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Abstrakt 

Olsson, E. & Wikström, S. (2011). Samband mellan alkoholpåverkan och våldsbrott - En 

analys av andra forskares analyser inom ämnet.  Examensarbete i pedagogik. Högskolan i Gävle; 

Akademin för utbildning och ekonomi. 

50 procent av alla polisanmälda våldsbrott alkoholpåverkan. Orsaker till detta samband kan 

vara att när ungdomar är påverkade av alkohol förändras deras förstående och missförstånd 

uppkommer ofta. Detta kan leda till våldsituationer. Forskning visar på att ungefär hälften av 

alla våldsbrott sker av ungdomar mellan 15 och 20 år och att flertalet av brotten är under 

alkoholpåverkan. I vår studie undersöks samband mellan alkoholpåverkan och våld eller 

våldsbrott hos ungdomar mellan 15 och 20 år. Det undersöks om det finns något samband 

eller om det finns andra orsaker till att våld förekommer i samhället. Undersökningen 

genomförs genom en meta-analys, vilket, där databaserna Academic Search Elite samt Eric 

(via CSA) genomsöks. 15 artiklar valdes slutligen ut och det är dessa som resultatet i studien 

grundar sig på. Resultatet i denna studie visar att det finns ett samband mellan 

alkoholpåverkan och våld. Forskarna är oense om hur starkt detta samband är. Flera av 

forskarna visar att det är ett starkt samband mellan alkoholpåverkan och våld och visar att ju 

mer ungdomarna dricker, ju mer våldsamma blir de. I motsats till det finns det forskning som 

inte finner något speciellt samband mellan alkohol och våld. Det är fler orsaker till våld än 

just alkohol och till exempel rökning och svag kontakt med föräldrar har lika stor anknytning 

till våld som alkohol.  

 

Nyckelord: alkohol, alkoholpåverkan, våld, våldsbrott, meta-analys, ungdomar 
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Enligt Finer (2008) sker det mer våld i samhället när människor dricker alkohol. Alkohol är 

en utlösande faktor till våld och 50 procent av våldsbrottsanmälningarna till polisen har ett 

samband med alkohol. Dessa siffror gäller i Sverige och det är inte lika i något annat land, 

vissa länder har större samband mellan alkohol och andra har mindre. Finer (2008) tar även 

upp att våldsamheten i samband med alkoholpåverkan beror på vilken miljö människan 

befinner sig i när alkoholen brukas. Längre tillbaka i tiden var det vanligt att män träffades 

just för att dricka alkohol och utföra våld. Några av dessa traditioner kan fortfarande ligga 

kvar i dagens samhälle eftersom det ofta är när män träffas som det blir våldsamheter och 

slagsmål. Det är vanligare att det blir våldsamheter i samband vid alkoholförtäring vid 

tillfällen där miljön eller festen är rörig eller där människor inte känner varandra väl. Är 

miljön eller festen istället lugn och stillsam är det mindre risk att det ska bli våldsamheter 

(ibid.) 

Relationsvåld
1
 sker i större utsträckning när parterna är påverkade av alkohol, alkohol kan 

göra individer mer benägna att begå en våldshandling eller få någon att våga slå (Finer, 2008). 

Finer (2008) tar även upp vad som kan vara orsaken till att det finns ett samband mellan 

alkohol och våld. De anser att det finns psykologiska, sociala och genetiska förklaringar till 

det sambandet och inte bara dessa orsaker för sig, utan även kombinerade. Med de 

psykologiska orsakerna menas att förståndet ändras och saker missförstås vilket kan leda till 

våld. Med de sociala orsakerna menas att samhället lär ut hur medborgare ska agera när de 

förtär alkohol, vilket kan vara våldsamt. Det kan även vara att människor kan skylla på 

alkoholen när de är våldsamma. Med genetiska förklaringar menar Finer (2008) att vissa 

individer har en genetisk känslighet för alkohol vilket gör att de blir mer aggressiva.  

Även Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland (2010) anser att alkohol är ett stort problem 

och det finns ett samband mellan våld och påverkan av alkohol och andra droger. I 80 procent 

av våldsfallen har drog- eller alkoholpåverkan varit inblandat. Enligt Länsnykterhetsförbundet 

Västra Götaland (2010) skulle våldsbrotten kunna reduceras om alkoholkonsumtionen skulle 

minska. Folkhälsoinstitutet (2010a) skriver att det är en självklarhet att våld och alkohol hör 

samman. Ungefär hälften av alla våldsbrott som sker har inblandning av ungdomar mellan 15 

och 20 år. I de flesta av de fallen så är påverkan av alkohol ett faktum. Alkohol är dessutom 

vanligare förekommande i våldsbrott än narkotika och det kan bero på att människor inte är 

lika uppmärksamma när de är berusade av alkohol. Människor blir inte heller lika rädda för 

sådant som är farligt när de är berusade vilket gör att de oftare hamnar i slagsmål (ibid.).  

Sandström (1996) skriver att alkohol är den drog som mest är förknippat med våldsbrott. 

Sandström (1996) skriver även om en undersökning som Wikström gjort för 

brottsförebyggande rådet, och upptäckte att 70-80 procent av alla våldsbrott är 

alkoholrelaterade. 

Informationen ovan i samband med att alkoholkonsumtionen ökar och att alkohol blir mer och 

mer lättillgängligt (Folkhälsoinstitutet, 2005) anser vi oroar. Dessutom låter 33 procent av alla 

                                                
1 Fysiskt eller psykiskt våld mellan två människor i en relation, ett förhållande. 
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föräldrar i denna undersökning sina barn smaka alkohol med dem i hemmet 

(Folkhälsoinstitutet, 2010c). Enligt Folkhälsoinstitutet (2010b) konsumerar de ungdomar som 

bjuds på alkohol i hemmet mer alkohol än andra ungdomar på fester och liknande. 80 procent 

av Sveriges 17-åringar dricker alkohol och de flesta av dem dricker alkohol i stora mängder 

och ofta enligt Folkhälsoinstitutet (2010b). Detta på grund av att föräldrarna visar att det är 

rätt beteende att konsumera alkohol genom att de låter dem smaka samt att de köper ut till 

ungdomarna (Folkhälsoinstitutet, 2010).  

Sandström (1996)  skriver att ungdomar som befinner sig i tonåren går igenom en period där 

det handlar mycket om deras ego, då de tänker mycket på sig själv och inte så mycket på 

andra. Författaren skriver även att ungdomar lever i nuet och bryr sig inte så mycket om vad 

som har hänt förut eller vad som kommer att hända i framtiden. Sandström (1996)  skriver att 

tonåringar anser att alkohol är viktigt eftersom de vågar göra mer saker när de är påverkade. 

Opåverkade kan de vara rätt osäkra på sig själva och blyga. Alkohol används då som en hjälp 

för att ta sig över sådana svårigheter. Detta kan även vara en risk därför att ungdomarna 

känner att de jämt måste ha den hjälpen med självförtroendet och kan då snabbt blir beroende. 

Tonåringarna utvecklar relativt snabbt tolerans mot alkohol, vilket leder till att tonåringarna 

gång på gång måste dricka mer för att bli lika berusad (ibid.). 

Det finns flera diskussioner i flertalet dagstidningar om våld och vad som är orsaken till våld. 

Många av diskussionerna hänvisar till Peter Gill, som är professor i pedagogik och forskar 

inom ämnet våld. Enligt Lerner (2011) anser Peter Gill att våld är något som en människa lär 

sig och det är inte medfött att vara våldsam. Gill (Lerner, 2011) menar att samhället påverkar 

människorna och lär dem att bli våldsamma. I sporter är det tillåtet att vara aggressiv och 

våldsam men utanför planen eller platsen där sporten utövas är det inte längre ett gott 

beteende och istället olagligt. Enligt Öberg (2008) menar Gill att det ”I Sverige finns en djupt 

rotad våldskultur”. Öberg (2008) skriver att Gill menar att det är mycket som talar för att våld 

är en naturlig sak i samhället. Det är till exempel tillåtet att försvara sig med våld i Sverige 

och det finns till och med kurser i självförsvar. Poliser går öppet med vapen synligt på gatorna 

och det förekommer mycket våld i olika media och böcker. Barn lär sig redan när de är riktigt 

små att se att vissa former av våld i samhället är tillåtet enligt Gill (ibid.). Detta gör det 

väldigt svårt för dem att se gränsen mellan vad som är tillåtet och vad som inte är det och 

därför kan de ta till våld oftare menar Skolverket (2009). Skolverket (2009) skriver även att 

Gill anser att bakomliggande orsaker till våld kan vara till exempel mobbning och 

kränkningar i skolan.  

 

1. Problemformulering 

Under denna rubrik finns syftet med undersökningen, frågeställningar till problemet samt 

definitioner på olika begrepp som vi använder oss av i undersökningen. 

Det står ofta i dagstidningar om hur mycket alkoholen påverkar våldsamheter i samhället och 

det är ofta det är berusade individer som begår brott. Vi anser även att det redan finns mycket 
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forskning om sambandet mellan alkoholpåverkan och våldsbrott hos ungdomar och att det 

inte skulle vara så intressant att göra ännu en. Det var genom dessa tankegångar som vi kom 

fram till vårt syfte samt metod. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad tidigare forskning anser om samband mellan 

våldsbrott och alkoholpåverkan.  

1.2 Frågeställningar 

 Finns det något samband mellan alkoholpåverkan och våldsbrott eller är det andra 

faktorer som utlöser våldsbrott? 

 Vilka faktorer kan förutom alkohol påverka våldet? 

 

2. Meta-analys 

En meta-analys undersöker tidigare forskning inom det ämnet som vill undersökas och 

forskaren undersöker andra undersökningsmetoder istället för att göra en egen undersökning 

(Goodman, 1993). Cohen, Manion och Morrison (2000) beskriver det som ” Meta-analys är 

helt enkelt, en analys av andra analyser.
2
” (s. 220).  

Cohen m.fl. (2000) och även Berglund (1985) beskriver olika modeller eller olika steg att 

använda sig av vid en meta-analys. Vi har valt att i denna meta-analys använda oss av en 

kombination av dessa, vilka inte skiljer sig alltför mycket åt.  

1. Välj inriktning, ämne med analysen 

2. Utforma en problemformulering 

3. Sök efter material passande ämnet i passande databaser 

4. Dela in artiklarna i olika kategorier 

5. Analys samt jämförelse av artiklarna 

6. Presentation av resultat 

Vi har valt att utföra en meta-analys. Vi anser att det redan finns mycket forskning om 

sambandet mellan alkoholpåverkan och våldsbrott hos ungdomar och att det inte skulle vara 

så intressant att göra ännu en. Därför valde vi att ta del av annan forskning för att se vad de 

kommit fram till och skrivit inom detta ämne. Vi ansåg att det skulle vara intressant att se om 

de kommit fram till olika samband mellan komponenterna eller om det är lika i alla 

undersökningar.  

                                                
2 Egen översättning av ”Meta-analysis is, simply, the analysis of other analyses.” (Cohen, Manion & Morrison, 

2000, s. 220). 
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2.1 Definitioner och begrepp 

Här kommer förklaringar på ord som vi använder oss av i undersökningen som kan ha lite 

olika betydelser. 

2.1.1 Samband 

Svenska akademiens ordbok (2011) beskriver samband som bland annat om ett förhållande 

mellan två eller flera företeelser är förenade med varandra, att de har med varandra att göra. 

Det är det den förklaringen vi har till samband i vår undersökning.  

2.1.2 Ungdomar 

Med ungdomar menar vi människor i åldrarna 15-20 år.  

2.1.3 Alkohol  

Alkohol definierar vi som den drog som finns i till exempel vin, öl, sprit och andra 

alkoholhaltiga drycker, etanol.  

2.1.4 Våld eller våldsbrott 

Enligt Nationalencyklopedin (2011) är våldsbrott en ”gemensam benämning på brott som 

innefattar fysiskt våld eller hot om våld mot person, t.ex. mord, dråp, misshandel och 

våldtäkt” (Nationalencyklopedin, 2011, sökord våldsbrott). Det är samma som vi menar med 

våld eller våldsbrott i vår studie, när en människa skadar en annan människa fysiskt. Bortsätt 

från hot om våld. 

2.1.5 Relationsvåld 

Fysiskt eller psykiskt våld mellan två människor i en relation, ett förhållande. 

2.1.6 Sexuellt våld 

Med sexuellt våld menar vi att en människa våldför sig på en annan människa sexuellt. Till 

exempel våldtäkt, men det kan även vara sexuella kränkningar.  

2.2 Sökkriterier  

Kriterierna i denna undersökning är att artiklarna som framkommer i undersökningarna ska 

innefatta alkoholpåverkan och våld. Forskarna ska även ha utfört sin undersökning på 

ungdomar i åldrarna 15 till 20 år samt att undersökningarna ska vara utförda från år 2000 och 

framåt.  
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Med samband mellan alkoholpåverkan och våldsbrott menar vi att vi söker efter forskning 

som behandlar båda dessa frågor gemensamt. Vi vill inte endast finna forskning om att det 

finns ett samband, utan forskning som undersökt om det finns ett samband. Där kan 

forskningen ha funnit olika resultat, forskare kan både ha hittat ett samband eller inte gjort 

det. 

2.3 Utveckling av sökstrategin   

Sökorden som användes i sökningen var: alcohol och violence. Dessa två ord förekom i varje 

sökning eftersom vi ansåg att de var de två viktigaste sökorden i vår undersökning. Vårt mål 

var att få fram kombinationer av alkohol och våld eftersom vi ville undersöka annan forskning 

inom dessa punkter. Eftersom att vi riktade in oss på ungdomar i åldrarna 15 till 20 år valde vi 

även att lägga till adolecents, youth och teenagers. Sökningarna i databaserna såg ut såhär; 

“Alkohol AND violence AND adolescents OR youth OR teenagers” 

Databaserna som genomsöktes med denna kombination var Eric (CSA) och Academic Search 

Elite, de genomsöktes mellan den 2011-03-20 och 2011-04-10.  Dessa två databaser använde 

vi eftersom dessa lämpar sig bäst vid sökning inom pedagogisk forskning. Enligt Dickersin, 

Scherer och Lefebvre (1994) är det viktigt att söka på rätt ord i en databas för att det ska 

resultera i ett bra resultat av sökningen. Det går även att använda sig asteriskstjärna (*) i 

sökningen för att få ut det mesta av orden. Skulle asteriskstjärnan användas vid en sökning 

används stammen av ordet och sedan stjärnan, vilket medför att sökningen sker med olika 

ändelser på ordet. I denna undersökning anser vi inte att det behövs någon sådan eftersom det 

inte finns så många olika ändelser för att rätt resultat ska framkomma.  

Sökningen i Eric (CSA) resulterade i 93 träffar. Abstrakten på dessa artiklar lästes igenom och 

efter det återstod det tre artiklar som lämpade sig till sökkriterierna. Dessa artiklar lästes i sin 

helhet flertalet gånger för att undersöka om de fortfarande lämpade sig till kriterierna.  

Sökningen i Academic Search Elite resulterade i 376 artiklar. Abstrakten lästes igenom på 

samtliga artiklar och det var flertalet som inte lämpade sig till vår undersökning. 27 av dessa 

artiklar ansåg vi hade de kriterier som vi bestämt till forskningen. Dessa 27 artiklar lästes 

igenom, hela artiklarna denna gång och inte bara abstrakten.  

Efter att de 30 artiklar som återstod lästs igenom flertalet gånger av båda oss författade för att 

vi skulle tolka dem lika samt för att vi inte skulle förbise något eller missuppfatta. 15 av dessa 

artiklar lämpade sig till kriterierna vi formulerat och 15 av dessa hade något som gjorde att de 

inte passade dessa kriterier.  

 

2.3.3 Artiklar i urvalet 

Nedan följer de artiklar som är med i urvalet i bokstavsordning efter efternamn på författare.  
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2.3.3 Kategorisering av artiklar 

Alla 15 artiklar lästes igenom och det söktes efter samband och likheter mellan dem. De 

delades in i fem olika kategorier. Detta gjordes för att det enklare skulle gå att jämföra 

artiklarna samt för att de hade olika utgångssätt som gjorde att det gick att dela in dem i 

grupper (Wijk, 2003; Cohen m.fl., 2000). Kategorierna är: alkohol och beteende, alkohol och 

brottslighet, alkohol och relationsvåld, droger och våld samt orsaker till våld.  

2.4 Reliabilitet och validitet 

Cohen m.fl. (2000) menar att det är viktigt med validiteten, giltigheten, i en forskning 

eftersom det inte behövs någon forskning som inte är giltig. I vår forskning är det författarna 

till de forskningar vi tagit del av som står för giltigheten i deras studier och vi kan bara anta 

att de gjort rätt i sina studier. De studier vi tagit del av är peer-reviwed, vilket menas att de är 

vetenskapligt granskade och det borde inte vara några problem med giltighet. Giltigheten i vår 

studie beror på våra tolkningar. Vi har läst artiklarna noggrant och tolkningarna har vi 

granskat flertalet gånger. Detta har vi gjort för att öka giltigheten i vår studie. Eftersom att de 

flesta forskare använt sig av enkätstudier i forskningarna leder det till att de inte i högsta grad 

använt sig av egna tolkningar, vilket gör att det inte blir tolkning på tolkning i vår studie. 

Cohen m.fl. (2000) tar även upp att studien ska kunna generaliseras. I denna studie är det 

studier med från hela världen, de har både funnit olika och lika resultat. Forskarna har olika 

geografiska punkter i världen samt att de har lite olika åldrar på deltagarna vilket gör denna 

undersökning svår att se som generell. Vissa av forskningarna har något tiotal deltagare 

medan andra har tusentals, även detta gör det svårt att generalisera forskningen. Enligt Cohen 

m.fl. (2000) finns det många olika sätt att se validitet på och många av dem har med svar från 

människor och observationer på dessa att göra, vilket inte har mycket att göra med vår 

undersökning.  

“There are three principal types of reliability: stability, equivalence and internal consistency” 

(Cohen m.fl., 2000, sid. 117). Det första “stability” menar Cohen m.fl. (2000) att resultatet i 

studien måste hålla stabilitet. Resultatet bör bli liknande om undersökningen skulle 

genomföras igen. Detta resultat borde hålla sig, så vida inte alla alkohol- eller våldkulturer 

ändras drastiskt. Kulturerna kan ändras under tid och resultatet kan skilja sig om samma 

undersökning genomförs om årtionden eller århundraden. ”Equivalence” menar Cohen m.fl. 

(2000) att undersökningen ska genomföras på samma sätt för alla deltagare i studien. Detta 

stämmer inte överrens med den studie vi gjort eftersom det är olika forskare som gjort 

undersökningar på helt olika sätt, med olika personer och på olika platser. Detta blir en 

felkälla i vår undersökning, men resultatet kan även granskas och användas under de 

förutsättningarna. Den tredje punkten författarna tar upp är ”internal consistency” vilket 
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menas att om deltagarna gör två delar av ett test, ska delarna stämma överrens med varandra 

för att det ska vara tillförlitligt (ibid.) Detta har inte genomförts i de olika forskningarna vi 

tagit del av, de flesta av artiklarna passar in i de kvantitativa forskningarna, det är endast ett 

fåtal som kan representera kvalitativa forskningar. Den studie vi utför är varken en kvalitativ 

eller kvantitativ studie, vilket medför att vi inte kan ta del av och anpassa oss efter alla 

punkter av reliabilitet och validitet.  

 

3 Resultat och analys 

Nedan presenteras det resultatet som uppnåtts genom analys av de 15 artiklarna. Vi delar upp 

dem i de kategorierna som de tillhör och jämför dem inbördes i kategorierna. Under namnet 

på kategorin presenteras vilka artiklar som tillhör kategorin och sedan kommer en kort 

beskrivning av artiklarna och sedan analysen av resultaten. Efter presentationen av resultatet 

under varje kategori följer en tabell där resultatet kortfattat sammanfattas. På så sätt är det 

enklare att få en överblick över hela resultatet. Varje artikel har dessutom tilldelats en siffra 

för att de enkelt ska gå att utskilja dem i tabellen. 

3.1 Alkohol och brottslighet 

1. Felson, R., Salvolainen, J., Aaltonen, M., & Moustgaard, H. (2008a). Is the association 

between alcohol use and delinquency casual or spurious?. Criminology, 46(3), 785-

808.  

2. Richardson, A., & Budd, T. (2003). Young adults, alcohol, crime and disorder. 

Criminal Behaviour & Mental Health, 13(1), 5-16.  

3. Stappenbeck, C.A., & Fromme, K. (2010). Alcohol Use and Perceived Social and 

Emotional Consequences Among Perpetrators of General and Sexual Aggression. 

Journal of Interpersonal Violence, 25(4), 699-715 

Felson, Salvolainen, Aaltonen och Moustgaard (2008a) har gjort en studie i Finland på 15 och 

16 åriga ungdomar där de undersökt om det finns något samband mellan alkohol och 

brottslighet. Detta har forskarna undersökt genom en enkätstudie som slumpvist delades ut till 

55 kommunala skolor i Finland. Felson m.fl. (2008a) finner i sin studie att deltagarna oftare 

var berusade när de genomförde våldsbrott, skadegörelse eller bilstölder jämfört med klotter, 

snatteri eller stjälande från det egna hemmet. Resultatet visar stort samband mellan 

alkoholkonsumtion och våldsamt beteende, ju mer personen dricker ju större blir sambandet. 

Felson m.fl. finner i studien att det oftare är män som begår med brott i samband med alkohol 

och det är även oftare personer som har en sämre ekonomi. Alkoholpåverkade brott sker även 

oftast bland barn som är adopterade eller bor i fosterhem och alkohol är en stor del i de 

brotten som är oplanerade (ibid.).  

I undersökningen som Richardson och Budd (2003) har gjort undersöks relationen mellan 

berusningsdrickande och kriminella samt oordnade beteenden hos engelska ungdomar mellan 

18 och 24 år. Richardson och Budd (2003) fick resultatet att de ungdomar som dricker alkohol 

är nästan tre gånger mer benägna att begå ett brott än de som inte gör det (våldsbrott, 
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skadegörelse eller stöld). För de som blir kraftigt berusade är det fem gånger större risk att 

hamna i slagsmål än för den som dricker måttligt. I studien framkommer det att det är tio 

gånger större risk för män att begå våldsbrott när de är kraftigt berusade än vad det är för 

kvinnor. I denna studie behövs det även utgås från att ungdomarna inte behöver vara elever 

vid tillfället samt att de är lite äldre än den gräns som vi satt på 15 till 20 år (ibid.).  

Stappenbeck och Fromme (2010) gjorde en undersökning på ungdomar där de undersökte 

sambandet mellan alkoholkonsumtion, förväntad aggression i samband med alkohol och 

upplevda dåliga erfarenheter utav våldsbrott. De undersöker ungdomar i åldrarna 17 till 19 år 

och undersökningen genomfördes bland elever i Kanada. Stappenbeck och Fromme (2010) 

finner genom sin undersökning att det oftare sker sexuellt våld än allmänt våld i samband med 

alkoholpåverkan. Allmänt våld är i detta fall allt våld som inte innefattar sexuellt våld. 

Närmare en tredjedel av dem som deltog i denna studie har rapporterat sexuellt våld i 

samband med alkoholpåverkan och det är jämfört med en tiondel som rapporterar allmänt 

våld i samband med alkohol. I denna studie framkommer det att våld i samband med 

alkoholpåverkan leder till att fler människor ångrar sig efteråt än vad de som utför våld när de 

är nyktra gör. Detta visar att det är falskt att alkohol fungerar som en ursäkt för ett våldsamt 

beteende eftersom det är fler som ångrar sig efteråt. Alkoholen dämpar inte ångern vilket 

leder till att det inte är någon bra ursäkt till att vara våldsam. De som utför allmänt våld är mer 

ångerfyllda än de som utför sexuellt våld mot en annan människa enligt denna studie (ibid.).  

Alla tre artiklarna i denna kategori har använt sig av den kvantitativa metoden och delat ut 

enkäter, någon undersökning har postenkät och någon webbenkät. I artikeln där Strappenbeck 

och Fromme (2010) är författare delade de ut 30 dollar till varje deltagare om de deltog och 

fullföljde undersökningen, de andra två hade inga lockmedel till sin undersökning. Detta kan 

ha påverkat undersökningens deltagande eftersom vi anser att det lockar mer att vara med i en 

undersökning om ungdomarna får pengar. Denna studie hade däremot 4022 deltagare från 

början, men vid undersökningens slut var det 2941 som fullföljt studien och fick sin belöning, 

vilket leder till en svarsfrekvens på 73 procent. Undersökningen som Felson m.fl. (2008a) 

gjort hade 5142 deltagare från början och dess bortfall var 15 procent vilket gjorde att deras 

slutresultat landade på 4370 deltagare. Richardson och Budds (2003) studie gjordes på en 

redan befintlig studie och de använde sig inte av alla deltagare i den studien vilket gör det 

svårt att beräkna bortfallet och svarsfrekvensen.  

 

Tabell 1 

 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 

Land Finland England Kanada 

Urval 5142 - 4022 

Bortfall 772 - 1081 

Åldersgrupp   15 - 16 år 18 - 24 år 17 - 19 år 

Metod Enkätundersökning Enkätundersökning Enkätundersökning 
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Undersökningsidé Samband mellan alkohol 

och brottslighet 

Relationen mellan 

alkoholdrickande 

och kriminella samt 

oordnade beteenden 

Sambandet mellan 

alkoholkonsumtion, 

förväntad aggression 

i samband med 

alkohol och 

upplevda dåliga 

erfarenheter utav 

våldsbrott 

 

3.2 Orsaker till våld 

1. Frederiksen, M., Helweg-Larsen, K., & Larsen, H. (2008). Self-reported violence 

amongst adolescents in Denmark: is alcohol a serious risk factor?. Acta Paediatrica, 

97(5), 636-640. 

2. Mattila, V., Parkkari, J., Lintonen, T., Kannus, P., & Rimpelä, A. (2005). Occurrence 

of violence and violence‐related injuries among 12–18 year‐old Finns. Scandinavian 

Journal of Public Health, 33(4), 307-313. 

3. Reid, R. J., Garcia-Reid, P., Klein, E., & McDougall, A. (2008). Violence-Related 

Behaviors Among Dominican Adolescents: Examining the Influence of Alcohol and 

Marijuana Use. Journal of Ethnicity in Substance Abuse, 7(4), 404-427.  

4. Shepherd, J. P., Sutherland, I. I., & Newcombe, R. G. (2006). Relations between 

alcohol, violence and victimization in adolescence. Journal of Adolescence, 29(4), 

539-553. 

5. Tryggvesson, K. (2004). The ambiguous excuse: attributing violence to intoxication--

young Swedes about the excuse value of alcohol. Contemporary Drug Problems, 

31(2), 231-261. 

Fredriksen, Helweg-Larsen och Larsen (2008) undersöker hur ungdomar exponeras för våld 

på fritiden. Där undersöks det vad som orsakar våld och om det finns något samband mellan 

våld och alkoholkonsumtion. Det är en enkätundersökning som gjorts på 6203 danska 

studenter mellan 15 och 16 år. Fredriksens m.fl. (2008) studie visar att ungefär hälften av 

ungdomarna konsumerar alkohol en dag i veckan och några få konsumerar alkohol dagligen. 

Författarna finner inget starkt samband mellan alkohol och våld, varken i hemmet eller 

utanför hemmet men främst inte i hemmet. Unga kvinnor blev ofta misshandlade i hemmet 

och av någon familjemedlem medan de unga männen mest hamnade i slagsmål utanför 

hemmet. Forskarna visar att det inte bara är alkohol som har inverkan på utsatthet för våld, 

utan det är även massa andra orsaker. Dessa orsaker är bland annat daglig användning av 

alkohol, rökning och svagt förhållande med föräldrarna. De har inte funnit att endast 

alkoholkonsumtionen leder till ökat våld utan att det är flera faktorer som spelar in (ibid.).  

Mattila, Parkkari, Lintonen, Kannus och Rimpelä (2005) har gjort en enkätundersökning på 

finska elever mellan tolv och 18 år. 8135 deltog i undersökningen där de granskade 

förekomsten av våld hos ungdomarna, hur gravt våld som användes samt om det finns något 

samband mellan alkohol och våld. Författarna upptäckte att det oftare är män som strider med 
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varandra och att kvinnor blir oftare slagna. 45 procent av alla våldsbrott var alkoholrelaterade 

enligt deltagarna. Att alkoholrelaterade våldshändelser ökar med åldern är ett resultat som 

författarna finner och att de som är 18 år eller äldre begår oftare våldsbrott som är 

alkoholrelaterade än de som är yngre. Forskarna finner även att våld sker oftast på fritiden 

eller i hemmet och inte på skolan (ibid.).  

Reid, Garcia-Reid, Klein och McDougall (2008) undersöker vad som utlöser våld hos 

ungdomar från Dominikanska republiken mellan 14 och 18 år. Även denna studie var en 

enkätundersökning och det var 155 ungdomar som medverkade. Forskarna använder sig att en 

befintlig forskning i sin undersökning och i den befintliga forskningen var det 648 

respondenter. Forskarna ville endast ha med de som var från Dominikanska republiken och 

därför blev det 155 individer. På grund av detta blir det även svårt att utmäta bortfallet på 

denna studie. Reid m.fl. (2008) presenterar resultatet att alkohol ökar våldsbeteendet. 

Alkoholanvändning ökar våldet, ju mer alkoholen ökar, ju mer ökar våldsamheten. Studien 

visar även att det är större risk för ett våldsamt beteende ju yngre alkoholdebut personen har. 

Resultatet i denna undersökning kan inte räknas som genomsnittligt eftersom den har 155 

medverkare. Detta resultat gäller på just den gruppen i det landet som studien undersöktes på 

eftersom det är ett väldigt litet antal deltagare (ibid.).  

Shepherd, Sutherland och Newcombe (2006) jämför i sin undersökning om det finns ett 

samband mellan utsatthet för våld i samband med alkohol och våldsamt beteende och 

alkoholkonsumtion. Detta undersöker forskarna på 4187 engelska elever mellan elva och 16 

år. Forskarna fick resultatet att alkoholkonsumtionen ökade med åldern men 

misshandel/slagsmål minskade med åldern. I genomsnitt har två procent av ungdomar en risk 

att hamna i slagsmål samtidigt som de är påverkade av alkohol enligt forskarnas uträkningar 

från ungdomarnas svar. Sju procent har risk att slå en annan person när de är påverkade och 

tre procent har en risk att bli slagna när de är påverkade. Samma siffror för om ungdomarna är 

starkt berusade av alkohol är två procent att hamna i slagsmål, sju procent risk att utdela slag 

på en människa och fyra procent risk att bli slagen (ibid.). 

Tryggvesson (2004) har, i jämförelse med annan forskning i denna kategori, inte gjort en 

enkätstudie utan denna forskare har gjort fokussamtal med ungdomar istället. Studien 

undersöker hur ungdomars attityder och erfarenheter är kring alkohol och våld, det fokuseras 

på om alkohol är en orsak till ett våldsamt beteende. Forskaren genomförde studien på 47 

svenska elever mellan 18 och 20 år i åtta olika fokusgrupper. Tryggvesson (2004) finner med 

sin studie att våld i samhället kan bero på våldet i media, spel eller filmer, inkomstskillnader, 

klasskillnader eller genom att straffet för våld i samhället inte är tillräckligt högt. Det kan bli 

våld på skolgården på grund av att någon till exempel retas och detta blir då nyktert våld 

eftersom det inte är tillåtet med alkohol i skolorna. Ungdomarna menar i denna studie att en 

typ av våld är det som sker på skolgården, vilket blir nyktert våld, och en annan typ av våld är 

det som sker på fritiden, på ett uteställe eller en bar. Då uppkommer våldet ofta på grund av 

alkoholpåverkan menar ungdomarna. Detta sker enligt deltagarna ofta för att personerna vill 

rädda sitt rykte på något sätt. Våldsamheter hos människorna börjar ofta på grund av en knuff 

eller en spilld drink. Ungdomarna i studien tror absolut att alkohol påverkar våldsamheten. 
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Alkohol uppkom in fort i diskussionen om våld även om alkohol inte var med som en punkt i 

början av samtalet. Deltagarna tror att människor vågar göra mer när de är påverkade av 

alkohol och att de gör saker som de vanligtvis inte vågar eller brukar göra. Deltagarna tror 

inte heller att människor tänker på konsekvenserna vilket gör att det kan bli mer våldsamheter. 

Människor kan enligt dessa ungdomar ta till våld för att imponera på det andra könet eller för 

att någon stöter på någon annans partner. Flertalet deltagare anser att ett stort antal individer 

använder alkohol som ursäkt till våld. 

Dessa undersökningar har alla använt sig av enkäter som metod förutom Tryggvesson (2004) 

som använde sig av fokusgrupper. Studien som Fredriksen m.fl. (2008) utfört visar att det är 

många ungdomar som dricker alkohol. Författarna finner ingen stark koppling mellan 

alkoholpåverkan och våld, de finner att det finns kopplingar men det är lika mycket andra 

faktorer som spelar in i våldet hos ungdomar. Mattila m.fl. (2005) däremot har funnit att 

närmare hälften av alla våldsbrott är alkoholrelaterade. Detta visar en starkare koppling än 

den som Fredrikson m.fl. (2008) funnit. Reid m.fl.(2008) har även dem funnit att våldsbrott är 

alkoholrelaterade och att deltagarna blir mer våldsamma ju mer de dricker. Reid m.fl.(2008) 

fann även i sin undersökning att ett våldsamt beteende kan expandera vid yngre alkoholdebut. 

Detta kan jämföras med resultatet som Mattila m.fl. (2005) fann, att de äldre ungdomarna var 

med våldsbenägna vid alkoholpåverkan än de yngre. Shepherd m.fl. (2006) finner däremot att 

alkoholbruket ökar med åldern samt att våldet minskar med åldern. Detta både säger emot och 

håller med om vad tidigare forskare påstått. Samtidigt är det samband som Shepherd m.fl. 

(2006) upptäcker mellan alkoholpåverkan och våldsbrott inte lika stort som det som Mattila 

m.fl. (2005) samt Reid m.fl.(2008) finner. Tryggvesson (2004) menar även att resultatet 

mellan dessa komponenter är stort och att deltagarna i studien fort kommer in på sambandet 

mellan dessa.  

Tabell 2 

 Artikel 1 

 

Artikel 2 Artikel 3 

Land Danmark Finland Dominanska 

republiken 

Urval 7241  10 833 155 

Bortfall 1038 2698 - 

Åldersgrupp  15-16 år 12-18 år 14-18 år 

Metod Enkätundersökning Enkätundersökning Enkätundersökning 

Undersökningsidé Hur ungdomar 

exponeras för våld på 

fritiden samt om det 

finns samband mellan 

alkohol och våld. 

Förekomsten av 

våld hos 

ungdomarna, hur 

gravt våld som 

användes samt om 

det finns något 

samband mellan 

alkohol och våld. 

Vad som utlöser 

våld hos ungdomar. 
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Forts. Artikel 4  

 

Artikel 5 

Land England Sverige 

Urval 7022 47 

Bortfall 2835 - 

Åldersgrupp  11-16 år 18-20 år 

Metod Enkätundersökning Foukusgrupper 

Undersökningsidé Jämför om det finns 

ett samband mellan 

utsatthet för våld i 

samband med 

alkohol och våldsamt 

beteende och 

alkoholkonsumtion. 

Undersöker hur 

ungdomars 

attityder och 

erfarenheter är 

kring alkohol 

och våld, det 

fokuseras på om 

alkohol är en 

orsak till ett 

våldsamt 

beteende. 

 

3.3 Alkohol och relationsvåld 

1. Buzy, W., McDonald, R., Jouriles, E. N., Swank, P. R., Rosenfield, D., Shimek, J. S., 

& Corbitt-Shindler, D. (2004). Adolescent Girls' Alcohol Use as a Risk Factor for 

Relationship Violence. Journal of Research on Adolescence (Blackwell Publishing 

Limited), 14(4), 449-470.  

2. Roudsari, B. S., Leahy, M. M., Walters, S. T. (2009). Correlates of Dating Violence 

among Male and Female Heavy-Drinking College Students. Journal of Interpersonal 

Violence, 24(11), 1892-1905 

Buzy, McDonald, Jouriles, Swank, Rosenfield, Shimek och Corbitt-Shindler (2004) har 

undersökt en longitudinell studie där de undersöker unga kvinnors erfarenheter om 

alkoholrelaterat våld. Forskarna har valt att inrikta sig på unga kvinnor vilka är i ett 

förhållande för att de i denna studie ska kunna undersöka relationsvåld bland kvinnorna. 

Därför har de valt ut kvinnor i åldrarna 15 till 17 från den befintliga undersökningen och de 

som ingår i ett förhållande samt har besvarat de frågorna som behövs till forskningen. Efter 

det urvalet återstod det 106 av 189 kvinnor, men detta går ej att beräkna som bortfall eftersom 

det är bortvalt av forskarna själva. Undersökningen var en enkätstudie som genomfördes i 

England. Buzy m.fl. (2004) rapporterar att påverkan av alkohol var en stor risk för en fysisk 

utsatthet. Sexuella och fysiska trakasserier uppkommer även oftare vid alkoholpåverkan hos 

de unga kvinnorna. Ökad användning av alkohol ledde till en ökad utsatthet, mer sexuella- 

och fysiska trakasserier (ibid.).  
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Roudsari, Leahy och Walters, (2009) har gjort en undersökning bland elever i USA. Där 

undersöker forskarna vad elever mellan 18 och 20 år anser vara det som utlöser relationsvåld. 

Även denna studie är en del av en befintlig studie, vilket gör det svårt att beräkna bortfall. 

Syftet med studien är att undersöka unga individer som dricker alkohol mycket och ofta för att 

se om det påverkar det våldsamma beteendet hos dem. Undersökningen genomfördes på 280 

personer. Roudsari m.fl. (2009) presenterade resultatet att 75 procent av de kvinnliga 

studenterna som uppfattades som offer rapporterade att deras partner varit påverkad av 

alkohol vid psykisk misshandel. 58 procent av de manliga deltagarna rapporterade samma 

svar. Bland gärningsmännen rapporterar 75 procent av de kvinnliga deltagarna att de varit 

påverkade vid psykisk misshandel och även samma siffra på när partnern varit påverkad. 58 

procent av de manliga deltagarna som pekas ut som gärningsmän har varit alkoholpåverkade 

vid psykisk misshandel och 55 procent har haft en partner som varit påverkad vid samma 

tillfälle. När det gäller fysisk misshandel mot sin partner rapporterar de manliga deltagarna att 

både de och partnern varit påverkade av alkohol vid misshandelstillfällen. För kvinnor var de 

själva påverkade av alkohol vid 18 procent av händelserna och deras partner var påverkade 

vid 27 procent av tillfällena (ibid.).  

Båda artiklarna i denna studie använder sig av enkäter som undersökningsmetod. Buzy m.fl. 

(2004) finner bland deltagarna att alkohol påverkar fysisk utsatthet och att alkoholmängden 

påverkar våldet i stort. Roudsari m.fl. (2009) finner även dem att alkohol påverkar fysisk 

utsatthet och att det inte endast är den som utför våldet som är påverkade utan även den som 

tar emot eller slår emot.  

Tabell 3 

 Artikel 1 Artikel 2 

 

Land England USA 

Urval 106 280 

Bortfall - - 

Åldersgrupp 15-17 18-20 år 

Metod Enkätundersökning Enkätundersökning 

Undersökningsidé Undersöker unga kvinnors 

erfarenheter om 

alkoholrelaterat våld. De riktar 

in sig på kvinnor i ett 

förhållande. 

Undersöker vad 

som utlöser 

relationsvåld. 

 

3.4 Alkohol och beteende 

1. Bonomo, Y., Coffey, C., Wolfe, R., Lynskey, M., Bowes, G., & Patton, G. (2001). 

Adverse outcomes of alcohol use in adolescents. Addiction, 96(10), 1485-1496. 

2. Resko, S. M., Walton, M. A., Bingham, C., Shope, J. T., Zimmerman, M., Chermack, 

S. T., & ... Cunningham, R. M. (2010). Alcohol Availability and Violence among 
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Inner-City Adolescents: A Multi-Level Analysis of the Role of Alcohol Outlet 

Density. American Journal of Community Psychology, 46(3/4), 253-262.  

3. Felson, R.B., Teasdale, B., & Burchfield, K.B. (2008b). The Influence of Being under 

the Influence. Journal of Research in Crime & Delinquency, 45(2), 119-141.  

4. Wells, S. (2006). Differences in predictors of alcohol-related aggression and non-

alcohol-related violent perpetration: An exploratory analysis in a sample of young 

adult drinkers. Contemporary Drug Problems, 33(4), 563-583 

Bonomo, Coffey, Wolfe, Lynskey, Bowes och Patton (2001) jämför i sin undersökning olika 

beteenden som uppkommer hos individer vid påverkan av alkohol. Undersökningen 

genomfördes genom en enkätundersökning i Australien bland ungdomar i 16-17 års ålder. 

Enligt Bonomo m.fl. (2001) hade 460 av 658 deltagare brukat alkohol det senaste året. Av de 

som brukat alkohol var 42 procent 17 år eller äldre och 54 procent av dem var kvinnor. 34 av 

de 460 drack alkohol tre eller fler dagar i veckan innan undersökningen. 139 drack i 

genomsnitt fem drinkar eller mer per alkoholtillfälle, vilket räknas som stark 

alkoholberusning. 77 av de 460 hade varit med om en olycka i samband med drickandet. Det 

är oftare män som är med om olyckor än kvinnor i samband med alkohol. Flertalet ungdomar 

som har sexuell kontakt med andra ungdomar är påverkade av alkohol vid tillfället, vilket ofta 

leder till ånger dagen efter. Detta visar att det är mer risk för våld i samband med alkohol, fler 

blir skadade och gör saker som de ångrar dagen efter (ibid.).  

Resko, Walton, Bingham, Shope, Zimmerman, Chermack och Cunningham (2010) 

undersöker om alkoholtillgången hos ungdomar har något samband med våldsbrotten i 

samhället. Det som undersöks är det beteendet som ungdomarna får genom alkohol och om 

det är ett våldsamt beteende. Författaren undersöker även om det beteendet forskningen 

resulterar i skiljer sig om ungdomarna är lätt berusade gentemot kraftigt berusade. 

Undersökningen utfördes på 1050 ungdomar i USA som var mellan 14 och 18 år. 

Undersökningen genomfördes på ett traumacenter för alkoholism genom en sorts enkätstudie. 

Resko m.fl. (2010) använde sig av en dator som läser frågorna till deltagarna för att även de 

som inte är läskunniga ska kunna delta i undersökningen. Författaren påträffar att där det finns 

mer alkohol, och att alkoholen är mer lättillgänglig till exempel där det är fler affärer, där är 

det mer våldsbrott. Tre fjärdedelar av deltagarna rapporterade till författarna att de varit 

våldsamma mot någon i deras närhet. De personer som var yngre, hade afrikansk-amerikanskt 

ursprung och de som drack mest hade störst risk att begå ett våldsbrott. Kön spelar inte någon 

roll i denna fråga utan resultatet är liknande för båda könen (ibid.).  

Felson, Teasdale och Burchfield (2008b) undersöker sambandet mellan berusning, 

alkoholmissbruk och ett våldsamt beteende hos 2408 elever i åldrarna 14 till 18 år. Forskarna 

i denna studie har använt sig av befintlig studie för att komma fram till sitt resultat. 

Författarna i den studien har använt sig av enkätmaterial som gjorts på högstadie- och 

gymnasieskolor i USA. Forskarna har därefter valt ut dem som fyllt i att de visat ett våldsamt 

beteende i enkäten, därför blir detta urval svårt att se bortfallet på. Resultatet som författarna 

funnit med sin studie visar att 18 procent av alla ungdomar i studien har rapporterat att de 

någon gång varit med om en våldsam händelse det senaste året. Av dem är det två procent 
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som har varit påverkade av alkohol samt 16 procent som varit nykter vid händelsen. Vilket 

enligt forskarna visar att det är falskt att det oftare är våld vid alkoholpåverkan. Men studierna 

visar att de som dricker i andra fall oftare är benägna att slå när de är nyktra än de som aldrig 

dricker. De ungdomar som är våldsbenägna blir ännu mer aggressiva när de är påverkade av 

alkohol. Äldre ungdomar begår även fler brott i samband med alkoholpåverkan än de som är 

yngre. Felson m.fl. (2008b) menar att etniciteten kan påverka om ungdomar dricker alkohol 

vid en våldsam händelse. Forskarna finner även i sin undersökning att: 

”…that Blacks are much less likely than Whites to be drinking during a violent incident, 

controlling for race differences in chronic drinking. The odds of a Black adolescent 

drinking during a violent incident is .42 times as high as for a White adolescent.” (Felson 

m.fl., 2008b, sid. 134)   

Wells (2006) undersöker hur beteendet ändrar sig hos ungdomar vid påverkan av alkohol. 

Forskaren undersöker även samband mellan beteendet och våldsamhet hos ungdomarna som 

är mellan 17 och 21 år och bor i USA. Även denna studie är en enkätstudie och är inriktad på 

ungdomar som har rapporterat att de dricker alkohol och har brukat alkohol någon gång det 

senaste året. Av de 691 personer som ingick i denna studie rapporterade 31 procent att de 

visat aggression eller slagit en annan människa när de druckit alkohol, men endast när de varit 

påverkade av alkohol och inte när de varit nyktra.  Åtta procent har slagit en människa eller 

visat aggression när de varit nyktra. Tio procent av personerna i denna studie har hamnat i 

slagsmål och aggression både när de varit påverkade av alkohol och när de inte varit det. 

Forskarna har även funnit en svag tendens till att de ungdomar som går på high school har ett 

större samband mellan alkoholpåverkan och våld än de som studerar på collage (ibid.).  

Metoden som alla författare i denna kategori är enkäter. Bonomo m.fl. (2001) menar att våldet 

ökar vid alkoholpåverkan samt att det oftast är män som är inblandade i våldsamhet eller 

olyckor vid alkoholpåverkan. Även Resko m.fl. (2010) finner att alkohol påverkar våldet 

negativt och även att det blir mer våldsamheter där alkoholen är mer lättillgänglig. Felson 

m.fl. (2008b) går emot de tidigare forskarna i denna kategori och finner att sambandet mellan 

alkoholpåverkan och våld inte är stort. De flesta av deltagarna i studien var nyktra vid 

våldstillfället. Det finns dock ändå ett samband mellan alkohol och våld, det är att de som 

någonsin brukat alkohol är mer våldsamma än de som aldrig gjort det. Även Wells (2006) 

finner att alkohol inte är en dominerande orsak till våldsamhet. Det finns ett samband men det 

är vid 30 procent av fallen som alkohol påverkar vid våldsituationer, vilket är mindre än 

hälften.  

Tabell 4 

 Artikel 1 Artikel 2 

 

Land Australien USA 

Urval 796 1050 

Bortfall 138 Framkommer ej 

Åldersgrupp  16-17 år 14 -18 år 
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Metod Enkätundersökning Enkätundersökning 

Undersökningsidé Jämför olika beteenden 

som uppkommer hos 

individer vid påverkan av 

alkohol. 

Undersöker om 

alkoholtillgången hos 

ungdomar har något 

samband med våldsbrotten 

i samhället. 

 

 

Forts. Artikel 3 Artikel 4 

 

Land USA USA 

Urval 2408 911 

Bortfall - 220 

Åldersgrupp  14-18  år 17-21 år 

Metod Enkätundersökning Enkätundersökning 

Undersökningsidé Undersöker sambandet 

mellan berusning, 

alkoholmissbruk och ett 

våldsamt beteende. 

Undersöker hur beteendet 

ändrar sig hos ungdomar 

vid påverkan av alkohol. 

 

3.5 Droger och våld 

1. Vermeiren, R., Schwab-Stone, M., Leckman, P. E., Ruchkin, V., & Deboutte, D. 

(2003). Violence Exposure and Substance Use in Adolescents: Findings From Three 

Countries. Pediatrics, 111(3), 535-540.  

Vermeiren, Schwab-Stone, Leckman, Ruchkin och Deboutte (2003) undersöker sambandet 

mellan gatuvåld och droger. Droger innefattar i detta fall allt från cigaretter till tunga droger 

och även alkohol. Forskarna har utfört undersökningen på ungdomar i åldern 14 till 17 år som 

är boende i Belgien, Ryssland och Connecticut. Det är en enkätundersökning bland 3380 

ungdomar. Även denna studie är en del av en tidigare befintlig studie, vilket gör att bortfallet 

inte går att beräkna. Vermeiren m.fl. (2003) påträffar att våldshandlingar inträffar i samma 

omfattning i de olika länderna. Alkoholbruket är något högre i Belgien och USA än vad det är 

i Ryssland bland dessa ungdomar. Det är fler ungdomar som har varit alkoholpåverkad och 

blivit vittnen till våld än som inte varit i kontakt med några våldsamheter alls. De flesta 

ungdomar i denna studie har även varit i närheten av våld mer än två gånger, cirka 33 procent. 

Ungefär 25 procent har bevittnat våld en till två gånger. 37 procent har blivit utsatt för våld 

när de varit påverkade av alkohol jämfört med 20 procent som inte varit det. Enligt Vermeiren 

m.fl. (2003) är alkohol den drogen som är mest förknippad med våldsbrott, de andra drogerna 

har inte lika stor påverkan på våldet.  
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Tabell 5 

 Artikel 1 

 

Land Belgien, Ryssland och  Connecticut, USA. 

Urval 3380 

Bortfall - 

Åldersgrupp  14-17 år 

Metod Enkätundersökning 

Undersökningsidé Undersöker sambandet mellan gatuvåld och 

droger. 

 

4 Diskussion 

Nedan följer en diskussion om metoden vi använt samt om resultatet som vi analyserat fram. 

4.1 Metoddiskussion 

Det fanns inte mycket information om just meta-analys, det är inte en vanlig metod inom 

forskning och används inte ofta. Vi anser att det var en bra metod till den studie som vi ville 

göra. Vi är intresserade av att se om det finns något samband mellan alkohol och våld och när 

vi sökte på det i databaserna så hittade vi en stor mängd forskning om samband mellan dessa 

komponenter. Därför ansåg vi inte att det behövdes ännu en forskning om dessa samband. Vi 

fann metoden meta-analys där tidigare forskning undersöks och analyseras och fastnade för 

metoden. Vi använde oss av Wijks (2003) avhandling, eftersom författaren använt sig av 

denna metod. Vi granskade hur Wijk (2003) gått till väga med sin forskning samt sökte upp 

författarens referenser på punkterna om metoden, meta-analys. Detta användes som grund till 

vår forskning men följdes inte heller till punkt och pricka utan mer som en mall. Steg-

mallarna som Cohen m.fl. (2000) beskrev använde vi även som en slags mall och även den 

modell Berglund (1985) använde sig av. Utifrån dessa gjorde vi en egen mall som vi utgick 

ifrån. Vi ville undersöka vad forskare finner för samband för samband mellan 

alkoholpåverkan och våld och om detta samband existerar. Detta anser vi lämpar sig bäst i 

textform samt med tabeller som gör det enkelt för läsaren att följa resultatet.  

När vi genomförde vår metod var det svårt att tro att det endast skulle återstå 15 artiklar i 

slutet. Totalt hade vi 486 artiklar från början, vilka vi läste igenom abstrakten på för att se 

vilka som passade till vår undersökning. Det var många av artiklarna som inte handlade om 

samband mellan alkoholpåverkan och våld, utan de hade andra inriktningar eller inte de 

åldersgrupper som vi valt att rikta in oss på. Det blev en hel del att läsa men det blev ändå bra 

till slut och vi fann i högsta grad bra artiklar som passade in på studien som vi ville 

genomföra.  
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Det vi kunde gjort annorlunda är att ha använt oss av andra sökord i vår sökning. Detta kunde 

ha gjort att vi fick andra artiklar som resultat. Vi hade även kunnat inrikta oss på att ta artiklar 

från närliggande länder, som att vi inriktade oss på Norden eller Europa. Istället valde vi att 

använda oss av artiklar från hela världen för att få ett större utbud och för att se hur olika 

alkoholkulturer skiljer sig. Enligt Finer (2008) ökar våld i samhället när människor dricker 

och har alkohol lättillgängligt. I Sverige är ungefär hälften av våldsbrotten alkoholrelaterade 

och vi ansåg att det skulle vara intressant att se hur det skiljer sig mot länder som inte har 

monopol på alkohol som det finns i Sverige.  

De flesta av de undersökningarna som ingått i vår studie är enkätundersökningar, men det 

finns även någon undersökning som använt sig av andra metoder. Vi hade kunnat använda oss 

av endast de med enkäter som metod, men vi ville reflektera över hur det kan skilja mellan de 

olika metoderna. I en enkätundersökning blir det inte lika mycket tankar från deltagarna på 

samma sätt som det blir i en intervju till exempel.  

Vi är medvetna om att vi tänjt lite på åldersgränserna i vår undersökning. Vi valde 15-20 år 

eftersom vi anser att alkoholdebuten förekommer ungefär i de åldrarna. När sökningen av 

artiklarna genomfördes fann vi att andra forskare även undersökt yngre ungdomar, ändå från 

13 år och vi ansåg att det kan vara viktigt att ta med. Det förekommen även någon forskning 

där ungdomarna är något äldre än den övre gränsen på 20 år. Dessa valde vi att ha med 

eftersom att de var bra forskning som lämpade sig till vår forskning och våra kriterier förutom 

just den punkten. Vi tyckte inte att forskningen skulle påverkas av detta undantag eftersom det 

ändå är ungdomar mellan 15 och 20 år med i forskningen och för att det inte var någon stor 

åldersskillnad.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

Nedan följer en diskussion om resultatet i denna studie. Även resultatdiskussionen är indelad 

efter de olika kategorierna i texten. 

4.2.1 Alkohol och brottslighet 

I kategorin alkohol och brottslighet har alla författare använt sig av enkäter som metod. 

Felson m.fl. (2008a) visar att det är ett stort samband mellan alkoholkonsumtion och våldsamt 

beteende, ju mer en person dricker ju större blir sambandet. Richardson och Budd (2003) 

upptäckte att de ungdomar som dricker alkohol är nästan tre gånger mer benägna att begå ett 

brott än de som inte gör det. För de som blir kraftigt berusade är det fem gånger större risk att 

hamna i slagsmål än för den som dricker måttligt.  

Båda dessa artiklar visar att det finns ett samband mellan alkohol och våldsbrott. Det är mest 

våldsbrott som sker i samband med alkohol jämfört med annan brottslighet. Men dessa 

artiklar visar även att det sker mer våldsbrott hos unga män än vad det gör hos unga kvinnor. 

Felson m.fl. (2008a) samt Richardson och Budd (2003) finner att våldsbrotten ökar med 

alkoholkonsumtionen. Ju mer en person dricker desto mer våldsam blir den. Den tredje 
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artikeln i denna kategori visar att det sker mer sexuellt våld i samband med alkohol än 

slagsmål (Stappenbeck och Fromme, 2010). Att denna artikel skiljer sig mot de andra två kan 

ha att göra med att de utspelar sig i Europa medan den som Stappenbeck och Fromme (2010) 

gjort är undersökt i Nordamerika. Detta på grund av att det är olika kulturer i landet och det 

kan även skilja på alkoholkulturen. Skillnaden kan även bero på att det i vissa länder finns 

monopol på handel av alkohol. Alkoholen blir inte lika lättillgänglig om det endast är en plats 

där det säljs alkohol. Utöver det kan det bero på att Stappenbeck och Fromme (2010) är mer 

inriktade på sexuellt våld i sin undersökning och de andra två undersökningarna riktar in sig 

mer på vilka brottsligheter som kan ske/sker vid alkoholpåverkan.  

4.2.2 Orsaker till våld 

Även i kategorin orsaker till våld finner de flesta författare att alkoholpåverkan har ett 

samband med våld och våldsbrott. Det är endast Fredriksen m.fl. (2008) som i sin 

undersökning inte funnit något speciellt samband mellan alkoholpåverkan och våld. Forskarna 

har upptäckt att alkohol kan påverka men inte att det endast är alkohol som gör en människa 

våldsam utan det är väldigt många fler faktorer som spelar in. Att de inte fått liknande resultat 

som de andra studierna kan ha att göra med att det är danska ungdomar mellan 15 och 16 år 

och att de inte kommit till åldern där de börjat konsumera alkohol än, eller åtminstone inte 

konsumerar i stora mängder. De andra undersökningarna i denna kategori som är gjorde i 

Norden är ungdomarna lite äldre än i just denna studie. Den undersökningen som är gjord på 

Dominikanska republiken och som även den har funnit ett samband mellan alkoholpåverkan 

och våld har även den studien yngre deltagare (Reid m.fl., 2008), men alkoholkulturen kan 

skilja mycket mellan olika världsdelar, länder och kulturer (Finer, 2008). Vilket kan vara 

orsaken till att forskarna finner ett liknande resultat som äldre deltagare i andra studier. Detta 

kan även vara orsak till att undersökningen som Shepherd m.fl. (2006) gjort även har ett 

samband mellan alkoholpåverkan och våld trots att deras deltagare är ännu yngre.  

Mattila m.fl. (2005) har funnit att alkoholrelaterade våldsbrott ökar med åldern och det 

stämmer överrens med tankarna ovan att det är mer alkoholrelaterade brott hos de äldre 

deltagarna. Både studien som Mattila m.fl (2005) gjort samt den som Fredriksen m.fl. (2008) 

utformat har påträffat att våld sker på fritiden och inte på skolan. Våld sker ofta i hemmet 

eller på andra uteställen. Detta samband som Fredriksen m.fl. (2008) påpekar kan visa att 

våldet är på grund av alkohol. Detta likasom Tryggvesson (2004) skriver att i skolan finns 

förhoppningsvis ingen alkohol men som dessvärre kan finnas i hemmen och på uteställen.  

Den studien som Reid m.fl. (2008) och den som Tryggvesson (2004) utfört har dessutom 

under 200 deltagare i varje undersökning, jämfört med de andra som har flera tusen, detta gör 

att dessa undersökningar inte blir generella och kan inte riktigt jämföras med resten av 

världen, landet eller dylikt. Detta kan endast visa resultat för just de grupperna som de 

undersökt eftersom det är ett litet deltagande.  
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4.2.3 Alkohol och relationsvåld 

Roudsari m.fl. (2009), som utförde en studie som hamnade i kategorin alkohol och 

relationsvåld, finner att både kvinnor och män slår sin partner oftare när de är påverkade av 

alkohol. De finner även att ungdomar i ett förhållande som utsätts som offer oftast är 

påverkade vid misshandeln. Detta är både vid psykisk samt fysisk misshandel, dock påstår 

kvinnor mer att de inte är lika påverkade av alkohol som männen vid fysisk misshandel. Vid 

psykisk misshandel är kvinnor oftare än männen påverkade av alkohol vid tillfället (ibid.). 

Även Buzy m.fl. (2004) finner resultatet att alkoholpåverkan ökar risken för misshandel, 

sexuellt våld samt trakasserier. Detta är bland kvinnliga deltagare och resultatet de finner 

stämmer bra överrens med det som Roudsari m.fl. (2009) finner. Detta trots att det skiljer 

geografiskt mellan undersökningarna samt att det skiljer lite i åldrarna i dessa studier.  

4.2.4 Alkohol och beteende 

I kategorin alkohol och beteende skriver Felson m.fl. (2008b) att äldre ungdomar begår med 

brott i påverkan av alkohol jämfört med yngre ungdomar. Detta tror vi kan bero på att de äldre 

oftare dricker alkohol än yngre samt att de äldre får lättare tag på alkohol och kanske till och 

med har möjlighet att själva köpa det. Wells (2006) skriver däremot att de har funnit en svag 

tendens till att det skulle vara tvärsom. Det har framkommit i denna studie att de yngre, de 

som studerar på high school är mer benägna till att bli våldsamma i samband med alkohol 

jämfört med de som studerar på collage. Detta kan ha att göra med att Wells (2006) 

undersöker äldre elever än vad Felson m.fl. (2008b) undersöker. Felson m.fl. (2008b) 

undersöker inte de som studerar på collage och kan alltså inte veta om detta förhåller sig även 

på det området som han undersöker. Eftersom är båda undersökningarna genomförs i USA så 

är detta den mest logiska orsaken till skillnaderna, men det kan även skilja i kulturen mellan 

olika områden i USA. De kanske inte möjligtvis har samma alkoholkultur i alla delar av USA. 

Shepherd m.fl. (2006) menar att alkoholberusningen ökar med åldern medan våldsamheten 

och våldsbrotten minskar med åldern. Detta kan påvisa det vi menade med att de yngre 

ungdomarna möjligtvis inte har tillgång till alkohol eller har svårare att få tag på det. 

Shepherd m.fl. (2006) kan även ha likheter med de andra författarna eftersom forskarna 

behandlar frågan att våldet respektive alkoholbruket skiljer sig mellan åldrarna. Även om 

Shepherd m.fl. (2006) menar att våldet minskar med åldern, behöver inte det 

alkoholpåverkade våldet göra det, men det finns även tendenser till att det kan vara så.   

Wells (2006) skriver även att 31 procent att deltagarna i hans studie visar våldsamhet i 

samband med alkohol, åtta procent visat våldsamhet utan samband med alkoholpåverkan och 

tio procent kan bli våldsamma även om de är påverkade av alkohol eller inte. Detta visar hur 

starkt sambandet mellan alkoholpåverkan och våldsamt beteende är. Men även detta bevisar 

att det kan skilja rätt mycket beroende på ålder på geografisk punkt i världen. Andra forskare i 

vår undersökning visar att det inte är lika stort samband medan Wells (2006) menar att 

sambandet är stort.  
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4.2.5 Droger och våld 

I den sista kategorin, droger och våld, finns det inte så mycket att jämföra eftersom den 

endast innehåller en artikel. Denna artikel undersöker inte endast alkoholens samband med 

våld utan hela begreppet droger där även alkohol ingår. Även denna artikel visar att 

sambandet mellan alkohol och våld är starkt och att alkohol är den drogen där sambandet är 

som starkast.  

4.2.6 Allmän resultatdiskussion 

Enligt Tryggvesson (2004) använder många individer alkohol som ursäkt till våld. Detta kan 

jämföras med det som Stappenbeck och Fromme (2010) funnit att det är falskt att alkohol 

fungerar som en ursäkt för ett våldsamt beteende. Detta säger emot varandra eftersom en 

studie påstår att det är sant att alkohol är en ursäkt till våld medan den andra påstår att det är 

falskt. Detta kan bero på att det är olika länder som undersökningarna utspelar sig, Sverige 

och Kanada. Detta kan även bero på att Tryggvesson (2004) har 47 deltagare i sin 

undersökning och Stappenbeck och Fromme (2010) har 2941 deltagare. Tryggvessons (2004) 

undersökning blir inte generell eftersom det är endast en lite grupp av ungdomar med i den 

undersökningen. Detta blir endast ett resultat för just den gruppen i Sverige som han 

undersökt och det kan inte bli generellt för till exempel hela Sverige eller den gruppen 

ungdomar i värden.   

Alla forskare finner resultatet att det finns ett samband på något vis, men detta samband är 

olika starkt beroende på forskare. Detta kan bero på åldrar på ungdomarna, att de undersökt på 

avvikande sätt ungdomars åldrar. De har även olika ålderskategorier eftersom vissa har 

åldrarna 15 till 20 medan andra har ännu yngre och äldre. Några av författarna har bara två 

olika åldrar medan andra har ett mycket större åldersspann. Orsakerna till att sambanden är 

olika starka kan även bero på de olika länderna som forskarna undersöker. Det finns forskare 

som undersöker i Sverige och de som undersöker i USA, det är långt avstånd mellan dessa 

länder och kulturen kan skilja sig enormt. Detta kan jämföras med det som Finer (2008) 

skriver att det inte är samma alkoholkultur i andra länder som i Sverige. Vissa av länderna 

konsumerar mer alkohol och andra mindre och även våldsamheten och våldsbrotten skiljer. 

Metoden som forskarna använt sig av kan även den göra att resultaten skiljer sig åt och även 

deras tolkningar på resultatet. Det kan bli ett annat resultat vid en enkätundersökning än vid 

en intervju eftersom en enkät ger inga egna tankar från deltagarna på samma sätt som vid en 

intervju. Vi anser inte att det skiljer sig märkvärt vid jämförelse av de olika metoderna. 

Tryggvesson (2004) har till exempel liknande de flesta av de andra funnit att sambandet 

mellan alkoholpåverkan och våld finns. I jämförelse med de andra har denna forskning mer 

reflektioner från deltagarna men de har inte funnit något annat resultat.  

Felson m.fl. (2008b) finner resultatet att de ungdomar som brukar alkohol är mer benägna att 

bli våldsamma även när de är nyktra jämfört med de som aldrig brukar alkohol. Detta 

samband visar att sambandet mellan alkoholpåverkan och våld inte är starkt men ändå att 

alkohol kan vara inblandat i våldsamhet. Det kan bero på att det är en viss grupp ungdomar 

som brukar alkohol och att det även är samma grupp som är våldsamma. Detta samband kan 
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även vara ett resultat som endast framkommer i den delen i USA där undersökningen 

genomförs.  

  

4.3 Slutsats 

De flesta forskare finner att det finns ett samband mellan alkoholpåverkan och våld eller 

våldsbrott. Vissa finner resultatet svagt medan andra finner ett starkt samband mellan dessa 

två komponenter. Flertalet forskare finner även att våldet ökar med alkoholkonsumtionen, de 

ungdomar som dricker mer blir i större utsträckning våldsamma. En av undersökningarna 

finner att äldre ungdomar begår mer våldsbrott i påverkan av alkohol jämfört med yngre 

ungdomar. Vi kan även dra som slutsats att sexuella och fysiska trakasserier mot kvinnor ökar 

när kvinnorna är alkoholpåverkade, eftersom det leder till ökad utsatthet. Även relationsvåld 

ökar då alkohol är inblandat. Både män och kvinnor beskriver att de bevittnat att deras partner 

varit alkoholpåverkad vid psykiskt och fysisk misshandel. Detta både mot partners samt andra 

medmänniskor. Det är även bevisat att det händer olyckor i större utsträckning bland män i 

samband med alkoholdrickande, än vad det händer bland kvinnor.  

Forskarna finner gemensamt ett samband mellan alkoholpåverkan och våld. Dock finns det 

påtagliga skillnader i forskningarna där de till exempel finner att sambandet är olika starkt 

samt att det finns flera faktorer som påverkar våldet i olika dimensioner.  
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