
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alkoholkonsumtion och utsatthet hos unga vuxna 

 

Sammanfattning  

Studiens syfte var att undersöka relationen mellan alkoholkonsumtion 

och utsatthet, även skillnader i låg och hög grad av alkoholkonsumtion 

och nivå av utsatthet mellan och inom män och kvinnor. Studiens data 

utgår från RESUMÉ-studien, 2,500 unga vuxna mellan 20 till 24 år 

(53% kvinnor och 47% män) deltog. Resultatet visar en relation mellan 

alkoholkonsumtion och utsatthet. För män finns signifikant skillnad 

mellan låg och hög grad av alkoholkonsumtion vid fysisk utsatthet och 

egendomsbrott. För kvinnor finns signifikant skillnad mellan låg och 

hög grad av alkoholkonsumtion vid sexuell och verbal utsatthet samt 

egendomsbrott. Män med hög alkoholkonsumtion hade blivit mer 

utsatta för egendomsbrott och fysiskt än kvinnor. Kvinnor med hög 

alkoholkonsumtion hade blivit mer sexuellt och verbalt utsatta än män.  
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Alcohol Consumption and Victimization in Young Adults 

 

Abstract 

This study investigates the relationship between alcohol consumption 

and victimization, differences in low and high degrees of alcohol 

consumption and level of victimization between and within genders. 

Data came from the RESUMÉ-study, which includes 2,500 young  

men (47%) and women (53%) ages 20-24 years. Results showed an 

association between alcohol consumption and victimization. For men 

there is a significant difference between degree of alcohol consumption 

and physical victimization and property crimes. For women there is a 

significant difference between degree of alcohol consumption and 

sexual and verbal victimization and property crimes. Men with high 

alcohol consumption had experienced more property crimes and 

physical victimization than women. Women with high alcohol 

consumption had been more sexually and verbal victimized than men.  

 

Keywords: alcohol use, victimization, young adults, sex differences. 
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Alkoholkonsumtion och utsatthet hos unga vuxna 

Alkohol är ett socialt accepterat preparat som finns i många miljöer runt omkring oss. 

Riskerna med alkoholkonsumtion är många och försämrade ett flertal funktioner, bland annat 

påverkades nervsystemet i hjärnan negativt (Luciana, Collins, Muetzel, & Lim, 2013). Det är 

den tredje högsta riskfaktorn för hälsan och omfattade många dödsfall (Anderson & Baumber, 

2006). Alkohol har även visat sig vara en riskfaktor för kriminellt beteende (Komro, Tobler, 

Maldonado-Molina, & Perry, 2010). Till att både begå brott samt att bli utsatt för brott själv 

(Brottsförebyggande rådet, 2015a). Alkoholrelaterade brott har kostat samhället mycket 

pengar, framförallt inom straffrättssystemet (Anderson & Baumber, 2006; Bouchery, 

Harwood, Sacks, Simon & Brewer, 2011). Försäljningen samt konsumtionen av alkohol har 

successivt ökat i Sverige (Källmen, Wennberg, Ramstedt & Hallgren, 2015; Sarnecki, 2009). 

Där tillgängligheten av alkohol ökar konsumtionen och risken för att bli utsatt för brott 

(Waller m.fl., 2012b). En tidigare studie har granskat könsskillnader i prevalensen gällande 

alkoholkonsumtion och utsatthet (Cater, Andershed & Andershed, 2014). Studien visade att 

alkoholkonsumtion var överrepresenterat hos män som blivit utsatta fysiskt, sexuellt, verbalt 

och för egendomsbrott. För kvinnor visade sig alkoholkonsumtion vara överrepresenterat för 

samtliga utsattheter förutom vid egendomsbrott. Erfarenhet av utsatthet utgår från ett 

livsperspektiv, som kan avse allt från barndomen till igår (Cater m.fl., 2014). Vår studie har 

utgått från samma datamaterial, på unga vuxna i åldrarna 20-24 och avsåg att bygga vidare på 

den studien för att få en djupare förståelse för problemområdet. Målet med denna studie är 

således att undersöka om det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och utsatthet 

inklusive fysisk-, egendoms-, sexuell och verbal utsatthet. Vi ville även undersöka skillnader i 

låg och hög grad av alkoholkonsumtion och nivå av utsatthet mellan och inom grupper av 

män och kvinnor.  

Alkoholkonsumtion  

Dricka alkohol har visat sig vara en hanteringsstrategi, för att hantera stress och ångest hos 

unga vuxna (Comasco, Berglund, Oreland & Nilsson, 2010). Både unga män och kvinnor som 

blivit utsatta konsumerade mer alkohol än de som jämförelsevis inte blivit utsatta. De som 

hade sämre hanteringsstrategier, exempelvis vid problemlösning visade sig konsumera mer 

alkohol (Brady, Tschann, Pasch, Flores & Ozer, 2009). Ett vanligt motiv för unga som drack 

var för att dämpa ångest (Kuntsche, Knibbe, Gmel & Engels, 2006). Detta indikerar att det är 

vanligt för unga vuxna att konsumera alkohol efter att de blivit utsatta, samt att alkohol är 

hanteringsstrategi för att hantera den stress och negativa känslor som kan uppkomma efter 

utsatthet.  
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Fysisk utsatthet 

Fysisk utsatthet innefattar att en individ kroppslig har blivit aggressivt skadad av en annan 

människa (Ostrov mfl., 2009). Enligt brottsförebyggande rådet var misshandel under 

påverkan av alkohol det vanligaste brottet att bli utsatt för, vilket var relaterat till båda könen 

men vanligast bland män (BRÅ, 2015a). Tidigare forskning som har studerat utsatthet bland 

unga män och kvinnor visade att de som blivit utsatta fysiskt rapporterade en större 

alkoholkonsumtion, men även en benägenhet att vilja dricka alkohol mer än de som inte hade 

blivit utsatta (Taylor, Haviland & Amico, 2009). Sårbarheten för att bli utsatt för våld ökade 

under alkoholkonsumtion för både män och kvinnor, där unga som inte var våldsamma men 

drack hade blivit slagna mer än unga som inte var våldsamma men inte drack (Shepherd, 

Sutherland & Newcombe, 2006). Tidigare studie som har fokuserat på män visade att de som 

konsumerade alkohol utsattes för mer våldssituationer än vid nyktert tillstånd (Ellonen & 

Aaltonen, 2012). Män som även hade större tillgänglighet av alkohol både drack och blev mer 

fysiskt utsatta än de som inte hade lika stor tillgänglighet av alkohol (Waller m.fl., 2012b). En 

studie på kvinnor visade att fysisk utsatthet ökade vid högre grad av alkoholkonsumtion 

(Waller m.fl., 2012a). Detta indikerar att det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och 

fysisk utsatthet, både att män och kvinnor blir utsatta under påverkan men även att de dricker 

mer alkohol efter utsatthet.  

Fysisk utsatthet under alkoholpåverkan har visat sig vara vanligt och har att göra med 

att alkohol har en stark påverkan till våld, vilket orsakas av att berusning ökar impulsivitet, 

fysiskt aggressivt beteende och resultera i en bristande självkontroll (Sarnecki, 2009; 

Schmallager, 2012). Detta kan förstås utifrån att serotonin nivåerna påverkas av alkohol 

(Sarnecki, 2009), som i sin tur har visat sig öka fysiskt aggressivt beteende (Binczycka-

Anholcer & Marzena, 2002). Vid alkoholpåverkan ökade aggressivt beteendet för båda könen 

men mest för män (Gianocola m.fl., 2009). Eftersom tidigare forskning indikerat att fysisk 

utsatthet var vanligt vid alkoholpåverkan är det intressant att förstå detta närmare. 

Egendomsbrott 

Egendomsbrott innefattar stölder, skadegörelse och bedrägeribrott (Brottsförebyggande rådet, 

2015b). Stöld var mindre vanligt att bli utsatt för vid påverkan av alkohol än fysisk och 

sexuell utsatthet (BRÅ, 2015a). Det har visat sig att de ungdomar som blivit utsatta för 

egendomsbrott hade en ökad konsumtion av alkohol under utsatthet (Heerde & Hemphill, 

2015). Ytterligare en studie visade att alkohol var relaterat till att bli utsatt för egendomsbrott 

(Heerde & Hemphill, 2014). Sammanfattningsvis så finns det indikatorer på att det finns en 

relation mellan alkoholkonsumtion och egendomsbrott för båda könen. 
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Sexuell utsatthet 

Sexualbrott är en bred definition som inkluderar lindriga till mer allvarliga händelser som en 

fullbordad våldtäkt (Brottsförebyggande rådet, 2016). Det var vanligast för kvinnor att bli 

utsatta för sexualbrott vid påverkan av alkohol (BRÅ, 2015a). Kvinnor som blivit sexuellt 

utsatta var mer benägna och hade en större risk att konsumera mer alkohol än de som inte 

blivit utsatta (Bégue m.fl., 2012; Kapur & Windish, 2011; Scaglione m.fl., 2014). Många 

sexualbrott sker även under påverkan av alkohol (Test & Livingston, 2009). 

Allvarlighetsgraden blir grövre vid en högre alkoholkonsumtion, där varje drink över det 

vanliga ökade risken för utsatthet och gav många gånger fler skador (Brecklin & Ullman, 

2010; Shannon, Logan, Cole & Walker, 2008). Övergreppen där bara förövaren var påverkad 

gav mindre självanklagelser hos kvinnorna än om både förövaren och kvinnorna var 

påverkade, vilket kan förklaras av att kvinnorna var rädda för att själva bli klandrade på grund 

av att de var påverkade (Brecklin & Ullman, 2010). En studie som både undersökt kvinnor 

och mäns alkoholkonsumtion efter sexuell utsatthet visade att båda könen hade en ökad risk 

för framtida konsumtionsproblem av alkohol (Nayak, Lown, Bond & Greenfield, 2012). Detta 

indikerar att alkoholkonsumtion hos framförallt kvinnor är relaterat till sexuell utsatthet. 

Verbal utsatthet 

Verbal utsatthet innefattar att en individ blir verbalt attackerad i form av exempelvis elaka 

eller nedvärderande kommentarer (Buss & Perry, 1992). Kvinnor blir mer utsatta än vad män 

jämförelsevis blev, där alkoholkonsumtion ökade risken för att bli verbalt utsatt (Wells & 

Graham, 2007). En studie på skolungdomar visade att de som nyligen hade druckit alkohol 

eller upprätthöll ett frekvent drickande visade sig ha större sannolikhet att bli utsatta verbalt 

än de som uppgav att de drack lite eller inget (Parker, Debnam, Pas & Bradshaw, 2016). Detta 

indikerar på ett samband mellan alkoholkonsumtion och verbal utsatthet.  

Teoretisk utgångspunkt och könsskillnader 

Alkoholkonsumtion har visat sig vara relaterat till utsatthet på olika sätt, både innan och 

efteråt (Brady m.fl., 2009; BRÅ, 2015a; Cater m.fl., 2014). Det finns två sätt att se på 

riktningen mellan alkoholkonsumtion och utsatthet, att alkoholkonsumtion leder till utsatthet 

men även att alkoholkonsumtion kommer efter utsatthet. Den första riktningen skulle 

teoretiskt kunna förklaras utifrån livsstilsteorin, som förklarar varför människor som befinner 

sig i miljöer och situationer med alkohol, exempelvis på krogen blir mer utsatta. Enligt teorin 

påverkas en individs utsatthet av aktuell livsstil och sker inte slumpmässigt, individens 

beteende och vardagliga mönster ökar risken att utsättas för brott. Offrets och 

gärningspersonens demografiska likheter, rollförväntningar och strukturella begränsningar har 
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även visat sig ha en påverkan vid risk för utsatthet (Sarnecki, 2009). Människors livsstil 

påverkar vilka miljöer individer befinner sig i, som i sin tur kan påverka risken för deras 

utsatthet, genom att de som konsumerar alkohol utsattes för mer våld än de som är nyktra 

(Ellonen & Aaltonen, 2012).  

Den andra riktningen, att alkoholkonsumtion kommer öka efter utsatthet kan teoretiskt 

förklaras utifrån copingstrategi. Teorin förklarar detta genom att utsatthet skapar stress och 

ångest hos en individ och alkoholen används för att möta och hantera de negativa känslorna 

som kan ha uppkommit vid utsatthet (Lazarus & Folkman, 1984). Tidigare studier har visat att 

alkoholkonsumtion är en hanteringsstrategi som unga vuxna använder sig av för att möta 

jobbiga känslor och hantera ångesten efter utsatthet (Brady m.fl., 2009; Comasco m.fl., 2010). 

Det kan tänkas se olika ut för män och kvinnor i vilken utsträckning de använder alkohol som 

en hanteringsstrategi efter utsatthet, vilket normer och värderingar i samhället kan bidra med 

en förklaring till (Tiby m.fl., 2003). Genom att män och kvinnor förväntas uppföra sig på 

olika sätt, där kvinnor förväntas vara skötsamma, lugna, och rara och män förväntas vara mer 

maskulina och hårda. De olika normer och värderingar som finns för män och kvinnor 

påverkar hur accepterat det är för könen att blivit utsatta för brott. Det är inte är lika 

accepterat för män att visa sig sårbara som för kvinnor (Tiby m.fl., 2003), som kan påverka att 

män inte söker stöd av andra och istället använder alkohol som en hanteringsstrategi i större 

utsträckning än vad kvinnor gör (Brady m.fl., 2009).  

Sammanfattning och begränsningar med tidigare studier  

Tidigare forskning visar att det fanns ett samband mellan alkoholkonsumtion och utsatthet, 

där det fanns mest forskning på män gällande fysisk utsatthet och sexuell utsatthet för kvinnor 

vid alkoholkonsumtion (Bégue m.fl., 2012; BRÅ, 2015a; Ellonen & Aaltonen, 2012; Kapur & 

Windish, 2011; Taylor m.fl., 2009).Vad som begränsar tidigare forskning i nuläget är att det 

är mest fokus på fysisk och sexuell utsatthet i relation till alkoholkonsumtion (Shannon m.fl., 

2008; Ellonen & Aaltonen, 2012). Forskning har även till största del fokuserat antingen på 

män eller kvinnor (Test & Livingston, 2009; Heerde & Hemphill, 2015).  

Enligt en tidigare studie som denna studie utgått ifrån har alkoholkonsumtion visat sig 

vara överrepresenterat hos män och kvinnor som blivit utsatta (Cater m.fl., 2014). I den 

studien undersöktes skillnader i prevalensen mellan män och kvinnor i alkoholkonsumtion 

och utsatthet samt associationer mellan alkoholkonsumtion och olika problematiker. Men de 

har inte genomfört sambandsanalyser i den utsträckning och via korrelationer mellan 

alkoholkonsumtion och utsatthet som vi planerat göra. Studien har inte heller studerat 

skillnader i låg och hög grad av alkoholkonsumtion och nivå av utsatthet inom grupper av 
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män och kvinnor. Vår studie avser att bygga vidare på en del av Resume-studiens resultat 

genom att genomföra fördjupade analyser för att få en ökad kunskap för relationen (Cater 

m.fl., 2014). Detta genom att gå ett steg längre och undersöka relationen mellan 

alkoholkonsumtion och utsatthet, men även studera skillnader i låg och hög grad av 

alkoholkonsumtion och nivå av utsatthet mellan och inom grupper av män och kvinnor 

närmre som är vårt huvudfokus. Denna fördjupade förståelse är viktig att ha kännedom om då 

både alkoholkonsumtion och utsatthet är vanligt förekommande hos unga vuxna (BRÅ, 

2015a), vilket gör att båda är viktiga samhällsproblem som bättre måste förebyggas.  

Syftet med denna studie 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns en relation mellan alkoholkonsumtion 

och utsatthet inklusive fysisk-, egendoms-, sexuell och verbal utsatthet. Vi ville även 

undersöka skillnader i låg och hög grad av alkoholkonsumtion och nivå av utsatthet mellan 

och inom grupper av män och kvinnor. Baserat på tidigare forskning om alkoholkonsumtion 

och utsatthet så har fyra hypoteser formulerats: 

 Vi tror att det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och utsatthet, vilket 

tidigare forskning tyder på (Brady m.fl., 2009; BRÅ, 2015a). 

 Vi tror även att män med hög alkoholkonsumtion kommer ha varit fysiskt utsatta mer 

än män med låg alkoholkonsumtion, utifrån att forskning har visat att män som blivit 

fysiskt utsatta är benägna att dricka mer än de som inte blivit utsatta (Taylor m.fl., 

2009).  

 Vi tror även att kvinnor med hög alkoholkonsumtion kommer ha varit sexuellt utsatta 

mer än kvinnor med låg alkoholkonsumtion, utifrån att forskning har visat att kvinnor 

som blivit sexuellt utsatta är benägna att dricka mer än om de som inte blivit utsatta 

(Bégue m.fl., 2012; Kapur & Windish, 2011; Scaglione m.fl., 2014).  

 Slutligen tror vi att det finns skillnader i hög grad av alkoholkonsumtion och nivå av 

utsatthet mellan män och kvinnor, utifrån att forskning indikerar på att det finns 

skillnader mellan män och kvinnor i alkoholkonsumtion och utsatthet (Bégue m.fl., 

2012; Waller m.fl., 2012b). 

Metod 

Deltagare 

Denna studie har använt sig av tidigare insamlad data från Retroperspektiv studie av unga 

människors erfarenheter (RESUMÈ-studien). Undersökningen använde sig av en 

tvärsnittsdesign för att samla in material och totalt ingick 2,500 svenska deltagare. 
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Åldersspannet på deltagarna sträckte sig mellan 20-24 år, där 1186 (47,4%) var män och 1314 

(52,6%) var kvinnor (M = 22,15, SD = 1,38) (Cater m.fl., 2014). Urvalet valdes slumpmässigt 

ut från unga män och kvinnor som var födda mellan åren 1987 och 1991 från den svenska 

populationen. Genom ett nationellt register från Statistiska Centralbyrån, där mål urvalet för 

studien var 2,500 deltagare som slutligen också uppnåddes. Rekryteringen genomfördes via 

telefon och av de 25,670 unga vuxna som drogs ut från registret kontaktades 20,827 stycken 

som hade ett telefonnummer registrerat. Men 9,212 av dessa fick man inte kontakt med, 6,285 

valde att inte delta efter att ha fått information om studien och ytterligare 479 kunde inte delta 

på grund av sjukdom eller resor. Totalt var det 4,455 deltagande som angav att det ville delta i 

studien men där 1,995 av olika skäl valde att aldrig delta (Cater m.fl., 2014). Studiens 

material utgick endast från enkät delen av RESUMÉ-studien, om unga vuxnas 

alkoholkonsumtion och utsatthet. 

Material   

Alkoholkonsumtion. Deltagarna fick svara på frågor om deras alkoholvanor, detta för 

att identifiera deras konsumtionsmönster. Måttet innehöll tio frågor (Saunders, Aasland, 

Amundsen & Grant, 1993a; Saunders, Aasland, Babor, de la Fuente & Grant, 1993b). 

Exempel på fråga som ställdes var: “Hur ofta under det senaste året har du druckit så att du 

dagen efter inte kommit ihåg vad du sagt eller gjort”. Frågorna kunde besvaras utifrån en 

fem-gradig skala mellan (aldrig) till (dagligen eller nästan varje dag). De nya värdena för 

skalan blev 0-50. De tio frågorna hade reliabilitet, Cronbach’s α = ,77. Grad av 

alkoholkonsumtion delades sedan in i två grupper, låg (0-7) och hög (8-40), där ett värde 

under sju ansågs vara en låg och ofarlig konsumtion medan ett värde över åtta indikerade på 

en hög och riskfylld konsumtion. Alkohol grupperades i låg och hög för att identifiera 

individer med och utan riskfylld alkoholkonsumtion (Cater m.fl., 2014). Sedan skapades och 

kategoriserades fyra undergrupper med alkoholkonsumtion och kön, (1) låg risk man (2) hög 

risk man (3) låg risk kvinna (4) hög risk kvinna. Detta för att kunna se medelvärdes 

gruppskillnader i låg och hög grad av alkoholkonsumtion och  nivå av utsatthet mellan och 

inom grupper av män och kvinnor.  

Utsatthet. Mättes utifrån ett livsloppsperspektiv, det vill säga att all utsatthet som de unga 

vuxna utsatts för under hela livet. Måttet avsåg därmed både utsatthet för tio år sedan samt om 

de blivit utsatta igår (Cater, m.fl., 2014). Utsatthet hos de unga vuxna mättes utifrån fyra olika 

typer av utsatthet: fysisk-, sexuell-, verbal utsatthet och egendomsbrott. Totalt ingick 24 

stycken frågor och kunde besvaras utifrån en sex-gradig svarsskala som sträckte sig från 

aldrig (nej) till fem (5 gånger eller fler). De nya värdena för skalan blev 0-144. De fyra 
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utsattheterna gjordes till ett totalmått (totalindex), detta för att se om utsatthet hade en relation 

med alkoholkonsumtion.   

Fysisk utsatthet. De unga vuxna fick svara på frågor om deras fysiska utsatthet. I 

måttet ingick totalt elva frågor, sex av de hämtades från Juvenile Victimization Questionnaire 

(JVQ; Finkelhor, Hamby, Ormrod & Turner, 2005; Hamby, Finkelhor, Ormrod & Turner, 

2004) och resterande fem frågor hämtades från två andra studier: Våld mot barn 2006-2007: 

en nationell kartläggning och National Society for the Prevention of Cruelty to Children 

(NSPCC-studien) (Janson, Långberg & Svensson, 2007; May-Chahal & Cawson, 2005). De 

nya värdena för skalan blev 0-66. Exempel på fråga som ställdes var: “Har någon någonsin 

med flit attackerat dig med något som kan ge brännskador, t.ex. hett vatten, cigaretter, syra, 

gas (t.ex. hemma, i skolan, i en affär, i en bil, på gatan eller någon annanstans)?”. De elva 

frågorna hade reliabilitet, Cronbach’s α = ,86.   

Egendomsbrott. Deltagarna fick svara på frågor om utsatthet av egendomsbrott. 

Måttet innehöll fyra frågor och samtliga utgick från JVQ (Finkelhor m.fl., 2005; Hamby m.fl, 

2004). De nya värdena för skalan blev 0-24. Exempel på fråga som de fick svara på: “Har 

någon någonsin tagit något ifrån dig utan att ge det tillbaka (som t.ex. en ryggsäck, pengar, 

klocka, kläder, cykel, stereo, mobiltelefon eller något annat)?”. De fyra frågorna hade 

reliabilitet, Cronbach’s α = ,66. 

Sexuell utsatthet. Deltagarna fick svara på frågor om sexuell utsatthet. I måttet ingick 

sju frågor, fem av de hämtades från JVQ (Finkelhor m.fl., 2005; Hamby m.fl, 2004) och 

resterande två från NSPCC-studien (May-Chahal & Cawson, 2005). De nya värdena för 

skalan blev 0-42. Exempel på fråga som ställdes var: “Har någon någonsin berört dina 

könsdelar när du inte ville det eller tvingat dig att beröra deras eller tvingat dig till (vaginalt, 

oralt eller analt) sex?”. De sju frågorna hade reliabilitet, Cronbach’s α = ,85. 

Verbal utsatthet. De unga vuxna fick svara på frågor om verbal utsatthet. I måttet 

ingick två frågor, en hämtades från JVQ (Finkelhor m.fl., 2005; Hamby m.fl, 2004) och den 

andra ifrån NSPCC-studien (May-Chahal & Cawson, 2005). De nya värdena för skalan blev 

0-12. Exempel på fråga som ställdes var: “Har du någonsin blivit rädd eller känt dig riktigt 

ledsen eller usel för att någon kallade dig öknamn, sa elaka saker till eller om dig eller sa att 

de inte ville ha dig?”. De två frågorna hade reliabilitet, Cronbach’s α = ,54. 

Procedur  

Innan studiens genomförande fick deltagarna förfrågan om att delta i studien via telefon, där 

de även fick information om studiens bakgrund och syfte. Datainsamlingen skedde mellan 

mars och december år 2011 och bestod både av en kortfattad intervju samt en mer omfattande 
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enkät. De båda momenten, intervjun och enkäten, pågick under ungefär 90 minuter. Vid 

behov kunde deltagarna få stöd med att fylla i frågeformuläret av testledare (Cater m.fl., 

2014). Endast utbildade testledare höll i intervjuerna. Sammanlagt arbetade 30 stycken män 

och kvinnor som testledare, alla hade fått utbildning och hade goda erfarenheter av att 

intervjua unga vuxna om känsliga frågor. Deltagarna erbjöds professionellt samtalsstöd om 

frågorna under intervjun eller relaterat till enkäten bidrog till negativa känslor. Som 

kompensation fick samtliga deltagare en värdecheck på 400 kronor. Materialet var förvarat 

utom synhåll och tillgänglighet för utomstående (Cater m.fl., 2014). RESUME-projektets 

material har granskats och godkänts av etiska rådet (#2010/463). 

Statistiska analyser  

Samtliga analyser utfördes i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences, 

SPSS. Först gjordes fem bivariata Pearson’s korrelationer, för att se om det fanns en relation 

mellan alkoholkonsumtion och utsatthet, där alla utsattheter slogs ihop till ett totalmått 

(totalindex). Men även för att se relationen mellan alkoholkonsumtion och de fyra typerna av 

utsatthet separat. Slutligen genomfördes fyra one-way ANOVA för att undersöka 

medelvärdesskillnader i låg och hög grad av alkoholkonsumtion och nivå av utsatthet mellan 

fyra följande undergrupper av män och kvinnor (1) låg risk man (2) hög risk man (3) låg risk 

kvinna (4) hög risk kvinna. Post Hoc test användes för att se vart skillnaden mellan grupperna 

fanns, där Games-Howell användes för att kontrollera för de olika gruppstorlekarna (Shingala 

& Rajyaguru, 2015).  

Resultat 

I Tabell 1 presenteras antal deltagare, minimum, maximum, medelvärde och 

standardavvikelse för studiens samtliga variabler.  

Tabell 1  

Antal deltagare, medelvärde, minimum, maximum och standardavvikelse för studiens alla 

variabler.  

Variabler N Minimum Maximum M SD 

Alkoholkonsumtion 2281 0,00 1,00 0,40 0,49 

Fysisk utsatthet 2500 0,00 50,45 4,53 1,85 

Egendomsbrott 2500 0,00 16,25 1,85 2,92 

Sexuell utsatthet 2500 0,00 30,71 0,99 3,28 

Verbal utsatthet 2500 0,00 7,50 1,81 2,46 

Not. N = antal deltagare, Minimum och Maximum = variationsvidd, M = medelvärde, SD = 

standardavvikelse. 

För att undersöka om det fanns en relation mellan alkoholkonsumtion och utsatthet 

genomfördes först en korrelationsanalys. Analysen visar en signifikant positiv korrelation 

mellan alkoholkonsumtion och utsatthet (totalindex), r (2279) = ,16, p < ,05, se tabell 2.  
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Därefter undersöktes relationen mellan alkoholkonsumtion separat med de fyra typerna 

av utsatthet samt totalindex av utsatthet. Som redovisas i Tabell 2 finns signifikanta positiva 

samband mellan alkoholkonsumtion och de fyra typerna av utsatthet. Starkast samband finns 

mellan fysisk utsatthet och alkoholkonsumtion, r (2279) = ,15, p < ,05 och svagast vid verbal 

utsatthet r (2279) = ,05, p < ,05.  

Tabell 2 

Korrelation mellan de fyra grupper av utsatthet och alkoholkonsumtion överlag (låg och 

hög). 

Utsatthet  Fysisk Egendom Sexuell Verbal Utsatthet (totalindex) 

Alkoholkonsumtion  ,15*** ,13*** ,07*** ,05** ,16*** 

Not. *** p < ,001; ** p < ,01; * p < ,05   

Resultat från ANOVA och Post Hoc test 

För att undersöka medelvärdesskillnader i låg och hög grad av alkoholkonsumtion och nivå av 

utsatthet mellan och inom grupper av män och kvinnor genomfördes one-way ANOVA, se 

tabell 3. För att identifiera vart de signifikanta skillnaderna mellan grupperna finns 

genomfördes ett Post Hoc test med Games-Howell, se tabell 3.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3  

Medelvärden (standardavvikelser) för utsatthet hos de fyra grupperna med låg och hög alkoholkonsumtion, med test för skillnad mellan dessa 

grupper ANOVA och Post hoc-tester 

Alkoholkonsumtion Man Låg (1) Man Hög (2) Kvinna Låg (3) Kvinna Hög (4)   

 (n=552) (n=523) (n=822) (n=384)   

 M SD M SD M SD M SD Fg F 

Fysisk utsatthet 4,55 2,3 7,23 7,40 3, 4, 1 8,61 2,95 2, 1 6,40 4,04 2 7.27 1079,58 40,40*** 

Egendomsbrott 1,67 2 2,70 2,60 3, 1, 4 3,33 1,46 2, 4 2,52 1,97 2, 3 3.05 1073,63 18,03*** 

Sexuell utsatthet 0,15 4, 3 0,90 0,35 4, 3 1,74 1,19 4, 1, 2 3,44 2,43 1, 2, 3 5.07 1003,53 50,19*** 

Verbal utsatthet 1,40 4, 3 2,28 1,70 4 2,45 1,87 1, 4 2,45 2,33 1, 2, 3 2.60 1107,23 11,66*** 

Not. Upphöjda siffror indikerar signifikanta gruppskillnader, *p <, 05, påvisades genom Games- Howell post hoc test. 1= Låg risk man, 2 = Hög 

risk man, 3 = Låg risk kvinna, 4 = Hög risk kvinna. n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; fg = frihetsgrad 

*** p < ,001; ** p < ,01, * p 
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Fysisk utsatthet. Signifikant medelvärdesskillnad finns för män och kvinnor mellan 

låg och hög alkoholkonsumtion vid fysisk utsatthet F(1079,58) = 40,40, p < ,05. Det finns en 

signifikant skillnad mellan män som hade en låg alkoholkonsumtion jämförelsevis med de 

män som hade en hög alkoholkonsumtion vid fysisk utsatthet (M = -2,853, SE = 0,486). 

Vilket betyder att män som dricker mer i större utsträckning har blivit fysisk utsatta än de män 

som drack mindre. Det finns dock inte någon signifikant skillnad mellan låg och hög grad av 

alkoholkonsumtion för kvinnor som blivit fysiskt utsatta. Det finns en signifikant skillnad 

mellan män med hög alkoholkonsumtion jämförelsevis med kvinnor med hög 

alkoholkonsumtion vid fysisk utsatthet (M = 3,364, SE = 0,528). Vilket betyder att män som 

hade en hög alkoholkonsumtion i större utsträckning har blivit fysiskt utsatta mer än kvinnor 

med hög alkoholkonsumtion, se tabell 3. 

Egendomsbrott. Signifikant medelvärdesskillnad finns för män och kvinnor mellan 

låg och hög alkoholkonsumtion vid utsatthet av egendomsbrott F(1073,63) = 18,03, p <, 05. Det 

finns en signifikant skillnad mellan män som hade en låg alkoholkonsumtion jämförelsevis 

med de män som hade en hög alkoholkonsumtion vid utsatthet av egendomsbrott (M = -

0,931, SE = 0,185). Vilket betyder att män och som dricker mer i större utsträckning har blivit 

utsatta för egendomsbrott än de män som drack mindre. Det finns även en signifikant skillnad 

mellan kvinnor som hade en låg alkoholkonsumtion jämförelse med hög alkoholkonsumtion 

vid utsatthet av egendomsbrott (M = -0,507, SE = 0,178). Vilket betyder att kvinnor som 

dricker mer i större utsträckning har blivit utsatta för egendomsbrott än de kvinnor som drack 

mindre. Det finns en signifikant skillnad mellan män med hög alkoholkonsumtion 

jämförelsevis med kvinnor med hög alkoholkonsumtion vid utsatthet av egendomsbrott (M = 

0,632, SE = 0,213). Vilket betyder att män som hade en hög alkoholkonsumtion i större 

utsträckning har blivit utsatta för egendomsbrott mer än kvinnor med hög alkoholkonsumtion, 

se tabell 3. 

Sexuell utsatthet. Signifikant medelvärdesskillnad finns för män och kvinnor mellan 

låg och hög alkoholkonsumtion vid sexuell utsatthet F(1003,53) = 50,19, p < ,05. Det finns en 

signifikant skillnad mellan kvinnor som hade en låg alkoholkonsumtion jämförelsevis med de 

kvinnor som hade en hög alkoholkonsumtion vid sexuell utsatthet (M = -1,247, SE = 0,285). 

Vilket betyder att kvinnor som dricker mer i större utsträckning har blivit sexuellt utsatta än 

de kvinnor som drack mindre. Det finns dock inte någon signifikant skillnad mellan låg och 

hög grad av alkoholkonsumtion för män som blivit sexuellt utsatta. Det finns en signifikant 

skillnad mellan män med hög alkoholkonsumtion jämförelsevis med kvinnor med hög 

alkoholkonsumtion vid sexuell utsatthet (M = -2,083, SE = 0,269). Vilket betyder att kvinnor 
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som hade en hög alkoholkonsumtion i större utsträckning har blivit sexuellt utsatta mer än 

män med hög alkoholkonsumtion, se tabell 3. 

Verbal utsatthet. Signifikant medelvärdesskillnad finns för män och kvinnor mellan 

låg och hög alkoholkonsumtion vid verbal utsatthet F(1107,23) = 11,66, p <, 05. Det finns en 

signifikant skillnad mellan kvinnor som hade en låg alkoholkonsumtion jämförelsevis med de 

kvinnor som hade en hög alkoholkonsumtion vid verbal utsatthet (M = -0,458, SE = 0,158). 

Vilket betyder att kvinnor som dricker mer i större utsträckning har blivit verbalt utsatta än de 

kvinnor som drack mindre. Det finns dock inte någon signifikant skillnad mellan låg och hög 

grad av alkoholkonsumtion för män som blivit verbalt utsatta. Det finns en signifikant 

skillnad mellan män med hög alkoholkonsumtion jämförelsevis med kvinnor med hög 

alkoholkonsumtion vid verbal utsatthet (M = -0,636, SE = 0,170). Vilket betyder att kvinnor 

som hade en hög alkoholkonsumtion i större utsträckning har blivit verbalt utsatta mer än män 

med hög alkoholkonsumtion, se tabell 3. 

Diskussion 

Utifrån tidigare forsknings begränsningar var syftet med denna studie att undersöka om det 

finns en relation mellan alkoholkonsumtion och utsatthet inklusive fysisk-, egendoms-, 

sexuell och verbal utsatthet. Vi ville även undersöka skillnader i låg och hög grad av 

alkoholkonsumtion och nivå av utsatthet mellan och inom grupper av män och kvinnor. 

Utifrån vår första hypotes visade resultaten från korrelationerna vad vi förutsåg, det vill säga 

att det fanns ett signifikant positivt samband mellan alkoholkonsumtion och utsatthet, vilket är 

i linje med tidigare forskning (Brady m.fl., 2009). Samt ett signifikant positivt samband 

mellan alkoholkonsumtion och de fyra typerna av utsatthet separat. För att få en bättre 

förståelse för relationen mellan alkoholkonsumtion och utsatthet, var vår andra hypotes att 

män med hög alkoholkonsumtion kommer ha varit fysiskt utsatta mer än de män med låg 

alkoholkonsumtion, vilket fick stöd av vårt resultat där män som drack mer i större 

utsträckning hade blivit fysisk utsatta än de män som drack mindre. Vår tredje hypotes var att 

kvinnor med en hög alkoholkonsumtion kommer ha varit sexuellt utsatta mer än de kvinnor 

med låg alkoholkonsumtion, vilket fick stöd av vårt resultat där kvinnor som drack mer i 

högre utsträckning hade blivit sexuellt utsatta än de kvinnor som drack mindre. Vår slutliga 

hypotes var att det skulle finnas skillnader i hög grad av alkoholkonsumtion och nivå av 

utsatthet mellan män och kvinnor, vilket även fick stöd. Studiens resultat visade att män som 

hade en hög alkoholkonsumtion i större utsträckning hade blivit utsatta fysiskt och för 

egendomsbrott än kvinnor med hög alkoholkonsumtion. Medan kvinnor som hade en hög 
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alkoholkonsumtion i större utsträckning hade blivit sexuell och verbalt utsatta än män med 

hög alkoholkonsumtion. 

Sammanfattningsvis så kan studiens fynd bidra med en ökad förståelse till relationen 

mellan grad alkoholkonsumtion och nivå av utsatthet hos unga vuxna. För män fanns en 

signifikant skillnad mellan låg och hög alkoholkonsumtion vid fysisk utsatthet, men även vid 

egendomsbrott. För kvinnor fanns en signifikant skillnad mellan låg och hög 

alkoholkonsumtion vid sexuell utsatthet, men även vid egendomsbrott och verbal utsatthet. 

Detta betyder att män som drack mer hade blivit utsatta fysiskt och för egendomsbrott i större 

utsträckning och kvinnor som drack mer hade blivit utsatta sexuell och verbalt och för 

egendomsbrott. Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan män med hög 

alkoholkonsumtion och kvinnor med hög alkoholkonsumtion vid samtliga utsattheter. Män 

som hade en hög alkoholkonsumtion i större utsträckning hade blivit utsatta fysiskt och för 

egendomsbrott än kvinnor med hög alkoholkonsumtion. Kvinnor som hade en hög 

alkoholkonsumtion i större utsträckning hade blivit sexuellt och verbalt utsatta än män med 

hög alkoholkonsumtion. Studiens resultat kompletterar en tidigare studie som utgått från 

samma datamaterial (Cater m.fl., 2014), där vår studie bidrar med närmare kunskap om 

sambandet mellan alkoholkonsumtion och utsatthet, gruppskillnader inom låg och hög grad av 

alkoholkonsumtion och nivå av utsatthet hos män och kvinnor. 

Studiens resultat i relation till tidigare forskning och teori  

Fysisk utsatthet. Det fanns en relation mellan alkoholkonsumtion och fysisk utsatthet, 

vilket tidigare forskning visar på (BRÅ, 2015a; Cater m.fl., 2014; Shepherd m.fl., 2006; 

Waller m.fl., 2012b). Män som drack mer hade i större utsträckning blivit fysisk utsatta än 

män som drack mindre, som även är linje med tidigare forskning (Taylor m.fl., 2009). Detta 

stämde inte för kvinnor, då det inte fanns någon signifikant skillnad mellan låg och hög 

alkoholkonsumtion vid fysisk utsatthet för kvinnor. Studiens resultat visade även på att det 

fanns skillnader mellan män med hög alkoholkonsumtion och kvinnor med hög 

alkoholkonsumtion vid fysisk utsatthet, där män som hade en hög alkoholkonsumtion i större 

utsträckning hade blivit utsatta fysiskt än kvinnor med hög alkoholkonsumtion. Enligt tidigare 

studier har alkoholkonsumtion visat sig vara relaterat till fysisk utsatthet på olika sätt, både 

innan men även efteråt (BRÅ, 2015a; Ellonen & Aaltonen, 2012). Studiens resultat kan ses 

utifrån två riktningar, där en riktning är att alkoholkonsumtion leder till fysisk utsatthet, som 

kan förstås utifrån livsstilsteorin och tidigare forskning. Livsstilsteorin kan förklara att fysiskt 

beteende, som ilska och aggression riktat mot andra människor kan bidra till att man själv blir 

fysiskt utsatt, då teorin menar om man delar demografiska egenskaper och likheter med 
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gärningspersonen (Sarnecki, 2009). Serotonin nivåer kan även bidra med en förståelse till 

detta, där alkoholkonsumtion har visat sig öka aggressivt och impulsivt beteende hos män, 

genom att serotonin nivåer påverkas av alkohol och resulterar i en ökad fysisk aggressivitet 

(Binczycka-Anholcer & Marzena, 2002; Sarnecki, 2009), som kan tänkas resultera i att de 

själva blir utsatta. Den andra riktningen, att utsatthet leder till ökad alkoholkonsumtion kan 

förstås utifrån tidigare forskning och copingstrategi, samt de normer och värderingar som 

finns i samhället. Normer och värderingar i samhället kan tänkas bidra till att de unga männen 

hanterade den fysiska utsattheten genom att konsumera alkohol istället för att visa sig sårbara 

och prata om sin utsatthet med andra (Lander m.fl., 2003). Alkoholkonsumtion kan för 

männen i detta fall ha varit en copingstrategi för att hantera de negativa känslorna efter fysisk 

utsatthet (Brady m.fl., 2009; Lazarus & Folkman, 1984). 

Egendomsbrott. Tidigare studier har visat på att det fanns en relation mellan 

alkoholkonsumtion och utsatthet av egendomsbrott (BRÅ, 2015a; Hedere & Hemphill, 2015), 

vilket även vårt resultat bekräftade. Män som drack mer hade i större utsträckning blivit 

utsatta för egendomsbrott än män som drack mindre, som är i linje med tidigare forskning 

(Heedere & Hemphill, 2014). Detta stämmer även för kvinnor, de kvinnor som drack mer 

hade i större utsträckning blivit utsatta för egendomsbrott än de kvinnor som drack mindre. 

Studiens resultat visade även att det fanns skillnader mellan män med hög alkoholkonsumtion 

och kvinnor med hög alkoholkonsumtion vid utsatthet för egendomsbrott, där män som hade 

en hög alkoholkonsumtion i störres utsträckning hade blivit utsatta för egendomsbrott än 

kvinnor med hög alkoholkonsumtion. Tidigare studier har visat att alkoholkonsumtion kan 

vara relaterat till utsatthet för egendomsbrott på två sätt, både innan men även efter (BRÅ, 

2015a; Heedere & Hemphill, 2014). Resultatet från studien kan tolkas utifrån den ena 

riktningen, där alkoholkonsumtion leder till utsatthet. Livsstilsteorin kan bidra med en 

förklaring till den riktning, varför unga män och kvinnor utsätts för egendomsbrott vid 

alkoholpåverkan. Teorin menar att människor som befinner sig miljöer och situationer med 

alkohol har en ökad risk för att bli utsatta av egendomsbrott, exempelvis i uteliv och 

krogmiljö (Sarnecki, 2009). Stölder är ett tänkbart egendomsbrott att bli utsatt för (BRÅ, 

2015b). 

Sexuell utsatthet. Det fanns en relation mellan alkoholkonsumtion och sexuell 

utsatthet, vilket även tidigare forskning visar på (BRÅ, 2015a; Bégue m.fl., 2012; Kapur & 

Windish, 2011; Scaglione m.fl., 2014). Kvinnor som drack mer hade i större utsträckning 

blivit sexuellt utsatta än kvinnor som drack mindre, som även tidigare studier har visat 

(Brecklin & Ullman, 2010; Shannon m.fl., 2008). Detta stämde inte för män, då det inte fanns 
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någon signifikant skillnad mellan låg och hög alkoholkonsumtion vid sexuell utsatthet för 

män, vilket går emot en tidigare studie som visade att män hade en ökad risk för 

alkoholkonsumtion vid sexuell utsatthet (Nayak m.fl., 2012). Resultatet från studien visade 

även att det fanns skillnader mellan män med hög alkoholkonsumtion och kvinnor med hög 

alkoholkonsumtion vid sexuell utsatthet, där kvinnor som hade en hög alkoholkonsumtion i 

större utsträckning hade blivit utsatta sexuellt än män med hög alkoholkonsumtion. Enligt 

tidigare studier har alkoholkonsumtion visat sig vara relaterat till sexuell utsatthet på olika 

sätt, både innan men även efteråt (Scaglione m.fl., 2014; Test & Livingston, 2009). Studiens 

resultat kan förstås utifrån båda riktningarna, där en riktning är att alkoholkonsumtion leder 

till utsatthet. Normer och värderingar kan bidra med en förklaring till varför unga kvinnor 

blivit sexuellt utsatta vid alkoholpåverkan, genom att sexuell utsatthet är mer socialt 

accepterat för kvinnor att ha blivit utsatta för än män (Lander m.fl., 2003). Samhällets normer 

och värderingar kan även bidra med en förståelse till varför vi inte fick någon signifikant 

skillnad för män mellan låg och hög grad av alkoholkonsumtion och varför det finns mindre 

forskning kring mäns sexuella utsatthet än kvinnors (Lander m.fl., 2003). Den andra 

riktningen, att sexuell utsatthet leder till ökad alkoholkonsumtion kan bidra med en tolkning 

till studiens resultat utifrån copingstrategier och tidigare forskning (Lazarus & Folkman, 

1984). Det var vanligt att många kvinnor klandrade sig själva efter sexuell utsatthet, där 

alkoholkonsumtion kan ha varit en copingstrategi för att hantera stressen och dämpa ångesten 

efter sexuell utsatthet (Brady m.fl., 2009; Kuntsche m.fl., 2006; Lazarus & Folkman, 1984). 

Verbal utsatthet. Det fanns en relation mellan alkoholkonsumtion och verbal 

utsatthet, vilket är i linje med tidigare forskning (Wells & Graham, 2007). Studiens resultat 

visade att kvinnor som drack mer hade i större utsträckning blivit verbalt utsatta än kvinnor 

som drack mindre. För män stämmer inte detta, då det inte fanns någon signifikant skillnad 

mellan låg och hög alkoholkonsumtion vid verbal utsatthet för män. Studiens resultat visade 

även på att det fanns skillnader mellan män med hög alkoholkonsumtion och kvinnor med 

hög alkoholkonsumtion vid verbal utsatthet, där kvinnor som hade en hög alkoholkonsumtion 

i större utsträckning hade blivit utsatta verbalt än män med hög alkoholkonsumtion. Resultatet 

från studien kan ses och tolkas utifrån en av riktningarna, att utsatthet leder till ökad 

alkoholkonsumtion. Genom copingstrategier, där kvinnor som blivit verbalt utsatta kan 

tänkas ha använt alkohol som ett sätt att dämpa ångest och hantera den stress som kan ha 

uppkommit efter utsatthet (Kuntsche m.fl., 2006; Lazarus & Folkman, 1984). 

Oväntade fynd, svagheter och styrkor med studien 
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Studiens resultat besvarade våra samtliga hypoteser, vår första hypotes att det fanns ett 

samband mellan alkoholkonsumtion och utsatthet. Andra hypotesen att män med hög 

alkoholkonsumtion kommer ha varit fysiskt utsatta mer än män med låg alkoholkonsumtion, 

tredje hypotesen att kvinnor med hög alkoholkonsumtion kommer ha varit sexuellt utsatta mer 

än kvinnor med låg alkoholkonsumtion. Sista hypotesen att det skulle finnas skillnader i hög 

grad av alkoholkonsumtion och nivå av utsatthet mellan män och kvinnor. Vi fick inte utifrån 

detta några oväntade fynd. I likhet med andra studier, har även vår studie begränsningar. Det 

är viktigt att notera att utsatthet kan mätas utifrån andra mätinstrument än vad denna studie 

använt sig av, som kan bidra till olika fynd (Finkelhor m.fl., 2005; Hamby m.fl, 2004; May-

Chahal & Cawson, 2005; Janson m.fl., 2007; Saunders m.fl., 1993a; Saunders m.fl., 1993b). 

Självrapportering som studien förlitar sig på kan bidra till validitetsproblem, då deltagarna 

själva både kan överskatta och underskatta deras alkoholkonsumtion och utsatthet (Bryman, 

2012). Frågorna i enkäten utgick ifrån ett retrospektiv, som kan leda till att de unga vuxnas 

självrapportering blev bristfällig, på grund av svårigheter att återkoppla information om deras 

utsatthet. När det gäller frågor från ett livsperspektiv, som kan avse allt från igår till 

barndomen kan det ge en felaktig information om omfattningen av händelsen. Deltagarnas 

tolkning av frågorna gällande omfattningen av utsattheterna och alkoholkonsumtion kan ha 

påverkat resultatets korrekthet (Cater m.fl., 2014). Studien tyder på att alkoholkonsumtion var 

relaterat till utsatthet men riktningen av sambandet kan ifrågasättas på grund att frågorna 

besvarades retrospektiv. Resultaten kan även ha att göra med andra faktorer som inte studien 

kontrollerat för, som både kan ha orsakat alkoholkonsumtion och utsatthet. Det finns inget i 

vår studie som bevisar någon riktning av relationen, att alkohol leder till utsatthet eller att 

utsatthet ledet till alkoholkonsumtion. Detta på grund av att studien inte har använt sig av 

longitudinell design, vilket gör att man inte kan uttala sig om riktning. Men oavsett eventuella 

andra bidragande faktorer eller eventuell riktning, är detta samband viktigt att betrakta för att 

ta fram adaptiva hanteringsstrategier för unga (Cater m.fl., 2014). 

Trots studiens svagheter, är det viktigt att lyfta fram styrkor. Där en styrka med 

studien är att urvalet består av ett populationsbaserat sample, vilket bidrar med att resultaten 

går att generaliserar till liknande grupper av unga vuxna i samma ålder. Självrapportering 

användes vilket bidrar med information som inte den officiella brottsstatistiken ger, vilket ger 

en mer representativ bild av verkligheten (Bryman, 2012). Ytterligare en styrka med studien 

är att den undersökte både män och kvinnor, vilket många tidigare studier inte har gjort utan 

endast studerat dem var för sig. Bortsett från att vi varken har deltagit eller bidragit med 

datainsamling till denna studie kan datamaterialet ändå ses som tillförlitligt, då det använts av 
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tidigare granskade studier (Cater m.fl., 2014). Men även att studiens material har granskats 

och godkänts av etiska rådet. 

Framtida forskning och slutsatser 

Denna studie har tagit några steg fram mot en bättre förståelse för hur relationen mellan 

alkoholkonsumtion och utsatthet ser ut. Resultatet visade på ett positivt signifikant samband 

mellan alkoholkonsumtion och utsatthet, samt att det fanns skillnader i låg och hög grad av 

alkoholkonsumtion och nivå av utsatthet mellan och inom grupper av män och kvinnor. För 

män fanns det en signifikant skillnad mellan låg och hög alkoholkonsumtion vid fysisk 

utsatthet, men även vid egendomsbrott. För kvinnor fanns det en signifikant skillnad mellan 

låg och hög alkoholkonsumtion vid sexuell utsatthet, men även vid egendomsbrott och verbal 

utsatthet. Detta betyder att män som drack mer blivit utsatta fysiskt och för egendomsbrott i 

större utsträckning än män som drack mindre och kvinnor som drack mer blivit sexuellt och 

verbalt utsatta samt för egendomsbrott i större utsträckning än kvinnor som drack mindre. 

Resultatet visade även att fanns signifikanta skillnader mellan män med hög 

alkoholkonsumtion och kvinnor med hög alkoholkonsumtion vid samtliga utsattheter. Män 

som drack mer i högre utsträckning hade blivit utsatta fysiskt och för egendomsbrott än 

kvinnor som drack mer. Kvinnor som drack mer i högre utsträckning hade blivit sexuell och 

verbalt utsatta än män som drack mer. Dessa fynd bidrar till en ökad kunskap om sambandet 

mellan alkoholkonsumtion och utsatthet, skillnader i låg och hög grad av alkoholkonsumtion 

och nivå av utsatthet mellan och inom grupper av män och kvinnor, vilket bygger vidare på 

tidigare studie (Cater m.fl., 2014).        

Studiens resultat och tidigare forskning visade att det fanns ett samband mellan 

alkoholkonsumtion och utsatthet (Brady m.fl., 2009; BRÅa, 2014). Vårt resultat bidrar inte 

med någon riktning på orsakssambandet, men vi hävdar att kunskapen om relationen är av 

vikt vid praktiskt kriminologiskt arbete med unga då alkoholkonsumtion eventuellt kan öka i 

relation till nivå av utsatthet. Men där ytterligare frågor behövs betraktas för att kunna uttala 

sig om denna riktning. Framtida forskning behöver därför säkerställa riktningen, om 

eventuellt alkoholkonsumtion är en följd av nivå av utsatthet hos unga vuxna som denna 

studie inte kan uttala sig om. Det är även viktigt för framtida forskning att kontrollera för 

underliggande faktorer som kan ha påverka studiens resultat, som både kan ha orsakat 

alkoholkonsumtion och utsatthet. Alkoholkonsumtion används för att hantera stressfulla och 

negativa händelser i livet (Comasco m.fl., 2010). Underliggande faktorer skulle därför 

eventuellt kunna vara ångest och depression som har uppkommit från andra negativa 

händelser, vilket kvalitativa studier skulle kunna förstå närmare genom att få information om 
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de unga vuxnas subjektiva upplevelser. Att ge svar på dessa obesvarade frågor skulle hjälpa 

forskare och praktiker inom det kriminologiska arbete att ta fram insatser för att minska 

alkoholkonsumtion hos unga vuxna som blivit utsatta. Genom att exempelvis ta fram adaptiva 

hanteringsstrategier och stödåtgärder. 
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