammans 

med den årliga alkoholkonsumtionen inkludera en variabel som fångar upp hur ofta 

respondenterna dricker sig berusade.  

 

Pernanen visade i sin studie att en variabel som mäter berusning kan vara ett starkare mått än 

alkoholkonsumtion med avseende på utfallet alkoholrelaterat våld (Pernanen, 1993). 

Variabeln intensivkonsumenter mäter således frekvensen på andelen respondenter som druckit 

ganska mycket alkohol. Den är konstruerad utifrån frågan ”Tänk tillbaka på de senaste 

månaderna. Hur ofta har du, vid ett och samma tillfälle, druckit alkohol motsvarande minst 

fyra stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl sprit eller en helflaska vin eller sex burkar 

folköl? ”. Man kunde svara som följande; ”Dricker inte alkohol”, ”Någon gång i veckan”, ” 2-

3 gånger i månaden”,”1 gång i månaden”,”2-6 gånger de senaste 12 månaderna”, ”1 gång de 

senaste 12 månaderna”och ”Ingen gång de senaste månaderna”. Svaren ”Någon gång i 

veckan”, ”2-3 gånger i månaden”, ”1 gång i månaden” kodades om till 1, övriga kodades om 

till 0. 

 

En aspekt som alltid är intressant i studier som rör kriminalitet är kön. Generellt sett begår 

både begår män fler brott och är i större utsträckning också mer utsatta för brott än kvinnor. 

Könsfördelningen är dock mer jämn bland ungdomar som har prövat narkotika och har 

druckit sig berusade (SCB, 2009). Därför är det intressant att inkludera kön i analysen och se 

om det finns skillnader i risk för alkoholrelaterat våld.  

 

Cannabisanvändning är en av uppsatsens intressefrågor och därav en given oberoende 

variabel. Variabeln har skapats utifrån frågorna ”Har du någon gång använt narkotika?” och 

om man svarade ja, utifrån följdfrågan ”Vilket eller vilka slag av narkotika har du använt?” 

Där har respondenten kunnat fylla i svaret ”Hasch/marijuana (cannabis)”.  I analysen kommer 
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cannabis vara en binär variabel där 1 innebär att man någon gång har använt cannabis och 0 

innebär att man aldrig har använt cannabis. Alkohol- och cannabisfrågorna är teoretiskt 

motiverade med Rossow och Pacula, och en användning/högre konsumtion antas ”försämra 

hämningarna” och bör öka sannolikheten för våld. 

I den här studien kommer frågor om respondenters vänner och deras problembeteenden 

användas enligt Sutherlands teori och testas för att se om de har en samvariation med 

alkoholrelaterat våld.  Med de sociala banden i fokus, kommer frågor om respondenters 

förhållande till föräldrar användas som en indikator på anknytning och skolk kommer att 

fungera på en indikator på individens (brist på) delaktighet för att se om det kan förklara våld. 

Det är även intressant för studien att ta Rossow och Paculas resonemang om minskade 

hämningar i beaktning. Även om det blir svårt att fånga och testa ”rationella tankegångar” ska 

alkohol och cannabis användas och testas för att se om det kan förklara alkoholrelaterat våld, 

vilket indikerar försämrade hämningar.  

 

Skogs teori om kollektivt drickande kommer att appliceras på frågor om respondentens 

vänner och mer specifikt om vänner dricker sig berusade för att se om detta, kontrollerat för 

respondentens egna konsumtion, visar samband på våld. Även Moore & Stuart och Whites 

resonemang kommer att testas med att kontrollera olika problem- och riskfaktorers samband 

till våld med variabler som fångar alkoholdrickande och cannabisanvändning. Om problem- 

och riskfaktorer i den modellen skulle förändras nämnvärt kan man konstatera att det finns 

stöd till Moore & Stuart och Whites resonemang kring samvariation mellan substanser, 

problem- och riskfaktorer och våld.  

 

Faktoranalys 

 

Samtliga index har skapats utifrån variabler som har blivit selekterade dels av författaren för 

deras möjliga potential för uppsatsen men även genom faktoranalys för att gruppera ihop den 

stora mängd variabler som var tillgänglig från början. Faktoranalys är en metod för att mäta 

korrelation mellan flera variabler och om man skapar index utifrån faktoranalysen minskar det 

även effekten av mätfel i jämförelse om man skulle använda råa variabler (Djurfeldt & 

Barmark, 2009).  Innan faktoranalysen var det en nödvändighet att bearbeta alla intressanta 

variabler. Alla bortfall eller “Vet ej” uteslöts. Frågor vars problem/riskpotential var ställda 

och riktade åt fel håll än de allra flesta utvalda frågor var tvungna att bli vända på. Ett 
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exempel är påståendena om “Jag känner att jag får stöd och uppmuntran av mina föräldrar” 

där svarsalternativen är värderade från “Stämmer mycket dåligt” till “Stämmer mycket bra”. 

Det underlättar fortsatta analyser om man “vänder” på dessa variabler så att risken stiger för 

varje steg i svarsalternativ.  Efter denna korrigering var alla variabler kodade så att högre 

värden motsvarar generellt negativa, risk och problemaktiga svar. De allra flesta frågor hade 

fyra svarsalternativ men det fanns de som skiljde sig i den bemärkelsen. Om man vill ta det i 

beaktande när man skapar index (om inte man önskar att variablernas vikt ska skilja sig) kan 

man normera eller standardisera variablerna så att oavsett om  man har 4,5 eller 6 

svarsalternativ, blir varje alternativ kodad någonstans mellan 0 och 1. Detta är en metod att 

föredra eftersom man fångar varje respondents specifika svar istället för att t.ex dikotomisera 

variabler och klumpa ihop svar. Efter dessa steg utfördes en faktoranalys där den roterade 

faktorlösningen såg ut som nedan 
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Tabell 1. Faktorladdningar för problem- och riskfaktorer som är 

över 0,3 

 

Hur många av dina vänner… Faktor 

1 

Faktor 

2 

Faktor 

3 

Faktor 

4 

Faktor 

5 

Faktor 

6 

Faktor 

7 

Röker ,787       

Snusar ,826       

Har provat narkotika ,438  ,445    ,458 

Dricker sig berusade ,723       

Slåss ,649      ,617 

Röker du? ,575       

Snusar du? ,475       

I min familj gör vi ofta saker 

tillsammans på fritiden 

 ,775      

Jag känner att jag får stöd och 

uppmuntran av mina föräldrar 

 ,803      

Vet dina föräldrar vilka kamrater 

du umgås med? 

 ,420     ,391 

Hur är nöjd är du vanligtvis med 

förhållandet till dina föräldrar? 

 ,770      

Har du någon gång haft lust att 

pröva narkotika?  

  ,835     

Har du någon gång haft möjlighet 

att pröva narkotika? 

  ,825     

Brukar du skolka?   ,380     

Trivs du i skolan        

För mina föräldrar är det okej om 

jag…  

       

Röker hasch    ,727    

Röker cigaretter    ,752    

Dricker mig berusad    ,745    

Skolarbetet känns meningslöst för 

mig 

       

Elevernas åsikter tas inte på allvar i 

min skola 

       

Mobbar andra     ,698  ,611 

Har du någonsin fått problem med 

förhållandet till föräldrar p.g.a. att 

du druckit alkohol? 

     ,812  

Har du någonsin grälat p.g.a. att du 

druckit alkohol? 

     ,784  

Eigenvalue 5,187 2,127 1,720 1,331 1,269 1,124 1,028 

Förklarad varians (%) 22,54 9,25 7,48 5,79 5,52 4,88 4,47 

Fetstilt= Är med i index 

Kursivt =Hade tillräckligt bra faktorladdning men uteslöts vid reliabilitetstest 

Faktor 4 = Variabel uteslöts p.g.a. för låg reabilitet eller för starkare korrelation inom annan 

faktor. 
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I tabell 1 syns alla faktorer med som har minst en eigenvalue och en samkorrelation på minst 

0,3 visar samkorrelationer mellan de olika variablerna. Eigenvalues hänger ihop med den 

andel variation i materialet som förklarar faktorn (Djurmark & Barmark, 2009). De variabler 

som samkorrelerade högt inom respektive faktor fick adderas tillsammans i sammansatta 

index. Därefter kontrollerades med Cronbach alpha om indexens totala samkorrelation var 

tillräckligt stark. Alpha-testet bör vara högre än 0,7 för att kunna fastställa indexens 

reliabilitet (Djurmark & Barmark, 2009).  

Tabell 2. Alpha-värden för problem-och riskfaktorer med 
faktorladdningar över 0,3. 

 

 

Alpha > 0,7. 

Problem/Riskfaktorer – 

vänner(Faktor 1) 

Problemfaktorer – 

familj (Faktor 2) 

Problem/Riskfaktorer – 

beteende & attityd 

(Faktor 3) 

Cronbach alpha ,774 ,734 ,700 

 

I tabellen ovan syns olika alpha-värden för respektive index.  Endast faktor 1-3 hade 

tillräckligt goda reliabiliteter för att kunna skapa index av de. Variabeln ”…Har prövat 

narkotika” hade en starkare faktorladdning i faktor 3 än i faktor 1 och används därför i faktor 

3.  I faktor två var alpha först under 0,7 men blev bättre när variabler uteslöts och slutligen var 

det enbart tre variabler som ingick i indexet och alpha-värdet hade höjt sig över 0,7.  Faktor 

tre och fem hade alpha-värden som var mindre än 0,7 och värdena förbättrades inte av 

uteslutning av vissa variabler, därför är indexen för faktor fyra och fem otillräckliga för att 

kunna inkluderas i analysen.  

Tidigare teori har visat att alkoholkonsumtion möjligtvis interagerar med andra variabler som 

förklarar alkoholrelaterat våld. Det kommer att testas genom att inkludera interaktionstermer 

mellan alkoholkonsumtion och de tre problem- och riskfaktorerna. Vid signifikans föreligger 

det interaktion. 
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Multikollinearitet 

 

Multikollinearitet är när oberoende variabler korrelerar för starkt med varandra och mäter 

samma sak. En risk med det är att det kan blåsa upp standardfelen och förvränga fortsatta 

analyser. Man kan testa för multikollinearitet med hjälp av ett VIF test. En tumregel är att 

VIF-värdena inte får överskriva fyra (SPSS-Akuten, 2010). 

 

Tabell 3. En beskrivning av de oberoende variablernas VIF-värde. 

 

Oberoende variabler VIF 

Problemfaktorer - familj  1,100 

Problem/riskfaktorer – vänner 1,772 

Problem/riskfaktor- beteende & attityd 3,539 

Kön  1,033 

Årlig volym av alkoholkonsumtion i liter (100 % alkohol) 5,396 

Intensivkonsumenter 1,429 

Cannabis 2,708 

Interaktion -alkoholkonsumtion & vänner  6,214 

Interaktion – alkoholkonsumtion &  beteende och attityd 4,173 

 

Som man kan se i tabell 3 ovan används två interaktionstermer i analysen. Det är därför inte 

konstigt att vif-värdena överstiger fyra och multikollinearitet råder. Multikollinearitet berör 

dock ej parameterskattningar. Därför går det att fortsätta analysen med multikollinearitet om 

man t.ex undviker konfidensintervall. 
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Resultat 
Nedan följer en beskrivning av datamaterialet följt av ett stapeldiagram. Vidare presenteras en 

regressionstabell som visar de regressionsmodeller som används för att predicera 

alkoholrelaterat våld. 

Beskrivning av datamaterialet 

 

Tabell 4. En beskrivning av datamaterialet med hänsyn till de som 

har värden i samtliga. 
 

Kontinuerliga variabler Min Max Medelvärde Median N Std 

Årlig volym av alkoholkonsumtion 

i liter (100% alkohol) 

0,01 92,11 3,65 0,90 2171 7,95 

Diskreta indexvariabler 

Min= minst problem/risk 

Max= mest problem/risk 

Min Max Medelvärde Median N Std 

Problemfaktorer– familj 0 3 0,88 0,83 2171 0,63 

Problem/Riskfaktorer – vänner  0 6 2,37 2,33 2171 1,30 

Problem/Riskfaktorer – beteende 

och attityd  

0 4 0,73 0,40 2171 0,88 

Dikotoma variabler  N Procent 

(%) 

Ej utfört våld berusad  1841 84,8 

Har utfört våld berusad  330 15,2 

Ej intensivkonsument av alkohol  1508 69,5 

Intensivkonsument av alkohol  663 30,5 

Har aldrig använt sig av cannabis  1926 88,7 

Har använt sig av cannabis  245 11,3 

Kvinnor  1150 53 

Män  1021 47 
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I materialet som används har som tidigare nämnts att respondenter som inte drack alkohol 

blivit bortseleketerade. Därför sträcker sig alkoholkonsumtionen från 0,01 liter ren alkohol 

per år medan den som drack mest konsumerade ca 92 liter ren alkohol per år.  Medelvärdet av 

den årliga alkoholkonsumtionen var 3,65 liter. Om man söker efter att få bättre förståelse för 

medelvärdet kan det sägas att 3 liter ren alkohol per år motsvarar ungefär tio burkar starköl 

eller 60 cl sprit per månad (CAN, 2013).  Medianen är i detta fall ett välbehövligt och mindre 

missvisande fall som inte påverkas lätt av höga extremvärden. Medianen för den årliga 

alkoholkonsumtionen var 0,68 liter.  

 

Värden i indexvariablerna sträcker sig mellan olika värden eftersom samtliga blev 

standardiserade för att hamna mellan 0 och 1. Detta innebär att maxkoden i varje sammansatt 

index fick koden 1 i den standardiserade och för t.ex frågan ”Prolemfaktorer- familj” som 

består av tre frågor blir således även dess maxvärde i den standardiserade variabeln 3.    

Samma princip gäller för samtliga, ju högre ”poäng” en respondent får i ett index, desto mer 

problem eller risk antas föreligga hos hen. 84,8 % av respondenterna hade aldrig använt sig av 

våld när dom varit berusade medan 15,2 % hade använt sig av våld under berusning. 69,5 % 

drack minst fyra burkar starköl eller motsvarande för andra drycker, färre än en gång i 

månaden, medan 30,5% drack fyra burkar starköl eller motsvarande, minst en gång i 

månaden. 88,7 % hade aldrig använt cannabis medan 11,3 % hade använt sig av cannabis. 

Kvinnor utgjorde 53 % av materialet och män motsvarade 47 % av materialet.  

 

Figur 1. Andel respondenter som varit med om alkoholrelaterat 

våld, med avseende på de oberoende variablerna. 
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I Figur 1 ovan presenteras alkoholrelaterat våld uppdelat på  de olika oberoende variablerna. 

Alla variabler som hade fler än två värden har dikotomiserats med medianen som gränsvärde, 

där låga poäng är alla observationer under medianen och de höga represensenterar alla över 

medianen. Av figur 1 framgår att bland individerna med låga familjepoäng hade 13 % varit 

med om alkoholrelaterat våld, den motsvarande siffran för individerna med höga 

familjepoäng var 17,4 %. Bland de med låga vänpoäng hade 6,3 % hamnat i alkoholrelaterat 

våld. Motsvarande andel för de med höga vänpoäng var 23,7 %. Bland de som hade låga 

poäng i problem/riskindexet beteende och attityd hade 8 % av dem hamnat i alkoholrelaterat 

våld. Motsvarande andel för de med höga poäng var 23,1 %. Av de som drack lite alkohol 

hade 5,1 % varit med om alkoholrelaterat våld medan siffran för de som hade konsumerat 

mycket alkohol var 25,3%. Av respondenterna som drack sig berusade med minst fyra starköl 

eller motsvarande, färre än en gång i månaden, var det 8 % som varit med om alkoholrelaterat 

våld.  Av de som drack sig berusade oftare var det 31,7 % hade hamnat i alkoholrelaterat våld.  

Bland de som ej använt cannabis var den 11,4 % som hade varit med om alkoholrelaterat 

våld. Av de som använt cannabis hade 44,9 % hamnat i alkoholrelaterat våld. Av de 

tillfrågade männen hade 17,1 % och av de tillfrågade kvinnorna endast 13,% varit med om 

alkoholrelaterat våld.   
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Regressionsanalys 

 

Figur 2. Förväntade samband med kontrollvariabler.  

 
 

I figur 2 kan sambanden som ska testas åskådas.  Problem- och riskfaktorer förväntas ha 

positiva samband till våld.   Alkohol och cannabis förväntas ha positiva samband med både 

våld och problem- och riskfaktorer. Om detta stämmer borde problem- och riskfaktorerna i en 

regressionsmodell utan alkohol och cannabis ha större effekter på våld än en modell där 

alkohol och cannabis är inkluderade. Det innebär att sambandet mellan  problem- och 

riskfaktorer och våld påverkas av kontrollvariablerna  
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Regressionsmodeller 

 

Tabell 5. Nedan följer en regressionstabell med varje variabels 

effekt uttryckt som oddskvot (OR). Beroende variabel är den 

dikotoma variabeln alkoholrelaterat våld. 

 

  Modell 1  

Våld 

Modell 2  

Våld 

Problemfaktorer - familj 

 

1,008 0,996 

Problem/Riskfaktorer – vänner  1,771*** 1,736*** 

Problem/Riskfaktorer – beteende och attityd 1,802*** 1,801*** 

Kön (1=Tjej) 0,885 0,940 

Årlig volym av alkoholkonsumtion i  

liter (100% alkohol) 

 1,096*** 

Intensivkonsumenter  2,141*** 

Cannabis(1=Har använt)  0,941 

Interaktion -alkoholkonsumtion & vänner   0,987*** 

Interaktion – alkoholkonsumtion &  beteende och attityd 

 

 

 

 

 0,990* 

Pseudo R² 0,251 0,317 

n 2198 2171 

* sig. < 0,10 ** sig. < 0,05 *** sig. < 0,01 

 

I modell ett testas hur problem- och riskfaktorerna påverkar alkoholrelaterat våld med hjälp av 

logistisk regressionsanalys. ”Problemfaktorer-familj” är inte signifikant skilt från ett
1
  , vilket 

i praktiken innebär att ”Problemfaktorer-familj” inte påverkar oddset på att utföra 

alkoholrelaterat våld. Det kan inte med säkerhet sägas att en skillnad i poäng i 

”Problemfaktorer- familj” ger en skillnad i oddset till att begå alkoholrelaterat våld. 

Oddskvoten för ”Problem/riskfaktorer-vänner” visar på en positiv effekt på alkoholrelaterat 

                                                 

 
1
 EXP(B)=OR, EXP(0)=1 



21 

 

 

våld, som innebär att när ”Problem/riskfaktor-vänner” ökar med en poäng, ökar även 

sannolikheten att begå alkoholrelaterat våld med ca 77 %.  Den är signifikant på en 99 % nivå.  

 

Riskfaktor – beteende & attityd har en positiv påverkan på alkoholrelaterat våld. Den är 

signifikant på en 99 % nivå och oddskvoten är lika med 1,802. När ”riskfaktor-beteende & 

attityd” ökar med en poäng, ökar också sannolikheten att begå alkoholrelaterat våld med ca 80 

%. Kön är inte signifikant vilket betyder att man inte med säkerhet kan fastställa en skillnad i 

oddset till alkoholrelaterad våld mellan könen. Vid samtliga effekter gäller konstanthållning 

för övriga variabler.  

 

Två av tre problem- och riskfaktorerna ”vänner och beteende/attityd” visade sig vara 

signifikanta. Ju högre riskpoäng man har i de två signifikanta variablerna desto större risk 

föreligger det till att använda sig av våld under berusning. Pseudo R² är på 25,1% vilket pekar 

på att problem- och riskfaktorerna predicerar alkoholrelaterat våld väl.  

 

Modell två är en utveckling av modell ett och de nya kontrollvariablerna som läggs till är kön,  

årlig alkoholkonsumtion, intensivkonsumenter, cannabisanvändning, interaktionstermer 

mellan årlig volym av alkoholkonsumtion och beteende & attityd och årlig volym av 

alkoholkonsumtion.”Problemfaktorer-familj” har även i denna modell, med kontrollvariabler 

inkluderade, fortsatt insignifikant effekt på alkoholrelaterat våld.  Den positiva effekten av 

”Problem/riskfaktorer-vänner” är signifikant på en 99-procentig nivå och oddskvoten 1,736 

innebär att när ”Problem/riskfaktorer-vänner” ökar med en poäng ökar sannolikheten att begå 

alkoholrelaterat våld med ca 74 %. ”Riskfaktor – beteende och attityd” visar en positiv 

riktning som är signifikant på 99-procents nivån. Med hjälp av oddskvoten kan vi se att när 

beteende och attityd ökar med en poäng stiger sannolikheten att begå våldsbrott med ca 80 %. 

Kön är inte signifikant i modell två och ingen statistisk signifikant skillnad i oddset till 

alkoholrelaterat våld kan urskiljas mellan könen.  

 

Årlig alkoholkonsumtion har en positiv riktning och är också signifikant på en 99-procentig 

nivå. Oddskvoten säger oss att för varje liter ren alkohol som dricks per år ökar risken för 

alkoholrelaterat våld med ca 10 %.  Intensivkonsumenter visade en positiv signifikant effekt 

på 99-procents nivån som säger oss att de som dricker mycket, mer än en gång i månaden har 

en 114% större sannolikhet att använda sig av våld vid berusning i jämförelse med de som 

dricker mindre frekvent.  
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Cannabisanvändning blev insignifikant. En signifikant skillnad med avseende på 

alkoholrelaterat våld mellan de som använt cannabis och de som inte använt cannabis kan inte 

säkerställas. Vid samtliga effekter gäller konstanthållning för övriga variabler. 

 

Det fanns misstanke om att interaktion förelåg mellan problem- och riskfaktorerna och 

alkoholkonsumtionen, d.v.s. att effekten av problem- och riskfaktorerna på alkoholrelaterat 

våld varierade beroende på vad alkoholkonsumtionen var. Interaktionstermerna var 

signifikanta och visade en liten underrisk på 1,3% för interaktionen mellan årlig 

alkoholkonsumtion och vänner resp. 1% interaktionen mellan årlig alkoholkonsumtion och 

beteende/attityd.  Bägge blev signifikanta och kan tolkas som att en ökning med en poäng i 

någon av problem- och riskfaktorerna minskar  alkoholkonsumtionens effekt på sannolikheten 

för alkoholrelaterat våld med 1,3 % resp. 1%. Interaktionstermen för ”Problemfaktorer- 

familj” var ej signifikant och är därför inte inkluderad. 

 

I modell två har problem- och riskfaktorernas effekter minskat något i jämförelse med modell 

ett. Detta kan förklaras av introducerandet av de signifikanta kontrollvariablerna årlig 

alkoholkonsumtion och intensivkonsumenter som samvarierar med problem- och 

riskfaktorerna vänner och beteende/attityd (familj insignifikant). Modell två är för den 

anledningen en bättre modell än modell ett där vi kan se att sambandet mellan riskfaktorer och 

våld också beror på alkohol. Resultatet visar mot förväntan att cannabisanvändning inte 

påverkar alkoholrelaterat våld signifikant. Pseudo R^2 har ökat med 6,6 % i jämförelse med 

modell 1 och ligger nu på 30,8 %, vilket pekar på en god modell för att predicera 

alkoholrelaterat våld. Ökningen kan delvis vara en konsekvens av tillökningen av oberoende 

variabler. 
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Tabell 6. Nedan följer en regressionstabell med varje variabels 

effekt uttryckt som oddskvot (OR). Beroende variabel är den 

dikotoma variabeln alkoholrelaterat våld. 

 

 Modell 3 

Killar Tjejer 

Problemfaktorer - 

familj 

 

0,969 1,010 

Problem/Riskfaktorer 

– vänner  

1,529*** 2,189*** 

Problem/Riskfaktorer 

– beteende och attityd 

1,805*** 1,735*** 

Pseudo R² 0,201 0,305 

n 1032 1166 

* sig. < 0,10 ** sig. < 0,05 *** sig. < 0,01 

 

Modell tre använder samma oberoende variabler som modell ett, fast denna gång uppdelat på 

kön. ”Problemfaktorer-familj” är inte signifikant för varken killar eller tjejer och det kan inte 

med säkerhet talas om skillnader i familjpoäng förändrar utfall i alkoholrelaterat våld. 

Variabeln ”Problem/riskfaktorer-vänner” visar positiv signifikant för både killar och tjejer på 

en 99 % nivå. När ”Problem/riskfaktorer-vänner” för killar ökar med en poäng ökar 

sannolikheten att begå alkoholrelaterat våld med ca 53%. Motsvarande siffra för tjejer är ca 

119%. Tjejer har en 66% större risk än killar att begå alkoholrelaterat våld när 

”Problem/riskfaktorer-vänner” ökar med en poäng. 

 

”Problem/riskfaktor – beteende och attityd” är positivt signifikant för både killar och tjejer på 

en 99% nivå. Oddskvoterna betyder att när ”problem/riskfaktor-beteende & attityd” ökar med 

en poäng, ökar också sannolikheten att begå alkoholrelaterat våld med ca 81 % för killar och 

ca 74% för tjejer. Killar har en sju procent högre risk att begå alkoholrelaterat våld när  

”Problem/riskfaktor-betende och attityd” ökar med 1 poäng. Vid samtliga effekter gäller 

konstanthållning för övriga variabler. 
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Modell tre visar på fortsatt insignifikans från ”problemfaktorer-familj” men det mest 

intressanta i modell tre är hur de övriga effekterna skiljer sig mot modell ett när kön används 

som ett filter. Tjejer har en ganska mycket större risk än killar vid en poängs positiv 

förändring i en variabel som är mer problemrelaterad än riskorienterad, då fyra av de sex 

variabler ”problem/riskfaktorer-vänner” är konstruerad utifrån vännernas problematiska 

konsumtion eller handling gentemot två av respondentens egna riskkonsumtion av cigarretter 

och snus. Eftersom respondenternas tobakkonsumtion i faktoranalysen korrelerade relativt 

högt med vännernas problemvariabler innebär det att tjejer i högre grad än killar blir 

påverkade av vänners ”dåliga” inflytande, med avseende på alkoholrelaterat våld. 

 

Killar har en något större risk än tjejer vid en poängs positiv förändring i 

”problem/riskfaktorer – beteende och attityd”. Beteende och attityd-variabeln skapades utifrån 

frågor av mer riskorienterad karaktär än problemrelaterad utifrån respondentens beteende och 

attityd till skola och narkotika samt närhet till narkotika.  Vid händelsen att en individ har lust 

och högre  möjlighet till att pröva narkotika, har vänner som har provat narkotika och skolkar 

ofta, skulle en kille i högre grad än en tjej använda sig av våld vid berusning. Pseudo R² är  

20,1 % hos killarna och 30,5 % hos tjejerna. 
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Tabell 7. Nedan följer en regressionstabell med varje variabels 

effekt uttryckt som oddskvot (OR). Beroende variabel är den 

dikotoma variabeln alkoholrelaterat våld. 

 

 Modell 4 

Killar Tjejer 

Problemfaktorer - 

familj 

 

0,993 0,993 

Problem/Riskfaktorer 

– vänner  

1,561*** 1,913*** 

Problem/Riskfaktorer 

– beteende och attityd 

1,811*** 1,808*** 

Årlig volym av 

alkoholkonsumtion i 

liter (100% alkohol) 

1,093*** 1,066 

Intensivkonsumenter 2,372*** 2,001*** 

Cannabis(1=Har 

använt) 

0,743 1,231 

Interaktion -

alkoholkonsumtion & 

vänner  

0,987** 

 

0,994 

Interaktion – 

alkoholkonsumtion &  

beteende och attityd 

 

 

 

 

0,993 0,983 

Pseudo R² 0,310 0,327 

n 1021 1150 

* sig. < 0,10 ** sig. < 0,05 *** sig. < 0,01 

 

I modell fyra används åter igen de övriga kontrollvariabler, men uppdelat på kön. 

”Problemfaktorer-familj” är inte heller i denna modell signifikant för varken killar eller tjejer 
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och det kan inte med säkerhet talas om skillnader i familjpoäng förändrar utfall i 

alkoholrelaterat våld.  

 

Oddskvoterna för ”Problem/riskfaktorer-vänner” är positivt signifikanta med  99 % säkerhet, 

för bägge könen. När ”Problemfaktorer-vänner” ökar med en poäng ökar sannolikheten att 

begå alkoholrelaterat våld med 56,1 % för killar och ca 91,3% för tjejer . Tjejer har ca 35 % 

större risk än killar att begå alkoholrelaterat våld när ”Problem/riskfaktorer-vänner” ökar med 

en poäng.  

 

”Problem/riskfaktor–beteende och attityd” är positiv och signifikant med 99% säkerhet, för 

både killar och tjejer.  När ”Problem/riskfaktor-beteende & attityd” ökar med en poäng, stiger 

sannolikheten att begå alkoholrelaterat våld med 81,1 % för killar och 80,8 för tjejer. Killar 

har 0,3 procent högre risk att begå alkoholrelaterat våld när  ”Problem/riskfaktor-beteende och 

attityd” ökar med 1 poäng. Den årliga alkoholkonsumtionen är signifikant skilt från 1 med 99 

% säkerhet för killar men insignifikant för tjejer. När killars årliga volym av ren alkohol stiger 

med 1 liter ökar risken för att begå alkoholrelaterat våld med 9,3%.  

 

Intensivkonsumenter visar en fortsatt positiv signifikant effekt, för både killar och tjejer. De 

killar som dricker mycket, mer än en gång i månaden har en 133,1% större sannolikhet att 

använda sig av våld vid berusning i jämförelse med de som dricker mycket, men mer sällan. 

Motsvarande siffra för tjejer är 108,5%. Killar  har ca en 25% större sannolikhet än tjejer att 

använda våld vid berusning när de dricker mycket, mer än en gång i månaden.  

 

 ”Cannabis” blev inte signifikant skilt från ett för någon av könen och det kan därför inte med 

säkerhet hävdas att det föreligger en skillnad i oddset till alkoholrelaterat våld mellan de som 

har använt cannabis och de som inte gjort det.  

 

Alla interaktionstermer förutom killarnas för alkoholkonsumtion och vänner visade på 

insignifikans och därmed endast en interaktion vid en könsuppdelning. Interaktionstermen för 

årlig alkoholkonsumtion och problem/riskfaktorer vänner visar att en ökning med en poäng i 

problem/riskfaktorn minskar alkoholkonsumtionens effekt på sannolikheten för 

alkoholrelaterat våld med 1,3 %. Vid samtliga effekter gäller konstanthållning för övriga 

variabler. 
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I modell fyra har de signifikanta problem/riskfaktorerna en något mindre effekt hos bägge 

könen. Även i denna modell antas det bero på kontrollvariablerna.  En skillnad mellan könen 

som inte kunde ses i tidigare modeller är hur tjejers årliga volym av alkoholkonsumtion har 

förlorat sin signifikans. Könens medelvärden som inte redovisas anger att det råder en relativt 

stor skillnad i hur mycket de dricker. Killarnas genomsnittliga alkoholkonsumtion var 51 % 

högre än tjejernas. Man kan därför misstänka att tjejers lägre konsumtion är en anledning till 

varför den blev insignifikant. Slutligen blev cannabis även i denna modell insignifikant, för 

både killar och tjejer. Cannabisanvändning påverkar inte alkoholrelaterat våld signifikant. 

Pseudo R² för modell fyra är 31% för killar och 32,7% för tjejer. Killarnas R²  har stigit med 

10,9 % och tjejernas 2,2 % när man jämför modell fyra med och modell tre.  

 

Diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att studera om problem- och riskfaktorer ökar risken för att 

vara inblandad i alkoholrelaterat våld samt att studera i vilken utsträckning sambandet 

påverkas av alkohol- och cannabiskonsumtion.  

 

 Har individer med problem och - riskfaktorer större benägenhet till att använda våld? 

 Hur påverkar alkoholkonsumtion individer med problem och –riskfaktorer, med 

hänsyn till våld? 

 Hur påverkar cannabiskonsumtion individer med problem och -riskfaktorer med, 

avseende på våld? 

Sammanfattningsvis visade resultaten att problemfaktorer inom familj inte har en signifikant 

effekt på alkoholrelaterat våld. Resultaten visade också att högre poäng i problem- och 

riskfaktorer för vänner och beteende & attityd föranledde en större sannolikhet till 

alkoholrelaterat våld.  Effekten av problem- och riskfaktorer i samband med alkoholrelaterat 

våld behöll sin signifikans när kontrollvariablerna årlig volym av alkoholkonsumtion, 

intensivkonsumtion och cannabisanvändning infördes, men var något mindre.  

 

Sambandet mellan problem-och riskfaktorer för vänner och beteende & attityd och 

alkoholrelaterat våld förändras inte nämnvärt vid kontroll för cannabis och 
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alkoholkonsumtion, det innebär att sambandet mellan riskfaktorerna och våld inte kan 

förklaras av skillnader i alkohol- och cannabiskonsumtion mellan personer som har höga, 

respektive låga värden på risk- och beteendefaktorerna. 

För att ge ett exempel : av två personer som dricker/berusningsdricker på samma nivå, skulle  

den person med högst värden på riskfaktorerna även ha störst risk att ha varit inblandad i 

alkoholrelaterat våld. Slutsatsen som kan dras av detta är att riskfaktorerna har en effekt, 

oberoende från alkohol- och cannabiskonsumtion, på risken för alkoholrelaterat våld. 

 

 I teoridelen beskrevs att om problem- och riskfaktorer, i Moore & Stuart och Whites modell, 

skulle förändras nämnvärt kan man konstatera att det finns stöd till Moore & Stuart och 

Whites resonemang kring samvariation mellan substanser, problem- och riskfaktorer och våld. 

Den här studiens resultat kan inte ge stöd åt deras resonemang. Problem- och riskfaktorerna 

förändrades inte i någon högre grad när det kontrollerades för alkohol- och 

cannabisanvändning. 

 

Datan kunde dock inte fastställa några signifikanta skillnader i sannolikheter till 

alkoholrelaterat våld mellan varken killar och tjejer eller cannabisanvändare och icke-

användare. De två alkoholmåtten, årlig volym av ren alkohol i liter och intensivkonsumtion 

visade en stigande sannolikhet för alkoholrelaterat våld när konsumtion och frekvens ökade. 

Vid en djupare granskning på skillnader mellan könen visade det sig att årlig volym inte var 

signifikant för tjejer. Vid könsuppdelningen kunde man även se att problem- och riskfaktorer, 

relaterade till vänner, ökade sannolikheten för alkoholrelaterat våld i betydligt högre grad för 

tjejer än för killar och att problem- och riskfaktorer relaterat till beteende och attityd ökade 

sannolikheten för alkoholrelaterat våld i något större grad för killar än vad det gjorde för 

tjejer. Det här resultatet innebär att tjejer i större grad påverkas negativt av sina vänner än vad 

killar gör. Vad det beror på går endast att spekulera kring, det kan vara så att tjejer utsätts för 

mer grupptryck än killar, eller att grupptrycket ter sig annorlunda för tjejer än för killar. 

 

Eftersom Hirschis teori om de sociala banden var utformad i fyra delar går det inte att uttala 

sig om teorin som helhet. Mina resultat innebär dock att tesen, om att unga som har dålig 

anknytning till familj och föräldrar även har större sannolikhet till att bruka våld, inte får stöd 

och därmed kan förkastas. Skolkfrekvens var en av flera variabler som ingick i 

”Problem/riskfaktorer-beteende & attityd”. Eftersom ”Problem/riskfaktorer-beteende & 

attityd” blev signifikant i samtliga modeller kan man med viss försiktighet ge stöd till 
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delaktighetfaktorn i Hirschis teori. Dels för att skolk endast är en indikator på delaktighet, 

dels för att ”Problem/riskfaktorer-beteende & attityd” är ett sammansatt mått med flera 

variabler som samkorrelerar och att skolk enbart är en beståndsdel där.  

 

Rossow (m.fl) påstod att alkohol minskar hämningarna och Pacula hävdade att alkohol- och 

cannabiskonsumtion kunde minska hämnningarna och leda till brottslighet. Årlig 

alkoholkonsumtion i liter visade i grundmodellen en positiv signifikant effekt på 

alkoholrelaterat våld och senare även signifikant för killar men insignifikant för tjejer. 

Skillnaden mellan könen kunde förklaras av en skillnad i alkoholkonsumtion, där killar 

konsumerade mer. Eftersom alkoholrelaterat våld indikerar minskade hämningar kan Rossow 

(m.fl) och Paculas resonemang endast få delvis stöd. Ingen signifikant skillnad mellan tjejers 

årliga volym av alkoholkonsumtion och alkoholrelaterat våld  kunde säkerställas.  Mellan de 

som drack minst fyra stora starköl eller motsvarande, mer än en gång i månaden och de som 

drack samma mängd färre än en gång i månaden var skillnaden i alla modeller signifikant, 

som lägst 100%, med avseende på alkoholrelaterat våld. Resultaten visar att det främst är 

frekvensen av berusningsdrickandet som är kopplat till alkoholrelaterat våld. Detta ger stöd 

till Rossow och Pacula eftersom det är först vid berusning hämningarna antas sänkas. Tidigare 

forskning i form av Svenson & Landberg visade stöd för en positiv berusningsdrickar variabel 

och även också Pernanen som misstänkte att en intensivkonsumtionsvariabel skulle vara en 

starkare prediktor. 

 

Sutherland beskrev att individer som har fler anknytningar till folk som avviker, kommer 

själva att avvika och Skog hävdade att individers alkoholkonsumtion är betingat på andra nära 

individers alkoholkonsumtion. ”Problem/riskfaktorer-vänner” blev positivt signfikant i 

samtliga modeller, med en 35 procents större risk för tjejer än för killar att hamna i 

alkoholrelaterat våld vid förändring i variabeln i modell fyra. Sutherlands och Skogs teori får 

bägge stöd i uppsatsen då respondentens uppskattningar kring bl.a. antalet vänner som slagits 

och druckit sig berusade visade signifikant effekt, kontrollerat för två mått för 

alkoholkonsumtion. 

 

Moore & Stuart  och White menade bägge det inte fanns kausala orsaker mellan alkohol, 

cannabis och våld men att alkohol och cannabis samvarierade med andra avvikelser. White 

föreslog dåliga relationer med föräldrar som ett alternativ, men som tidigare förklarats är 
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alternativet redan kontrollerat för genom variabeln ”Problemfaktorer- familj” och fick inget 

stöd . Modellerna som helhet kan ses som ett stöd för Moore & Stuart och White, då de övriga 

problem- och riskfaktorerna tillsammans med alkoholvariablerna lyckades förklara 

alkoholrelaterat våld. Cannabis och som tidigare nämnt ”Problemfaktor – familj” kunde ej 

förklara alkoholrelaterat våld.  Modeller med både problem- och riskfaktorer och alkoholmått 

var signifikanta och positiva i dess effekter till alkoholrelaterat våld. Kontrollvariablerna 

påverkade problem- och riskfaktorerna med en liten minskad effekt på alkoholrelaterat våld.  

 

Kritik mot resultatet kan vara att en anledning till att cannabisanvändning inte var signifikant 

är att respondenterna med största sannolikhet precis inlett sina drogkarriärer och 

våldstendenser därför inte kan fångas upp med en tvärsnittsstudie. Eftersom de är tidiga i sina 

cannabiskarriärer kan det vara intressant att samla in longitudinell tidsseriedata för att följa 

upp ungdomarna om deras drog-/alkohol- och potentiella våldsvanor, se om det skett 

förändringar över tid. Där skulle det också vara intressant med jämförelser av tidseriedata 

mellan olika länder, mellan länder med restriktiv och liberal alkohol- och narkotikapolitik.  

 

Andra förslag för fortsatt forskning är att göra en kvalitativ studie och att få med andra 

aspekter, som t.ex. varför ungdomarna har börjat bruka alkohol/droger, se om där finns ett 

samband mellan riskfaktorer/problem och anledningen till att man börjar använda sig av 

berusningsmedel. 

 

Avslutningsvis kunde man se att vissa problem- och riskfaktorer och alkoholkonsumtion hade 

en signifikant positiv effekt på alkoholrelaterat våld. Av alkoholvariablerna hade 

intensivkonsumtionen hade den starkaste kopplingen till alkoholrelaterat våld, samt att de 

signifikanta problem- och riskfaktorerna som hade sett samband med risken för 

alkoholrelaterat våld var oberoende av alkoholkonsumtion. 
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