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Linköpings universitet  

    SEH581 83 Linköping, Sverige   
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Sammanfattning 

Sverige nådde 2018 den högsta nivån av ekonomisk ojämlikhet och det finns svenska studier 

som har undersökt sambandet mellan kriminalitet och ekonomisk ojämlikhet på individnivå 

och därför har vi i vår studie studerat svenska län. Syftet med studien har varit att undersöka 

och analysera bestämningsfaktorer till kriminalitet med fokus på effekten av ekonomisk 

ojämlikhet under perioden 2000-2014. Har ekonomisk ojämlikhet och våra övriga 

bestämningsfaktorer en signifikant effekt på antalet brott som begås i Sverige? För att 

besvara våra frågeställningar gjordes en ekonometrisk modell och med hjälp av paneldata 

undersökte vi hur ekonomisk ojämlikhet, invandring, inkomst, sysselsättning, utbildning, 

ålder, kön och befolkningstäthet påverkar olika typer av brott. De brottskategorier som har 

undersökts är stöld, rån, försökt till mord och dråp, misshandel och narkotikabrott. 

Vi har dragit slutsatsen att minskad ekonomisk ojämlikhet leder till en minskning av antalet 

förmögenhetsbrott, i form av rån och stöld, och att det finns en svag negativ effekt på grövre 

våldsbrott. Däremot tycks effekten på narkotikabrott vara positiv men med en justering för 

tidseffekt blir dessa estimat ej längre signifikanta. De övriga bestämningsfaktorerna hade en 

varierande effekt på antalet brott. Ökad invandring ledde till färre misshandelsfall och 

narkotikabrott men till en ökning av antalet stölder, rån samt mord och dråp. Inkomst hade en 

negativ effekt på stöld och rån samt men effekten var positiv för misshandel och 

narkotikabrott. En ökad nivå av sysselsättning ledde till färre rån, narkotikabrott och 

misshandelsfall men för stöld fick vi en signifikant positiv effekt. 

Effekten av en ökad andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning var oklar och vi 

hittade inget tydligt samband till förmögenhetsbrotten. Befolkningstäthet hade störst effekt på 

förmögenhetsbrotten och vi konstaterade att det blir fler rån, stölder och narkotikabrott om 

befolkningstätheten ökar. Effekterna från ålder och kön lyckades vi inte representera väl i vår 

studie och vi har dragit slutsatsen att den effekten bättre fångas upp i en studie på individnivå.  
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Abstract 

Sweden reached the highest level of economic inequality in 2018 and there are Swedish 

studies that have studied the relationship between crime and income inequality at the 

individual level and therefore in our study we have focused on Swedish counties. The aim of 

the study has been to investigate and analyze determinants of crime, focusing on the effect of 

income inequality during the period 2000-2014. Does income inequality have a significant 

effect on the number of offenses committed in Sweden and do our other determinants have a 

significant effect on the number of offenses committed in Sweden? In order to answer our 

questions, an econometric model was constructed and with the help of panel data we 

examined how income inequality, immigration, income, employment, education, age, gender 

and population density affect different types of crime. The crime categories studied have been 

attempted murder and manslaughter, assault, drug offenses, theft and robbery. 

We have found that reduced income inequality leads to a reduction in the number of property 

crimes, in the form of robbery and theft, and there is a weak negative effect on violent crimes. 

The effect on drug offenses seems to be positive but with an adjustment for time effect, these 

estimates are no longer significant. The other determinants had a varying effect on the 

number of crimes. Increased immigration led to fewer assault cases and drug offenses, but to 

an increase in the number of thefts, robberies and murder and manslaughter. Income had a 

negative effect on theft and a weak negative effect on murder and manslaughter. The effect 

was positive for assault and drug offenses, but the effect on the number of robberies was 

unclear. An increased level of employment led to fewer robberies, drug offenses and assaults. 

The effect from an increased proportion of the population with post-secondary education was 

unclear and we did not find a clear relationship for property crimes. The population density 

had the greatest effect on property crime where the effect was positive on theft, robbery and 

also drug offences. We did not succeed in representing the effects of age and sex in our study 

and we have concluded that this effect is better captured in a study at the individual level. 

  



viii 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund 1 

1.2 Syfte 2 

1.3 Frågeställningar 3 

2. Teori 4 

2.1 Ekonomisk teori och kriminalitet 4 

2.2 Ekonomisk ojämlikhet och kriminalitet 6 

2.3 Kriminalitet och förklaringsvariabler 7 

2.3.1 Variabel: Invandring 7 

2.3.2 Variabel: Inkomst 8 

2.3.3 Variabel: Sysselsättning 8 

2.3.4 Variabel: Utbildning 9 

2.3.5 Variabel: Ålder 10 

2.3.6 Variabel: Kön 10 

2.3.7 Variabel: Befolkningstäthet 11 

2.4 Kriminalitet i Sverige 11 

2.5 Kostnad för brott 12 

3. Metod 14 

3.1 Urval och bearbetning av data 14 

3.2 Modellspecifikation 16 

3.3 Metodkritik 17 

4. Resultat 19 

4.1 Ekonometrisk data 19 

4.2 Modeller 21 

4.2.1 Stöld 22 

4.2.2 Rån 24 

4.2.3 Mord och dråp 25 



ix 

 

4.2.4 Misshandel 27 

4.2.5 Narkotika 28 

5. Analys 30 

5.1 Ekonomisk ojämlikhet 30 

5.2 Övriga variabler 32 

6. Slutsats 35 

Referenslista 37 

Appendix 41 

Appendix 1: Gini-koefficienten 41 

Appendix 2: Kostnad för fortkörning 42 

Appendix 3: Definition av våra beroende variabler 42 

Appendix 4: Beskrivning av bearbetning av variabler 44 

Appendix 5: Figurer över brottsstatistik i Sverige 46 

Appendix 6: Komplett korrelationsmatris 49 

  



1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige har de ekonomiska klyftorna under flera år ökat och den så kallade Gini 

koefficienten, som mäter inkomstfördelning, har från 1970-talet till 2016 stigit från 0,22 till 

0,33 vilket innebär att den ekonomiska ojämlikheten har ökat1. Sedan 1980-talet har flera 

ekonomiska reformer genomförts som har minskat omfördelningen av inkomst, bland annat 

avskaffandet av förmögenhetsskatten, och 2016 nådde Sverige den högsta nivån av 

ekonomisk ojämlikhet sedan Statistiska Centralbyrån började redovisa data2. I och med 

Januariavtalet ska den så kallade värnskatten avskaffas den första januari år 2020 och 

sannolikt kommer avskaffandet av ännu en skatt att leda till en ytterligare minskning av 

omfördelning av inkomst i Sverige.3  

Ett samhällsproblem som kan uppstå till följd av ökad ekonomisk ojämlikhet är kriminalitet 

och det finns många studier som tyder på att det finns ett statistiskt samband mellan 

ekonomisk ojämlikhet och kriminalitet och vi är nyfikna på hur förhållandet ser ut i Sverige. I 

en undersökning från 2008 konstaterar Choe att det finns ett starkt samband mellan 

ekonomisk ojämlikhet och mängden rån, stölder och vissa typer av våldsbrott4. Även 

Fajnzylber, Lederman och Loayza finner, i sin internationella studie över flera OECD-länder, 

ett samband mellan den ekonomiska ojämlikheten och brott5. Nilsson finner liknande resultat 

i sin studie över svensk brottslighet och konstaterar att andelen relativt fattiga har en stark 

inverkan på den totala brottsfrekvensen och vilken brottstyp som påverkas6. Med stöd av 

tidigare forskning kommer vår studie därför att undersöka och analysera bestämningsfaktorer 

till kriminalitet med fokus på effekten av ekonomisk ojämlikhet. 

Bunge poängterar att ingen föds till kriminell men att sociala faktorer till stor del påverkar 

om individen begår kriminella handlingar7. Wikström menar att det som driver en individ till 

                                                 
1
 Statistiska Centralbyrån. (n.d.) 

2
 För mer information och grafisk representation se; Appendix 1: Gini-koefficienten  

3
 Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. 

4
 Choe (2008) 

5
 Fajnzylber, et. al. (2001) 

6
 Nilsson, A. (2004) 

7
 Bunge (n.d.)  
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att begå en kriminell handling är individens interaktion med en viss omgivning. Om 

personens omgivning ändras beter sig individen sannolikt annorlunda8. Flera av dessa sociala 

faktorer är svåra att fånga upp men exempelvis kön, ålder, inkomstnivå, utbildningsnivå, 

sysselsättning och segregation har betydelse för brottshandlingar och dessa kan vi till viss del 

estimera. Baserat på den tidigare forskning som vi studerat har vi valt att inkludera variabler 

som representerar den ekonomiska ojämlikheten, invandringen, medelinkomsten, 

sysselsättningen, utbildningsnivån, ålder, andelen män och befolkningstätheten i länet.  

Det är inte bara individen som påverkas när kriminellt beteende förändras, det leder också till 

samhällsekonomiska effekter. För en djupare analys av vad våra estimerade modeller leder 

till för effekter för Sveriges län vill vi därför också titta närmare på vilka kostnader som 

uppstår vid brott. Många studier har försökt att estimera kostnader som uppstår när brott 

begås och Brottsförebyggande rådet (Brå) har konstaterat att det finns stora svårigheter med 

att skatta kostnaderna då det inte finns någon fastställd universell mall eller metod att 

använda, varken internationellt eller inom Sverige. De konstaterar i sin studie att det råder 

oklarheter kring vilka typer av kostnader som ska inkluderas i en skattning och även hur 

tillförlitliga de estimerade kostnaderna faktiskt är. Trots att det inte finns några fasta modeller 

eller metoder för den här typen av estimering kan vi anta att det totalt sett handlar om stora 

kostnader för samhället.9 

I och med de höga kostnader som uppstår när brott begås anser vi att det är relevant att 

estimera de effekter som olika faktorer har på antalet anmälda brott och analysera varför 

dessa effekter uppstår. De tidigare svenska studier vi funnit som behandlar kriminalitet och 

ekonomisk ojämlikhet är framförallt gjorda på individnivå och vi anser därför att det finns ett 

behov att göra en studie på länsnivå för att kunna få ett annorlunda perspektiv över 

sambanden. I och med det mer övergripande perspektivet bör vår studie kunna bidra med en 

ny insyn inom området som allmänheten och beslutsfattare i samhället kan ta del av. 

  

                                                 
8
 Wikström & Sampson (2006) 

9
 Ring (2017) 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att på länsnivå undersöka och analysera bestämningsfaktorer till 

kriminalitet med fokus på effekten av ekonomisk ojämlikhet under perioden 2000-2014.  

1.3 Frågeställningar  

- Ökar ekonomiskt ojämlikhet antalet brott i Sverige och hur stor är effekten för 

perioden 2000-2014? 

- Vilka är effekterna på kriminalitet av bestämningsfaktorerna invandring, inkomst, 

sysselsättning, utbildning, ålder, kön och befolkningstäthet? 
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2. Teori  

2.1 Ekonomisk teori och kriminalitet 

Enligt grundläggande ekonomisk teori är människor rationella och vill maximera sin nytta 

genom maximerad ekonomisk vinning och dessa antaganden gäller i Beckers ekonomiska 

modell som används för att analysera en individs motivation att genomföra ett brott. När ett 

beslut ska fattas kring huruvida en riskfylld handling ska genomföras eller ej tar individen 

hänsyn till risken att åka fast, kostnaden för en potentiell dom och vilka vinster som finns att 

hämta om de inte åker fast.10 

𝐸[𝑈] = 𝑃 × 𝑈(𝑌 − 𝑓)  + (1 − 𝑃) × 𝑈(𝑌)      [2.1] 

Där 𝑈(∘) är individens nyttofunktion, 𝐸[𝑈] är den förväntade nyttan, 𝑃 är sannolikheten att 

bli upptäckt och dömd, 𝑌 är den finansiella och sociala vinningen och 𝑓 är den monetära 

motsvarigheten för straffet. Om 𝐸[𝑈] är positiv, kommer individen att begå brottet medan 

personen inte gör det om 𝐸[𝑈] är negativ.11  

Brown och Reynolds har presenterat en modifiering av Beckers modell där de i större 

utsträckning tar hänsyn till individens riskbenägenhet och använder individens inkomst och 

förmögenhet som utgångspunkt. De antar, till skillnad från Becker, att brottslingen vid en 

dom i vissa fall kan få egen vinning och tjäna på domen. Deras modell ser ut enligt följande: 

𝐸[𝑈] = ( 𝑃 × 𝑈(𝑊0 − 𝐿)) + ((1 − 𝑃) × 𝑈(𝑊0 + 𝐺))    [2.2] 

Där 𝑈(∘) är individens nyttofunktion, 𝐸[𝑈] är den förväntade nyttan, 𝑊0är individens 

nuvarande förmögenhet, som ger oss nyttofunktionen 𝑈[𝑊0]. Den vinning som en kriminell 

kan få vid en eventuell dom representeras av 𝐺 medan 𝐿 är det personen går miste om ifall 

individen blir upptäckt och dömd och 𝑃 är sannolikheten att detta händer.12 

Om 𝐸[𝑈] > 𝑈[𝑊0] kommer en individ föredra att begå brottet, med antagandet att individer 

är nyttomaximerande. Valet kommer att bero på de variabler som presenteras i ekvation 2.2 

men individens inställning till eventuella risker kommer också att påverka beslutet. I Figur 

                                                 
10

 Erling, et. al. (1995)  
11

 För ett räkneexempel se: Appendix 2: Kostnad för fortkörning 
12

 Erling, et. al. (1995)  
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2.1 ser vi individens ursprungliga förmögenhet i punkten 𝑊0 och hur individen värderar den 

förmögenheten 𝑈(𝑊0). 

Figur 2.1 Riskbenägenhet och kriminalitet  

 

Graf över estimerade nyttan av att genomföra ett brott för en individ som är obenägen att ta en risk.
13 

Den raka linjen representerar individens nytta från brottet när sannolikheten att åka fast 

minskar. Att begå ett brott skulle leda till nyttonivån 𝑈(𝑊0 − 𝐿) om individen åker fast och 

nyttonivån 𝑈(𝑊0 + 𝐺) om personen inte åker fast. Förväntad nytta hamnar dock inte i 

extrempunkterna då dessa punkter innebär en sannolikhet att åka fast på 1 respektive 0, vilket 

aldrig är fallet, utan istället landar förväntad nytta mellan ursprungsläget och de två 

extrempunkterna. För att individen ska ta risken att genomföra brottet så måste den 

förväntade nya nivån av förmögenhet bli högre än den ursprungliga nivån och därmed vara 

minst 𝑊∗.14 

𝛿𝐸[𝑈]/𝛿𝑃 =  𝑈(𝑊0 − 𝐿) − 𝑈(𝑊0 + 𝐺)     [2.3] 

𝛿𝐸[𝑈]/𝛿𝐿 =  −𝑃𝑈′(𝑊0 − 𝐿)      [2.4] 

För att undersöka vad som påverkar den förväntade förmögenheten kan derivatan med hänsyn 

till sannolikheten att åka fast (2.3) analyseras. Som förväntat innebär en ökning av 

sannolikheten att åka fast till en minskning av förväntad nytta och därmed sjunker 

sannolikheten att genomföra brottet. Derivatan med hänsyn till hur kostnaden för brottet 

                                                 
13

 Erling, et. al. (1995)  
14

 Ibid. 
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ändras (2.4) visar att förväntad nytta från att genomföra brottet minskar när kostnaden stiger 

och därmed sjunker sannolikheten att individen begår en kriminell handling.15   

Det är lätt att fastna vid förmögenhet och inkomst när vi studerar motiven bakom kriminalitet 

men Becker påpekar att det är också viktigt att tänka på vilka alternativkostnader brottslingar 

tar hänsyn till innan de begår ett brott. Det kan vara förlusten av utbildning, arbete, 

familjerelationer, fysisk aktivitet och sociala interaktioner och dessa är svåra att uttrycka i en 

ekonomisk modell. I vissa fall kan en individ resonera att ett brott leder till ett antal år i 

fängelse och eftersom att individen är rationell kommer personen också att spekulera om vad 

som händer under och efter fängelsetiden. Becker menar att familjerelationer spelar stor roll 

vid denna typ av beslut. Kommer brottet leda till att personen “förlorar” sin familj? Om 

svaret är ja, kan detta ses som en hög alternativkostnad beroende på hur högt personen i fråga 

värderar sin familjerelation.16  

Det är enligt Becker också svårt att uttrycka moral och etik i en ekonomisk modell samtidigt 

som det spelar stor roll för en persons individuella beslut. Om alla var lika rationella och 

nyttomaximerande som ekonomisk teori antar, skulle alla individer alltid genomföra de brott 

som gav en positiv förväntad nytta men så ser det inte ut i praktiken. Becker menar att det 

beror på att nytta har olika innebörd för varje person, för vissa är nytta att öka sin 

förmögenhet och för andra innebär nytta att inte bryta mot lagen.17  

2.2 Ekonomisk ojämlikhet och kriminalitet 

I vår studie använder vi begreppet ekonomisk ojämlikhet för att tala om ojämlikhet i 

inkomstfördelning som på engelska uttrycks income inequality. Tidigare forskning och 

undersökningar har konstaterat ett starkt samband mellan ekonomiskt ojämlikhet och 

kriminalitet och dessa studier är ofta gjorda i USA eller med amerikansk data. Fajnzylber, 

Lederman och Loayza valde 2001 att göra en internationell studie över hur skillnaden i 

ekonomisk ojämlikhet påverkade antalet brott som begicks i de utvalda länderna. De fann ett 

starkt samband som visade att en jämnare inkomstfördelning ledde till minskat antal brott, 

framförallt på längre sikt.18  

                                                 
15

 Erling, et. al. (1995)  
16

 Becker (2002) 
17

 Ibid. 
18

 Fajnzylber, et. al. (2001) 
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Kelly finner framförallt ett starkt samband mellan våldsbrott och ekonomisk ojämlikhet 

medan effekten på förmögenhetsbrott, som stöld och rån, är svag och bland dessa typer av 

brott finns det istället en stor effekt från polisnärvaro där mängden brott sjunker när det finns 

en hög andel poliser i området19. En annan författare som gjort en liknande studie är Choe 

som menar att det finns ett starkt samband mellan grövre våldsbrott, som grov misshandel 

och våldtäkt, och ekonomisk ojämlikhet. Han hittar också ett signifikant samband mellan 

antalet inbrott och ekonomisk ojämlikhet.20  

Niknami menar i sin avhandling att förhållandet mellan kriminalitet och ekonomisk 

ojämlikhet är starkast hos personer som är unga, har låg utbildning och låg relativ inkomst 

och Robling redovisar att Sverige, i jämförelse med övriga OECD-länder, är det land som har 

haft störst ökad ekonomisk ojämlikhet21. Han menar att den ökande andelen invandrare och 

det faktum att typen av invandring skiftat från arbetskraftsinvandring till större andel 

asylsökande flyktingar förklarar en viss del av förändringarna i inkomstfördelning men också 

att policyförändringar spelat en stor del i utvecklingen.22 

Majoriteten av de studier vi har läst som behandlar det här ämnet använder sig av Gini 

koefficienten som ett uttryck för ekonomisk ojämlikhet. Gini koefficienten finns inte 

tillgänglig på länsnivå i Sverige och därför väljer vi att använda oss av kvoten mellan 

medianinkomsten och medelinkomsten i länet, som kallas MM-kvot i vår studie.  

2.3 Kriminalitet och förklaringsvariabler  

För att förstå varför människor begår kriminella handlingar, är det viktigt att känna till vilka 

faktorer som orsakar brott. Kriminalitet påverkas av många olika faktorer och för att kunna 

skatta en korrekt och användbar modell, där vi kan dra slutsatser från våra estimat, behöver vi 

undersöka vilka övriga variabler som påverkar kriminaliteten.  

2.3.1 Variabel: Invandring  

Enligt Brå finns det ett samband mellan invandring och kriminalitet och i sin rapport från 

2005 undersöker de den registrerade brottsligheten bland individer som invandrat, har 

invandrade föräldrar och individer med svenskfödda föräldrar. De konstaterar att andelen 

                                                 
19

 Kelly (2000)  
20

 Choe (2008) 
21

 Robling (2015) 
22

 Niknami (2012) 
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invandrare har ökat i Sverige och resonerar att det för många invandrare är svårt att etablera 

sig i det svenska samhället och det kan vara en orsak till att kriminella handlingar utförs. 

Enligt rapporten är det 2,5 gånger så vanligt att utrikes födda är registrerade som misstänkta 

för brott jämfört med svenskfödda personer men majoriteten av personer som registreras för 

brott är födda i Sverige och har svenska föräldrar.23  

Genom att skapa en jämviktsmodell för arbetslösheten analyserar Dai, Liu och Xie hur 

invandring påverkar kriminalitet. De är redo att hålla med andra författare som resonerar att 

invandrare ökar mängden “low skilled workers” och när konkurrensen i gruppen blir större så 

vänder sig fler till brott för att bland annat ersätta förlorad inkomst. De resonerar att goda 

utbildningsmöjligheter för invandrare att lära sig språket kommer att lyfta dem ur “low 

skilled workers” till en högre nivå i skicklighet och minska konkurrensen i gruppen och 

därmed minska kriminaliteten.24 

2.3.2 Variabel: Inkomst 

Niknami har funnit ett negativt samband mellan relativ inkomst och förmögenhetsbrott. Hon 

menar att effekten är svag och att sannolikheten att begå förmögenhetsbrott är högre för 

yngre individer med låg inkomst och låg utbildning. De har tillfälligt en låg relativ inkomst 

men då utbildningspremien ökar den förväntade framtida inkomsten så menar Niknami att en 

tillfällig låg inkomst inte nödvändigtvis har en effekt på kriminalitet. Det är därför viktigt att 

bland annat ta hänsyn till faktorer som ålder och utbildning vid undersökning av sambandet 

mellan inkomst och kriminalitet. Hennes studie visar också på att relativa inkomstskillnader 

inte bara påverkar sannolikheten att begå förmögenhetsbrott men också ökar antalet 

förmögenhetsbrott som begås.25 

2.3.3 Variabel: Sysselsättning 

För att besvara hur sysselsättning och arbetslöshet kan tänkas vara kopplat till kriminalitet är 

det av intresse att studera vilka konsekvenser som kommer av arbetslöshet. Den mest 

uppenbara konsekvensen är att den arbetslöse saknar inkomst och dessutom kan det tänkas att 

personen har mer tid över för att ägna sig åt brottsliga aktiviteter, jämfört med någon som 

                                                 
23

 Brottsförebyggande rådet (2005) 
24

 Dai, et. al. (2013) 
25

 Niknami (2012) 
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arbetar. Nilsson och Agell drar i sin rapport slutsatsen att lägre arbetslöshet leder till färre 

brott. Det gäller specifikt en minskning av antalet inbrott, bilstölder och narkotikabrott.26  

Edmark har skrivit en artikel där hon undersökt arbetslöshetens effekter på brottsnivån i de 

svenska länen. Resultatet är att ökad arbetslöshet leder till fler förmögenhetsbrott och om 

arbetslösheten ökar med en procent så ökar förmögenhetsbrott med 0.11 procent. Edmark är 

tydlig med att nämna att det finns många studier på området och att amerikanska studier ofta 

ger stöd för sambandet mellan arbetslöshet och kriminalitet medan övriga länder generellt sett 

inte har presenterat lika starka samband. Hon menar också att många individbaserade studier 

gjorts med fokus på unga män eftersom att de är överrepresenterade i brottsstatistiken vilket 

kan leda till överestimerade resultat.27 

2.3.4 Variabel: Utbildning 

Ett flertal studier har undersökt sambandet mellan kriminalitet och utbildning. Lange och 

Lång har undersökt effekten av eftergymnasial utbildning på våldsbrott och stöld-, rån- och 

häleribrott och dragit slutsatsen att högre utbildningsnivå minskar sannolikheten att begå 

våldsbrott. Orsakerna är bland annat att människor får högre kunskap, de förväntar sig högre 

avkastning på arbete och de påverkas också positivt ur ett psykologiskt perspektiv. Enligt 

författarna är effekten av eftergymnasial utbildning signifikant negativ för våldsbrott medan 

effekten på stöld-, rån- och häleribrott är signifikant positiv.28  

I en annan studie av Lochner och Moretti undersöks sambandet mellan utbildning, 

kriminalitet och inkomst. Ju högre lön en individ har, desto högre blir alternativkostnaden för 

att hamna i fängelse. Det innebär att om individer har högre utbildning kommer de att vara 

mindre benägna att ta ett beslut som kan riskera fängelse, då de går miste om lön som de hade 

kunnat få istället för att avtjäna ett straff. Lochner och Moretti stödjer liksom Lange och Lång 

teorin om att det finns en negativ effekt av högre utbildning på våldsbrott.29 Det finns också 

studier som kommit fram till att personer som enbart har förgymnasial utbildning har 5,7 

gånger större risk att bli registrerade för brott jämfört med de som har en eftergymnasial 

utbildning på minst 3 år.30  

                                                 
26

 Nilsson & Agell (2003)  
27

 Edmark (2002) 
28

 Lange & Lång (2011) 
29

 Moretti & Lochner (2010) 
30

 Von Hofer, et. al. (n.d.) 
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2.3.5 Variabel: Ålder 

Varje år redovisar Brå en rapport med statistik över misstänkta i Sverige. Där kan vi se att 

unga personer i kategorin 15 till 20 år utgjorde 20 procent av de misstänkta och de två 

ålderskategorier som var störst var 21 till 29 år och 30 till 49 år som utgjorde 26 respektive 

36 procent. Statistiken visar att 46 procent av de misstänkta var 29 år eller yngre vid 

tidpunkten för brottet. Det är värt att notera skillnaderna i åldersspann i den här 

sammanställningen där första kategorin täcker sex år, andra kategorin täcker nio år och den 

tredje kategorin täcker 20 år. Det kan skapa skevhet i tolkningen och vi resonerar att med 

tanke på att nästan hälften av alla misstänkta är under 29 år så är förmodligen majoriteten av 

de misstänkta i spannet 30 till 49 år närmare 30 år gamla.31 

Det finns många andra studier och rapporter, som liksom Brå, konstaterar att yngre personer 

begår majoriteten av kriminella handlingar. I FBI:s Uniform Crime Report (UCR) presenteras 

statistik över brott och vilken effekt ålder har på kriminalitet. Den ålder där människor begår 

flest brott i alla brottskategorier är under 25 år och medianåldern i de flesta brottskategorier 

är under 30 år. Kanazawa och Still argumenterar för att ålder och kriminalitet har en stark 

koppling till individens biologiska förutsättningar och liksom i FBI:s UCR, drar de slutsatsen 

att det är yngre människor som begår majoriteten av brottsliga handlingar.32 

2.3.6 Variabel: Kön 

I Brå:s sammanställning över misstänkta personer från 2018 illustreras skillnaden i hur 

många brott män och kvinnor begått. Under det senaste decenniet har skillnaden mellan 

andelen brott som män och kvinnor begått i princip varit oförändrad, där kvinnor misstänks 

för cirka 20 procent av brotten. Under den här tioårsperioden har antalet kvinnor per 100 000 

invånare som misstänks för brott minskat inom alla ålderskategorier. Bland män har mängden 

misstänkta per 100 000 sjunkit i majoriteten av åldersgrupperna men i ålderskategorin 18 till 

20 år har andelen misstänkta ökat med nio procentenheter. Bland kategorierna stöld och 

narkotikabrott är en större andel kvinnor misstänkta än vad genomsnittet visar och bland 

våldsbrotten är andelen män högre än genomsnittet.33  

                                                 
31

 Brottsförebyggande rådet (2018) 
32

 Ulmer & Steffensmeier (2014) 
33

 Brottsförebyggande rådet (2018) 
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Även White och Habibis observerar att majoriteten av brott begås av män. De konstaterar att 

män begår en större andel av brotten i alla brottskategorier och att de kategorier där kvinnor 

närmar sig männen i mängden brott är olika typer av stöld34. Kanazawa och Still kan 

konstatera samma samband och resonerar också att det är män som begår majoriteten av 

brotten då de har ett mer risktagande beteende.35 

2.3.7 Variabel: Befolkningstäthet 

Teorier kring urbanisering och ökad kriminalitet bildades redan under 1920-talet och 

teorierna har sedan dess utvecklats, men det finns fortfarande en gemensam grund mellan 

dagens och dåtidens teorier36. Malik använder dessa grunder i sin undersökning om 

urbanisering och brott i Indien. Han kommer fram till att ökad urbanisering leder till ökat 

antal genomförda brott och en av anledningarna till detta är att när städer blir större blir de 

personliga band som finns mellan vänner och familjer svagare.37  

Glaersen och Sacerdote kommer fram till att kriminalitet är vanligare i större städer och de 

resonerar att anledningen kan vara att det i en större stad finns ett större utbud av potentiella 

offer samt att det är enklare för en förbrytare att försvinna och gömma sig i massan38. Även 

Gumus kommer, i sin analys över brottsdata från USA, fram till att befolkningstäta områden 

har en högre andel brott.39  

2.4 Kriminalitet i Sverige 

Flera av de undersökningar som tidigare gjorts stödjer samband mellan ekonomisk ojämlikhet 

och förmögenhetsbrott samt grövre typer av brottslighet. Vi väljer därför att undersöka 

sambandet mellan våra förklaringsvariabler och fem typer av brott; Försök till mord och 

dråp, Misshandel, Narkotikabrott, Stöld och Rån. Under tidsperioden som vi har valt att 

undersöka har utvecklingen av antal anmälda brott sett olika ut för våra olika brottstyper och 

vi anser att det är viktigt att ta hänsyn till detta i vår analys. Totalt sett har antalet brott ökat 

                                                 
34

 White & Habibis (2005) 
35

 Kanazawa & Still (2000) 
36

 Judd & Simpson (2011) 
37

 Malik (2016) 
38

 Glaeser & Sacerdote (1996) 
39

 Gumus (2004) 
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från en nivå på 121 000 anmälningar år 2000 till att år 2014 nå en nivå strax över 140 000 

anmälningar.40  

Antalet mord och dråp har inte varierat mycket under perioden. Nivån var strax över 700 

mord och dråp år 2000 och 2014 var siffran strax under 800. Under vår valda period var 

antalet som högst år 2011 med en nivå nära 850 och den var som lägst år 2004 med en nivå 

på 669. Antalet anmälda misshandelsfall har mellan 2000 och 2014 varierat mellan ungefär 

60 000 anmälda fall till omkring 85 000 anmälningar år 2014, vilket i jämförelse med mord 

och dråp är en stor ökning. Det fanns fram till 2011 en stigande trend och anmälningarna 

nådde sitt max på strax under 90 000.41  

Antalet stölder har minskat från ungefär 700 000 år 2000 till strax över 500 000 år 2014. 

Något som är värt att notera är att det är just dessa mindre brott som i större utsträckning inte 

anmäls till polisen och det kan därför ha begåtts fler brott än vad statistiken visar. Skillnaden 

i mängden rån har varit liten genom åren. År 2000 låg nivån på runt 9000 rån och sedan dess 

har nivåerna varierat mellan den nivån och upp till runt 9700 rån. År 2013 och 2014 hamnade 

antalet rån på en nivå strax under 8 500 per år. Antalet narkotikabrott har däremot stadigt 

ökat under vår valda period från en nivå på runt 30 000 brott per år till strax under 100 000 år 

2014.42  

2.5 Kostnad för brott 

För att kunna fördjupa vår analys vill vi också ta hänsyn till de kostnader som uppstår för 

samhället vid brott och de ekonomiska konsekvenser som då kan drabba länen. I sin studie 

från 2017 kommer Brå fram till att det inte finns någon enhetlig modell eller metod för att 

estimera kostnaden för brott, varken i Sverige eller i andra länder. Det leder till att det inte 

finns något svar på hur mycket brott kostar samhället. Brå konstaterar att det råder delade 

meningar mellan forskare om vad som bör vara med i estimeringarna. Det råder oklarheter 

om endast det som blev stulet, förstört eller skadat ska räknas med eller om andra kostnader 

för samhället som exempelvis kostnader för terapi, medicinska kostnader och osäkra känslor 

som uppstår på grund av brott, också ska räknas med i skattningarna.43 

                                                 
40

 För grafer se Appendix 5: Figurer över brottsstatistik i Sverige 
41

 Ibid. 
42

 Ibid. 
43

 Ring (2017) 
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När brott begås är det inte endast offret som lider utan det uppstår också andra effekter som 

får ekonomiska konsekvenser. Exempel på effekter kan vara att människor väljer att ta en taxi 

hem på kvällen istället för att gå för att de känner sig osäkra men det kan också handla om att 

personer väljer att installera larm i sina hem för att känna sig trygga. Det innebär även att en 

större andel av skattepengarna behöver gå till rättssystemet för att kunna hantera och lösa 

dessa brott, som istället hade kunnat gå till någonting som befolkningen hade haft större nytta 

av och som hade kunnat leda till större samhällsutveckling. I de estimeringar som tar hänsyn 

till de utökade kostnaderna finns det oklarheter kring hur tillförlitliga skattningarna av 

immateriella kostnader är.44  

Trots att det inte finns någon fastställd metod för hur kostnaden för brott ska beräknas 

betyder det inte att myndigheter inte har gjort estimeringar. År 2006 gjorde Socialstyrelsen en 

utredning kring hur mycket mäns våld mot kvinnor kostar samhället varje år och kom fram 

till att siffran låg mellan 2,7 och 3,3 miljarder kronor45. En annan institution som studerar 

könsbaserat våld är European Institute for Gender Equality och de gjorde en undersökning 

över EU:s medlemsländer år 2014 där de kom fram till att Sveriges kostnad för könsbaserat 

våld är cirka 42 miljarder kronor varje år.46  

I en studie över brott och dess kostnader i Södertälje kommun estimerar Nilsson och 

Wadeskog att ett rån utan personskador kostar ungefär 225 000 kronor och ett 

misshandelsfall där offret blir invalidiserad kan kosta kommunen upp till 50 miljoner 

kronor47. Brå refererar också till en tysk estimering av kostnaden för ungdomskriminalitet där 

de använder sig av flera amerikanska studier som skattat brottskostnader. Flera av dem 

estimerar kostnaden för ett mord till cirka 3,5 miljoner euro men det är också en av de 

amerikanska studierna som estimerar kostnaden för ett mord till 9 miljoner euro48. Vi kan 

konstatera att brott är en stor kostnad för samhället och ökad kriminalitet blir ett ekonomiskt 

problem för Sverige.  

  

                                                 
44

 Ring (2017) 
45

 Åkerström (2006) 
46

 Walby & Olive (2014) 
47

 Nilsson & Wadeskog (2012) 
48

 Ring (2017) 
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3. Metod 

För att undersöka sambandet mellan ekonomisk ojämlikhet och kriminalitet använder vi en 

ekonometrisk modell med paneldata då vi har observationer över både tid och rymd. Det 

dataprogram som används för beräkningar och tester är Eviews och sammanställning av 

datasetet är gjort i Excel. Vår modell bygger på sekundärdata eftersom att vi inte kan samla in 

data över våra variabler via undersökningar på egen hand. Data över våra förklarande 

variabler är hämtade från SCB och data över de beroende variablerna är hämtade från Brå.  

3.1 Urval och bearbetning av data  

Data över våra valda förklaringsvariabler har hämtats från SCB och tidsperioden för 

observationerna är 2000 till 2014. Våra panelindivider är Sveriges 21 län och vi har valt dem 

då de existerat som administrativ indelning under en längre tid. Mycket data finns redan 

uppdelat enligt län och vi resonerar att det bör finnas skillnader mellan länen då de har ett 

visst mått av självstyre och det har även kommunerna inom länen. År 2015 genomgick 

Polismyndigheten en omstrukturering från 21 län till 7 regioner och därför blir vår 

undersökning begränsad till år 2014 och på grund av begränsningar av datatillgänglighet så 

startar vi vår studie från år 2000. Det är också viktigt att nämna att brottsstatistiken inte 

reflekterar fullt ut hur verkligenheten ser ut eftersom att alla brott inte anmäls.  

För att få ett användbart mått kräver flera av våra variabler en del bearbetning. MM-kvoten är 

ett mått för den ekonomiska ojämlikheten där en kvot under 1 innebär att medelinkomsten är 

högre än medianinkomsten och ju mindre siffran är desto större är skillnaden mellan de två 

inkomstvariablerna. Medelinkomsten är vanligtvis större än medianinkomsten då de som 

tjänar mycket pengar drar upp medelvärdet för befolkningen eftersom att det inte finns någon 

gräns för hur hög en inkomst kan vara. De som har lägre lön har inte lika snedvridande effekt 

eftersom att inkomsten inte kan vara lägre än noll kronor. En kvot över 1 betyder att 

medianen är högre än medelinkomsten vilket antingen innebär att det inte finns några som har 

en extremt hög inkomst eller så innebär det att en stor del av befolkningen har en väldigt låg 

inkomst.  

Invandring, utbildning, ålder och män anges alla som andelar av befolkningen i länet. 

Sysselsättning anges som det procentuella antalet av befolkningen som är sysselsatta i länet. 

Befolkningstäthet är antalet invånare per 𝑘𝑚2 och det är egentligen inte ett direkt mått på 
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urbaniseringen men vi anser att måttet är bra nog eftersom de län med hög befolkningstäthet i 

Sverige också är de län med majoriteten av storstäderna. Eftersom att sysselsättningsgraden 

reflekterar hur stor andel av den totala befolkningen som har ett arbete men 

arbetslöshetsnivån reflekterar hur stor andel av arbetskraften som inte har ett arbete, anser vi 

att data över sysselsättningsgraden är att föredra i vår studie. Inkomst representeras av årlig 

medelinkomst i länet omräknad till fasta priser med ekvationen angedd i tabellen. Vi 

förväntar oss att variabeln män har låg variation mellan länen och över tid, då det inte finns 

någon faktor som skiljer länen åt när det kommer till andelen pojkar som föds. En variabel 

med låg grad av spridning kan skapa problem i en regressionsmodell och av den anledningen 

väljer vi att skapa en ytterligare variabel som reflekterar andelen män som är mellan 15 och 

34 år i länen.  

 

Tabell 1: Bearbetning av våra variabler 

Variabel Förkortning Bearbetning 

MM-kvot mmk Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡, 𝑓𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑡

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡, 𝑓𝑎𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑡

 

Invandring inv 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒𝑠 𝑓ö𝑑𝑑𝑎𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡

 

Inkomst ink 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝒕

𝑲𝑷𝑰𝒕
 × 𝟏𝟎𝟎 

Sysselsättning sys Hämtas från SCB:s registrerade 

arbetsmarknadsstatistik 

Utbildning utb 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔, å𝑙𝑑𝑒𝑟 15 å𝑟 𝑜𝑐ℎ ä𝑙𝑑𝑟𝑒𝑖𝑡

 

Ålder åld 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟, å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑛 15 − 34 å𝑟𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡

 

Män män 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡
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Män 15-34 år män 15-34 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑛, å𝑙𝑑𝑒𝑟 15 − 34 å𝑟𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔, å𝑙𝑑𝑒𝑟 0 − 64 å𝑟𝑖𝑡

 

Befolkningstäthet bef Hämtas färdig från SCB, antal invånare per 𝑘𝑚2 

49 All data är inhämtad från SCB:s statistikdatabas 

3.2 Modellspecifikation 

Baserat på samband som hittats i tidigare forskning kring det här ämnet väljer vi fem typer av 

brott att undersöka: Stöld, Rån, Försök till mord och dråp, Misshandel och Narkotikabrott. I 

variabeln Stöld väljer vi att slå ihop kategorierna Tillgrepp av motordrivet 

fortskaffningsmedel, Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel, Inbrottsstöld ej av 

skjutvapen, Stöld (även inbrott) av skjutvapen, ammunition och sprängämnen och Övrig 

stöld50. Vår data är angiven i antal anmälda brott per 100 000 invånare i länet och varianter av 

följande regressionsmodell har använts:  

𝑇𝑦𝑝 𝑎𝑣 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑖𝑡= 𝛽0 + 𝛽1𝑀𝑀𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒𝑛 + 𝛽2𝐼𝑛𝑣𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑖𝑡 + 𝛽4𝑆𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡 + 

𝛽5𝑈𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡 + 𝛽6Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽7𝐾ö𝑛𝑖𝑡 + 𝛽8𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

Vi väljer att estimera tre olika modeller och samtliga variabler är logaritmerade i alla 

modeller och de estimerade effekterna uttrycks därför i procentuella effekter. Modell 1 

inkluderar variablerna MM-kvot, invandring, medelinkomst, sysselsättningen, andelen av 

befolkningen som har eftergymnasial utbildning och befolkningstätheten. I modell 2 utökar vi 

den första modellen med variablerna ålder och andelen män och i den tredje modellen ersätter 

vi dessa två variabler med variabeln män 15-34 år. För att kontrollera för effekter från trender 

i datamaterialet har modellerna 1 till 3 estimerats justerade för tidseffekt och dessa 

presenteras som modellerna 4 till 6. 

Fokus för vår analys är estimaten och effekterna från MM-kvoten men vi kommer också att 

analysera de andra variabler vi använder i modellerna. Dessa kommer vi ibland att benämna 

som “övriga variabler”. Då flera av våra variabler på något sätt hänger ihop med inkomst så 

                                                 
49

 För närmare förklaring av variablerna se: Appendix 4: Beskrivning av bearbetning av variabler 
50

 För närmare definition se: Appendix 3: Definition av våra beroende variabler 
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är det möjligt att flera av dem korrelerar med varandra. Därför kommer en korrelationsmatris 

över variablerna, tillsammans med deskriptiv statistik, att presenteras och analyseras.  

Risken med vår modell är att vi får problem med multikollinearitet och då behöver vi vara 

försiktiga vid tolkning av resultat eftersom att de inte är specifikt estimerade. En lösning 

skulle kunna vara att utesluta en eller flera variabler men då finns en risk att det istället införs 

specifikationsfel i modellen. Eftersom vi behandlar ekonomisk data är det också sannolikt att 

det finns heteroskedasticitet i vår data vilket påverkar standardfelen för estimaten. 

Modellerna skattas med minsta kvadratmetoden och för att ta hänsyn till att det kan finnas 

heteroskedasticitet och multikollinearitet bland variablerna har vi korrigerat modellerna med 

White cross-section metoden vid skattning51. Vi skattar också våra modeller med och utan 

tidseffekt för att se om våra estimat påverkas av trender som kan finnas i vår data.  

Vid studier på individnivå kan det förekomma problem gällande simultan kausalitet mellan 

flera av de variabler vi har valt att inkludera i vår modell52. På individnivå är det stor 

sannolikhet att kriminalitet påverkar arbetslöshet och att arbetslöshet också påverkar 

kriminalitet men i och med att vi väljer att studera Sveriges län så använder vi aggregerad 

data och därför är det osannolikt att den effekten är så stor att den påverkar vår data. 

3.3 Metodkritik  

Det största potentiella problemet som kan uppstå med vår modell är omitted variable bias och 

vi tror att det kan vara ganska troligt. En viktig variabel som enligt Lochner och Moretti är 

kopplad till kriminalitet är socioekonomisk status hos individer. Ju lägre socioekonomisk 

status individen har, desto större sannolikhet är det att individen begår ett brott53. Vi kan inte 

fånga upp dessa variabler på länsnivå utan det är något som endast kan undersökas på 

individnivå. Kang drar i sin undersökning slutsatsen att det finns problem med att undersöka 

kriminalitet på en för hög nivå då det missar effekterna på kriminalitet som kommer av 

skillnader mellan områden. Han kommer fram till att just dessa skillnader i levnadsstandard 

mellan områden är en drivande faktor bakom både våld och förmögenhetsbrott54. Det är en 

risk som finns med metoden som vi använder i vår studie och som vi kommer att ha i åtanke. 

                                                 
51

 Stock & Watson (2015) 
52

 Niknami (2012) 
53

 Moretti & Lochner (2010) 
54

 Kang (2016) 
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I den data som finns tillgänglig hos SCB gällande medel och medianinkomster i Sveriges län 

presenteras endast den sammanlagda förvärvsinkomsten från arbete och näringsliv, det 

betyder att kapitalinkomster inte räknas in i dessa värden. På grund av det blir MM-kvoten 

inte ett så korrekt mått för ekonomiska ojämlikheten som det skulle kunna vara då det hade 

blivit större skillnad mellan medel och medianinkomst om kapitalinkomsterna räknades med. 

Vi har inte haft tid att åtgärda detta på grund av den begränsade tidsramen vi arbetat inom. 

För en framtida studie skulle det vara intressant att använda Gini koefficienten istället för 

MM-kvoten och jämföra resultaten då det kan vara ett bättre mått för ekonomisk 

ojämlikhet.Vi har inte använt det i vår studie då vi inte haft tillgång till data för Gini 

koefficienten för varje län från SCB.  
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4. Resultat 

När vi har studerat sambandet mellan kriminalitet och ekonomisk ojämlikhet har vi fått fram 

olika resultat beroende på vilken brottskategori som undersökts. För att kunna genomföra en 

tydlig analys presenteras i avsnitt 4.1 deskriptiv statistik över våra variabler samt en 

korrelationsmatris och i avsnitt 4.2 redovisas resultaten för våra ekonometriska modeller. 

4.1 Ekonometrisk data 

Tabell 1: Deskriptiv statistik över våra förklaringsvariabler 

 mmk inv ink sys utb åld män bef män 15-34  

Medelvärde 0,95 0,11 71,98 55,75 0,24 0,24 0,50 44,77 0,16 

Median 0,95 0,10 71,57 55,21 0,23 0,24 0,50 31,80 0,16 

Maximum 0,99 0,23 98,18 62,06 0,39 0,28 0,51 336,90 0,18 

Minimum 0,87 0,04 57,67 50,77 0,16 0,22 0,49 2,50 0,14 

Observationer 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

mmk är kvoten mellan medianinkomst och medelinkomst, inv är andelen invandrare i respektive län, ink är 

medelinkomsten för varje län, sys är antalet av befolkningen som är sysselsatta i länet, åld visar andelen i 

befolkningen som är mellan 15-34 år,  män 15-34 är andelen män i befolkningen som tillhör det åldersspannet, 

bef är antalet invånare per 𝑘𝑚2. 

För varje variabel har 315 observationer samlats in och i vår tabell presenteras medelvärde, 

median samt max- och minvärden för varje variabel55. Med hjälp av tabellen blir det enkelt 

att se vilka variabler vi kan ha potentiella problem med. Den variabel vi främst reagerar på är 

män. Vi kan se att det för män, i jämförelse med andra förklarande variabler, inte finns en 

stor skillnad mellan det minsta och det största värdet. Det här är naturligt då det inte finns 

någonting som markant påverkar andelen pojkar och flickor som föds eller dör mellan varje 

år eller mellan länen. Det innebär ett problem för oss då variabler med låg spridning kan ge 

problematiska resultat i en regression. Även variabeln ålder visar upp en brist i spridning 

men den är inte lika låg som för män. Vårt försök att skapa en variabel som reflekterar en 

större spridning för dessa två faktorer ger ett acceptabelt resultat i förhållande till män då det 

                                                 
55

 21 st län, 15 års observationer, 21*15=315 
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är större spridning i män 15-34, det är dock lägre spridning än i ålder. Bland våra övriga 

variabler ser vi inte att det bör vara något problem baserat på den deskriptiva statistiken.  

Tabell 2: Deskriptiv statistik över brott 

 Mord/dråp Misshandel Stöld Rån Narkotika 

Medelvärde 6,853 774,518 5462,698 59,981 673,311 

Median 6,000 759,000 5311,000 45,000 633,000 

Maximum 20,000 1241,000 9489,000 202,000 2407,000 

Minimum 1,000 458,000 2915,000 16,000 110,000 

Observationer 313 315 315 315 315 

Alla brottstyper anges i antal brott per 100 000 invånare i länet. 

I redovisningen av statistiken gällande anmälda brott i Sverige ser vi inte att det finns några 

större problem med den data som vi presenterar. Det är två färre observationer gällande 

statistiken över mord och dråp då det är två län som saknar data under ett år. 

Eftersom vi har fem typer av brott och nio olika förklaringsvariabler väljer vi att utelämna 

brottstyperna ur den korrelationsmatris vi presenterar nedan då vi anser att de förklarande 

variablerna är mest relevanta att ta hänsyn till och den kompletta matrisen finns i appendix.56  

Tabell 3: Korrelationsmatris 

 mmk inv ink sys utb åld män bef män 15-

34  

mmk 1,00 -0,792 -0,754 -0,440 -0,760 -0,491 0,314 -0,845 -0,291 

inv  1,00 0,704 0,375 0,652 0,541 -0,214 0,727 0,367 

ink   1,00 0,563 0,774 0,375 0,088 0,600 0,400 

sys    1,00 0,532 0,472 -0,146 0,441 0,292 

utb     1,00 0,790 -0,089 0,618 0,700 

åld      1,00 -0,226 0,468 0,799 

män       1,00 -0,450 0,309 

bef        1,00 0,138 

män 15-

34 

        1,00 

                                                 
56

 Se: Appendix 6: Komplett korrelationsmatris 
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mmk är kvoten mellan medianinkomst och medelinkomst, inv är andelen invandrare i respektive län, ink är 

medelinkomsten för varje län, sys är antalet av befolkningen som är sysselsatta i länet, åld visar andelen i 

befolkningen som är mellan 15-34 år, män 15-34 är andelen män i befolkningen som tillhör det åldersspannet, 

bef är antalet invånare per 𝑘𝑚2. 

I korrelationsmatrisen blir det tydligt att det finns ett antal variabler som är högt korrelerade 

med varandra. Ett sätt att kontrollera om resultaten är logiska är att formulera ett antagande 

utifrån korrelationsvärdena hur variablerna bör se ut och undersöka om värdena i datasetet 

reflekterar antagandet. Skulle mmk vara låg, som den är i Stockholms län, bör övriga 

variabler vara höga enligt vår korrelationsmatris. I vårt dataset ser vi att antagandet stämmer 

då Stockholms län ligger över medelvärdet i alla kategorier och ofta har det högsta 

registrerade värdet. Vår mmk består som tidigare nämnt av medianinkomst dividerat med 

medelinkomst i länet och av den anledningen är det väntat att vissa av våra valda 

förklaringsvariabler har en hög korrelation med MM-kvoten. Variabeln inkomst består av 

medelinkomsten i länet och det är förståeligt att korrelationen mellan den och mmk är hög 

och det är heller inte förvånande att det är hög korrelation med variabeln utbildning då högre 

utbildning ofta leder till högre lön. Även mmk och andelen invandrare i länet har en hög 

korrelation vilket inte heller är förvånande då det är bland invandrare som den relativa 

fattigdomen ökat mest i Sverige under flera år.57  

4.2 Modeller 

I detta avsnitt presenteras sex ekonometriska modeller för respektive brottskategori. I 

modellerna har vi tagit den naturliga logaritmen av alla variabler och fått fram 

elasticitetssamband som uttrycks i procentuella effekter. Vi anser att det endast är relevant att 

tolka de estimat som är statistiskt signifikanta och relevanta utifrån den teori vi har tagit del 

av. Vid tolkning av estimaten utgår vi alltid från att allt annat är lika i modellerna.  
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4.2.1 Stöld 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4  Modell 5 Modell 6 

 Stöld Stöld Stöld Stöld Stöld Stöld 

intercept 14,609*** 
(0,967) 

9,370*** 
(0,822) 

13,630*** 
(0,663) 

10,923*** 
(0,432) 

6,766*** 
(0,606) 

10,533*** 

(0,307) 

mmk -6,746*** 
(0,608) 

-6,624*** 
(0,476) 

-4,508*** 
(0,614) 

-4,342*** 

(0,580) 

-3,380*** 

(0,585) 

-2,744*** 

(0,531) 

inv 0,234*** 
(0,019) 

0,208*** 
(0,031) 

0,322*** 
(0,025) 

0,205*** 
(0,026) 

0,245*** 

(0,026) 

0,267*** 

(0,027) 

ink -2,248*** 
(0,186) 

-1,427*** 
(0,271) 

-2,518*** 
(0,162) 

-0,587*** 
(0,165) 

-0,363* 

(0,212) 

-0,909*** 

(0,172) 

sys 0,749*** 
(0,244) 

0,121 
(0,258) 

0,729*** 
(0,181) 

-0,044 
(0,199) 

-0,218 

(0,202) 

-0,012 

(0,180) 

utb -0,434*** 
(0,042) 

-0,885*** 
(0,151) 

0,178*** 
(0,063) 

0,319*** 
(0,052) 

-0,252*** 

(0,092) 

0,128* 

(0,069) 

åld - 1,016*** 
(0,357) 

- - -0,145 
(0,173) 

- 

män - -7,311*** 
(0,907) 

- - -5,754*** 
(0,781) 

- 

män 15-34 - - -1,854*** 
(0,192) 

- - -1,360*** 
(0,136) 

bef 0,037*** 
(0,0126) 

0,006 
(0,013) 

0,029*** 
(0,009) 

0,038*** 
(0,012) 

0,018* 

(0,010) 

0,034*** 

(0,010) 

Tidseffekt Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

Antal obs.(n) 315 315 315 315 315 315 

𝑅2/𝐴𝑑𝑗. 𝑅2 0,65/0,64 0,69/0,68 0,70/0,69 0,85/0,84 0,86/0,85 0,87/0,85 

* 10 % Signifikansnivå ** 5 % Signifikansnivå *** 1 % Signifikansnivå. Standardfel anges i parentes.  

mmk är kvoten mellan medianinkomst och medelinkomst, inv är andelen invandrare i respektive län, ink är 

medelinkomsten för varje län, sys är antalet av befolkningen som är sysselsatta i länet, åld visar andelen i 

befolkningen som är mellan 15-34 år, män 15-34 är andelen män i befolkningen som tillhör det åldersspannet, 

bef är antalet invånare per 𝑘𝑚2. 

Baserat på de ekonomiska teorier vi använder oss av förväntar vi oss att förmögenhetsbrott 

påverkas mer av ekonomisk ojämlikhet än våldsbrotten och baserat på signifikansnivån hos 

våra variabler ser den teorin ut att stämma. Alla våra modeller visar att minskad ekonomisk 

ojämlikhet skulle leda till en minskning av antalet anmälda stölder. Modellerna som tar 

hänsyn till tidseffekt visar på en lägre effekt från minskad ojämlikhet men estimaten är 

fortfarande signifikant negativa. Enligt modell 1 skulle en ökning av MM-kvoten med en 

procent leda till en minskning av stölder med 6,7 procent och modell 4 visar att stölderna 

istället skulle minska med 4,3 procent. 
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Alla våra modeller visar också att en ökning av andelen invandrare i länet leder till en ökning 

av antalet stölder, det är inte en stor effekt men den finns där och estimaten är nästan 

identiska mellan alla modeller. En ökning av medelinkomsten skulle enligt samtliga modeller 

leda till en minskning av antalet stölder. Enligt modell 3 skulle antalet anmälda stölder sjunka 

med 2,5 procent om medelinkomsten steg med en procent men modell 5 estimerar att 

effekten endast skulle vara en minskning på 0,36 procent.  

Vad gäller sysselsättningen visar fyra av våra sex modeller ej signifikanta resultat men 

modellerna 1 och 3 visar att en ökning av sysselsättningen skulle leda till en liten ökning av 

antalet stölder. Effekten från en ökad andel befolkning med eftergymnasial utbildning visar 

på både ökningar och minskningar av stölder. Ingen av de estimerade effekterna är stora men 

alla estimat är signifikanta, exempelvis visar modell 2 att effekten är negativ med 0,8 procent 

men modell 4 visar på en positiv effekt på 0,3 procent. Fem av våra modeller visar på att en 

ökning av befolkningstätheten leder till en liten ökning av antalet stölder. 

När det kommer till variablerna för ålder och kön ser vi blandade resultat. Om vi endast tar 

hänsyn till ålder, visar estimatet på att en ökning av andelen i befolkningen som är mellan 15 

och 34 år leder till en ökning av antalet stölder med 1,0 procent, däremot visar modell 5 att 

estimatet inte är signifikant. Det blir tydligt i våra resultat att det finns problem med variabeln 

män eftersom estimaten är negativa och dessutom signifikanta. Eftersom det går starkt emot 

den statistik som finns över brottslingar och tidigare studier väljer vi att inte fokusera och 

analysera den variabeln närmare för övriga brottstyper. Även vårt försök att skapa en bättre 

variabel med män 15-34 visar på negativa estimat och vi väljer därför inte att diskutera 

variabeln vidare.  
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4.2.2 Rån 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4  Modell 5 Modell 6 

 Rån Rån Rån Rån Rån Rån 

intercept 14,810*** 
(1,139) 

-2,311 
(1,886) 

13,457*** 
(1,400) 

11,692*** 
(1,521) 

-2,751 
(2,297) 

10,922*** 
(1,792) 

mmk -9,164*** 
(1,201) 

-8,190*** 
(1,125) 

-6,034*** 
(1,432) 

-9,594*** 
(1,560) 

-8,168*** 
(1,844) 

-6,444*** 
(1,792) 

inv 0,455*** 
(0,043) 

0,466*** 
(0,045) 

0,602*** 
(0,042) 

0,476*** 
(0,049) 

0,504*** 
(0,044) 

0,602*** 
(0,043) 

ink -1,339*** 
(0,417) 

0,892*** 
(0,334) 

-1,870*** 
(0,366) 

-0,591 
(0,542) 

0,901* 
(0,526) 

-1,227** 
(0,541) 

sys -1,269** 
(0,559) 

-2,735*** 
(0,372) 

-1,245** 
(0,525) 

-1,266** 
(0,494) 

-2,480*** 
(0,386) 

-1,203*** 
(0,440) 

utb 0,047 
(0,097) 

-0,820** 
(0,349) 

0,995*** 
(0,159) 

0,019 
(0,109) 

-0,592 
(0,360) 

0,901*** 
(0,192) 

åld - 1,934*** 
(2,610) 

- - 1,354* 
(0,742) 

- 

män - -22,120*** 
(2,158) 

- - -20,678*** 
(1,983) 

- 

män 15-34 - - -2,935*** 
(0,341) 

- - -2,681*** 
(0,461) 

bef 0,180*** 
(0,022) 

0,072*** 
(0,026) 

0,162*** 
(0,023) 

0,149*** 
(0,030) 

0,054** 
(0,032) 

0,141*** 
(0,032) 

Tidseffekt Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

Antal obs.(n) 315 315 315 315 315 315 

𝑅2/𝐴𝑑𝑗. 𝑅2 0,74/0,74 0,80/0,79 0,76/0,75 0,77/0,75 0,80/0,79 0,78/0,76 

* 10 % Signifikansnivå ** 5 % Signifikansnivå *** 1 % Signifikansnivå. Standardfel anges i parentes.  

mmk är kvoten mellan medianinkomst och medelinkomst, inv är andelen invandrare i respektive län, ink är 

medelinkomsten för varje län, sys är antalet av befolkningen som är sysselsatta i länet, åld visar andelen i 

befolkningen som är mellan 15-34 år, män 15-34 är andelen män i befolkningen som tillhör det åldersspannet, 

bef är antalet invånare per 𝑘𝑚2. 

Även här kan vi se en hög signifikansnivå och ett trovärdigt tecken för variabeln mmk i alla 

modeller eftersom att en minskning i den ekonomiska ojämlikheten bör, enligt ekonomisk 

teori, leda till en minskning i antalet rån. Våra modeller estimerar att mängden rån bör 

minska med mellan 6,0 procent och 9,6 procent om kvoten ökar med en procent. 

För sysselsättning ser vi det förhållande vi förväntar oss i samtliga modeller där en ökning 

leder till en minskning i antalet rån. För inkomst har vi fått varierande resultat men vi 

förväntar oss att antalet brott minskar när medelinkomsterna ökar och vi kan se att vår teori 

inte stämmer överens för modell 2 och 5. Variabeln bef visar att en ökning av 
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befolkningstätheten leder till en ökning av antalet rån men med liten effekt, enligt modell 1 

skulle en ökning i bef med en procent leda till en procentuell ökning av rån med 0,18 procent. 

Även ålder visar att en ökning av andelen 15 till 34 åringar leder till en ökning av rån med 

1,9 procent i modell 2 och 1,4 procent i modell 5. Estimatet invandrare, ålder och 

befolkningstäthet är signifikant positiv för alla modeller medan mmk, sysselsättning, män och 

män 15-34 är signifikant negativa för alla modeller. Vi kan alltså se  att inkomst och 

utbildning inte har gett oss samma resultat mellan våra sex modeller. 

4.2.3 Mord och dråp 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

 Mord/dråp Mord/dråp Mord/dråp Mord/dråp Mord/dråp Mord/dråp 

intercept 3,283 
(2,419) 

-21,439*** 
(4,768) 

0,800 
(2,968) 

2,287 
(2,555) 

-21,537*** 
(4,795) 

0,664 
(3,063) 

mmk -5,360*** 
(1,965) 

-2,002 
(2,442) 

0,031 
(2,280) 

-7,055*** 
(2,519) 

-2,193 
(3,112) 

-0,769 
(2,944) 

inv 0,187 
(0,124) 

0,429*** 
(0,133) 

0,450*** 
(0,131) 

0,220* 
(0,133) 

0,442*** 
(0,169) 

0,479*** 
(0,151) 

ink -0,185 
(0,579) 

1,061 
(0,727) 

-1,154** 
(0,517) 

-0,294 
(0,899) 

0,994 
(1,119) 

-1,616 
(1,012) 

sys -0,312 
(0,666) 

-1,040 
(0,808) 

-0,216 
(0,654) 

0,045 
(0,944) 

-0,896 
(1,195) 

0,220 
(0,974) 

utb -0,360** 
(0,148) 

-0,253 
(0,443) 

1,310*** 
(0,302) 

-0,439*** 
(0,162) 

-0,194 
(0,626) 

1,345*** 
(0,382) 

åld - -0,401 
(0,964) 

- - -0,574 
(1,335) 

- 

män - -33,271*** 
(4,457) 

- - -32,817*** 
(4,679) 

- 

män 15-34 - - -5,198*** 
(0,860) 

- - -5,456*** 
(1,100) 

bef -0,360 
(0,148) 

-0,096** 
(0,042) 

0,025 
(0,046) 

0,029 
(0,051) 

-0,099** 
(0,046) 

0,012 
(0,054) 

Tidseffekt Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

Antal obs.(n) 313 313 313 313 313 313 

𝑅2/𝐴𝑑𝑗. 𝑅2 0,16/0,14 0,27/0,25 0,23/0,21 0,18/0,13 0,29/0,23 0,25/0,20 

* 10 % Signifikansnivå ** 5 % Signifikansnivå *** 1 % Signifikansnivå. Standardfel anges i parentes.  

mmk är kvoten mellan medianinkomst och medelinkomst, inv är andelen invandrare i respektive län, ink är 

medelinkomsten för varje län, sys är antalet av befolkningen som är sysselsatta i länet, åld visar andelen i 

befolkningen som är mellan 15-34 år, män 15-34 är andelen män i befolkningen som tillhör det åldersspannet, 

bef är antalet invånare per 𝑘𝑚2. 
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Effekten på mord och dråp av förändringar i ekonomisk ojämlikhet verkar inte vara lika 

tydlig för mord och dråp som för förmögenhetsbrotten. Endast modellerna 1 och 4 visar  

signifikanta effekter som skulle innebära en minskning mellan 5,4 och 7,1 procent om MM-

kvoten ökar med en procent. Majoriteten av modellerna visar att en ökning av andelen 

invandrare leder till en ökning av mord och dråp.  

Nivån på medelinkomsten verkar inte vara viktig då endast en modell visar en signifikant 

effekt. Modell 3 visar att en ökning av medelinkomsten med en procent leder till en 

minskning av mord och dråp med 1,2 procent. Sysselsättningsnivån tycks ej spela någon roll 

för antalet mord och dråp då ingen av modellerna visar på signifikanta resultat. Effekten av 

eftergymnasial utbildning är oklar då två modeller visar positiva estimat och två modeller 

visar negativa estimat. Sett till befolkningstätheten visar två av våra modeller att en ökning av 

antalet invånare leder till en minskning av antalet mord och dråp med cirka 0,1 procent. 
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4.2.4 Misshandel 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

 Misshandel Misshandel Misshandel Misshandel Misshandel Misshandel 

intercept 5,096*** 
(0,922) 

-4,993*** 
(1,335) 

4,265*** 
(1,195) 

6,363*** 
(0,562) 

-2,870*** 

(0,710) 

5,778*** 

(0,702) 

mmk -1,543 
(1,236) 

1,321 
(1,569) 

0,765 
(1,290) 

-3,032*** 
(0,902) 

-0,880 

(0,980) 

-0,636 

(0,974) 

inv -0,101*** 
(0,033) 

-0,021 
(0,044) 

-0,019 
(0,035) 

-0,078*** 
(0,029) 

0,012 

(0,020) 

0,018 

(0,029) 

ink 1,563*** 
(0,310) 

2,480*** 
(0,348) 

1,285*** 
(0,319) 

0,867*** 
(0,172) 

1,358*** 

(0,147) 

0,384** 

(0,154) 

sys -1,443*** 
(0,073) 

-2,001*** 
(0,319) 

-1,475*** 
(0,088) 

-1,042*** 
(0,226) 

-1,424*** 

(0,216) 

-0,994*** 

(0,212) 

utb -0,145** 
(0,072) 

0,059 
(0,250) 

0,456*** 
(0,0877) 

-0,218*** 
(0,066) 

0,062 

(0,172) 

0,453*** 

(0,093) 

åld - -0,324 
(0,488) 

- - -0,338 
(0,308) 

- 

män - -12,551*** 
(1,111) 

- - -12,773*** 
(0,817) 

- 

män 15-34 - - -1,798*** 

(0,156) 

- - -2,039*** 
(0,172) 

bef 0,040 
(0,022) 

-0,005 
(0,0278) 

0,0351 
(0,026) 

0,030 
(0,019) 

-0,017 

(0,020) 

0,025 

(0,022) 

Tidseffekt Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

Antal obs.(n) 315 315 315 315 315 315 

𝑅2/𝐴𝑑𝑗. 𝑅2 0,34/0,33 0,53/0,51 0,41/0,40 0,62/0,59 0,71/0,69 0,67/0,65 

* 10 % Signifikansnivå ** 5 % Signifikansnivå *** 1 % Signifikansnivå. Standardfel anges i parentes.  

mmk är kvoten mellan medianinkomst och medelinkomst, inv är andelen invandrare i respektive län, ink är 

medelinkomsten för varje län, sys är antalet av befolkningen som är sysselsatta i länet, åld visar andelen i 

befolkningen som är mellan 15-34 år, män 15-34 är andelen män i befolkningen som tillhör det åldersspannet, 

bef är antalet invånare per 𝑘𝑚2. 

Även resultaten för misshandel tyder på att ekonomisk teori inte appliceras väl på de grövre 

brotten då endast ett av estimaten för ekonomisk ojämlikhet är signifikant. Det estimatet visar  

att en ökning av MM-kvoten med en procent leder till en minskning av antalet 

misshandelsfall med 3,0 procent. Andelen invandrare verkar också ha en negativ effekt då de 

två signifikanta estimaten visar på att antalet anmälda misshandelsfall leder till en minskning 

på cirka 0,1 procent. Sett till medelinkomsten visar alla sex modeller att en ökning av inkomst 

leder till fler misshandelsfall med mellan 0,38 och 2,48 procent. Däremot visar alla våra 
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estimat att en ökning av sysselsättningsnivån leder till en minskning av antalet 

misshandelsfall.  

Liksom för mord och dråp är resultaten blandade när det kommer till andelen med 

eftergymnasial utbildning. Modellerna 1 och 4 visar på en signifikant negativ effekt medan 

modellerna 3 och 6 visar på en signifikant positiv effekt. Enligt våra modeller påverkas inte 

antalet misshandelsfall av befolkningstätheten.  

4.2.5 Narkotika  

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

 Narkotika Narkotika Narkotika Narkotika Narkotika Narkotika 

intercept 6,723*** 
(1,827) 

-3,022 
(2,615) 

4,237** 
(1,877) 

15,593*** 
(1,275) 

5,061** 
(2,139) 

15,243*** 
(1,191) 

mmk 7,542*** 
(2,769) 

10,616*** 
(2,439) 

7,016** 
(3,034) 

0,813 
(2,769) 

2,314 
(1,737) 

2,245 
(2,053) 

inv -0,253*** 
(0,072) 

-0,042 
(0,111) 

-0,293*** 
(0,073) 

-0,162*** 
(0,052) 

-0,114 
(0,0,0) 

-0,105* 
(0,058) 

ink 4,478*** 
(0,514) 

4,450*** 
(0,980) 

5,480*** 
(0,567) 

0,515 
(0,441) 

1,421*** 
(0,457) 

0,216 
(0,0,486) 

sys -4,607*** 
(0,346) 

-4,188*** 
(0,635) 

-4,721*** 
(0,388) 

-2,722*** 
(0,613) 

-3,460*** 
(0,524) 

-2,693*** 
(0,595) 

utb 1,110*** 
(0,092) 

2,041*** 
(0,410) 

0,826*** 
(0,224) 

0,798*** 
(0,109) 

0,555** 
(0,275) 

1,199*** 
(0,218) 

åld - -2,103** 
(0,950) 

- - 0,541 
(0,591) 

- 

män - -10,300*** 
(2,386) 

- - -14,913*** 
(2,093) 

- 

män 15-34 - - 0,982* 
(0,538) 

- - 1,218** 
(0,565) 

bef 0,148*** 
(0,056) 

0,093 
(0,061) 

0,136** 
(0,059) 

0,126*** 
(0,041) 

0,067* 
(0,040) 

0,123*** 
(0,043) 

Tidseffekt Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

Antal obs.(n) 315 315 315 315 315 315 

𝑅2/𝐴𝑑𝑗. 𝑅2 0,45/0,44 0,60/0,58 0,58/0,57 0,75/0,74 0,78/0,76 0,76/0,74 

* 10 % Signifikansnivå ** 5 % Signifikansnivå *** 1 % Signifikansnivå. Standardfel anges i parentes.  

mmk är kvoten mellan medianinkomst och medelinkomst, inv är andelen invandrare i respektive län, ink är 

medelinkomsten för varje län, sys är antalet av befolkningen som är sysselsatta i länet, åld visar andelen i 

befolkningen som är mellan 15-34 år, män 15-34 är andelen män i befolkningen som tillhör det åldersspannet, 

bef är antalet invånare per 𝑘𝑚2. 
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Vi ser ett oväntat samband mellan mmk och narkotikabrott då modellerna 1,2 och 3 visar att 

en ökning av kvoten skulle leda till fler narkotikabrott. I modell 2 ser vi att om kvoten skulle 

öka med en procent skulle antalet narkotikabrott öka med 10 procent. Nivån av invandring i 

länet har en negativ effekt på antalet narkotikabrott och samtliga modeller estimerar att en 

ökning av sysselsättningen leder till en minskning av narkotikabrotten. Modellerna 1 till 3 

visar att en ökning av inkomsten leder till en ökning av narkotikabrott med cirka fem procent 

men de tre modeller som tar hänsyn till tidseffekt visar endast ett signifikant estimat och det 

visar på en ökning med 1,4 procent. 

Även en ökning av andelen invånare med eftergymnasial utbildning ger enligt våra modeller 

en ökning av antalet narkotikabrott. I modell 2 ser vi att en procents ökning av andelen med 

eftergymnasial utbildning leder till en ökning av narkotikabrott med strax över två procent. 

Variabeln för ålder är signifikant negativ för första gången och enligt modell 2 skulle en 

ökning med en procent av befolkningen i åldern 15 till 34 år leda till en minskning av 

narkotikabrott med 2,1 procent. I modell 3 och 6 ser vi för första gången ett positivt estimat 

för variabeln män 15-34 år där en ökning med en procent av andelen män som är mellan 15 

och 34 år skulle leda till en ökning av narkotikabrott med 0,98 procent.  

Förklaringsgraden för modellerna gällande stöld och rån är höga vilket tyder på att 

modellerna i hög grad fångar upp de faktorer som påverkar kriminalitet vilket ökar 

tillförlitligheten för estimaten. Utifrån våra resultat gällande variablerna män och ålder 

bedömer vi att modellerna 2 och 3, samt 5 och 6 blir missvisande och vi kommer därför att 

fokusera vår analys på modell 1 och 4. Det finns då en risk för problem med omitted variable 

bias men vi bedömer att dessa två modeller ändå är att föredra eftersom vi vet att män begår 

majoriteten brott men alla våra estimat för män är negativa.  
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5. Analys 

5.1 Ekonomisk ojämlikhet 

Vårt estimat för ekonomisk ojämlikhet, mmk, är kvoten mellan median och medelinkomst. En 

ökning av kvoten innebär därmed en minskning av den ekonomiska ojämlikheten och bör 

därför generera negativa estimat i våra modeller. Enligt den teori vi har funnit bör det finnas 

ett starkare samband mellan skillnader i inkomstfördelning och förmögenhetsbrott, i form av 

stöld och rån, och det är också det våra modeller visar. Samtliga estimat för variabeln mmk 

för stöld och rån visar på ett signifikant samband på en procents nivå och estimaten visar det 

förväntade negativa tecknet. Baserat på ekonomisk teori gällande förmögenhetsbrott 

förväntar vi oss detta resultat eftersom att minskade ekonomiska skillnader innebär lägre 

incitament för att begå brott som ökar den egna förmögenheten. Det kan uttryckas som en 

ökning av variabeln 𝑓 i ekvation 2.1, då den monetära kostnaden för att åka fast för brottet 

ökar när den personliga förmögenheten ökar. Detta stämmer överens med det Kang 

presenterar då han konstaterar att om de ekonomiska skillnaderna mellan olika områden 

minskar så minskar också lockelsen i att uppnå en högre ekonomisk nivå och därmed minskar 

antalet förmögenhetsbrott.  

Baserat på våra modeller skulle antalet stölder minska med mellan 4,3 och 6,7 procent om 

mmk stiger med en procentenhet och antalet rån skulle minska med cirka nio procent. I 

modellerna över stöld finns det en skillnad i estimaten efter att vi justerat för tidseffekt, men 

det är fortfarande en signifikant negativ effekt. Sett till medelvärdet för antalet rån i Sverige 

innebär en minskning på nio procent att antalet anmälda rån per 100 000 invånare skulle 

minska med ungefär fem stycken. Om vi använder skattningarna från Nilsson och Wadeskog 

så kostar ett rån utan personskador cirka 225 000 kronor och att minska antalet rån med fem 

stycken skulle därmed kunna innebära insparade kostnader på minst 1,1 miljoner kronor per 

län.58 För Stockholms län, som har den högsta nivån av rån, skulle en minskning på nio 

procent innebära en minskning med cirka 18 stycken rån och därmed insparade kostnader på 

cirka 4 miljoner kronor.59  

                                                 
58

  Genomsnittligt antal rån: 60 stycken, 60 * 0,09 = 5 stycken rån, 5 * 225 000 kr = 1 125 000 kr 
59

 Antal rån per 100 000 i Stockholms län år 2000 var 202 stycken, 202*0,09=18, 18 * 225 000 kr = 4 050 000 kr 
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För brottstypen mord och dråp är mmk signifikant i modellerna men för misshandel är endast 

estimatet i modell 4 signifikant. Baserat på den teori vi behandlar klassas dessa brottstyper 

ofta som passionsbrott och inte brott med tydlig ekonomisk vinning och därför är det 

trovärdigt att inte alla estimat är signifikanta. Det är låg ekonomisk vinning från en 

misshandel eller ett mord men det är höga kostnader i form av bland annat lång fängelsetid 

om individen döms. Med dessa två förutsättningar blir det därmed inte motiverat att begå 

något av dessa brott ur ett ekonomiskt perspektiv. Den effekt vi kan se i våra estimat är 

negativ vilket innebär att en mer jämlik fördelning av inkomsterna leder till minskat antal 

brott och det stämmer överens med det vi förväntar oss från vår övriga teori det vill säga att 

det finns svagare incitament för att begå brott överlag om individen befinner sig i en bättre 

ekonomisk situation.  

Estimatet i modellerna för mord och dråp är signifikant på en procents nivå vilket tyder på ett 

starkt samband mellan denna brottstyp och fördelningen av inkomst. Jämfört med Kelly får vi 

fram lite annorlunda resultat då han inte kan finna ett starkt samband mellan mord och 

ekonomisk ojämlikhet men ett starkare samband till misshandel. Våra resultat tyder på att det 

kan finnas samband hos båda brottstyperna men att det är ett starkare samband mellan mord 

och ekonomisk ojämlikhet. En anledning till detta skulle kunna vara att hans undersökningar 

behandlar data på en nivå lägre än län och det kan därmed fånga upp fler sociologiska och 

socioekonomiska faktorer i det studerade området.  

Eftersom vi inte har hittat en svensk estimering över kostnaden för mord får vi istället 

använda oss av internationella siffror för att kunna estimera de ekonomiska effekterna som 

uppstår. En minskning av den ekonomiska ojämlikheten med en procent skulle enligt modell 

1 leda till en minskning av mord och dråp med fem procent. Sett till det genomsnittliga 

antalet mord och dråp i Sverige innebär minskningen av fem procent inte någon större 

förändring av antalet mord och dråp. Tittar vi till den högsta nivån av mord och dråp per län, 

som är 20 stycken per 100 000 invånare, innebär en minskning på fem procent att antalet 

mord och dråp minskar till 19 stycken per 100 000 invånare60. Baserat på de estimat som Brå 

funnit i andra länder skulle den minskningen kunna innebära insparade kostnader på 3,5 

miljoner euro för länet.  

                                                 
60

 Västmanlands län, år 2003 
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För narkotikabrott ger mmk ett starkt positivt signifikant estimat i modell 1, vilket innebär att 

när ekonomisk ojämlikhet minskar så ökar antalet narkotikabrott. Enligt vår teori bör även 

narkotikabrott bete sig som andra brottstyper och minska när det blir mindre skillnad mellan 

inkomstfördelningen. Om vi tar hänsyn till hur antalet anmälda narkotikabrott har förändrats 

under vår tidsperiod kan vi hitta en anledning till varför vårt estimat är positivt. Antalet 

anmälda narkotikabrott har stigit från strax över 30 000 anmälningar år 2000 till strax över 95 

000 anmälningar år 2014. Det är en ökning på nästan 200 procent och det kan vara en 

anledning till att vi får ett positivt mmk-estimat i vår modell. Den här teorin styrks av 

resultatet i modell 4 som tar hänsyn tidseffekt och därmed korrigerar för trender som kan 

finnas, mmk blir inte längre signifikant vilket tyder på att det finns en trend som påverkar 

modell 1 och estimatet blir därmed inte lika tillförlitligt.  

5.2 Övriga variabler  

När det kommer till de andra bestämningsfaktorerna i våra modeller har vi fått både väntade 

och oväntade resultat. Utifrån vår teori förväntar vi oss att en ökad invandring leder till ökat 

antal stölder och rån och det är vad våra modeller visar. Dai, Liu och Xie resonerar att en 

ökning av invandring innebär att antalet “low skilled workers” ökar och att fler i den gruppen 

vänder sig till kriminalitet för att ersätta den förlorade inkomsten. Resultaten från våra 

modeller verkar stämma överens med Brå:s resonemang om att invandrare har svårare att 

etablera sig i det svenska samhället och att på grund av dessa svårigheter begår de kriminella 

handlingar. 

Vad gäller samband mellan mord och dråp och invandring får vi endast ett signifikant resultat 

från modell 4 som endast är signifikant på 10 procents nivå. Det tyder på att det kan finnas ett 

svagt samband men då effekten är liten och signifikansnivån hög är vi restriktiva med att dra 

en slutsats om att det finns ett samband. Baserat på vår teori förväntar vi oss heller inte något 

starkt samband mellan mord och dråp och invandring då de flesta teorier menar att ökad 

invandring leder till brott som ska öka den personliga förmögenheten vilket innebär att mord 

och dråp inte bör påverkas av ökad invandring.  

Eftersom att en ökning av inkomst leder till ökad personlig förmögenhet bör kriminaliteten 

enligt Beckers teori minska, framförallt när det gäller förmögenhetsbrott. Den teorin ser ut att 

stämma då våra modeller för stöld visar att en ökning av medelinkomsten leder till färre 

stölder och för rån visar modell 1 också en signifikant negativ effekt. Liksom för variabeln 
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mmk  verkar kopplingen mellan mord och dråp och medelinkomst inte vara stark då ingen av 

modellerna 1 och 4 visar på signifikanta estimat. De visar det förväntade negativa tecknet 

vilket stärker förtroendet för modellerna och estimaten.  

För misshandel visar modellerna signifikant positiva estimat för inkomst vilket är förvånande 

med tanke på teori och övriga estimat i modellen och vi ser inte hur ökade medelinkomster 

kan leda till ökat antal misshandelsfall. För narkotikabrott konstaterar vi att modell 1 visar ett 

signifikant positivt estimat men efter att vi justerat för tidseffekt försvinner den effekten. Det 

tyder på att även detta estimat påverkas av trenden som finns i antalet narkotikabrott under 

den studerade perioden.  

Vi förväntar oss att ökad sysselsättning borde leda till ett minskat antal brott men vi får en del 

blandade resultat för de olika brottstyperna. Resultaten från modell 1 gällande stöld går emot 

det Edmark presenterar, då hon konstaterar att ökad arbetslöshet leder till ökat antal 

förmögenhetsbrott men estimatet i modell 1 är signifikant positivt. Effekten försvinner efter 

justering för tidseffekt och därmed resonerar vi att det signifikanta estimatet har kommit av 

en trend i data och därför inte är tillförlitligt. Det resonemanget stärks av att estimaten i 

modellerna för rån är signifikant negativa då båda dessa brott är förmögenhetsbrott och bör 

därmed visa liknande resultat.  

Estimaten för sysselsättning visar ett signifikant negativt samband för misshandel och 

narkotika i våra modeller. Det stämmer överens med tidigare teori då ökad sysselsättning 

leder till bättre ekonomiskt tillstånd vilket då bör minska incitamenten till att begå brott 

överlag. Nilsson och Agell konstaterade också detta samband gällande narkotikabrott och 

resonerade, utöver de ekonomiska incitamenten, kring att den som har en anställning också 

har mindre tid att begå en kriminell handling.  

Lange och Lång har konstaterat att eftergymnasial utbildning har en signifikant negativ effekt 

på våldsbrott medan effekten på stöld och rån är signifikant positiv. Vi förväntar oss därmed 

ett positivt samband för stöld och rån, men endast modell 4 för stöld stämmer överens med 

det. Modell 1 visar istället på ett signifikant negativt samband och rån visar inte på något 

signifikant samband alls. Eftersom det negativa estimatet blir positivt för stöld efter att vi 

justerat för tidseffekt så tyder det på att effekten i modell 1 kan komma av en trend i vår data, 

men det skulle också kunna innebära att vår variabel för utbildning inte är helt representativ. 
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Våra resultat kan även innebära att det inte finns någon tydlig effekt av utbildningsnivå på 

stöld och rån.  

Resultaten stämmer till viss del överens med det Lange och Lång kommer fram till då 

samtliga estimat i modellerna 1 och 4 för mord och dråp samt misshandel är signifikant 

negativa. En högre utbildning leder alltså till att färre våldsbrott begås och det kan förklaras 

av att en högre utbildad person tydligare kan se de potentiella kostnaderna och 

konsekvenserna som uppstår vid en dom eller om individen skulle bli anklagad för ett brott. 

Lochner och Moretti resonerar att de med högre utbildning har en högre alternativkostnad vid 

en dom och därmed är mindre benägna att begå grövre brott. Vad gäller narkotikabrott så är 

estimaten för utbildning signifikant positiva vilket tyder på att högre utbildade begår fler 

narkotikabrott. Vi anser att även detta stämmer överens med teorierna kring de andra 

brottstyperna. Individer med högre utbildning begår de brott som har en stor ekonomisk 

vinning, vilket narkotikabrott har, och undviker de brott som har en stor alternativkostnad.  

Teorierna gällande befolkningstäthet motiverar att kriminalitet är vanligare i större städer där 

människor bor tätare varandra. Eftersom att en ökad befolkningstäthet gör det enklare att 

komma undan med stöld och rån resonerar vi att det är logiskt att en ökning av 

befolkningstäthet leder till en ökning av förmögenhetsbrott och det stämmer överens med 

våra resultat. Estimaten för modellerna 1 och 4 är signifikant positiva för stöld och rån och 

även för narkotikabrott, vilket vi anser är naturligt då narkotikabrott också är en typ av brott 

som är enkel att komma undan med när det finns mer folk runt omkring. I Sverige finns den 

största befolkningstätheten i de största städerna och därmed finns det dessutom en större 

kundbas att sälja narkotika till.  
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6. Slutsats 

Syftet med studien har varit att på länsnivå undersöka och analysera bestämningsfaktorer till 

kriminalitet med fokus på effekten av ekonomisk ojämlikhet under perioden 2000-2014. För 

att kunna uppnå vårt syfte har vi utgått från följande frågeställningar: 

- Ökar ekonomiskt ojämlikhet antalet brott i Sverige och hur stor är effekten för 

perioden 2000-2014? 

Utifrån våra modeller för rån och stöld konstaterar vi att minskad ekonomisk ojämlikhet leder 

till en minskning av antalet förmögenhetsbrott. En minskning av den ekonomiska 

ojämlikheten med en procent leder till att antalet stölder minskar med mellan 4,3 och 6,7 

procent och antalet rån minskar med mellan ungefär nio procent. Effekten från ekonomisk 

ojämlikhet är svagare på grövre våldsbrott men den effekt som finns är negativ. Gällande 

narkotikabrott visar modell 1 en positiv effekt men efter att vi justerar för tidseffekt blir 

estimatet inte längre signifikant och vi drar slutsatsen att effekten kommer av trenden som 

finns gällande antalet narkotikabrott som begåtts under perioden, inte att mindre ekonomisk 

ojämlikhet leder till fler narkotikabrott.  

- Vilka är effekterna på kriminalitet av bestämningsfaktorerna invandring, inkomst, 

sysselsättning, utbildning, ålder, kön och befolkningstäthet? 

Vi konstaterar att ökad invandring leder till en ökning av antalet stölder och rån och det 

verkar även finnas ett svagt positivt samband mellan invandring och mord och dråp. Effekten 

på misshandelsfall och narkotikabrott är däremot negativ. Gällande inkomst finns det en 

negativ effekt på brottstypen stöld och rån, en ökning av medelinkomsten leder till färre brott. 

Effekten är däremot positiv för misshandel och narkotikabrott. En ökad nivå av sysselsättning 

leder till färre rån, narkotikabrott och misshandelsfall men för stöld är estimatet i modell 1 

signifikant positivt.  

Effekten av en ökad andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning är oklar och vi 

hittar inget tydligt samband till förmögenhetsbrott. För mord och dråp samt misshandel är 

effekten signifikant negativ men för narkotikabrott är effekten istället signifikant positiv. 

Befolkningstäthet har signifikant effekt på förmögenhetsbrotten där vi konstaterar att det blir 

fler stölder, rån och narkotikabrott om befolkningstätheten ökar.  
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Effekterna från ålder och kön lyckades vi inte representera väl i vår studie och vi drar 

slutsatsen att den effekten bättre fångas upp i en studie på individnivå.  
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Appendix 

Totala dataset för regressioner från arbetet finns att fås på begäran. 

Appendix 1: Gini-koefficienten 

Gini-koefficienten representerar hur inkomsterna i landet fördelas över befolkningen. Talet 

uttrycks mellan 0 och 1, där 0 innebär att alla invånare har samma inkomst och 1 innebär att 

en person har alla inkomster. Högre Gini-koefficient innebär därmed högre ekonomisk 

ojämlikhet.  

 

Graf över utveckling av Gini-koefficienten i Sverige, hämtad från Statistiska Centralbyrån.61   
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 Statistiska Centralbyrån (2019) 
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Appendix 2: Kostnad för fortkörning 

P(total sannolikhet att få betala för brottet): 𝑃(𝑎𝑛𝑚ä𝑙𝑑): 0,01 × 𝑃(𝑢𝑡𝑟𝑒𝑑𝑠): 0,95 ×

𝑃(𝑑ö𝑚𝑑): 0,95 = 0,00962 

Kostnad penningbot(𝑓): 2400 kr 63  

𝐸[𝑈] = 0,009 × 𝑈(𝑌 − 2400) + (1 − 0,009) × 𝑈(𝑌) 

Det är värderingen av Y, det monetära värdet av att komma fram till destinationen lite 

snabbare, som avgör om individen kommer att köra snabbare än den tillåtna hastigheten. 

 

  

                                                 
62

 Estimerade sannolikheter att åka fast, utredas och bli dömd för fortkörning, hämtat från: Lakomaa, E. (2017) 
63

 För kostnad för böter: Autosafe.se. (2019) (vid fortkörning 16-20 km/h över tillåten hastighet, på väg med 

hastighetsbegränsning 60 km/h eller mer) 
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Appendix 3: Definition av våra beroende variabler 

Beroende Variabel Brottsbalken; kapitel och paragraf 

Försök till mord/dråp  kap 3; §§ 1, 2 

Misshandel kap 3; §§ 5, 6 

Stöld kap 8; §§ 1, 2, 4, 7 

Rån kap 8; §§ 5, 6 

Narkotikabrott Brott mot narkotikastrafflagen, totalt 
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Appendix 4: Beskrivning av bearbetning av variabler 

 

Variabel Förkortning Bearbetning 

MM-kvot mmk Ett mått för ekonomisk ojämlikhet är kvoten mellan median 

och medelinkomst. För att få fram denna variabel har vi 

dividerat medianinkomsten med medelinkomsten, i fasta 

priser. Ett problem som uppstår med denna variabel är att 

SCB endast redovisar statistik gällande förvärvsinkomst 

och utelämnar kapitalinkomster, vilket skulle ge en större 

skillnad mellan medel och medianinkomsten framför allt i 

de län där de största svenska städerna finns. En ökning i 

MM-kvoten innebär minskad ekonomisk ojämlikhet och vi 

förväntar oss då en minskning av brott. 

Invandring inv För att beräkna andelen invandrare i respektive län 

bearbetar vi data över antalet utrikesfödda i länet och 

dividerar det med den totala befolkningen i länet. 

Inkomst ink Data över medelinkomsten anges som summan av tjänst 

och näringsverksamhet i löpande priser. För att konvertera 

medelinkomsten till fasta priser används KPI från SCB, 

som har basår 1980 

Sysselsättning sys Hämtas från SCB:s registrerade arbetsmarknadsstatistik 

Utbildning utb Variabeln för utbildning väljer vi att definiera som andelen 

invånare med eftergymnasial utbildning. Vi har summerat 

antalet personer som har eftergymnasial utbildning och 

forskarutbildning och dividerat med antalet personer som är 

äldre än 15 år i länet. 

Ålder åld Baserat på teori kring ålder och kriminalitet ser vi att de 

mest relevanta ålderna att studera från 15 till 34 år. För att 

få fram andelen av befolkningen som finns inom det 
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åldersspannet slår vi ihop åldersgrupperna 15 till 24 år och 

25 till 34 år och delar det med den totala befolkningen i 

länet.  

Män män Variabeln för män uttrycks som andelen män i länet och 

räknas fram genom att dividera den totala mängden män 

med den totala befolkningen i länet.   

Män 15-34 män 15-34 år Andelen män varierar ytterst lite mellan län och år och på 

grund av detta kan det uppstå problem med variabeln i vår 

regressionsmodell. Vår ålderskategori lider också av detta 

problem och av den anledningen väljer vi att skapa en ny 

variabel som reflekterar andelen män i åldern 15-34 år då 

det är dessa män som begår majoriteten av brotten. Detta 

räknades fram med hjälp av antalet män i åldrarna 15 till 34 

år i länet dividerat med den totala befolkningen mellan 

åldrarna 0 och 64 år.  

Befolkningstäthet bef Hämtas från SCB, antal invånare per 𝑘𝑚2 
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Appendix 5: Figurer över brottsstatistik i Sverige 

Grafer skapade av statistik hämtat från Brottsförebyggande rådet, hämtat för hela landet 

under åren 2000 till 2014 för de kategorier som specificeras i Appendix 3.64 

 

Totalt antal anmälda brott 
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Brottsförebyggande rådet. (2019) 
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Appendix 6: Komplett korrelationsmatris 

 


