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ABSTRACT 

 

 

The purpose on this study is to determine the extent of possible connections between 

tendencies to increased violent behavior and increased alcohol consumption among a total 

cohort of girls in the 9th grade compulsory school and 2nd grade upper secondary school in a 

Swedish county. In 2004 the Epidemiological Department carried out a health-status survey, 

using a self-report questionnaire, with students from both private and public schools in a 

specific county in Sweden. All respondents (N= ca 4000), attending all compulsory (at 9th 

grade) and upper secondary schools (second tier) on the survey date completed the 

questionnaire. For this particular study, 9 questions from the questionnaire, all concerning 

self-reported violent behavior and alcohol consumption habits were used either individually 

or combined in index variables. The result showed that while violence experience is low 

among these 4000 girls, it increased in relation to a corresponding increase in alcohol 

consumption. Self-reported violent behavior is higher for girls in the 9th grade, while the 

alcohol experience is higher for girls in the 2nd grade of the upper secondary school. Violence 

in relation to alcohol is a significant phenomenon that is more distinct for girls in the 9th grade 

compared to girls in the 2nd grade of the upper secondary school.   

 

Keywords: teenage girls, violence, alcohol 
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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med studien är att klargöra om det finns ett möjligt samband mellan tendens till ökat 

våld och ökad alkoholkonsumtion hos unga tjejer i årskurs 9 i grundskolan jämförelse med 

tjejer från andra året på gymnasiet. Epidemologiska avdelningen utförde år 2004 en 

hälsoenkätundersökning till elever vid privata och offentliga skolor i ett specifikt län i 

Sverige. Ungefär 4000 elever deltog i undersökningen. Kravet för deltagande var att man 

måste tillhöra någon av skolorna i detta specifika län samt gå i nian i grundskolan eller andra 

året på gymnasiet. Till denna studie har 9 frågeställningar, antingen som del i indexvariabel 

eller självstående använts ur hälsoenkätundersökningen. Frågeställningarna har antingen rört 

våld eller alkohol. Resultatet visade att våldserfarenheten bland tjejerna är låg, men den ökar i 

relation till att alkoholkonsumtionen ökar. Våldserfarenheten är högre för elever i årskurs 9, 

medan alkoholerfarenheten är högre för elever i andra året på gymnasiet. Våld i relation till 

alkohol är ett signifikant korrelerande fenomen som är starkare för elever i årskurs 9 i 

jämförelse med elever i andra året på gymnasiet.   

 

Nyckelord: tonårstjejer, våld, alkoholvana 
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1. Introduktion 

Våld i våra samhällen är ett växande problem, överallt i tidningar och nyheter kan vi läsa om 

våldets existens och hur det ökar (Chesney-Lind, 2001, s. 38). Utifrån statistik från SCB, 

statistiska centralbyrån kan man konstatera att sedan slutet av 70-talet har våldsnivån i 

Sverige ökat (SCB, 2003, s. 1). Statistik visar att ungdomar (i åldern 15-20 år) är den grupp i 

samhället som begår flest antal brott per person, efter ungdomsåren sker en tydlig minskning i 

brottsstatistiken (Socialstyrelsen, 2001, s. 183). Ett relativt nytt växande problem är unga 

tjejers våld som under åren 1975-1997 ökat markant (Edling, 1999). Mellan åren 1989 och 

1998 har arrestering på grund av grova brott för tjejer ökat med 64,3 % (Chesney-Lind, 2001, 

s. 39). Tjejers ökning av arrestering vid våldsbrott är 50,3 % mellan åren 1989 och 1998. 

Jämför man det med killars ökning av arrestering vid våldsbrott under samma år är det 16,5 % 

(Chesney-Lind, 2001, s. 39). En rapport utförd av Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, visar att 

vid åldern 15-17 år är tjejer som mest brottsaktiva (Hollari, 2008, s. 377) 

Ungdomsbrottslighet och framförallt ungdomsvåld är ett belyst problem i 

dagens samhälle (Estrada, 1999, s. 63). Och inom kriminologin och samhällsdebatter anses 

det vara ett av de mest centrala problemområdena (Estrada, 1999, s.1). Ungdomsvåldet finns 

lätt åtkomligt i våra medier.  T.ex. kan man ur en artikel i DN 26/5-04 läsa med rubriken ”Allt 

fler tonårsflickor slåss” hur tjejer har rånat, misshandlat och hotat sina offer för att själva få 

pengar, mobiltelefoner och andra saker av värde (Lerner, 2004). Teo Aydin, fältassistent i 

Farsta menar att tjejer tar för sig i större utsträckning än tidigare och de visar sig mer 

självsäkra och drivande (Lerner, 2004). I samma artikel hävdar Jerzy Sarnecki, professor i 

kriminologi vid Stockholms universitet, att våldet ökar bland tjejer samt att förekomsten av 

kvinnor i brottsstatistiken ökar, han menar även att antalet fortskrider på en låg nivå men som 

ökar med tiden. Sarnecki påpekar däremot att sådan statistik kan vara missvisande genom att 

tendensen till att göra en anmälan gentemot kvinnligt våldsbrott kan ha att göra med 

förändringar gällande samhällsvärderingar. Att fler anmälningar görs beträffande kvinnors 

våldsbrott kan bero på att kvinnan har fått en mer betydande roll i samhället och tar mer plats 

än tidigare (Lerner, 2004). Det har spekulerats i huruvida våldsbeteendet uppstår och enligt 

Batchelor (Batchelor, 2005, s. 364-366) har familjesituationen haft en betydande roll. Hon 

menar att tjejer som kommer från familjer där våld existerar i hemmet riskerar i högre grad att 

hamna i våldssituationer även utanför hemmet än de tjejer som lever i ett tryggt och lugnt 

hem. Uppväxt och vanor inom familjen har stor betydelse. Även umgängeskretsar har en 

betydande roll, utöver familjen så formas människan av hennes vänner och andra människor i 
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omgivningen. En undersökning visar att mellan åren 1993 och 1998 var drygt 50 % av våldet 

inom familjen alkoholinvolverade (Women, Girls and Alcohol, 2006). 

Många som forskat i ämnet, tjejers våld, tycks ha sett ett samband med 

berusning av alkohol. Anna-Karin Andershed, doktor i psykologi vid Örebro universitet, har 

startat ett forskningsområde som berör flickor och aggression, där hon har, i förberedande 

syfte, intervjuat tjejer i åldrarna 13-18 år. Utifrån svaren har hon konstaterat att bl.a. alkohol 

är en av de faktorer som aggressiva tjejer har ett större dilemma med än andra faktorer 

(Lerner, 2004). I en finsk undersökning, med tjejer och killar i 12, 14, 16 och 18 års ålder, var 

en av de mest centrala iakttagelserna alkoholbruket vilket visade sig vara väldigt vanligt bland 

dessa ungdomar.  Att bruka alkohol i samband med våld var en annan central iakttagelse, över 

50 % av de äldre ungdomarna visade erfarenhet av detta (Mattila, Parkkari, Lintonen, Kannus, 

& Rimpela, 2005, s. 312). Enligt forskare har ca 70-80 % av förövarna och ca 40-50 % av 

offren varit alkoholpåverkade vid våldsbrott (BRÅ, 1999, s. 19). Andra forskare som studerat 

förhållandet mellan alkoholkonsumtion och våldsbrott har kommit fram till att sambandet 

mellan dessa varit starka och detta har även i synnerhet gällt våldsbrott (Pernanen 1980, 

Roizen & Schneberk, 1978, Room, 1982 & Kuhlborn, 1984, refererat i Lenke, 1990, s. 49). 

Fler ungdomar dricker alkohol än tidigare och i större mängder. Men alkohol är bara en faktor 

av många som kan utlösa våld, men en betydande sådan (Finer, 2008). Även Svante Isaksson, 

närpolis i Tyresö, hävdar att fler och fler tjejer tycks falla in i brottssituationer och att en 

anledning till detta är att tillgången av alkohol är mer utbredd och mer lättillgänglig än 

tidigare (Eriksson, 2007). Ett ställe där det är lätt för ungdomar att få tag på alkohol är 

krogarna och uteställena. Enligt Hillborg (BRÅ, 1999, s. 39) har det skett en förvandling i 

nöjesvärlden, så som fler krogar och uteställen med längre öppettider. Genom att mycket av 

det våld som utförs sker i eller runt krogar så är det inte konstigt att våldsutvecklingen har 

påverkats av den förvandlingen (BRÅ, 1999, s. 39). Bortom krogar och uteställen finns andra 

sätt att få tag i alkohol. En undersökning visar att ungdomar under 20 år, de som själva ännu 

inte får handla från systembolaget, använder sig bl.a. av äldre kompisar, syskon eller någon 

annan vuxen som köper ut åt dem, alltså langar. Det är också vanligt för ungdomar att ta 

alkohol från hemmet. I en undersökning utförd i Stockholm, (Sundell, 2003) kan man läsa att 

mellan åren 1998 och 2002 har berusning av alkohol ökat (för både tjejer och killar) med 62 

% av elever från årskurs 9 på grundskolan och 82 % av elever från årskurs 2 på gymnasiet 

(Sundell, 2003, s. 7).  

Drogen kryper allt längre ner i åldrarna och undersökning visar att till och med vissa barn 

under 13 års ålder redan har haft sin alkoholdebut. I Sverige dricker ungdomar alkohol för 
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första gången främst i 13-15 års ålder, med en genomsnittsålder på 14 år (Sundell, 2003, s. 

10). Samma undersökning visar att ungdomar i årskurs 9 som haft sin alkoholdebut vid 12 års 

ålder eller tidigare har ungefär tre till fyra gånger oftare begått grova brott än de som haft 

debuten senare (Sundell, 2003, s.10). Många unga tjejer skyller sitt aggressiva beteende och 

sina våldshandlingar på alkoholen och menar att det är alkoholens fel (Batchelor, 2005, s. 

367).  

 Man kan fundera lite över vad det är som gör att alkohol är en så pass stor riskfaktor 

till våldbenägenhet och vad det är som händer i kroppen vid intag av alkohol. Alkohol är en 

av de farligaste droger som existerar världen över och skulle säkerligen vara förbjuden om 

den upptäcktes idag. Förutom drogens fysiska skador på människokroppen förändrar den även 

psyket. Vid alkoholintag sker en rad förändringar kring människans omvärldsuppfattning, 

bl.a. förändras minnet samt reaktionsförmågan, omdömet och förnuftets förmåga minimeras 

till det sämre (Calén, 2008). Forskare har tidigare trott att orsaken till ett aggressivt beteende 

var alkoholens fysiska effekter, men dagens forskning menar att det inte stämmer. Visserligen 

kan alkohol i sig öka tendensen till våldsbrott, men även andra faktorer spelar in, så som: 

(Finer, 2008)  

Psykologiska förklaringar: uppfattningsförmågan påverkas. På grund av ett såkallat 

”tunnelseende” kan situationer lätt missuppfattas och feltolkas. Den spärr mot våld som oftast 

existerar i normalt tillstånd kan försvinna vid berusning. Känslor kan även förstoras upp och 

tolkas på felaktiga sätt (Finer, 2008) 

Sociala förklaringar: alkohol förändrar mänskligt beteende. En berusad person kan skylla sitt 

beteende på alkoholen, man kan även bete sig på ett visst sätt för att samhället eller 

omgivningen förväntar sig det beteendet (Finer, 2008)    

Genetiska förklaringar: en del människor påvisas ha en genetisk ökad mottaglighet för 

alkohol. (Finer, 2008)       

 Som tidigare nämnts finns ett samband mellan våld och alkohol. Fakta och exempel 

tyder på problem som behövs tas itu med. Att belysa unga tjejers våld är viktigt för att skapa 

både vetskap och förståelse för dess konsekvenser och utveckling och framförallt att hitta sätt 

för att motverka problemet. Vid forskning av tjejer och våld har frågorna och funderingarna 

mestadels kretsat runt mäns våld mot kvinnor, där det idag redan finns mycket forskning. 

Forskningen måste uppmärksamma det växande problemet, unga tjejers våld, för allas 

säkerhet. Alkohol, som ses som en av många orsaker till det ökande våldet bland unga tjejer 

är också viktigt att belysa, just för en säkrare vardag för oss alla. Kriminalpolitikens mål är att 
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öka tryggheten för allmänheten samt att reducera brottsligheten, för att nå dessa mål är det 

viktigt med forskning och undersökningar inom ungdomsbrottsligheten (Estrada, 2007, s. 23).   

1.1 Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka möjliga samband mellan ökat våld och ökad 

alkoholkonsumtion hos unga tjejer. Studiens syfte är även att se om några sådana skillnader 

finns mellan yngre tjejer som går i nian på grundskolan (benämns i studien som årskurs 9) och 

äldre tjejer som lämnat den obligatoriska skolan och går i andra året på gymnasiet (benämns i 

studien som årskurs 11).   

1.2 Frågeställningar 

Utifrån databas, där data från en hälsoenkätundersökning som Epidemologiska avdelningen 

utfört, har jag valt ut 9 olika frågeställningar som jag anser bäst passa in med föreliggande 

studies syfte. För att få struktur över frågorna har jag delat in dem i underkategorier, 

våldserfarenhet, alkoholerfarenhet och indexvariabler (våldsam och alkoholbruk). 

Indexvariablerna är en samling frågor som motsvarar våldsamt beteende samt hur 

alkoholbruket ser ut. Följande frågeställningar har använts i föreliggande studie:  

Våldserfarenhet:  

- Har du någonsin slagit någon så att den personen har behövt medicinsk vård?  

- Har du någonsin använt kniv, knogjärn eller annat vapen? 

Alkoholerfarenhet: 

- Händer det att du dricker alkohol så att du förlorar kontrollen eller får minnesluckor? 

- Har du på grund av alkoholpåverkan blivit skadad eller råkat illa ut? 

Indexvariabler:  

våldsam och alkoholbruk. Variablerna innehåller frågeställningarna: 

Våldsam: 

- Har du någonsin slagit någon så att den personen har behövt medicinsk vård?  

- Har du någonsin använt kniv, knogjärn eller annat vapen? 

- Har du slagits, sparkat eller varit våldsam i skolan under denna termin? 

- Har du hamnat i problem hos polisen?  

- Hur ofta har du varit med om att hota eller tvinga någon till att göra något den inte 

vill? 

Alkoholbruk: 

- Händer det att du dricker alkohol så att du förlorar kontrollen eller får minnesluckor?  

- Har du på grund av alkoholpåverkan blivit skadad eller råkat illa ut? 
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- Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt 

dig berusad? 

- Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? 

 

Vissa frågor från databasen var på engelska. Jag har översatt dem till svenska för lättare 

förståelse och för att få ett bättre sammanhang:  

- ”Ever hit somebody so they needed medical care?”  “Har du någonsin slagit någon 

så att den personen har behövt medicinsk vård?”  

- “Ever used knife, knuckleduster or other weapon?” “Har du någonsin använt kniv, 

knogjärn eller annat vapen?” 

- “Been in trouble with the police?”  “Har du hamnat i problem hos polisen?” 

1.3 Hypoteser 

- Våldserfarenhet: 

Hypotes 1: tjejer från årskurs 9 har mer erfarenhet av våld än tjejer från årskurs 11.               

H0: det finns ingen skillnad gällande våldserfarenhet för båda årskurserna.  

(Sundell, 2003, s. 45-47) 

- Alkoholerfarenhet: 

Hypotes 2: tjejer från årskurs 11 har mer erfarenhet av alkohol än tjejer från årskurs 9.           

H0: det finns ingen skillnad gällande alkoholerfarenhet för båda årskurserna. 

(Sundell, 2003, s. 23).  

- Våld i relation till alkohol: 

Hypotes 3: det finns ett samband mellan våldsutövande och alkoholkonsumtion. 

H0: det finns inget samband mellan våldsutövande och alkoholkonsumtion.  

(Sundell, 2003, s. 142), (Hedström, 2005, s. 18) och (Mattila et al., 2005, s. 312) 

 

Vid hypotesprövning har signifikansnivå 0,01 och 0,05 använts, vilket innebär att i 99 % 

respektive 95 % finns det 1 % respektive 5 % risk att slumpen givit ett missvisande svar.  
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2. Metod 

2.1 Design 

Designen är en tvärsnittsstudie med frågeformulär tilldelad en total kohort ungdomar i ett 

specifikt svenskt län.  

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Uppskattningsvis har 5125 ungdomar, baserad på demografisk data i länet, utgjort underlaget 

till föreliggande undersökning. 4305 avslutade hälsoenkätundersökningen under testdagen. 

Efter en justering för internt avhoppande var den totala summan av deltagande i studien 3998 

deltagare eller 78,0 % av den totala summan av de som var berättigade. Av de 820 deltagare 

som inte avslutade hälsoenkätundersökningen hade 463 av deltagarna från årskurs nio 

planerat en praktisk funktionsduglig livsriktning och fanns inte på skolan den dagen som 

hälsoenkätundersökningen administrerades. 98 elever var sjukanmälda och deltog inte. De 

resterande 259 elever var frånvarande av okänd orsak (Diwan, Vinod K, Leppert, Jerzy, 

Nilsson, Kent W & Simonssom, Bo, 2008). 

Till det strategiska bortfallet hör de frånvarande eleverna som var berättigade men som ändå, 

av olika anledningar, inte deltog i undersökningen, slarv vid ifyllning av 

hälsoenkätundersökningen och bristande intresse och engagemang vid svar. Det teoretiska 

bortfallet innefattar ett större bortfall för elever i gymnasieålder i jämförelser med de elever 

som går i årskurs nio, i och med att gymnasiet är frivilligt medan grundskolan är obligatoriskt. 

Ett ytterligare teoretiskt bortfall tillfaller de elever som går i särskola, som inte deltagit i 

undersökningen.  

2.3 Datainsamlingsmetod 

Totalt sett har 9 frågeställningar ur hälsoenkätundersökningen använts som grund i denna 

studie. Svarsalternativ för varje fråga:  

- Händer det att du dricker alkohol så att du förlorar kontrollen eller får minnesluckor? 

1,0 – Dricker ej alkohol, 2,0 – Aldrig, 3,0 – Sällan, 4,0 – Någon gång ibland, 5,0 – 

Nästan varje gång, 6,0 – Varje gång 

- Har du på grund av alkoholpåverkan blivit skadad eller råkat illa ut? 

1,0 – Aldrig, 2,0 – 1 gång, 3,0 – 2 gånger, 4,0 – 3-4 gånger, 5,0 – 5-10 gånger, 6,0 – 

11 gånger eller mera 
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- Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt 

dig berusad? 

1,0 – Aldrig eller någon enstaka gång, 2,0 – Någon eller några gånger i månaden,  

3,0 – 1 gång/månad, 4,0 – 2-3 gånger per månad, 5,0 – 1 gång/vecka, 6,0 – Några 

gånger/vecka, 7,0 – Dagligen eller nästa dagligen 

- Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? 

1,0 – Dricker ej alkohol, 2,0 – Aldrig, 3,0 – Sällan, 4,0 – Någon gång ibland 

5,0 – Nästan varje gång, 6,0 – Varje gång 

- Har du någonsin slagit någon så att den personen har behövt medicinsk vård?  

1,0 – Aldrig, 2,0 – En gång, 3,0 – 2-4 gånger, 4,0 – 5-10 gånger, 5,0 – Mer än 10 

gånger 

- Har du någonsin använt kniv, knogjärn eller annat vapen? 

1,0 – Aldrig, 2,0 – En gång, 3,0 – 2-4 gånger, 4,0 – 5++ gånger, 5,0 – Mer än 10 

gånger 

- Har du slagits, sparkat eller varit våldsam i skolan under denna termin? 

1,0 – Nej, 2,0 – Ja, en gång, 3,0 – Ja, ett antal gånger 

- Har du hamnat i problem hos polisen? 

1,0 – Aldrig, 2,0 – En gång, 3,0 – 2-4 gånger, 4,0 – 5-10 gånger, 5,0 – Mer än 10 

gånger 

- Hur ofta har du varit med om att hota eller tvinga någon till att göra något den inte 

vill? 

1,0 – Aldrig, 2,0 – En gång, 3,0 – 2-4 gånger, 4,0 – 5-10 gånger, 5,0 – Mer än 10 

gånger 

 2.4 Tillvägagångssätt  

Epidemologiska avdelningen utförde år 2004 en hälsoenkätundersökning till elever vid 

privata och offentliga skolor i ett specifikt län i Sverige. Under en 40-60 minuters lektion i 

klassrum har studenterna frivilligt samt anonymt svarat på frågorna.  Undersökningen har 

bevakats av lärare. Medräkningskriterierna var att deltagarna i studien ska gå i nian i 

grundskolan eller i andra året på gymnasiet samt gå i någon av skolorna i detta specifika län. 

Jag har dock ingen information angående instruktioner om enkätundersökningen till elever, 

lärare samt föräldrar.  
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2.5 Dataanalys 

För att ge en beskrivande bild av resultatet har deskriptiv statistik använts för presentation av 

data. Tabeller har använts för att visa hur förhållandet ser ut och för att ge exakta siffror.  

T-test används inom statistik för att undersöka möjliga skillnader mellan två grupper i ett 

slumpmässigt urval som även kan återfinnas i en större population. Vid hypotesprövning med 

hjälp av t-test antas alltid en nollhypotes som testas (Jacobsen, 2002 s. 435-439). I 

föreliggande studie undersöktes, genom t-test, om möjliga skillnader återfanns hos eleverna i 

årskurs 9 och i årskurs 11. Korstabulation är en statistisk metod som kombinerar två olika 

variabler. Syftet är att se antalet observationer som uppstå av samtidigt existerande värden 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s. 148). Genom chi²-test jämförs observerande 

värden (count) och förväntade värden (expected count) i korstabulationen, ju mer de 

observerade värdena skiljer sig från de förväntade värdena desto säkrare blir resultatet, dvs. ju 

mindre är chansen att resultatet beror på slumpmässiga faktorer (Djurfeldt et al, 2003, s. 226). 

Chi²-test visar enbart om två variabler är oberoende eller beroende av varandra, testet kan 

aldrig säga något om hur starka eventuella samband är (Djurfeldt et al, 2003, s. 230). I 

föreliggande studie har korstabulation och chi²-test använts för att visa ett eventuellt samband 

mellan våldserfarenhet och alkoholerfarenhet för båda årskurserna. För att sedan visa styrkan 

för eventuella samband genomfördes korrelation i form av Spearman´s Rho (r). r kan variera 

mellan -1 och 1, när r är negativt finns en negativ korrelation mellan variablerna, när r är 

positiv finns en positiv korrelation mellan variablerna och när r = 0 finns ingen korrelation.   

Vid analys av data användes statistikprogrammet SPSS, Statistical Package for the Social 

Sciences, version 15.0 för Windows. Signifikantnivån är 1 %, p ≤ ,01 och 5 %, p ≤ ,05.   

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Allt deltagande har skett frivilligt och anonymt. Svaren har bearbetats konfidentiellt och de 

individuella svaren kan inte urskiljas.  
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3. Resultat 

3.1 Våldserfarenhet 

Tabell 1 visar antalet elever från årskurs 9 respektive årskurs 11 som svarat på frågorna ” har 

du någonsin slagit någon så att den personen har behövt medicinsk vård?” och ”har du 

någonsin använt kniv, knogjärn eller annat vapen?”.  I tabellen visas frekvens (antal) och 

giltig procent. Erfarenhet av våld är inte vanligt bland dessa ungdomar och skillnaden mellan 

årskurserna är inte stor. Men eleverna från årskurs 9 har dock något mer erfarenhet av våld i 

jämförelse med eleverna från årskurs 11.  

Tabell 1 – Våldserfarenhet  

Har du någonsin slagit någon så 
att den personen har behövt 
medicinsk vård? 
 

Frekvens Giltig 
procent

Har du någonsin använt 
kniv, knogjärn eller annat 

vapen?

Frekvens Giltig 
procent

Årskurs 9  Aldrig 1305 96,2 Årskurs 9 Aldrig 1326 97,6

  En gång 30 2,2 En gång 12              0,9

  2-4 gånger 11 0,8 2-4 gånger 14 1,0

  5-10 gånger 11 0,8 5++ gånger 6              0,4

  Total 1422   Total 1422  

Årskurs 11  Aldrig 1000 96,3 Årskurs 11 Aldrig 1016 97,9

  En gång 21 2 En gång 12 1,2

  2-4 gånger 10 1 2-4 gånger 7              0,7

  5-10 gånger 7 0,7 5++ gånger 3              0,3

   Total 1079   Total 1079   

 

Tabell 2 visar indexvariabeln våldsam, som är en sammansättning av frågeställningarna: 

- Har du någonsin slagit någon så att den personen har behövt medicinsk vård?  

1,0 – Aldrig, 2,0 – En gång, 3,0 – 2-4 gånger, 4,0 – 5-10 gånger, 5,0 – Mer än 10 

gånger 

- Har du någonsin använt kniv, knogjärn eller annat vapen? 

1,0 – Aldrig, 2,0 – En gång, 3,0 – 2-4 gånger, 4,0 – 5++ gånger, 5,0 – Mer än 10 

gånger 

- Har du slagits, sparkat eller varit våldsam i skolan under denna termin? 

1,0 – Nej, 2,0 – Ja, en gång, 3,0 – Ja, ett antal gånger 

- Har du hamnat i problem hos polisen? 

1,0 – Aldrig, 2,0 – En gång, 3,0 – 2-4 gånger, 4,0 – 5-10 gånger, 5,0 – Mer än 10 

gånger 
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- Hur ofta har du varit med om att hota eller tvinga någon till att göra något den inte 

vill? 

1,0 – Aldrig, 2,0 – En gång, 3,0 – 2-4 gånger, 4,0 – 5-10 gånger, 5,0 – Mer än 10 

gånger 

Indexvariabeln våldsam är en samlingsvariabel för ett så kallat våldsamt beteende.  Skalan 5-

18 visar hur de positiva svaren ökar och då även ett ökat våldsbeteende.  Siffran 5 innebär 

alltså ett mindre våldsbeteende än siffran 18. I tabell 2 kan man avläsa att våldsbeteendet hos 

eleverna från båda årskurserna är lågt och antalet sjunker tillsammans med att våldsskalan 

ökar. Det innebär att de flesta eleverna från båda årskurserna inte har ett våldsbeteende och att 

det är ett fåtal elever som påvisat våldsbeteende. Våldsstatistiken för de båda årskurserna är 

väldigt lika. Eleverna från årskurs 9 visar dock ett högre våldsbeteende än eleverna från 

årskurs 11.   

Tabell 2 – Våldserfarenhet, våldsam  
 Frekvens Giltig procent 
   
 Årskurs 9 Årskurs 11 Årskurs 9 Årskurs 11
5,00 1040 801 80,5 81,3 
6,00 130 114 10,1 11,6 
7,00 61 39 4,7 4,0 
8,00 23 12 1,8 1,2 
9,00 14 8 1,1 ,8 
10,00 8 3 ,6 ,3 
11,00 1 2 ,1 ,2 
12,00 2 3 ,2 ,3 
13,00 2 1 ,2 ,1 
14,00 4 - ,3 - 
15,00 2 1 ,2 ,1 
16,00 1 - ,1 - 
17,00 3 1 ,2 ,1 
18,00 1 - ,1 - 
Total 1422 1079   

3.2 Alkoholerfarenhet 

Tabell 3 visar antalet elever från årskurs 9 respektive årskurs 11 som svarat på frågan ”händer 

det att du dricker alkohol så att du förlorar kontrollen eller får minnesluckor?” och ”har du på 

grund av alkoholpåverkan blivit skadad eller råkat illa ut?” I tabellen visas frekvens (antal) 

och giltig procent. Ur tabellen kan man avläsa att erfarenhet av alkohol är väldigt vanligt 

bland dessa ungdomar. Endast 10,1 % (årskurs 9) och 3,6 % (årskurs 11) medger att de inte 

dricker alkohol. Erfarenhet av alkohol är vanligare bland eleverna i årskurs 11 jämförelse med 

eleverna i årskurs 9.  
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Tabell 3 - Alkoholerfarenhet 

Händer det att du dricker alkohol 
så att du förlorar kontrollen eller 
får minnesluckor? Frekvens

Giltig 
procent 

Har du på grund av alkoholpåverkan 
blivit skadad eller råkat illa ut? Frekvens

Giltig 
procent

Årskurs 9 Dricker ej alkohol 97 10,1 Årskurs 9 Aldrig 666 70,4

 Aldrig 438 45,6 1 gång 126 13,3

 Sällan 232 24,2 2 gånger 69 7,3

 Någon gång ibland 158 16,5 3-4 gånger 53 5,6

 Nästan varje gång 26 2,7 5-10 gånger 21 2,2

 Varje gång 9  ,9 11 gånger eller mera 11 1,2

                  Total 1422                  Total        1422

Årskurs 11 Dricker ej alkohol 34 3,6 Årskurs 11 Aldrig 545 58,9

 Aldrig 376 40,2 1 gång 138 14,9

 Sällan 302 32,3 2 gånger 101 10,9

 Någon gång ibland 183 19,6 3-4 gånger 80 8,6

 Nästan varje gång 33 3,5 5-10 gånger 36 3,9

 Varje gång 7  ,7 11 gånger eller mera 25 2,7

                  Total 1079 Total 1079  

 
Tabell 4 visar indexvariabeln alkoholbruk, som är en sammansättning av frågeställningarna:  

- Händer det att du dricker alkohol så att du förlorar kontrollen eller får minnesluckor? 

1,0 – Dricker ej alkohol, 2,0 – Aldrig, 3,0 – Sällan, 4,0 – Någon gång ibland, 5,0 – 

Nästan varje gång, 6,0 – Varje gång 

- Har du på grund av alkoholpåverkan blivit skadad eller råkat illa ut? 

1,0 – Aldrig, 2,0 – 1 gång, 3,0 – 2 gånger, 4,0 – 3-4 gånger, 5,0 – 5-10 gånger, 6,0 – 

11 gånger eller mera 

- Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt 

dig berusad? 

1,0 – Aldrig eller någon enstaka gång, 2,0 – Någon eller några gånger i månaden, 3,0 

– 1 gång/månad, 4,0 – 2-3 gånger per månad, 5,0 – 1 gång/vecka, 6,0 – Några 

gånger/vecka, 7,0 – Dagligen eller nästa dagligen 

- Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? 

1,0 – Dricker ej alkohol, 2,0 – Aldrig, 3,0 – Sällan, 4,0 – Någon gång ibland 5,0 – 

Nästan varje gång, 6,0 – Varje gång 

Indexvariabeln alkoholbruk är en samlingsvariabel för hur alkohol brukas. Skalan 4-25 visar 

hur de positiva svaren ökar och då även högre alkoholvana, alltså siffran 4 innebär låg/ingen 

alkoholvana och siffran 18 hög/stor alkoholvana.  Resultaten för variabeln alkoholbruk är för 

de båda årskurserna utspridda. Men resultatet tyder ändå på att eleverna i årskurs 11 har mer 

alkoholvana i jämförelse med eleverna i årskurs 9. 
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Tabell 4 – Alkoholerfarenhet, alkoholbruk 
Alkoholbruk Frekvens Giltig procent 
 Årskurs 9 Årskurs 11 Årskurs 9 Årskurs 11 
4,00 65 17 7,0 1,9 
5,00 9 4 1,0 ,4 
6,00 141 53 15,2 5,8 
7,00 103 77 11,1 8,4 
8,00 82 52 8,9 5,7 
9,00 63 76 6,8 8,3 
10,00 60 87 6,5 9,5 
11,00 89 109 9,6 11,9 
12,00 49 92 5,3 10,1 
13,00 54 90 5,8 9,8 
14,00 56 64 6,1 7,0 
15,00 48 49 5,2 5,4 
16,00 38 53 4,1 5,8 
17,00 25 33 2,7 3,6 
18,00 19 26 2,1 2,8 
19,00 11 11 1,2 1,2 
20,00 8 11 ,9 1,2 
21,00 3 5 ,3 ,5 
22,00 - 3 - ,3 
23,00 - 2 - ,2 
24,00 1 - ,1 - 
25,00 1 1 ,1 ,1 
Total 1422 1422   
 

3.3 Skillnad i erfarenhet av våld och alkohol för eleverna i årskurs 9 och årskurs 11 

Utifrån frekvenstabellerna för våldserfarenhet och alkoholerfarenhet kan man se en skillnad 

mellan årskurserna. Eleverna från årskurs 9 rapporterar mer erfarenhet av våld, medan 

eleverna från årskurs 11 rapporterar mer erfarenhet av alkohol. För att ta reda på om denna 

skillnad som finns mellan årskurserna beror på slumpen eller om den är statistisk signifikant 

utfördes ett t-test (Levene´s test for equality of variances). T-testet har gjorts för samtliga 

frågeställningar samt indexvariablerna (våldsam och alkoholbruk). Tabellerna 5a och 5b 

redovisar en eventuell signifikant skillnad.   

 

Tabell 5a visar urvalsstorleken i de båda jämförda grupperna (årskurs 9 och årskurs 11) samt 

de uppmätta medelvärdena. Skillnaderna i medelvärdena för indexvariabeln våldsam och de 

underliggande frågeställningarna är inte markanta. Men överlag är medelvärdena för eleverna 

från årskurs 9 högre i jämförelse med eleverna från årskurs 11 och det innebär att erfarenhet 

av våld är vanligare bland eleverna från årskurs 9. För indexvariabeln alkoholbruk och de 

underliggande frågeställningarna är skillnaderna mellan gruppernas medelvärden mer tydliga. 

Medelvärdena för eleverna i årskurs 11 är högre i jämförelse med eleverna från årskurs 9 och 

det innebär att erfarenhet av alkohol är vanligare bland eleverna i årskurs 11. 
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För att kontrollera om ovanstående skillnader i medelvärdena för grupperna är signifikanta 

eller om de beror på slumpen redovisas tabell 5b. I Tabellerna kan man avläsa att för båda 

indexvariablerna finns en signifikant skillnad. Eleverna i årskurs 9 har i genomsnitt (M=5,45, 

SD = 1,40) mer erfarenhet av våld jämförelse med eleverna i årskurs 11 (M= 5,35, SD = 

1,03), t(2 271,96)=2,02, p ≤  ,05. Eleverna i årskurs 11 har i genomsnitt (M=11,55, SD=3,72) 

mer erfarenhet av alkohol jämförelse med eleverna i årskurs 9 (M=10,08, SD= 4,07), t(1 

826,96)=-8,07, p ≤ ,05.  

För de frågor som rörde våld var majoriteten av medelvärdena större för eleverna i årskurs 9, 

däremot var alla skillnader inte statistiskt signifikanta. För de frågor som rörde alkohol var 

medelvärdena större för eleverna i årskurs 11, samtliga skillnader var statistiskt signifikanta.   

Tabell 5a – Medelvärdesskillnader, årskurs 9 och årskurs 11 Årskurs N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

 9 1292 5,4489 1,39758 ,03888Våldsam 

11  985 5,3462 1,02655 ,03271

 9 1357 1,069 ,4052 ,0110Har du någonsin slagit någon så att den personen har behövt 
medicinsk vård? 

11 1038 1,064 ,3775 ,0117

 9 1358 1,047 ,3444 ,0093Har du någonsin använt kniv, knogjärn eller annat vapen? 

11 1038 1,035 ,2649 ,0082

 9 1351 1,123 ,4896 ,0133Hur ofta har du varit med om att hota eller tvingat någon till att göra 
något den inte vill? 

11 1026 1,070 ,3760 ,0117

 9 1345 1,175 ,5400 ,0147Har du hamnat i problem hos polisen? 

11 1025 1,177 ,4770 ,0149

 9 1385 1,091 ,3490 ,0094Har du slagits, sparkat eller varit våldsam i skolan denna termin? 

11 1055 1,034 ,2321 ,0071

9 925 10,0800 4,06709 ,13373Alkoholbruk 

11 915 11,5486 3,72151 ,12303

9 960 2,589 1,0245 ,0331Händer det att du dricker alkohol så att du förlorar kontrollen eller får 
minnesluckor? 

11 935 2,814 ,9582 ,0313

 9 946 1,594 1,1061 ,0360Har du på grund av alkoholpåverkan blivit skadad eller råkat illa ut? 

11 925 1,918 1,3499 ,0444

9 936 2,128 1,3471 ,0440Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket 
alkohol att du känt dig berusad? 

11 928 2,406 1,2821 ,0421

9 959 3,650 1,5017 ,0485Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol?

11 933 4,376 1,2512 ,0410

 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 



Tabell 5b - Levene's Test for Equality of Variances 

  F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Equal variances 
assumed 12,606 ,000 1,942 2275 ,052 ,10272 ,05290 

Våldsam 

Equal variances 
not assumed 

  
2,022 

2271,9
61 

,043 ,10272 ,05081 

Equal variances 
assumed ,368 ,544 ,305 2393 ,760 ,0049 ,0162 

Har du någonsin slagit 
någon så att den personen 
har behövt medicinsk vård? Equal variances 

not assumed 
  

,308 
2302,4

79 
,758 ,0049 ,0161 

Equal variances 
assumed 

3,775 ,052 ,966 2394 ,334 ,0124 ,0129 
Har du någonsin använt 
kniv, knogjärn eller annat 
vapen? Equal variances 

not assumed 
  

1,000 
2393,9

10 
,317 ,0124 ,0124 

Equal variances 
assumed 

30,875 ,000 2,865 2375 ,004 ,0527 ,0184 
Hur ofta har du varit med 
om att hota eller tvingat 
någon till att göra något den 
inte vill? 

Equal variances 
not assumed 

  
2,968 

2374,6
95 

,003 ,0527 ,0178 

Equal variances 
assumed 

,086 ,770 -,088 2368 ,930 -,0019 ,0213 
Har du hamnat i problem 
hos polisen? 

Equal variances 
not assumed 

  
-,089 

2317,0
02 

,929 -,0019 ,0209 

Equal variances 
assumed 

84,395 ,000 4,576 2438 ,000 ,0569 ,0124 
Har du slagits, sparkat eller 
varit våldsam i skolan denna 
termin? Equal variances 

not assumed 
  

4,822 
2396,7

82 
,000 ,0569 ,0118 

Equal variances 
assumed 15,955 ,000 -8,078 1838 ,000 -1,46863 ,18180 

Alkoholbruk 

Equal variances 
not assumed 

  
-8,082 

1826,9
61 

,000 -1,46863 ,18171 

Equal variances 
assumed 7,927 ,005 -4,943 1893 ,000 -,2254 ,0456 

Händer det att du dricker 
alkohol så att du förlorar 
kontrollen eller får 
minnesluckor? 

Equal variances 
not assumed 

  
-4,947 

1889,9
20 

,000 -,2254 ,0456 

Equal variances 
assumed 

47,906 ,000 -5,680 1869 ,000 -,3238 ,0570 
Har du på grund av 
alkoholpåverkan blivit 
skadad eller råkat illa ut? Equal variances 

not assumed 
  

-5,668 
1783,7

36 
,000 -,3238 ,0571 

Equal variances 
assumed ,485 ,486 -4,564 1862 ,000 -,2780 ,0609 

Hur ofta under de senaste 12 
månaderna har du druckit så 
mycket alkohol att du känt 
dig berusad? 

Equal variances 
not assumed 

  
-4,565 

1858,9
08 

,000 -,2780 ,0609 

Equal variances 
assumed 

65,716 ,000 -11,418 1890 ,000 -,7266 ,0636 
Hur ofta händer det att du 
känner dig berusad när du 
dricker alkohol? Equal variances 

not assumed 
  

-11,446 
1846,5

30 
,000 -,7266 ,0635 
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3.4 Våld vid konsumtion av alkohol, finns ett statistiskt samband? 

Nästa steg är att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan våld och alkohol för 

båda årskurserna (årskurs 9 och årskurs 11). Genom korstabulation kan ett eventuellt samband 

redovisas. 

Tabellerna 6a och b redovisar korstabulation mellan frågeställningarna: ”har du någonsin 

slagit någon så att den personen har behövt medicinsk vård?” och ”händer det att du dricker 

alkohol så att du förlorar kontrollen eller får minnesluckor?” och resultat från Chi²-test. 

Signifikansnivån är 5 %. I tabellerna kan man avläsa: 

Årskurs 9: ² = 1.899E2, df = 20, p ≤ ,05 (signifikant) 

Årskurs 11: ² = 1.565E2, df = 20, p ≤ ,05 (signifikant) 

Tabell 6a – Korstabulation, våldserfarenhet * alkoholerfarenhet (1)            

Händer det att du dricker alkohol så att du förlorar kontrollen eller får minnesluckor? 

Dricker ej 
alkohol Aldrig Sällan 

Någon 
gång ibland

Nästan 
varje gång 

Varje 
gång Total 

   Årskurs 

    9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 

Count 96 31 412 359 202 283 134 169 24 27 4 5 872 874 Aldrig 

Expected Count 91,1 29,8 398,5 355,8 205 281,7 144,2 169,2 24,7 30,8 8,5 6,7 872 874 

Count 0 0 4 4 9 7 12 5 2 4 0 0 27 20 En gång 

Expected Count 2,8 ,7 12,3 8,1 6,3 6,4 4,5 3,9 ,8 ,7 ,3 ,2 27,0 20,0 

Count 0 0 3 5 3 2 2 0 0 1 2 0 10 8 2-4 gånger 

Expected Count 1,0 ,3 4,6 3,3 2,4 2,6 1,7 1,5 ,3 ,3 ,1 ,1 10,0 8,0 

Count 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 3 5-10 
gånger Expected Count ,2 ,1 ,9 1,2 ,5 1,0 ,3 ,6 ,1 ,1 ,0 ,0 2,0 3,0 

Count 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 3 2 8 4 Mer än 10 
gånger Expected Count ,8 ,1 3,7 1,6 1,9 1,3 1,3 ,8 ,2 ,1 ,1 ,0 8,0 4,0 

Count 96 31 420 370 216 293 152 176 26 32 9 7 919 909 

 Har du 
någonsin 
slagit 
någon så 
att den 
personen 
har behövt 
medicinsk 
vård? 

Total 

Expected Count 96 31 420 370 216 293 152 176 26 32 9 7 919 909 

 

Tabell 6b – Korstabulation, Chi-Square Test (1) 

Årskurs Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

9 Pearson Chi-Square 
N of Valid Cases 

1,899E2 
919 

20 ,000 

11 Pearson Chi-Square 
N of Valid Cases 

1,565E2 
909 

20 ,000 
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Tabellerna 7a och b redovisar korstabulation mellan frågeställningarna: ”har du någonsin 

använt kniv, knogjärn eller annat vapen?” och ”har du på grund av alkoholpåverkan blivit 

skadad eller råkat illa ut?” och resultat från Chi²-test. I tabellerna kan man avläsa: 

Årskurs 9: ² = 1.668E2, df = 15, p ≤ ,05 (signifikant) 

Årskurs 11: ² = 52.1, df = 20, p ≤ ,05 (signifikant) 

Tabell 7a – Korstabulation, våldserfarenhet * alkoholerfarenhet (2)         

Har du på grund av alkoholpåverkan blivit skadad eller råkat illa ut? 

 Aldrig 1 gång 2 gånger 3-4 gånger
5-10 

gånger 
11 gånger 
eller mera Total 

    Årskurs 

    9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 

Count 626 515 115 130 62 95 50 77 16 35 7 22 876 874 Aldrig 

Expected Count 615,6 511,3 116,2 130 61,9 97,8 51,3 77,2 20,3 34,2 10,6 23,5 876 874 

Count 6 5 1 2 0 2 2 1 2 0 0 1 11 11 En gång 

Expected Count 7,7 6,4 1,5 1,6 ,8 1,2 ,6 1,0 ,3 ,4 ,1 ,3 11 11 

Count 3 2 3 0 2 3 1 1 2 0 1 0 12 6 2-4 gånger 

Expected Count 8,4 3,5 1,6 ,9 ,8 ,7 ,7 ,5 ,3 ,2 ,1 ,2 12 6 

Count 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 6 2 Mer än 10 
gånger Expected Count 4,2 1,2 ,8 ,3 ,4 ,2 ,4 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 6 2 

Count 636 0 120 0 64 0 53 0 21 0 11 1 905 1 

 Har du 
någonsin 
använt kniv, 
knogjärn 
eller annat 
vapen? 
  

Total 

Expected Count 636 ,6 120 ,1 64 ,1 53 ,1 21 ,0 11 ,0 905 1 

 

Tabell 7b – Korstabulation, Chi-Square Test (2) 

Årskurs Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

9 Pearson Chi-Square 
N of Valid Cases 

1,668E2 
905 

15 ,000 

11 Pearson Chi-Square 
N of Valid Cases 

52,111 
894 

20 ,000 
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Tabellerna 8a, b och c redovisar korstabulation mellan indexvariablerna: våldsam och 

alkoholbruk och resultat från Chi²-test. I tabellerna kan man avläsa: 

Årskurs 9: ² = 9.527E2, df = 252, p ≤ ,05 (signifikant) 

Årskurs 11: ² = 9.632E2, df = 190, p ≤ ,05 (signifikant) 

abell 8a – Korstabulation, våldsam * alkoholbruk (årskurs 9) 
Alkoholbruk 

Årskurs 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 Total

Count 58 7 117 77 66 49 44 65 31 27 28 15 18 10 6 5 1 0 0 6245,00 

Expected Count 44,4 5,2 97,6 69,5 56,9 40,7 37,7 59,9 34,0 34,0 39,9 31,1 27,4 17,7 12,6 8,1 5,2 1,5 ,7 624,0

Count 2 0 12 9 6 2 2 11 9 10 13 16 8 5 4 0 1 1 0 1116,00 

Expected Count 7,9 ,9 17,4 12,4 10,1 7,2 6,7 10,7 6,0 6,0 7,1 5,5 4,9 3,2 2,2 1,4 ,9 ,3 ,1 111,0

Count 0 0 3 7 3 3 2 1 5 4 5 7 4 5 3 0 2 0 0 547,00 

Expected Count 3,8 ,4 8,4 6,0 4,9 3,5 3,3 5,2 2,9 2,9 3,5 2,7 2,4 1,5 1,1 ,7 ,4 ,1 ,1 54,0

Count 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 3 2 2 1 2 3 1 1 0 228,00 

Expected Count 1,6 ,2 3,4 2,5 2,0 1,4 1,3 2,1 1,2 1,2 1,4 1,1 1,0 ,6 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0 22,0

Count 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 119,00 

Expected Count ,8 ,1 1,7 1,2 1,0 ,7 ,7 1,1 ,6 ,6 ,7 ,5 ,5 ,3 ,2 ,1 ,1 ,0 ,0 11,0

Count 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 810,00 

Expected Count ,6 ,1 1,3 ,9 ,7 ,5 ,5 ,8 ,4 ,4 ,5 ,4 ,4 ,2 ,2 ,1 ,1 ,0 ,0 8,0

Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,00 

Expected Count ,1 ,0 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0

Count 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 212,00 

Expected Count ,1 ,0 ,3 ,2 ,2 ,1 ,1 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,0

Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 113,00 

Expected Count ,1 ,0 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0

Count 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 414,00 

Expected Count ,3 ,0 ,6 ,4 ,4 ,3 ,2 ,4 ,2 ,2 ,3 ,2 ,2 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 4,0

Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 116,00 

Expected Count ,1 ,0 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0

Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,00 

Expected Count ,1 ,0 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0

Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 218,00 

Expected Count ,1 ,0 ,3 ,2 ,2 ,1 ,1 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,0

Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 119,00 

Expected Count ,1 ,0 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0

Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 121,00 

Expected Count ,1 ,0 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0

Count 60 7 132 94 77 55 51 81 46 46 54 42 37 24 17 11 7 2 1 844

9 Våldsam 

Total 

Expected Count 60,0 7,0 132,0 94,0 77,0 55,0 51,0 81,0 46,0 46,0 54,0 42,0 37,0 24,0 17,0 11,0 7,0 2,0 1,0 844,0
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   Tabell 8b – korstabulation, våldsam * alkoholbruk (årskurs 11) 
    Alkoholbruk 

 Årskurs   4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 Total

Count 13 2 47 67 42 52 63 88 68 65 51 34 33 19 11 7 3 2 1 1 6695,00 

Expected Count 10,3 1,6 39,7 57,1 38,9 54,0 62,7 82,5 65,1 64,3 48,4 36,5 38,9 26,2 19,8 7,9 7,9 4,0 1,6 1,6 669,0

Count 0 0 1 3 5 12 13 11 8 12 6 5 10 11 7 0 6 0 0 0 1106,00 

Expected Count 1,7 ,3 6,5 9,4 6,4 8,9 10,3 13,6 10,7 10,6 8,0 6,0 6,4 4,3 3,3 1,3 1,3 ,7 ,3 ,3 110,0

Count 0 0 1 0 0 2 1 5 4 3 2 5 3 3 5 1 0 0 0 0 357,00 

Expected Count ,5 ,1 2,1 3,0 2,0 2,8 3,3 4,3 3,4 3,4 2,5 1,9 2,0 1,4 1,0 ,4 ,4 ,2 ,1 ,1 35,0

Count 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 118,00 

Expected Count ,2 ,0 ,7 ,9 ,6 ,9 1,0 1,4 1,1 1,1 ,8 ,6 ,6 ,4 ,3 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 11,0

Count 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 89,00 

Expected Count ,1 ,0 ,5 ,7 ,5 ,6 ,7 1,0 ,8 ,8 ,6 ,4 ,5 ,3 ,2 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 8,0

Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 210,00 

Expected Count ,0 ,0 ,1 ,2 ,1 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,0

Count 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211,00 

Expected Count ,0 ,0 ,1 ,2 ,1 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,0

Count 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,00 

Expected Count ,0 ,0 ,1 ,2 ,1 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,0

Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 213,00 

Expected Count ,0 ,0 ,1 ,2 ,1 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,0

Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 115,00 

Expected Count ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0

Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,00 

Expected Count ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0

Count 13 2 50 72 49 68 79 104 82 81 61 46 49 33 25 10 10 5 2 2 843

11 Våldsam 

Total 

Expected Count 13,0 2,0 50,0 72,0 49,0 68,0 79,0 104,0 82,0 81,0 61,0 46,0 49,0 33,0 25,0 10,0 10,0 5,0 2,0 2,0 843,0

 
Tabell 8c - Korstabulation, Chi-Square Test, våldsam * alkoholbruk 

Årskurs Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

9 Pearson Chi-Square 
N of Valid Cases 

9,527E2 
844 

252 ,000 

11 Pearson Chi-Square 
N of Valid Cases 

9,632E2 
843 

190 ,000 

 

För att sedan undersöka hur starka dessa samband är utfördes korrelation, Spearman´s Rho, 

för samtliga frågeställningar och indexvariabler (våldsam och alkoholbruk). Tabell 9a visar 

korrelation mellan frågeställningarna: ”händer det att du dricker alkohol så att du förlorar 

kontrollen eller får minnesluckor?” och ”har du någonsin slagit någon så att den personen har 

behövt medicinsk vård?” Det finns ett signifikant samband mellan frågeställningarna för båda 

årskurserna, sambandet är starkare för eleverna i årskurs 9.  

Årskurs 9: r = 0.21, p ≤ ,01 

Årskurs 11: r = 0.08, p ≤ ,05 
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 Tabell 9a – Korrelation, våldserfarenhet/alkoholbruk (1) Har du någonsin slagit någon så att den 
personen har behövt medicinsk vård? 

Årskurs 
9 

Händer det att du dricker alkohol så att 
du förlorar kontrollen eller får 
minnesluckor? 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

,208** 
,000 
919 

Årskurs 
11 

Händer det att du dricker alkohol så att 
du förlorar kontrollen eller får 
minnesluckor? 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

,084* 
,011 
909 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 

Tabell 9b visar korrelation mellan frågeställningarna: ”har du på grund av alkoholpåverkan 

blivit skadad eller råkat illa ut?” och ”har du någonsin använt kniv, knogjärn eller annat 

vapen?”.  Sambandet är signifikant för eleverna från årskurs 9 däremot är sambandet inte 

signifikant för eleverna i årskurs 11  

Årskurs 9: r = 0.17, p ≤ ,01 

Årskurs 11: r = 0.06, p = ,075 

Tabell 9b – korrelation, våldserfarenhet/alkoholbruk (2) Har du någonsin använt kniv, 
knogjärn eller annat vapen? 

Correlation Coefficient ,170** 
Sig. (2-tailed) ,000 Årskurs 9 

Har du på grund av alkoholpåverkan 
blivit skadad eller råkat illa ut? 

N 905 
Correlation Coefficient ,060 
Sig. (2-tailed) ,075 

 

Årskurs 
11 

Har du på grund av alkoholpåverkan 
blivit skadad eller råkat illa ut? 

N 894 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Tabell 9c visar korrelation mellan indexvariablerna: våldsam och alkoholbruk. Det finns ett 

signifikant samband mellan indexvariablerna för båda årskurserna, sambandet är starkare för 

årskurs 9.  

Årskurs 9: r = 0.41, p ≤ ,01 

Årskurs 11: r = 0.24, p ≤ ,01 

Tabell 9c – korrelation, våldsam/alkoholbruk Våldsam 
Correlation Coefficient ,410** 
Sig. (2-tailed) ,000 

Årskurs 9 Alkoholbruk 

N 844 
Correlation Coefficient ,236** 
Sig. (2-tailed) ,000 

Årskurs 11 Alkoholbruk 

N 843 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

25 
 



3.5 Sammanfattning av resultat 

Våldserfarenhet och alkoholerfarenhet visade signifikanta skillnader mellan årskurserna. 

Eleverna från årskurs 9 rapporterade mer erfarenhet av våld i jämförelse med eleverna från 

årskurs 11. Situationen gällande alkoholerfarenhet var det motsatta, eleverna från årskurs 11 

rapporterade mer erfarenhet av alkoholbruk än eleverna från årskurs 9. Att bruka våld i 

samband med alkoholkonsumtion visade signifikanta samband för båda årskurserna. 

Sambandet var dock starkare för eleverna i årskurs 9 än för eleverna i årskurs 11.  
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4. Diskussion 

4.1Huvudresultat 

Erfarenhet av våld är inte vanligt bland de ungdomar som deltog i föreliggande studie. Det är 

en väldigt liten procentdel som utgör våldsprocenten och om man tittar på skillnaden mellan 

elever från årskurs 9 och årskurs 11 så skiljer den procenten inte heller mycket åt. Att någon 

gång ha använt vapen är ytterst ovanligt, men även här rapporterade eleverna från årskurs 9 

mer erfarenhet av det än de elever som gick i andra året på gymnasiet. Eleverna från årskurs 9 

rapporterade alltså en mer distinkt erfarenhet av våld än eleverna från årskurs 11. Alkohol är 

däremot en betydligt vanligare företeelse, majoriteten av eleverna som deltog i 

undersökningen brukar alkohol. Över hälften av eleverna från årskurs 11 har någon gång 

druckit så att de förlorat kontrollen eller fått minnesluckor, för årskurs 9 har drygt 40 % 

rapporterat samma erfarenhet. Eleverna från årskurs 11 rapporterar mer erfarenhet av att blivit 

slagen eller råkat illa ut p.g.a. alkoholen i jämförelse med eleverna från årskurs 9. Eleverna 

från årskurs 11 rapporterade mer erfarenhet av alkoholbruk och dricker mer okontrollerat än 

de elever som gick i årskurs 9 på grundskolan. Få elever rapporterade om erfarenhet av våld i 

kombination med alkoholbruk och våldsbeteendet visade sig minska i relation till en minskad 

alkoholkonsumtion. Däremot finns ett signifikant samband mellan våld i relation till alkohol 

för båda årskurserna. Sambandet rapporterades starkare för eleverna i årskurs 9 i jämförelse 

med eleverna i årskurs 11.   

4.2 Resultatdiskussion 

Jag har valt att diskutera resultatet för studien mer ingående med hjälp av underkategorier. 

Detta för att få en mer överskådlig bild. 

4.2.1 Våldserfarenhet  

Som nämnts i introduktionen i föreliggande studie så har våldet i våra samhällen ökat och 

framförallt har unga tjejers våld ökat markant (Edling, 1999)., men ligger fortfarande på en 

låg nivå (Lerner, 2004). Vilket även rapporterades i denna studie, våldserfarenheten är 

förekommande men låg. Både elever från årskurs 9 och årskurs 11 visade alltså låg eller ingen 

erfarenhet av våld och våldsbrott. Det var enbart ett fåtal från båda årskurserna som påvisade 

denna erfarenhet. I en likartad studie som har undersökt våldserfarenhet hos ungdomar i 

samma åldersgrupp som i föreliggande studie visade att erfarenhet av våld (våldsbrott) inte är 

vanligt bland de ungdomarna utan att det endast är ett fåtal elever som står för 
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våldserfarenheten (Sundell, 2003, s.46), vilket stämmer väl överens med resultatet i denna 

studie. När man sedan jämför årskurserna emellan visade det sig dock att eleverna från 

årskurs 9 har mer våldserfarenhet än eleverna från årskurs 11. Sundells undersökning 

påvisade samma skillnad, att tjejer i årskurs 9 är mer brottsaktiva än tjejer i årskurs 11 

(Sundell, 2003, s. 45-47). Hypotes 1 kan bekräftas i och med att föreliggande studie visade att 

tjejer från årskurs 9 har mer erfarenhet av våld än tjejer från årskurs 11.  

4.2.2 Alkoholerfarenhet  

Som nämnts i introduktionen i denna studie så har alkoholkonsumtionen och berusning av 

alkohol ökat markant för tjejer och killar i ungdomsåren (Sundell, 2003, s. 7)., vilket även 

rapporterades i föreliggande studies resultat. Både elever från årskurs 9 och årskurs 11 

påvisade stor erfarenhet av alkoholkonsumtion och/eller berusning av alkohol. Det var enbart 

ett fåtal elever från båda årskurserna som inte dricker alkohol överhuvudtaget. Liknande 

resultat redovisas i en undersökning utförd av CAN som år 2004 visade att 74 % av elever 

från grundskolans sista år och 89 % av elever från gymnasiets andra år är alkoholkonsumenter 

och som drack alkohol åtminstone någon gång per år (CAN, 2007, s. 100 & s. 205). 

Ytterligare en undersökning bekräftar den vanliga förekomsten av alkoholbruk bland 

ungdomar (Mattila et al., 2005, s. 312). Att bruka alkohol är alltså en vanlig företeelse bland 

ungdomar i dagens samhälle. Allt fler dricker alkohol och i större utsträckningar. I 

föreliggande studie påvisade elever från årskurs 11 mer erfarenhet av alkohol och/eller 

berusning av alkohol i jämförelse med elever från årskurs 9. Sundells studie från 2003 

rapporterade samma resultat, att tjejer från andra året på gymnasiet har i högre utsträckning 

mer erfarenhet av alkohol än tjejer från årskurs 9 i grundskolan (Sundell, 2003, s. 23), vilket 

stämmer väl överens med resultatet från denna undersökning. Hypotes 2 kan bekräftas i och 

med att föreliggande studie visade att tjejer från årskurs 11 har mer erfarenhet av alkoholbruk 

än tjejer från årskurs 9.  

4.2.3 Våld vid konsumtion av alkohol, finns ett statistiskt samband? 

I hypotes 3 antogs det att det skulle finnas ett samband mellan våldsutövande och 

alkoholkonsumtion. I föreliggande studie påvisades ett sådant samband för båda årskurserna. 

Att bruka våld i samband med alkoholkonsumtion visade sig vara signifikant säkerställt. I en 

liknande undersökning (Hedström, 2005, s. 18) påvisades ett signifikant samband mellan 

berusningserfarenhet och att ha sårat någon fysiskt. Sambandet berörde tjejer från gymnasiets 

sista år.  En annan undersökning från Finland som studerat relationen mellan våld och alkohol 

bland ungdomar kom fram till att alkohol är starkt relaterat till våld och andra tillhörande 
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skador (Mattila et al., 2005, s. 312). Samma undersökning rapporterade att vid tiden då våld 

brukades var 41 % av ungdomar i 16-årsålder och 62 % av ungdomar i 18-årsålder påverkade 

av alkohol, ingen signifikant könsskillnad noterades (Mattila et al., 2005, s. 311). Ytterligare 

studier bekräftar det starka sambandet mellan våldsbrott och alkoholkonsumtion (Pernanen 

1980, Roizen & Schneberk, 1978, Room, 1982 & Kuhlborn, 1984, refererat i Lenke, 1990, s. 

49). Som nämnts i introduktionen i föreliggande studie har det enligt Hillborg (BRÅ, 1999, s. 

39) skett en förändring i nöjesvärlden som har gjort så att alkoholen blivit alltmer 

lättillgänglig och utbredd. I och med att mycket av det våld som utförs i samhällen sker kring 

krogar och uteställen är sambandet mellan våld och alkohol inte oförståeligt.  

Genom korrelationsanalys påvisades det i föreliggande studie ett starkare samband mellan 

våldsutövande och alkoholkonsumtion för eleverna i årskurs 9 än för eleverna i årskurs 11. I 

och med att eleverna från årskurs 9 rapporterade mer våldserfarenhet samt en tydlig förekomst 

av alkoholbruk är resultat från korrelationsanalysen inte överraskande. Genom att det i denna 

studie påvisades ett signifikant samband mellan våldsutövande och alkoholkonsumtion kan 

hypotes 3 bekräftas och nollhypotesen kan förkastas.  

4.3 Metoddiskussion 

Som metod till föreliggande studie använde jag mig av en tidigare gjord 

hälsoenkätundersökning utförd av Epidemologiska avdelningen. Jag valde ut 9 

frågeställningar ur undersökningen som användes som grund till denna studie. I och med att 

jag själv inte utförde enkätundersökningen måste jag förlita mig på att den är korrekt och 

noga utförd. Det kan vara svårt att formulera frågor och svarsalternativ som täcker de 

variabler som ska besvaras. I en enkätundersökning är det lätt att ljuga fram ett svar eller att 

man som deltagare bara svarar på en fråga för att det förväntas att man ska göra det. För att 

svaren ska bli bästa möjliga krävs engagemang och intresse. För att få ett brett och omfattande 

resultat är en enkätundersökning bästa alternativet just för att så pass många personer kan 

delta. Våld och alkohol är känsliga ämnen och att använda sig av en enkät som 

datainsamlingsmetod anser jag vara den bästa metoden just för att jag tror att det är bästa 

sättet för att få ärliga svar. Men man bör tänka på att vissa elever kan ha överdrivit sina svar 

antingen åt den ena eller det andra hållet eller bara svarat på frågorna utan att riktigt fundera 

hur de egentligen ställer sig till frågan. Angående den procentandel som var berättigad till 

enkätundersökningen men som inte deltog kan man fundera över om resultatet kunde vara 

annorlunda om dessa personer istället deltog. De elever som var frånvarande av okänd 
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anledning (ev. skolk) kan tillhöra den grupp som är mer våldsamma och/eller dricker mer 

alkohol. Skulle dessa elever istället delta så kanske resultatet se betydligt annorlunda ut.  

4.4 Allmän diskussion   

Det har varit otroligt intressant att belysa ämnet våld i relation till alkohol och jag har lärt mig 

mycket under studiens gång. Det har visat sig tydligt att alkohol är en, av många, faktorer som 

ökar benägenheten till våld. Visserligen hade man anat det tidigare, men att få se det i ett 

statistiskt sammanhang, svart på vitt får en att verkligen inse hur det ser ut i dagens samhälle. 

Och att det kan skilja så pass mycket beroende på hur gammal man är otroligt intressant. Det 

är tunga bitar det handlar om och det kan inte vara lätt att vara ungdom idag men på något sätt 

anpassar man väl sig in i rådande värld.  
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