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Associationen Mellan Narkotikaanvändning och Brottslighet 

 

Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka associationen mellan 

narkotikaanvändning och egendomsbrott samt narkotikaanvändning 

och våldsbrott. I studien används material från ett forskningsprojekt 

kallat RESUMÉ. Urvalet i den populations-baserade RESUMÉ studien 

består av 2500 individer mellan 20 - 24 år födda mellan 1987 - 1991 

varav 47,4% män och 52,6% kvinnor. Resultatet visade att det fanns 

positiva samband mellan alla typer av narkotika (cannabis, anabola 

steroider eller andra hormonpreparat samt annan narkotika) och 

egendomsbrott samt våldsbrott. Även positiva relationer hittades 

mellan de olika narkotikatyperna, oberoende av varandra, och 

egendoms- samt våldsbrott. Narkotikan förklarar tillsammans 10% av 

egendomsbrotten och 7% av våldsbrotten. Resultaten kan användas som 

stöd till att utveckla insatser mot narkotikaanvändning samt 

brottslighet. 

Nyckelord: Narkotikaanvändning, egendomsbrott, våldsbrott, relation, 

samband, association 
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The Association between Use of Narcotics and Criminality 

 

Abstract 

The aim of the present study was to examine the association between 

illegal drug use and property- and violent crimes. In the present study, 

data from the Swedish population-based RESUMÉ study were used. 

The study included 2,500 participants between the ages of 20-24 who 

were born between 1987 and 1991, 47.4% males and 52.6% females. 

Results showed a correlation between illegal drugs (i.e., cannabis, 

anabolic steroids and other hormonal drugs and other illegal drugs) and 

property- and violent crimes. The results also showed positive 

independent relationships between illegal drugs and property- and 

violent crimes. Together all drugs explained 10% of all property crimes 

and 7% of all violent crimes. These findings can be used to advance 

intervention strategies aimed at decreasing illegal drug use as well as 

crime. 

Keywords:  Illegal drugs, property crimes, violent crimes, relation, 

correlation, associations. 
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Associationen mellan narkotikaanvändning och brottslighet 

I Sverige finns det cirka 45 000 personer som är beroende av olika typer av narkotika och 

ytterligare 10 000 personer som har ett narkotikamissbruk (Landberg, Ramstedt, Raninen & 

Sundin, 2014). Dessa resultat presenterades i en rapport av Stockholm förebygger alkohol- 

och drogproblem (STAD) som utgavs 2014. STAD är en del av Centrum för 

psykiatriforskning vilket är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska 

institutet (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem, u.å). Det finns skillnader mellan 

att vara beroende av narkotika och ha ett narkotikamissbruk. Att vara beroende av narkotika 

innebär att en person inte längre har kontroll över användandet och att det påverkar 

förändringar i hjärnan mer påtagligt. Dock ses ofta personer som förtär narkotika som 

missbrukare oberoende av vilken mängd de förtär då narkotika är kriminaliserat i Sverige 

(Drogupplysningen, u.å). Narkotikamissbruk påverkar individen negativt men också dennes 

omgivning och sociala liv. Ett missbruk kan även leda till ökad risk för ett brottsligt beteende 

(Bennet, Holloway & Farrington, 2008). I denna studie undersöks sambandet och relationen 

mellan narkotikaanvändande (som innefattar all form av narkotikamissbruk) och brottsligt 

beteende. 

Narkotika 

De tre kategorier av narkotika som kommer användas i denna studie är (1) cannabis, (2) 

anabola steroider eller andra hormonpreparat, och (3) annan narkotika. Dessa kategorier av 

narkotika är de som undersöks i den sekundärdata som används i denna studie och det är 

också de definitioner av narkotika som används av tullverket (2013). Den första kategorin är 

cannabis vilket är ett narkotikapreparat som stimulerar hjärnans belöningssystem och som gör 

att användaren känner en behaglig och avslappnande känsla av välmående. Hasch och 

marijuana är de vanligaste cannabispreparaten och dessa typer av narkotika innehåller ämnet 

delta-9-tetrahydrocannabolin (THC) som är ett ämne som är kvar i kroppen en lång tid då de 

stannar i kroppens fettvävnader. Vid långvariga och intensiva missbruk kan cannabis 

framkalla psykosliknande tillstånd, detta på grund av THC-ämnet som kan ge plötsliga återrus 

då det lagras i fettvävnaderna under en lång tid. Andra vanliga effekter är sämre minne, 

koncentrationssvårigheter, sömnrubbningar och problem med koordination (Tullverket, 

2013). Konsekvenser följt av ett långtidsmissbruk är exempel risk för att bli gravid i tidig 

ålder, minskad närvaro i skolan, och på längre sikt arbetslöshet och dålig hälsa (Green, 

Doherty, Stuart & Ensminger, 2010). 
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Den andra kategorin som innefattar anabola steroider eller andra hormonpreparat, som 

nödvändigtvis inte klassas som narkotika, kan skapa ett beroende på samma sätt. Dessa 

hormonpreparat kan användas i samband med träning, till exempel genom dopning för att 

bygga muskler snabbare (Lundholm, Frisell, Lichtenstein & Långström, 2015). Tillförandet 

av en stor mängd hormoner i kroppen rubbar balansen i många organ och kan leda till 

försämrad blodcirkulation, leverskador och ödembildning. Det är även vanligt med 

personlighetsförändringar och kraftiga humörsvängningar (Tullverket, 2013). 

Den tredje och sista kategorin som kallas annan narkotika inkluderar all annan narkotika 

som definieras av tullverket. De är följande: centralstimulerande medel som stimulerar 

kroppens centrala nervsystem och gör att en person känner sig mer vaken, får högre puls och 

blodtryck samt att syreupptaget ökar. Exempel på denna typ av narkotika är amfetamin, 

metamfetamin och kokain. På grund av att narkotikan gör att hjärtat arbetar snabbare ökar det 

risken för hjärtinfarkt och hjärnblödning. Den ökar även risken för depression och kan skapa 

förvirring, aggressivitet, paranoia och förföljelsetankar. En annan typ av narkotika som 

innefattas i kategorin annan narkotika är hallucinogena som förvränger personens 

sinnesintryck och kan därför skapa hallucinationer. Exempel på denna typ av narkotika är 

svampar, ecstasy och LSD. Missbruk kan leda till överansträngning, värmeslag, 

medvetslöshet och njur- och leverskador och det kan även bidra till kroniska psykiska skador. 

Opiater, som också infattas i annan narkotika, är smärtlindrande narkotika som till exempel 

morfin och heroin och denna typ av narkotika försämrar immunförsvaret och ökar risken för 

infektionssjukdomar. Bokstavsdroger och läkemedel innefattas också i annan narkotika. 

Bokstavsdroger är ett samlingsbegrepp för en mängd olika preparat som ofta säljs över 

internet, de är preparat där sammansättningen ständigt ändras för att undgå att de ska klassas 

som olagliga (Tullverket, 2013). Det vanligaste är cannabinoider, som exempelvis kan leda 

till psykos (Labay m.fl., 2016). En primär orsak till att cannabinoider används är för att det 

inte kan upptäckas genom traditionella typer av narkotikatester som till exempel urinprov 

(Richardson, St.Vil, Wish & Cooper, 2016). Läkemedel är preparat som endast är ämnade att 

användas vid medicinskt syfte efter läkares ordinering. Det är dock vanligt att läkemedel 

används i berusningssyfte och betraktas då som narkotikaanvändning, absolut vanligast är 

metylfenidat och opiater. Riskerna med detta är feldosering som kan leda till minnesluckor, 

medvetslöshet, andningsstillestånd och hjärtsvikt (Tullverket, 2013). 

Brott 

De brott som fokuseras på i den här studien är egendomsbrott och våldsbrott. De flesta av de 
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brott som i studien kategoriseras som egendomsbrott är stöldbrott enligt definitionen i Brås 

rapport (Brottsförebyggande rådet, 2016). Några är bedrägeribrott och några 

skadegörelsebrott vilka är de två kategorier efter stöldbrott och brott mot person som är 

vanligast förekommande. Av de brott som i studien kategoriseras som våldsbrott är alla utom 

ett definierade som brott mot person i Brås rapport. Det enda brott som inte tillhör den 

kategorin är ett brott som bryter mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga 

föremål, kort kallad knivlagen (SFS 1988:254). 

Relationen mellan narkotika och brottslighet 

Under året 2015 så anmäldes cirka 1,5 miljoner brott i Sverige och de brott som är vanligast 

förekommande är brott mot person och stöldbrott. Av alla brott som anmäldes 2015, var 17 

procent brott mot person och 35 procent var stöldbrott (Brottsförebyggande rådet, 2016). Vad 

som innefattas i brott mot person enligt Brås rapport är alla de brott som finns i kapitel 3 till 7 

i Brottsbalken som berör brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid, ärekränkning, 

sexualbrott och brott mot familj. Stöldbrott är de brott som innefattas i kapitel 8 i brottsbalken 

som heter stöld, rån och andra tillgreppsbrott (SFS 1962:700). 

Forskning visar att hjärnan inte är färdigutvecklad förrän en individ är ungefär 25 år 

gammal. En av delarna i hjärnan som inte är färdigutvecklad vid den åldern är pannloben i 

form av att myelin, som är en typ av fettvävnad som gör att impulser kan färdas snabbare 

mellan nervcellerna i hjärnan, inte har producerats färdigt än. Många viktiga funktioner finns i 

pannloben som till exempel förmågan att överväga beslut i vissa situationer (Johnson, Blum 

& Giedd, 2009). Så att forska om användandet av narkotika hos individer mellan 20 – 25 år är 

särskilt viktig då narkotikaanvändningen kan påverka myelinutvecklingen negativt. Utvecklas 

inte myelinet så kommer individer ha svårare att ta rationella beslut i vissa situationer 

(Johnson, Blum & Giedd, 2009).  

Korrelationsstudier. En tidigare studie visar på att det finns ett samband mellan 

narkotika och brottslighet då 69 procent av alla de som arresterades under en tidsperiod 

testade positivt för minst en illegal typ av narkotika. Av alla dessa som testade positivt så 

kunde 60 procent av dem bekräfta att deras brottslighet var relaterat till missbruk (Bennet & 

Holloway, 2004).  

En annan studie som undersökte samband mellan cannabisanvändande och 

egendomsbrott visar att brott är en konsekvens av tungt cannabisanvändande vid ung ålder. 

De var 40,5 procent av de som deltog i undersökningen och som hade ett tungt användande av 
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marijuana vid ung ålder som blivit arresterade för egendomsbrott, jämför med 21,3 procent av 

de som aldrig använt marijuana eller som använt det några gånger (Green m.fl., 2010).  

Tidigare studier har även visat att det finns ett samband mellan att testa positivt för 

opiater och centralstimulerande narkotika och snatteri samt våldsbrott, dock främst bland 

kvinnor (Pierce m.fl., 2015). En studie gjort på personer som använder opiater och 

centralstimulerande substanser visar en positiv korrelation mellan att använda de typerna av 

narkotika och att begå både egendoms- och våldsbrott. Majoriteten av de som rapporterat att 

de använt de typerna av narkotika hade varit påverkade vid det senaste tillfället de begick ett 

brott (Sutherland m.fl., 2015). En studie som undersökt brottslighet bland individer som 

använder flertalet olagliga typer av narkotika visar att de som begått brott innan de började 

använda narkotikan begå fler och mer allvarliga våldsbrott (Torok, Darke & Kaye, 2011). 

Regressionsstudier. Två tidigare studier som undersökt relationen mellan olika typer 

av narkotika och våldsbrott menar att ett användande av anabola steroider ofta kombineras 

med ett användande av annan typ av substans, dock finns positiva oberoende relationer mellan 

användning av anabola steroider och våldsbrott i båda (Lundholm, Frisell, Lichtenstein & 

Långström, 2015; Skårberg, Nyberg & Engström, 2010). Den första studien finner en 

signifikant oberoende relation mellan användande av anabola steroider och våldsbrott, alltså 

endast när de andra typerna av narkotika konstanthålls (Lundholm, Frisell, Lichtenstein & 

Långström, 2015). Den andra studien visar även den en positiv oberoende relation mellan att 

använda anabola steroider och begå våldsbrott. Gällande egendomsbrott kunde inte någon 

relation ses då hälften av deltagarna begått egendomsbrott redan innan narkotikaanvändandet 

började (Skårberg, Nyberg & Engström, 2010).  

En metaanalys sammanställde 30 observationsstudier och kom fram till att risken för att 

begå brott är 2,8 - 3,8 gånger högre för de som missbrukar narkotika jämfört med de som inte 

gör det. För de som missbrukar crack var risken att begå brott sex gånger högre, när de andra 

typerna av narkotika konstanthålls. För de som missbrukar heroin var risken tre gånger högre 

och för de som missbrukar kokain vad den 2,5 gånger högre. Det fanns även en relation, som 

dock inte var lika stark, mellan brottslighet och missbruk av marijuana och amfetaminer. För 

de som missbrukar marijuana var risken 1,5 gånger högre och för olika typer av amfetaminer 

var den 1,9 gånger högre (Bennet, Holloway & Farrington, 2008). 

En annan studie, som utförde regressioner, samlade in data från 312 ungdomar som satt 

på en ungdomsanstalt för att se relationen mellan alkohol- samt narkotikaanvändning och 

brottslighet. Resultatet visade att marijuana signifikant kunde predicera egendomsbrott som 
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till exempel stöld och snatteri oberoende av andra typer av narkotika, men 

narkotikaanvändning kunde inte predicera våldsbrott. Den visade också att olika typer av 

narkotika kan predicera vissa typer av brottslighet bättre än andra (Dawkins, 1997). En 

observationsstudie som motsäger Dawkins resultat är den av Norström och Rossow (2014) 

som kommer fram till att en ökning i cannabisanvändning leder till en ökad risk för att begå 

våldsbrott. Tidigare nämnda studier rörande relationer mellan användningen av de olika 

typerna av narkotika och egendoms- samt våldsbrott har visat sig vara relativt enhetliga. De 

observationsstudier som rör relationen mellan de olika typerna av narkotika oberoende av 

varandra och de två brottstyperna har även de visat sig vara på samma linje med undantag för 

studien av Norström och Rossow som visar på att cannabis har en starkare relation till 

våldsbrott än egendomsbrott. En litteraturöversikt som gjordes av Nordstrom och Dackis 

(2011) undersökte relationen som finns mellan narkotika och kriminalitet. En slutsats de kom 

fram till var att bland de missbrukare som begår brott finns det två olika grupper. Den första 

är de som begår brott innan eller samtidigt som de använder narkotika och den andra är de 

som begår brott efter att de börjat använda narkotika. De kom fram till att användande av 

narkotika och kriminalitet påverkar varandra och beteendena går hand i hand. De kom även 

fram till att bara för att en individ använder narkotika och begår brott, innebär det inte att 

narkotikan påverkar vilken typ av brottslighet som begås. Missbruk innebär alltså inte att en 

person som begår narkotikarelaterade brott kommer begå våldsbrott på grund av narkotikan. 

De menar dock att ett aktivt narkotikaanvändande ökar frekvensen av kriminell aktivitet 

(Nordstrom & Dackis, 2011). 

Teorier      

Social inlärningsteori enligt Sutherland (1934) innebär att individer lär sig beteenden genom 

interaktion med andra individer, grupper eller media genom beteendeövertagande och att 

imitera (Sarnecki, 2009). Inlärningen bygger på normer, värderingar och beteendemönster 

som kan leda till brottslighet, vilket innebär att även brottslighet är någonting som lärs in 

genom interaktion med andra människor. Sutherland menar alltså att alla beteenden är inlärda 

och brottslighet skiljer sig inte från andra beteenden (Schmalleger, 2012). Denna teori 

används i vår studie för att förstå varför en individ använder narkotika och begår brott. Den 

här teorin säger att allt beteende är inlärt genom interaktion med andra och vi antar då att 

narkotikaanvändningen delvis är socialt inlärd av att till exempel ha ett umgänge som 

använder narkotika. En studie visar att det finns ett samband mellan att använda kokain och 

social inlärning då risken för att använda kokain ökar med 15% om en individ umgås med 
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vänner som använder en stor mängd av den typen av narkotika (Schaefer, Vito, Marcum, 

Higgins & Ricketts, 2015) All hantering av narkotika är olaglig (SFS 1968:64) så brottslighet 

lärs in samtidigt som narkotikaanvändningen då användandet i sig är kriminellt. Vi antar att 

både den narkotikaanvändning och den brottslighet som rapporterats i studien lärs in genom 

interaktion med andra individer. 

Det finns olika förklaringar till relationen mellan narkotika och brott och som bra 

kompletterar den sociala inlärningsteorin. En av de teorier som används mest för att förklara 

relationen mellan narkotika och brottslighet är en teori av Paul Goldstein (1985). Hans 

förklaring av sambandet mellan narkotikaanvändande och brottslighet består av tre olika 

modeller. Den första modellen Psychopharmacological menar att användandet av narkotika 

leder till brottslighet då beslutsfattandet påverkas av användandet. Det betyder att om en 

individ använder narkotika så påverkar det hur personen tänker angående brottslighet, det vill 

säga att beslutsfattandet påverkas och förändras. Den andra modellen, Economic-compulsive 

förklarar hur en person begår brott för att finansiera sitt narkotikaanvändande. Detta innebär 

att en individ till exempel begår egendomsbrott för att skaffa sig pengar till att köpa narkotika. 

Den tredje modellen Systemic menar att brottsligheten och narkotikaanvändandet går hand i 

hand, till exempel köp och försäljning av narkotika. Det innebär att själva användandet av 

narkotika är olagligt och att de som använder narkotika ofta är inblandade i försäljning och 

köp av det (Bennett & Holloway, 2009). Detta synsätt applicerade Goldstein och några av 

hans kollegor på mord som utfördes i New York City under året 1988 och i staten New York 

under 1984. De fann att 53 procent av de mord som skedde under 1988 var relaterade till 

alkohol eller narkotika (MacCoun, Kilmer & Reuter, 2003). Denna teori använder vi i studien 

för att förstå relationen som finns mellan narkotikaanvändande och brottslighet. De tre olika 

modellerna är de tre vanligaste typer av relation som kan finnas mellan narkotikaanvändande 

och brottslighet, men då den data vi använder är insamlad via en tvärsnittsstudie (data 

insamlad vid ett tillfälle) så går det inte att uttala sig om användandet av narkotika eller 

brottsligheten kom först. 

Problembild 

Den här studien är viktig att genomföra då en bild behöver skapas över hur sambandet mellan 

narkotikaanvändning och brottslighet ser ut i Sverige. Även hur relationen ser ut mellan 

narkotikatyperna, oberoende av varandra, och de två brottstyperna är viktig att undersöka då 

detta kan hjälpa till med arbetet att utforma insatser som riktar sig mot både missbruk och 

brottslighet på samma gång. Kan mönster identifieras att vissa typer av narkotika har starkare 
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relationer med en viss typ av brottslighet så kan insatser anpassas för att få bukt med båda 

problembilderna. Då egendomsbrott och våldsbrott är de vanligaste brotten i Sverige (Brå, 

2016) är det viktigt att se om de har en relation till narkotika, då minskad 

narkotikaanvändning kan vara ett sätt att minska den typen av brottslighet. Inte så många 

studier som undersökt de tre kategorierna av narkotika i relation till specifikt egendomsbrott 

och våldsbrott i en svensk kontext har hittats och vi tycker därför att det är ett viktigt ämne att 

beröra. 

Syftet med den här studien är att undersöka associationen mellan narkotikaanvändande 

och egendomsbrott samt narkotikaanvändande och våldsbrott. Vår frågeställning är följande: 

Denna studie undersöker om det finns ett samband mellan olika typer av narkotika och 

brottslighet.  Den undersöker även hur olika typer av narkotika oberoende av varandra är 

relaterade till brottslighet genom en multipel linjär regressionsanalys.  

Metod 

Deltagare  

Data som används i denna studie kommer från forskningsprojektet Retrospektiv studie om 

unga människors erfarenheter av utsatthet och stöd i unga år (RESUMÈ) som är en 

populationsbaserad tvärsnittsstudie som undersökte unga män och kvinnors retrospektiva 

upplevelser om tidig utsatthet och hur det påverkade dem senare i livet. I studien gjordes ett 

randomiserat urval på 2 500 unga svenskar varav 47,4% (1 186) var män och 52,6% (1 314) 

var kvinnor. Alla deltagare var mellan 20 och 24 år med en medelålder på 22,15 år och en 

standardavvikelse på 1,38 år. Urvalet gjordes med hjälp av folkbokföringen som är ett register 

skatteverket har på alla som bor i Sverige. Registret innehåller namn, personnummer, adresser 

etc. Alla personer födda mellan 1987 och 1991 var med i urvalet som var stratifierat (Cater, 

Andershed & Andershed, 2014), vilket betyder att populationen först delades in i olika strata 

och sen görs ett randomiserat urval ur de olika stratana (Bryman, 2011). De olika stratana som 

användes var alla län i Sverige och kön. Detta gjordes för att urvalet skulle kunna 

generaliseras till alla i Sverige befolkning som är mellan 20 och 24 år gamla. Deltagarna 

kontaktades angående deltagande i studien via telefon, från början valdes 25 670 stycken 

personer ur registret och ur den gruppen skulle sedan 2 500 personer väljas. Urvalet minskade 

allteftersom fler steg genomfördes, vissa hade inget registrerat telefonnummer, några hoppade 

av när de fick reda på vad studien handlade om och andra kunde inte delta av flera olika 

anledningar. På grund av att många inte kunde delta i studien ur den utvalda stratifierade 

gruppen som fanns i början blev urvalet av de 2 500 personer inte helt proportionerligt. Det 
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visade sig att mer personer än vad som var proportionerligt från två stora städer deltog medan 

mindre personer än vad som var proportionerligt från resten av länen, alltså allt utom 

storstaden, deltog. För att se om de som deltog i studien skiljde sig åt från de som inte gjorde 

det så fick 30 stycken personer, 15 män och 15 kvinnor, som inte var deltagare i studien svara 

på några frågor ur enkäten över telefon. De svaren jämfördes sedan med resultatet av urvalet 

och det visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan viktiga aspekter som till 

exempel brottslighet (Cater, Andershed & Andershed, 2014). 

Material 

Narkotika. För att mäta användningen av narkotika valde vi att använda variablerna 

“har du någon gång använt testosteron, anabola steroider eller något annat tillväxthormon 

(som inte skrivits ut av läkare)”, “har du någon gång använt hasch/ marijuana?” och “har du 

någon gång använt annan narkotika än hasch/ marijuana?”. Svarsalternativen är kodade från 

ett till sju för samtliga där “aldrig” är kodat som ett och “mer än 50 gånger” är kodat som sju 

(Hansson & Rosengren, 2012). Vi utförde ett Cronbachs alpha (α) med dessa tre variabler. 

Vårt resultat visade α = 0.55. 

Frekvensfördelningen i användande av cannabis såg ut som följande: 1512 personer har 

aldrig använt hasch, 695 personer har använt det 1-10 gånger, 147 personer har använt det 11-

50 gånger och 146 personer har använt det fler än 50 gånger. Fördelningen i användande av 

anabola steroider eller andra hormonpreparat såg ut på följande sätt: 2480 personer har aldrig 

tagit anabola steroider eller andra hormonpreparat, 11 personer har använt 1-10 gånger, 6 

personer har använt 11-50 ggr och 3 personer har använt fler än 50 gånger de senaste 12 

månaderna. Till sist var fördelningen av annan narkotika i urvalet: 2150 personer har aldrig 

använt annan narkotika, 268 personer har använt 1-10 gånger, 50 personer har använt 11-50 

gånger och 32 personer har använt fler än 50 gånger de senaste 12 månaderna. 

Egendomsbrott. För att mäta egendomsbrott valde vi ut nio stycken variabler som vi 

ansåg passande. Samtliga variabler inleds med frågan “hur har det varit de senaste 12 

månaderna? har du själv:” och följer sedan med “tagit något i varuhus, kiosk eller butik utan 

att betala?”, “varit med om att bryta gid in i en bil, bostad, affär, kiosk, förråd eller annan 

byggnad med avsikt att ta saker?”, “med avsikt förstört eller varit med och förstört saker som 

t.ex. fönsterrutor, gatlampor, bänkar, trädgårdar eller varit med om att utan tillstånd klottra, 

graffittimåla eller skriva något med tusch eller sprayfärg på t.ex. en betongvägg?”, “stulit 

något ur någons ficka?”, “köpt eller sålt något som du vet eller trott att det varit stulet?”, “ 

använt eller förmedlat någon annans kontokort utan lov?”, “varit med om att ta en bil utan 



NARKOTIKA OCH BROTTSLIGHET   9            
 
 

lov?”, “utan lov tagit en cykel, moped, motorcykel eller vespa?” och “smitit från betalning 

(t.ex. bio, kafé, restaurang, tåg, buss eller annat)?”. Samtliga variablers svarsalternativ är 

kodade från ett till fem där ett är “nej, det har inte hänt” och fem är “ja, fler än 10 gånger” 

(Hansson & Rosengren, 2012). Ett index skapades för dessa åtta variabler som namngavs 

egendomsbrott och ett Cronbachs alpha utfördes som visade α = 0,61. 

Våldsbrott. För att mäta våldsbrott valde vi ut åtta stycken variabler ur RESUMÉ som 

ansågs passande. Även dessa variabler inleddes med frågan “hur har det varit de senaste 12 

månaderna? har du själv:” och fortsatte sedan “hotat eller tvingat någon att ge dig något eller 

göra något han eller hon inte ville, t.ex. pengar, cigaretter, sex eller något annat?”, “deltagit i 

slagsmål ute på stan?”, “burit vapen (t.ex. knogjärn, slagträ, kniv, stilett eller något annat 

liknande?”, “varit med om att slå någon så att du tror eller vet att han/hon behöver sjukvård?”, 

“med flit gjort illa någon med kniv, stilett, knogjärn eller något liknande?”, “använt våld 

gentemot någon annan, t.ex. slagit, sparkat, klöst, dragit i hår, bränt med cigarett?”, “hotat 

någon till livet (t.ex. sagt “jag ska döda dig”)?” och “fört bort någon eller hållit någon isolerad 

mot hans eller hennes vilja?”. Samtliga svarsalternativ är kodade från ett till fem där ett är 

“nej, det har inte hänt” och fem “ja, fler än 10 gånger” (Hansson & Rosengren, 2012). Ett 

index skapades för de åtta variablerna som namngavs våldsbrott och sedan utfördes ett 

Cronbach´s alpha som visade α = 0,68.  

Procedur 

All data samlades in under 2011 från mars fram till december. Forskarna som drev RESUMÈ 

studien hyrde in ett företag som utförde rekryteringen av deltagarna, intervjuerna och allt det 

administrativa runt insamlingen. Detta företag arbetade med marknadsföring och att utföra 

undersökningar så alla de som utförde intervjuerna var kvalificerade nog för att utföra 

uppgifterna. Forskarna informerade både de som skulle rekrytera och de som skulle intervjua 

om bakgrunden till- och syftet med studien och de fick sedan passande utbildningar av sina 

arbetsgivare. Alla de som valdes ut att samla in data hade tidigare erfarenhet av att utföra 

intervjuer med känsliga ämnen. De som utförde intervjuerna följde ett manuskript som 

förklarade vad syftet med studien var och hur den skulle utföras. Om respondenten sedan 

valde att delta i studien så fick de välja en tid och en plats då de kunde svara på enkäten och 

om de helst ville ha en manlig eller kvinnlig intervjuare. De flesta av deltagarna valde att 

svara på enkäten och bli intervjuade i sitt hem, på sin arbetsplats eller på någon typ av 

offentlig plats. När intervjun ägde rum fick deltagarna information genom både ett 

informationsbrev och muntligt av intervjuaren. Insamlingstillfället tog cirka 90 minuter och 
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de flesta av frågorna var i form av en enkät och då fanns intervjuaren i närheten för att hjälpa 

till om det skulle behövas och sedan när deltagaren fyllt i allt så ställdes ett par 

kompletterande frågor. Som kompensation för att de deltog fick deltagarna ett presentkort till 

värde av 400 kronor. Enkäten hade blivit granskad och godkänd av en etisk kommitté 

(#2010/463) (Cater, Andershed & Andershed, 2014). Det innebär att de följt de fyra 

forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Deltagarna har fått information om studien, de har samtyckt till att delta 

och informerats om att de kan avbryta deltagandet när de vill. Materialet har behandlats 

konfidentiellt och enbart forskarna har kunnat nyttja materialet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Statistiska analyser 

Korrelationer med Pearson´s r utfördes för att se om det fanns något samband mellan de olika 

typerna av narkotika och egendoms- samt våldsbrott. Sedan genomfördes två multipla linjära 

regressioner, en för att mäta hur väl narkotikatyperna oberoende av varandra relaterar till 

egendomsbrott och en för att mäta hur väl de relaterar till våldsbrott (Field, 2009). 

Resultat 

För att undersöka om det fanns något samband mellan de olika typerna av narkotika och 

egendoms- samt våldsbrott utfördes först en rad korrelationer, Tabell 1. Mellan cannabis och 

egendomsbrott fanns en positiv korrelation, r = ,30, p < ,01. En positiv korrelation fanns 

också mellan cannabis och våldsbrott, r = ,022, p < ,01. Mellan anabola steroider eller andra 

hormonpreparat och egendomsbrott fanns en positiv korrelation, r = ,06, p < ,01, och mellan 

våldsbrott och anabola steroider eller andra hormonpreparat fanns också en positiv 

korrelation, r = ,13, p < ,01. Mellan annan narkotika och egendomsbrott fanns även där en 

positiv korrelation, r = ,28, p < ,01 och korrelationen mellan annan narkotika och våldsbrott 

var även den positiv, r = ,23, p < ,01. En positiv korrelation innebär att värdena på de båda 

variablerna rör sig åt samma håll, till exempel när det ena variabelvärdet ökar så ökar även det 

andra (Field, 2009).  

Tabell 1 

Resultat från korrelationer mellan olika brottstyper och narkotika 

 Egendomsbrott Våldsbrott 

Cannabis .30** 

(2500) 

.22** 

(2500) 

Anabola steroider eller andra 

hormonpreparat 

.06** 

(2500) 

.13** 

(2500) 

Annan narkotika .28** 

(2500) 

.23** 

(2500) 
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Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. 
*** p<,001; ** p<,01; * p<,05 

För att undersöka relationerna mellan de olika typerna av narkotika och egendoms- samt 

våldsbrott oberoende av varandra genomfördes en multipel linjär regressionsanalys, Tabell 2. 

Resultaten visar att alla grupper av narkotika tillsammans kan förklara 10% av de 

egendomsbrott som rapporterats med en signifikansnivå på p <,001. När anabola steroider 

eller andra hormonpreparat samt annan narkotika konstanthålls kan vi se att en ökning i den 

oberoende variabeln cannabis associeras med en ökning i den ena beroendevariabeln 

egendomsbrott (β = ,21). En ökning i den andra oberoende variabeln annan narkotika kan 

också associeras med en ökning i egendomsbrott när de andra två narkotikatyperna 

konstanthålls (β = ,15). En ökning i den tredje oberoende variabeln anabola steroider eller 

andra hormonpreparat kan även den associeras med en ökning i egendomsbrott när cannabis 

och annan narkotika konstanthålls (β = ,02), dock är det en väldigt liten ökning som inte var 

signifikant. Alla typer av narkotika tillsammans kan förklara 7% av de våldsbrott som 

rapporterats med en signifikansnivå på p <,001. En ökning i cannabis kan associeras med en 

ökning i den andra beroendevariabeln våldsbrott när de andra typerna av narkotika 

konstanthålls (β = ,13). Likaså kan en ökning i anabola steroider eller andra hormonpreparat 

associeras med en ökning i våldsbrott (β = ,09) när cannabis samt annan narkotika 

konstanthålls. En ökning i annan narkotika kan associeras med en ökning i våldsbrott när de 

andra narkotikatyperna konstanthålls (β = ,14). 

Tabell 2 

Resultat från multipla regressionsanalyser som testar oberoende relationer mellan tre typer 

av narkotika och egendoms- samt våldsbrott 

  Modell 1 

Egendomsbrott 

Modell 2 

Våldsbrott 

 β β 

 

Cannabis  ,21*** 

(2500) 

,13*** 

(2500) 

Anabola steroider eller 

andra hormonpreparat 

 ,02 

(2500) 

,09*** 

(2500) 

Annan narkotika  ,15*** 

(2500) 

,14*** 

(2500) 

R2  ,10 ,07 

Not. β = standardiserad beta.   

*** p<,001; ** p<,01; * p<,05 

Diskussion 
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Denna studie fokuserar på associationen mellan narkotikaanvändning och egendoms- samt 

våldsbrott. Sambanden och de oberoende relationerna mellan de olika narkotikatyperna och 

de två brottstyperna undersöktes. En slutsats som kan dras med hjälp av resultatet är att det 

finns ett samband mellan de egendomsbrott och våldsbrott som rapporterats i studien och all 

typ av narkotikaanvändning. Samtliga typer av narkotika (cannabis, anabola steroider eller 

andra hormonpreparat och annan narkotika) hade ett positivt och signifikant samband till både 

egendoms- och våldsbrott. Dock var inte något utav sambanden särskilt starkt. Det visade sig 

även finnas oberoende relationer mellan all typ av narkotikaanvändning och våldsbrott och 

två typer av narkotikaanvändning och egendomsbrott. De olika typerna av narkotika skiljde 

sig åt i hur väl de relaterar till de två typerna av brottslighet.  

Tidigare forskning har visat att ett samband finns mellan cannabisanvändning och 

egendoms- samt våldsbrott. Individer som haft en tung marijuanaanvändning i ung ålder har 

blivit arresterade för egendomsbrott (Green m.fl., 2010). Våra resultat angående sambandet 

mellan cannabis och båda typerna av brottslighet har visat sig vara i linje med tidigare 

forskning då de var positiva och signifikanta, dock relativt svaga. Våra resultat gällande 

sambanden mellan användning av anabola steroider eller andra hormonpreparat och 

egendoms- samt våldsbrott visade sig vara positiva och signifikanta. Tidigare studier har 

kommit fram till samma sak då de funnit ett samband mellan användningen av anabola 

steroider eller andra hormonpreparat och våldsbrott (Lundholm, Frisell, Lichtenstein & 

Långström, 2015). Studier har också visat att ett positivt samband finns mellan anabola 

steroider eller andra hormonpreparat och egendomsbrott dock inte särskilt starkt (Skårberg, 

Nyberg & Engström, 2010) vilket stämmer överens med resultatet i vår studie då vi hittade ett 

samband men som var väldigt svagt. Forskning har även visat att det finns samband mellan att 

använda opiater och centralstimulerande medel, vilket innefattas i annan narkotika, och 

egendoms- och våldsbrott (Pierce m.fl., 2015; Sutherland m.fl., 2015). Samt en studie som 

visat att de individer som begår brott redan innan de börjar använda flertalet olagliga typer av 

narkotika begår fler brott då de börjar använda (Torok, Darke & Kaye, 2011). Våra resultat 

gällande sambanden mellan annan narkotika och egendoms- samt våldsbrott var båda 

signifikanta vilket är i linje med tidigare forskning. Våra regressionsanalyser som utfördes för 

att undersöka om de tre typerna av narkotika oberoende av varandra relaterade till egendoms- 

och våldsbrott visade sig alla vara signifikanta utom en. Cannabis visade sig ha en oberoende 

relation till egendomsbrott, vilket är i linje med en tidigare studie som visat att en stor del av 

de som rapporterat att de haft ett tungt cannabisanvändande i ung ålder har blivit arresterade 
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för ett egendomsbrott (Green m.fl., 2010). En annan studie visade att det fanns en signifikant 

oberoende relation mellan cannabis och egendomsbrott dock inte mellan cannabis och 

våldsbrott. Den visade också att olika typer av narkotika kan predicera vissa typer av 

brottslighet bättre än andra i form av att användning av cannabis signifikant predicerade olika 

typer av egendomsbrott men inte våldsbrott (Dawkins, 1997). Detta resultat är i linje med vår 

studie då den starkaste relationen var den mellan cannabis och egendomsbrott. Dock visar en 

annan studie, som var longitudinell, att en relation finns mellan cannabisanvändning i 

ungdomsåren och kriminalitet senare i livet men endast när brotten var narkotikarelaterade. 

När de typerna av brott togs bort från den oberoende variabeln var inte resultatet längre 

signifikant. Det fanns alltså inget bevis på att cannabisanvändning i ungdomsåren ökar risken 

för icke drogrelaterad brottslighet senare i livet (Pedersen & Skardhamar, 2009). Detta säger 

emot resultatet i vår studie då vi fann en oberoende relation mellan cannabisanvändande och 

båda typerna av brottslighet, dock var relationerna svaga. 

 En tidigare studie undersöker relationen mellan alla typer av narkotika och brottslighet 

och kom fram till att narkotikaanvändning och brottslighet påverkar varandra. Resultatet 

visade att det finns två typer av individer som använder narkotika och begår brott. De som 

begick brott redan innan användandet och de som började begå brott som ett resultat av 

användandet. Resultatet visade att narkotikaanvändning påverkar brottsfrekvensen i form av 

att den ökar, men typen av brottslighet blir inte grövre på grund av narkotikaanvändandet 

(Nordstrom & Dackis, 2011). Vår studie visade liknande resultat då de flesta narkotikatyper 

hade en relation till både egendomsbrott och våldsbrott. Det som skiljer vår studie från denna 

är att en typ av narkotika (anabola steroider eller andra hormonpreparat) inte har en 

signifikant oberoende relation med egendomsbrott. 

Som tidigare nämnt så kan inte teorierna användas till att förklara de oberoende 

relationerna eller sambanden mellan narkotikaanvändningen och brottsligheten som hittats i 

denna studie. Orsaken till det är att all data är från en cross-sectional studie och den kan inte 

uttala sig om hur ett beteende predicerar eller påverkar ett annat. För att kunna använda 

Goldsteins teori som förklaring till dessa resultat behövs data från en longitudinell studie. I 

denna studie användes teorin av Goldstein för att förstå hur de olika sambanden kan se ut, 

några utav sambanden vi fick fram kan vara av typen Psychopharmacological, Economic-

compulsive eller Systemic men vi kan omöjligt uttala oss om det. Social inlärningsteori menar 

att både narkotikaanvändning och brottslighet är beteenden som är inlärda. Resultatet visar att 

narkotikaanvändning är relaterad till brottslighet och enligt social inlärning är 
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narkotikaanvändning ett beteende som är inlärt genom att umgås med personer som har den 

typen av beteende. Narkotikaanvändning och brottslighet är två beteenden som ofta ses 

tillsammans hos individer, detta kan vara en av orsakerna till att narkotikaanvändning och 

brottslighet visar sig ha en relation i vår studie.  

En styrka med den här studien är att urvalet var stort och hade en relativt jämn 

könsfördelning samt en bra spridning av deltagare över Sverige. Det gör att resultatet blir 

generaliserbart till populationen som är individer i åldrarna 20 till 24 år. En annan styrka som 

studien har är att den interna reliabiliteten var god (Field, 2009) för både egendomsbrott och 

våldsbrott vilket innebär att de variabler som användes mätte egendomsbrott och våldsbrott 

tillsammans på ett bra sätt. Våldsbrott hade det högsta värdet och det kan antas bero på att alla 

utom ett av de olika brotten som ingick i indexet gick under samma lag och de skiljer sig inte 

åt lika mycket som de brott som ingick i indexet för egendomsbrott. Gällande indexet för 

egendomsbrott faller de olika brotten under olika lagar och skiljer sig mer åt än vad 

våldsbrotten gör. 

En svaghet i studien är att de brott som mäts inte är alla brott som kategoriseras som 

våldsbrott och egendomsbrott enligt lag. Detta innebär att det inte blir en korrekt mätning av 

alla våldsbrott och egendomsbrott, utan bara de som valts ut till den sekundärdata som 

använts. Vi kan inte heller uttala oss angående huruvida någon är beroende eller missbrukare i 

urvalet. Sekundärdata som vi använt kommer från en tvärsnittsstudie, alltså att data bara är 

insamlad vid ett tillfälle. Det innebär att det inte går att jämföra resultat över tid, om 

narkotikaanvändandet har påverkat brottsligheten eller tvärtom. Det går således alltså inte att 

uttala sig om huruvida narkotikaanvändning är orsaken till brottslighet eller inte. Det är också 

en svaghet att brottsligheten som rapporterats har skett inom de senaste 12 månaderna medan 

den droganvändning som rapporterats kan ha skett under vilken tidpunkt som helst i 

deltagaren liv. Att endast ett fåtal av deltagarna rapporterat att de använt droger 50 gånger 

eller mer är också en svaghet som bör tas i beaktning. De teorier som används i denna studie 

är endast som stöd för att förstå problematiken med narkotikaanvändning och brottslighet och 

hur de kan förstås i relation till varandra. För att kunna förklara det samband och de relationer 

som vi fann i vår studie, med hjälp av teorierna så behövs en longitudinell studie utföras för 

att kunna uttala sig om vad som påverkar vad, om narkotikaanvändningen påverkar 

brottsligheten eller tvärtom. 

Denna studies resultat kan underlätta arbetet med att utveckla insatser som är menade 

att minska narkotikaanvändning, egendomsbrott och våldsbrott tillsammans. Resultatet i 
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studien har visat att narkotikaanvändning har en relation till egendomsbrott och våldsbrott 

samt att samband finns mellan alla de olika typerna av narkotika och de båda brottstyperna.  

Insatser borde alltså kunna riktas mot ett av de två problemen men få bukt med båda två 

samtidigt, detta skulle vara både kostnads- och tidseffektivt. Men för att bättre kunna utforma 

dessa insatser så behövs mer forskning utföras där det undersöks mellan vilken brottstyp och 

narkotikatyp de starkaste sambanden finns. Det behövs även utföras mer longitudinella studier 

som tittar på om narkotikan kan predicera brottsligheten eller tvärtom. Detta kan också hjälpa 

till i utformningen av insatser då en bild skapas över om de påverkar varandra och vad som 

påverkar vad. Utifrån resultaten i vår studie där vi kunde se samband och oberoende relationer 

skulle vi säga att om fokus ska ligga på egendomsbrott och en insats ska utformas för att 

minska den typen av brottslighet så rekommenderas att insatsen riktas mot de som använder 

cannabis och andra droger. Detta på grund av att de narkotikatyperna hade starkast oberoende 

relation till egendomsbrott och även positiva samband. Om däremot fokus ska ligga på att 

minska våldsbrott bör insatser rikas mot alla de typerna av narkotika som nämns i studien då 

de alla har en relation till den typen av brottslighet och signifikanta positiva samband finns 

mellan narkotikatyperna och våldsbrott. Forskning bör bedrivas vidare på detta ämne då både 

narkotikaanvändning och brottslighet är ett problem som är viktigt att ta itu med.   

Den här studien visade att det finns positiva samband mellan alla typerna av narkotika 

och egendoms- samt våldsbrott. Narkotikatyperna förklarade även tillsammans både 

egendoms- och våldsbrott. När analyserna gjordes på narkotikatyperna var för sig visade det 

sig också att alla utom en har en signifikant relation till båda brottstyperna när de andra 

narkotikatyperna hölls konstanta. De flesta av resultaten som framkom var i linje med tidigare 

forskning och de kan vara användbara för att utveckla insatser mot både narkotikaanvändande 

och brottslighet. Då det visat sig att narkotikaanvändande relaterar till och delvis kan förklara 

egendoms- och våldsbrott, så kan insatser riktas mot narkotikaanvändande eller brottslighet 

och det i sin tur borde minska det andra problemet också. Att utforma en insats som bekämpar 

två olika problem samtidigt är både tids- och kostnadseffektivt. Vi föreslår att framtida 

forskning inom ämnet bör fokusera på att utföra longitudinella studier för att få en överblick 

om i vilken ordning användande av narkotika och brottslighet kommer. 
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