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Abstract 

This study examines the correlation between the age of individuals’ first appearance in police 

records and their outcomes in life. By using unique data from The Stockholm Birth Cohort Study 

(SBC) we are able to follow individuals up to the age of 27 in administrative registers. This 

enables us to observe criminal behavior for individuals both above and below the age of criminal 

responsibility. We find that people engaging in crime in early ages have a significantly higher 

risk of relapsing into crime compared to people with a relatively late criminal debut, thus the age 

of a criminal debut directly and indirectly may affect the prospects of individuals. 

Keywords: criminal debut, criminality, prospects, economic crime theory  

Sammanfattning 

Denna studie undersöker förhållandet mellan unga brottslingars ålder vid den första lagföringen 

och deras livsutfall. Genom att använda oss av unika data från The Stockholm Birth Cohort Study 

(SBC) kan vi följa individerna upp till 27 års ålder i administrativa register. Detta gör det möjligt 

för oss att observera kriminellt beteende både för individer över och under 

straffmyndighetsåldern. Vi finner att personer som begår brott i tidig ålder har en signifikant 

högre risk att återfalla i brott jämfört med personer där brottsdebuten sker relativt sent; således 

kan åldern vid brottsdebuten påverka individers framtidsutsikter både direkt och indirekt. 

 

Nyckelord: brottsdebut, kriminalitet, framtidsutsikter, ekonomisk teori om brottslighet  
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1.         Inledning 

Ungdomar är den del av befolkningen som är mest brottsaktiva1. År 2014 lagfördes2 enligt 

Brottsförebyggande Rådet 109 926 individer i Sverige, varav 35 528 personer befann sig i 

åldrarna 15-24 år (BRÅ, 2014a). Det faktum att dessa unga människor utgör en tredjedel av det 

totala antalet lagförda individer i Sverige bör anses vara oproportionerligt stort sett till den andel 

de utgör av hela befolkningen. Brottslighet i tidig ålder är en tämligen vanlig företeelse som kan 

få stora konsekvenser för en individs möjligheter till arbete senare i livet och som inte bara 

påverkar individen själv utan även offer och anhöriga (Socialstyrelsen, 2013). Forskning 

indikerar att benägenheten att begå brott tenderar att öka i tonåren för att senare avta när personen 

blir vuxen (Sweeten et al, 2013).  

 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur effekten på framtida inkomst och livschanser skiljer 

sig åt beroende på om brottsdebuten är tidig eller sen3. Den mer specifika frågeställningen som 

kommer att undersökas lyder: Vilken effekt har individens ålder vid första lagföringen i unga år 

på framtida inkomst, utbildning och risken för återfall?  

 

Det finns flera skäl till varför en tidig brottsdebut kan vara mer skadlig för ungas framtidsutsikter 

än en senare debut. Becker (1974) menar att brottsbenägna personer, liksom alla andra, är 

rationella individer. Individer kan välja att tillbringa sin tid genom att ägna sig åt lagliga eller 

olagliga aktiviteter. Anledningen till att dessa människor begår brott är att deras nytta av brottet 

förväntas bli högre än den nytta de avnjuter utan att ha begått det. Huruvida en person kommer 

att begå illegala handlingar eller ej beror på de alternativkostnader hen står inför, hur personen 

ställer sig till risktagande och vad den förväntade nyttan av att begå ett brott är. Med Beckers 

teori i bakhuvudet bör det vara rimligt att anta att arbetslösa eller lågavlönade med låg 

                                                 
1
 Ask, 2011-03-03, http://www.svd.se/ny-satsning-mot-ungdomsbrott/om/debatt 

2 Definitionen av en lagförd person är hämtad från BRÅ och lyder: “de personer som under ett kalenderår befunnits 

skyldiga till brott genom fällande dom i tingsrätt (domslut) eller genom så kallad lagföring utanför domstol (av 

åklagaren utfärdat strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse)” (BRÅ, 2014b) 

3
 Med en “tidig brottsdebut” menas att första brottet begåtts innan individen fyllt 18 år. En ”sen brottsdebut” åsyftar 

brottsdebuter som sker i åldrarna 18-23 år. 
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alternativkostnad för att begå brott och en positiv inställning till risk är de som kommer att stå för 

den allra största delen av de brott som begås i samhället. Ett exempel är yngre personer som har 

en lägre alternativkostnad för att begå brott, eftersom de saknar den tillgång till legala 

inkomstmöjligheter som äldre individer har. Eftersom tillgång till legala inkomstmöjligheter är en 

viktig faktor som minskar risken för återfall är det också rimligt att tro att dessa individer löper en 

högre risk att återfalla i brott jämfört med dem vars brottsdebut sker senare (Schnepel, 2015). 

 

Beckers teori har senare kompletterats med ytterligare tankar, som att människor kan välja att 

avstå från brott om de anser sin moral vara för hög eller om handlingen skulle skada deras 

självbild (Kaplan, 1975). För individer i ung ålder har självbilden inte hunnits utvecklas lika 

mycket som för äldre (Blakemore et al. 2008), därför är unga människors alternativkostnad i form 

av självbild av att begå ett brott lägre. Detta gör att människor i yngre åldrar kan löpa en högre 

risk för att brottsdebutera och riskera att fostra en identitet som kriminell vilket indikerar en 

högre risk för återfall. Flertalet deskriptiva studier har diskuterat en eventuell korrelation mellan 

brottsdebut i ung ålder och brottsåterfall senare i livet (se BRÅ, 2000). Tidigare undersökningar 

ger även belägg för att deltagande i brottsliga aktiviteter under tonåren kan ha en negativ 

påverkan på ackumuleringen av socialt kapital (relationer till andra människor) och humankapital 

(utbildning och färdigheter), vilket leder till lägre inkomst i framtiden (Aizer & Doyle, 2013). 

 

Det finns ett begränsat utbud av tidigare forskning som belyser hur skillnad i åldern vid 

brottsdebuten påverkar framtidsutsikter, men desto mer om brottsbelastningens påverkan på 

individers liv generellt. Nilson & Estrada (2009) använder sig av the Stockholm Birth Cohort 

Study (SBC) för att undersöka hur det har gått i livet för brottsbelastade individer. 

Undersökningen följer stockholmare födda 1953 mellan att de var 13 och 48 år. De konstaterar 

att det finns tydliga skillnader i brottsbelastning, uppväxtvillkor och livsförlopp mellan individer 

kategoriserade efter brottsbelastning under respektive efter tonåren. För de allra flesta 

brottsbelastade har det gått bra, däremot har det gått sämre för individer som begått brott både 

som unga och vuxna. Till skillnad från annan forskning som mestadels fokuserar på män belyser 

studien även kvinnors situation, vilka generellt sett har haft en mer utsatt uppväxt än de 

brottsbelastade männen. Nilsson et al (2013) finner att resursbrister under uppväxten är kopplat 
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till brottslighet och att brottsbelastning under ungdomsåren i sin tur har negativa konsekvenser 

för individens livschanser, vilket tar sig uttryck i sämre levnadsvillkor som vuxen.  

 

Det har även forskats mycket på fällande domars påverkan på jobbmöjligheter. Studier från USA 

och Storbritannien visar att fällande domar har stora negativa effekter på inkomst (Lott 1992, 

Waldfogel 1994) och sysselsättning (Freeman, 1991. Nagin &  Waldfogel, 1995). Genom att 

studera ett urval av 2 097 personer som i amerikanska federala domstolar dömts för bedrägeri och 

stöld och som släppts från skyddstillsyn kommer Nagin & Waldfogel (1998) fram till att den 

första fällande domens påverkan på inkomst varierar med individens ålder. Den första fällande 

domen visar sig ha en positiv effekt på inkomsten för unga brottslingar medan den har en negativ 

effekt för äldre. Ytterligare fällande domar minskar däremot inkomsten i alla åldrar. Resultaten 

visar att nuvärdet av förlorad inkomst till följd av en fällande dom varierar över livscykeln och 

når sitt maximum i mitten av individernas karriär. I datan analyseras den lagliga inkomsten för 

brottslingar såväl före som efter den fällande domen. Nagin & Waldfogel förutsätter att en 

konsekvens av att bli lagförd är att tillgången till stabila anställningar över lång tid, som de 

benämner “career jobs”, minskar. Istället begränsas lagförda individers legala jobbmöjligheter i 

större utsträckning till “spot market jobs”, som i regel ger unga arbetare högre inkomster än 

career jobs, men mer osäkra anställningar och sämre möjligheter till stigande löner. Med 

utgångspunkt i humankapitalteorin hävdar Nagin & Waldfogel att career jobs har lägre 

ingångslöner men en brantare positiv lönebana än spot market jobs. Skillnaden i karriärutsikter 

visar att det avskräckande hotet i form av den inkomstförlust som potentiella brottslingar står 

inför är mindre för ungdomar än för vuxna i mitten av sin karriär. Följaktligen har ungdomarna 

en lägre alternativkostnad för att begå brott, vilket de menar kan vara en del av förklaringen till 

varför en oproportionerlig andel av ungdomar begår brott jämfört med andra åldersgrupper. 

 

Vår studie bygger på paneldata från The Stockholm Birth Cohort Study (SBC) om 15 118 

individer födda 1953 i Stockholm. För att undersöka dessa individer har vi utgått från information 

om deras brottslighet, inkomst och högsta avklarade utbildning år 1990, samt information om 

deras grundläggande förutsättningar i livet, t.ex. socioekonomisk bakgrund, intelligens och 

tidspreferenser. Eftersom att datamängden är oerhört rik kan vi i analysen kontrollera för många 
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av de faktorer som kan tänkas vara starkast korrelerade med åldern vid brottsdebuten och 

individens utfall. 

 

Studiens bidrag till forskningen är en kartläggning av hur åldern vid brottsdebuten påverkar 

individernas framtidsutsikter. Vi synliggör när brottsdebuten gör som mest skada på individernas 

framtidsutsikter, vilket i sin tur är viktigt för att kunna bestämma mot vilka åldrar insatser ska 

riktas för att minimera risken för att ungas involvering i brottslighet permanenteras. Bortsett från 

Nagin & Waldfogel (1998) som undersöker hur åldern vid första lagföringen påverkar inkomst 

har vi inte funnit någon tidigare studie som utreder hur ålder vid brottsdebut påverkar utfall; detta 

gör vår studie unik i sitt slag.   

 

Resultaten av vår studie bekräftar tidigare undersökningar som visar att en lagföring oavsett ålder 

påverkar människors framtidsutsikter genom minskad inkomst, något som kan bero på att 

sannolikheten för individer som begått ett brott att ta en högskoleexamen är mindre. 

Undersökningen ger inga statistiskt signifikanta belägg för att åldern vid brottsdebuten i sig har 

en effekt på den framtida inkomsten; det visar sig dock att risken att återfalla i kriminalitet är 

högre och att sannolikheten att ta en högskoleexamen är lägre för de individer som haft en tidig 

brottsdebut.  

 

I kommande avsnitt av uppsatsen beskrivs och diskuteras de data som undersökningen bygger på. 

Vi presenterar därefter val av metod och utreder vad metoden och datan ger oss för resultat; 

resultaten tolkas och analyseras i resultatavsnittet. I studiens sista del presenteras den slutsats vi 

drar utifrån estimaten och diskussionen kring dessa, samt förslag på framtida forskning. 
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2.         Data 

The Stockholm Birth Cohort Study (“Född i Stockholm på 50-talet”) är ett paneldataset bestående 

av de 15 118 barn som föddes i Stockholm 1953 och som fortfarande bodde i staden 1963. 

Datasetet skapades under åren 2004-2005 av Sten-Åke Stenberg och Denny Vågerö genom en 

sammanlänkning av de två longitudinella dataseten “Projekt Metropolit” och “Hälsa, Sjukdom, 

Inkomst och Arbete” (HSIA). Efter en sannolikhetsmatchning av de två olika dataseten utgår 

Vågerö och Stenberg från att sannolikheten att personerna är samma i båda dataseten är ca 90 %4. 

 

I Projekt Metropolit finner vi enkät- och registerinformation om såväl individen själv som dennes 

föräldrar. Projektet bidrar bland annat med information med utgångspunkt i enkäter genomförda 

år 1966 som personerna själva svarat på – här återfinns allt från individens visioner om framtiden 

till hur många böcker hen läst under det senaste halvåret. Som komplettering finns även 

registerinformation om föräldrarnas inkomst, civilstånd och beroende av barnomsorg, samt 

individens betyg och individens och faderns brottslighet. HSIA innehåller information om alla 

personer som bodde i Sverige 1980 eller 1990 och var födda innan år 1985. Som exempel på 

information finner vi här civilstånd, socioekonomisk indelning, arbetsinkomst inklusive 

sjöinkomst 1980, antal barn under 17 år 1980 och individernas högsta avslutade utbildning. Trots 

att vi inte fått ta del av all den information som finns att tillgå i kohorten så har vi ett rikt dataset 

med 15 118 individer och 188 variabler i ursprungsläget, varav flertalet variabler har uteslutits då 

de inte ansetts relevanta. De allra flesta av dessa variabler behandlar dock individens och dennes 

faders brottshistoria. 

 

Under studiens gång är det värt att ta i beaktning att datan endast kan säga något om individer 

som finns med i Person- och belastningsregistret (PBR). En person kan med andra ord ha begått 

ett brott utan att ha blivit registrerad av polisen för detta. Tidigare enkätundersökningar visar 

exempelvis att en majoritet av Sveriges tonårspojkar någon gång har begått ett brott (BRÅ 

2012:13), något som inte avspeglas fullt ut i våra data. Individer kan även ges olika grova straff 

                                                 

4 Läs mer om SBC-studiens etiska problem på http://www.stockholmbirthcohort.su.se/about-the-project/ethical-

considerations 
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beroende på ålder; att ålder vid brott interagerar med rättssystemet innebär att personer som 

begått brott upp till en ålder av 21 år kan ha fått ett mildare straff än de som lagförts senare5. 

Personer under 21 år döms i svenska domstolar sällan till fängelse och det sker nästan aldrig för 

personer under 18 år. De unga brottslingarna sanktioneras istället oftast med ungdomstjänst, 

böter, ungdomsvård eller, om brotten är grova, sluten ungdomsvård. Vanligast är att unga ges en 

bot och sedan får en åtalsunderlåtelse6. Eftersom att straffet i sig kan tänkas spela viss roll för 

individernas utfall (se Aizer & Doyle) utgår våra åldersgrupperingar i avsnitt 2.2 från antaganden 

om att graden av individers påföljder ökar när individerna fyllt 15, 18 och 21 år, det vill säga när 

personen blir straffmyndig, myndig och när hen anses vara vuxen i domstol. Då individen anses 

vara vuxen efter den dag som personen fyllt 21 år föreligger inte längre någon åldersrelaterad 

straffrabatt.  

2.1. Beroende Variabler 

För att utröna brottsbelastade individers framtidsutsikter görs tre analyser för tre olika beroende 

variabler: brottsåterfall, sannolikhet att avsluta högskolerelaterade studier och inkomst.  

 

Den första beroende variabel som presenteras är återfall inom tre år. Individer som återfaller i 

kriminalitet kan tänkas få det svårare i livet till följd av straffrättsliga påföljder eller en svårare 

arbetsmarknadssituation till följd av depreciering av humankapital eller dåliga signaler till 

arbetsgivare. Med utgångspunkt i rådatans variabler för individens kriminalitet skapas först och 

främst variabler för det totala antalet brott en individ lagfördes för i en viss ålder (år för år), 

oavsett brottstyp. Därefter skapas även dummies år för år som antar värdet ett om individen hade 

sin brottsdebut under året och värdet noll om hen inte hade det. Genom att se vid vilken ålder 

brottsdebuten skedde och om individen begått ytterligare brott, senast tre år efter debuten, skapas 

variabeln för återfall inom tre år. Att återfalla i brott kan indikera att individen har en viss 

riktning i livet och påverkar troligen de två andra beroende variablerna.  

 

                                                 
5
 Se kodbok IV till SBC, samtliga kodböcker finns att tillgå här:  

http://www.stockholmbirthcohort.su.se/about-the-project/original-data-1953-1983 
6
 BRÅ, 2016-04-27, https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/ungdomsbrottslighet.html 
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Vidare studerar vi sannolikheten att avsluta högskolerelaterade studier. Variabeln skapas utifrån 

rådatans information om högsta avklarade utbildningsnivå 1990 kodat enligt Svensk 

utbildningsnomenklatur (SUN)7. Variabeln för att ha avklarat en högskoleexamen används först 

som oberoende kontrollvariabel tillsammans med de två andra binära variablerna för om 

individen klarat grund- eller gymnasieskola i analyserna av återfall och inkomst. Sedan används 

högskoleexamen som beroende variabel för att se om brottsdebutantens ålder påverkar 

sannolikheten att avsluta en utbildning på högskolenivå eller motsvarande. Här bör observeras att 

längden av den eftergymnasiala utbildningsnivån inte tas med i beräkningen så länge den är 

avslutad. Sannolikheten att ta högskoleexamen eller liknande tas inte bara upp i undersökningen 

med anledning av att att den kan tänkas påverka framtida inkomst och risk för återfall, utan även 

för att tidigare studier visar att utbildning kan korrelera med andra utfall så som politiskt 

deltagande, hälsa och lycka. Bland andra har Easterlin (2003) visat att högre utbildade individer 

vid samma ålder och inkomstnivå som lägre utbildade individer rapporterar en högre nivå av 

lycka.  

 

Variabeln arbetsinkomst inklusive sjöinkomst 1980 (i hundratals kronor), hädanefter bara 

benämnt “inkomst”, utgör den sista beroende variabeln i undersökningen. Det finns troligen ett 

kausalt samband mellan inkomsten vid 27 års ålder och de tidigare presenterade variablerna. Vårt 

dataset innehåller 907 individer där information om inkomst saknas – dessa individer tillåts ändå 

vara med i undersökningen som helhet för att ha konsistenta urval i de två andra analyserna. De 

907 personerna kommer dock att falla bort i samtliga regressioner som görs med inkomst som 

beroende variabel. Kvar har vi 14 211 personer med inkomstnivåer mellan 0 och 321 900 

(motsvarande lite mer än en miljon kronor i 2016 års penningvärde) vid 27 års ålder. För att 

undvika att arbetslösa individer (inkomst = 0) faller ur datan då inkomsten senare logaritmeras 

sätts dessa värden till en krona8. I syfte att undvika att de tidigare nollvärdenas naturliga logaritm 

ger oss extrema resultat skapas i sin tur en dummy som antar värdet ett om individen är arbetslös 

                                                 
7  Nyckel finns att hämta på Statistiska centralbyråns hemsida,  

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-

utbildning/Befolkningens-utbildning/9572/SUN-Svensk-utbildningsnomenklatur/ 

8 𝑙𝑛(0) = −∞ 
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och noll om individen är sysselsatt. Kontrollen för arbetslöshet används i samtliga regressioner på 

inkomst. Inkomsten för de 14 211 individerna logaritmeras sedan.    

2.2. Oberoende Variabler  

Rådatans information används först och främst för att generera en dummyvariabel för om 

individen finns med i brottsregistret innan hen är 23 år eller inte. Personer registrerade för brott 

antar i denna variabel värdet ett och uppgår till 2 660 individer, medan de 12 458 personer som 

inte registrerats för brott antar värdet noll.  

 

För att utreda hur stor effekt åldern vid det första brottet har på de beroende variablerna skapas 

sedan 14 binära variabler för om individerna har begått brott i perioden 1953-1966 (0-13 år 

gamla) eller år för år mellan 1967-1976 (14-23 år gamla). Dessa variabler används främst i 

analysen av åldern vid brottsdebutens påverkan på återfall till brott inom tre år. I syfte att i så stor 

utsträckning som möjligt undvika att ha samtliga 14 variabler som oberoende variabler av 

intresse i de andra två analyserna genereras binära variabler för fyra olika åldersintervall för när 

individen brottsdebuterade: 

1.      Brott 0-14 – individer som begick sitt första brott mellan 1953 och 1967. 

2.      Brott 15-17 – individer som begick sitt första brott mellan 1968 och 1970. 

3.      Brott 18-20 – individer som begick sitt första brott mellan 1971 och 1973. 

4.      Brott 21-23 – individer som begick sitt första brott mellan 1974 och 1976. 

På så vis kan vi utröna om en lagföring över huvud taget påverkar de beroende variablerna och 

om effekten i så fall skiljer sig åt beroende på ålder för det första lagförda brottet. Information om 

kriminella handlingar före 15 års ålder kommer främst från sociala myndigheter då personerna 

inte var straffmyndiga.  

 

Åldersintervallen tar dessa former med anledning av att påföljderna för brott är olika vid vissa 

åldrar; dessa intervall anses även sett till individernas mognad vara relativt homogena grupper. 

Trots att information om brott finns för individer ända upp till mättillfället vid 27 års ålder tar 

studien endast upp ålder vid brottsdebutens påverkan på utfallen för individer som 
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brottsdebuterar i åldrarna 0-23 år. Detta görs medvetet då vi vill kunna mäta tid till återfall samt 

främst ämnar att belysa ungdomars och unga vuxnas situation. 

 

Den viktigaste fördelen med att använda data från SBC är att vi kan kontrollera för ett stort antal 

potentiellt viktiga faktorer som kan tänkas påverka våra estimat. För att kunna kontrollera för 

vilken påverkan individers kön har på de tre beroende variablerna skapas en dummyvariabel som 

antar värdet noll då invididen är en kvinna och ett då personen är en man. Den främsta 

anledningen till att kön används som en kontrollvariabel i regressionerna är att den deskriptiva 

statistiken visar på att en övervägande del av de som begått brott är män (se tabell 1. i avsnitt 2.3. 

Deskriptiv statistik). 

  

För att fånga upp en del av individernas inneboende egenskaper och den påverkan dessa kan 

tänkas ha på individernas framtidsutsikter tas indikatorer på intelligens och tålmodighet fram 

(benämns i tabellerna “kontroller, individuella egenskaper”). Båda dessa variabler var del av 

Skolundersökningen 1966, vid 13 års ålder, som kan anses utgöra grunden för SBC. Individers 

intelligens är en egenskap i tidigare studier som visat sig starkt korrelera med inkomst och risken 

för brott. Med hjälp variabeln som ger svar på frågan “Om du fick välja mellan 100 kr nu och 

1000 kr om fem år, vilket skulle du välja?” får vi förståelse för individernas tankar kring värdet 

av nutida inkomst jämfört med framtida inkomst. Individer som värderar nuet högre än framtiden 

har i tidigare studier visat sig löpa en högre risk för brott (Åkerlund et al, 2016). 

 

Då vi kontrollerar för utbildning i undersökningens regressioner används de tre tidigare nämnda 

variablerna för vilken högsta utbildningsnivå individerna har avklarat, det vill säga 

grundskolenivå, gymnasienivå och högskolenivå. I regressionsresultaten benämns dessa tre 

variabler tillsammans “Kontroller för utbildning”. Ingen skillnad som tidigare nämnt på 

inriktning eller tidsmässig längd vid gymnasiala eller eftergymnasiala studier. Utbildningsnivån 

kan tänkas påverka sannolikheten att återfalla i brott då högre utbildning, enligt Aizer & Doyles 

teori, kommer att leda till högre lön genom ökat humankapital, vilket i sin tur implicerar högre 

alternativkostnader för att begå brott.  
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Förutom kön, intelligens och diskonteringsfaktor är socioekonomisk bakgrund troligen den 

enskilt viktigaste faktorn att kontrollera för i analysen. Som mått på socioekonomisk bakgrund 

används i undersökningen information för vilken utbildning och inkomst fadern och modern har 

eller hade, samt faderns yrke både vid födelseåret och då individen var 10 år. Dessa variabler 

kompletteras med information om faderns kriminalitet för att se om individen kan ha påverkats 

av faderns kriminella förflutna9. Faderns och moderns utbildningsnivå påverkar rimligen 

individens egen utbildningsnivå och har visats spela in på om en person begår ett brott över 

huvud taget och om hen i så fall återfaller i brott (Meghir et al, 2012). Faderns och moderns 

utbildning är uppdelade i fyra olika nivåer i den ursprungliga datan: folkskola och yrkesskola, 

realskola och folkhögskola, gymnasiala studier och sist universitet och högskola. Här återfinns 

många missing values, 7 346 respektive 7 167 stycken. Vid inkluderandet av dessa i våra 

regressioner kommer antalet observationer alltså mer än halveras; för att råda bot på detta tillåts 

dessa observationer vara med för att behålla så många observationer som möjligt. Detta innebär 

en viss problematik i och med att det inte går att perfekt kontrollera för socioekonomisk 

bakgrund. Genom att minimera mätfelens effekt hoppas vi ändå kunna fånga upp viktiga 

samband mellan variablerna. Föräldrarnas inkomst är i rådatasetet kontinuerligt kodat i tusentals 

kronor, även dessa variabler innehåller många nollvärden. Rådatasetets nollvärden kan antingen 

betyda att personerna inte hade någon inkomst år 1963 eller att informationen inte har kunnat 

samlas in. Med detta i åtanke inkluderas ändå de två variablerna i regressionerna tillsammans 

med en dummyvariabel för om inkomst saknas eller inte. På samma sätt som för individens egen 

inkomst används dummyn för att isolera nollvärdenas betydelse vilket gör att vi ändå kan 

inkludera effekten av faderns och moderns inkomst, trots att det för många individer saknas 

information om detta. 

 

Faderns yrke tillåts också utgöra en del av kontrollen för individens socioekonomiska bakgrund. 

Variablerna för faderns yrke ter sig svårtolkade i rådatan då de är kodade. Värden som saknas 

sätts här till noll för att möjliggöra att observationerna inkluderas i regressionerna. I hopp om att 

få mer precisa estimat ändras övriga värden för faderns yrke 1953 och 1963 till värden mellan ett 

                                                 
9 Data på moderns brottslighet och yrke inkluderas inte i vår studie; information om detta saknas i det ursprungliga 

datasetet.  
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och nio beroende på vilken yrkesgrupp fadern tillhör. Utifrån den kontinuerliga variabel som 

yrkesgrupperna utgör genereras sedan nio separata dummyvariabler, vilket tillåter olika yrken att 

ha olika påverkan på de beroende variablerna.  

2.3. Deskriptiv statistik  

Följande diagram visar hur datasetets brottsdebutskurva ser ut från att individerna är i 

åldersgruppen 0-13 år till dess att de är 23 år gamla: 

 

Från diagrammet kan vi urskilja att flest individer har sin kriminella debut när de är i 

åldersintervallet 0-13 år gamla, här bör observeras att detta är ett stort intervall. Antalet sjunker 

sedan successivt med små uppgångar vid vissa åldrar för att nå sitt lägsta värde vid 23 års ålder. 

Den åldersprofil vi ser i diagrammet är konsistent med den som återfinns i andra länder. Freeman 

(1991) visar att oavsett tid eller plats tenderar flest individer att begå brott i tonåren (oberoende 

av hur många brott individen begår vid varje ålder), denna andel minskar kraftigt i senare åldrar. 

 

Efter justeringarna gällande individernas inkomst och skapandet av variablerna för huruvida 

individen någonsin lagförts, i vilket åldersintervall individen i så fall brottsdebuterade samt 

individens kön, ser vårt data ut som följer: 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik 

 Medelinkomst Andel män Arbetslösa Info om inkomst Totalt Andel av populationen 

Debut 0-14 55 806 kr 0.87 4 % 722 774 5.1 % 

Debut 15-17 56 284 kr 0.87 3 % 781 834 5.5 % 

Debut 18-20 55 922 kr 0.83 2.9 % 589 621 4.1 % 

Debut 21-23 56 786 kr 0.81 4.2 % 412 431 2.9 % 

Lagförda 56 143 kr 0.85 3.5 % 2 504 2 660 17.6 % 

Ej lagförda 56 503 kr 0.44 2.7 % 11 707 12 458 82.4 % 

Populationen 56 440 kr 0.51 2.9 % 14 211 15 118 100 % 

 

Av våra 15 118 individer är cirka 51 procent män och medelinkomsten ligger på 56 440 kronor 

per år. Det faktum att personer som har lagförts för brott tenderar att ha en lägre inkomst 

återspeglas även i våra data. De 11 707 individer som inte har lagförts och som inkomstdata finns 

för har en medelårsinkomst som ligger något över populationsmedelvärdet, medan de individer 

som har lagförts för brott har en inkomst som är något lägre än medel för populationen. 

Skillnaden mellan de som har lagförts och de som inte har lagförts uppgår till lite mindre än 400 

kronor per år. I den deskriptiva statistiken ser vi att av de 2 660 individer som har begått brott är 

85 procent män. 

3.         Empirisk metod  

För att undersöka effekten av åldern vid brottsdebuten på ungdomars utfall senare i livet 

estimerar vi linjära regressionsmodeller med hjälp av Ordinary least squares-metoden (OLS). 

 

Ett möjligt problem med vår analys är risken att utelämna variabler som är korrelerade med både 

åldern vid brottsdebuten och de utfall vi undersöker. Utelämnade variabler skulle kunna ge 

upphov till att det 𝛽1 vi försöker estimera blir biased. För att illustrera problematiken i detta kan 

vi tänka oss att vi vill skatta följande ekvation:  

(1) 𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 = 𝛼 + 𝛽1å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖 + 𝛽2𝑥1 + 휀 

men att vi i våra regressioner glömmer bort eller inte kan få information om 𝑥1, där 𝑥1 är en 

vektor för de variabler som kan påverka utfallet. Detta skulle göra att den estimerade effekten av 
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åldern, 𝛽1, inte kan anses representera en kausal effekt. Istället för ekvation (1) skattar vi istället 

följande misspecifierade ekvation:  

(2) 𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 = 𝛼 + 𝛽1å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖 + 𝑣 

Om 𝑥1 även korrelerar med å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖, det vill säga att 𝛿1 ≠ 0 i ekvation (3) 

(3) 𝑥1 = 𝛾 + 𝛿1å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖 + 𝜖  

så kan vi genom att substituera in ekvation (3) i (1) visa att den effekt vi skattar ges av 𝛽1 +

 𝛽2𝛿1, inte av 𝛽1. Om skattningen är en över- eller underskattning beror på om korrelationen 

mellan 𝑥1 och å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖, 𝛿1, är positiv eller negativ samt om 𝑥1 påverkar utfallet positivt eller 

negativt, det vill säga lutningen på 𝛽2. 

 

Ett exempel på en variabel som skulle kunna leda till omitted variable bias är vad personen har 

för riskpreferenser. Om vi antar att ungdomar är mer villiga att ta risker så kommer 

riskpreferenserna att korrelera negativt med den oberoende variabeln ålder vid brottsdebut. Givet 

att riskpreferenser påverkar risk för återfall positivt, vilket också är ett rimligt antagande, kommer 

vi att få en negativ bias. Detta innebär således att det sanna värdet för 𝛽1 därför troligen är större i 

verkligheten. Ytterligare en faktor som vi inte kan kontrollera för men som skulle kunna skapa en 

bias är individernas mognadsnivå. Mognadsnivån är troligen korrelerad med ålder vid 

brottsdebuten och kan också tänkas påverka risken för återfall. 

  

Omitted variable bias kan givetvis orsakas av många olika utelämnade variabler som kan påverka 

de resultat vi får för de olika beroende variablerna. Styrkan med SBC är dock att dess rika data 

ger oss möjlighet att kontrollera för de variabler vi anser mest centrala och som vi har 

information om. 

 

För att undersöka sambandet mellan ålder vid brottsdebut och individers utfall av de beroende 

variablerna används linjära regressionsmodeller. Regressionerna antar grundformerna:  

(4) Utfall𝑖 =  𝛼 + 𝛽1Å𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑑𝑒𝑏𝑢𝑡𝑖 + 휀𝑖 

(5) Utfall𝑖 =  𝛼 + 𝛽1Å𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑑𝑒𝑏𝑢𝑡𝑖 + 𝛽2𝑋𝑖 + 휀𝑖 
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där α anger konstanten, 𝛽1 anger estimatens lutning, i indikerar individ, Å𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑑𝑒𝑏𝑢𝑡𝑖 

är dummies för vid vilken ålder personen debuterade i kriminalitet och 휀𝑖 beskriver residualen. 𝛽2 

är den påverkan som ges av våra kontrollvariabler. 𝑋𝑖 är således en vektor av variablerna som ingår 

i kontrollerna för kön, utbildning, egenskaper och socioekonomisk bakgrund10. 

 

För att kunna dra några slutsatser från studien är den interna validiteten mycket viktig. Ovan har 

vi gått igenom ett av de största hoten som vi anser föreligga mot studien inom ramarna för intern 

validitet. Förutom omitted variable bias kan omvänd kausalitet och mätfel i variablerna tänkas 

påverka studien. 

 

Omvänd kausalitet uppstår när den beroende variabeln påverkar den oberoende variabeln, vilket 

gör att en OLS-regression fångar upp både effekten som den oberoende har på den beroende 

variabeln och vice versa. Detta gör estimaten inkonsistenta och biased och således opålitliga. 

Omvänd kausalitet skulle kunna tänkas inträffa om den beroende variabeln för högskolestudier 

påverkar den oberoende variabeln för ålder vid brottsdebut. I regressionen är den äldsta åldern för 

brottsdebut 23 år. De individer som uppnått en ålder av 23 år innan sin brottsdebut har under 

samma tid även haft chans att avsluta högskolestudier, vilket kan påverka benägenheten att begå 

brott. Den omvända kausaliteten kan alltså bara påverka de äldsta åldrarna, 20-23 år, eftersom 

debutbrott som begås i de yngre åldersgrupperna inte kan påverkas av högskolestudier, på grund 

av händelsernas kronologi.  

 

Det tredje hotet mot studiens interna validitet är mätfel i variablerna. Ett problem som skulle 

kunna föreligga är att vissa av de valda kontrollvariablerna utgår från enkätstudier vilket till viss 

del gör dem opålitliga. Andra variabler, främst inkomst och vissa kontrollvariabler, innehåller 

många nollvärden. Som tidigare nämnt har vi dock valt att tillåta dessa vara kvar i regressionerna 

men kontrollerat för deras nollvärden. Vi antar att de värden som saknas för dessa variabler 

saknas slumpmässigt, det vill säga utan att det föreligger någon selektions-bias till följd av att 

rådatasetet har manipulerats. 

                                                 
10

 𝑋𝑖 är olika beroende på vilka variabler som tas hänsyn till i kontrollerna och varierar därför i de olika 

regressionerna. 
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4.         Resultat 

Undersökningens resultat presenteras i tre olika avsnitt strukturerade efter de olika beroende 

variablerna. Det första avsnittet behandlar återfall; här genomförs en år-för-år-analys för att 

studera om risken för återfall varierar beroende på ålder vid brottsdebuten. I andra avsnittet 

undersöks hur åldern vid brottsdebuten påverkar sannolikheten att ta en högskoleexamen eller 

liknande, följt av en presentation av resultaten för brottsdebutsålderns påverkan på inkomst. 

4.1.         Risken för återfall  

Risken för återfall kan tänkas ha en hög grad av påverkan på de två senare beroende variablerna i 

studien. Spelar åldern vid brottsdebuten någon roll för risken att återfalla i kriminalitet? För att på 

ett pedagogiskt sätt kunna svara på frågan skattar vi ekvation (5) med samtliga kontrollvariabler 

och plottar nedan punktestimaten och ett 95 % konfidensintervall i ett diagram. Risken för återfall 

mäts inom tre år. 

 

Diagrammet utgår från regression (5) i tabell 4 i studiens bilagor. Urvalet består av samtliga 2 293 individer i SBC 

som registrerats för brott och där information för samtliga kontrollvariabler finns. Kontroller görs för kön, 

utbildningsnivå intelligens, diskonteringsfaktor, föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst, faderns yrke och faderns 

förekomst i brottsregister.  
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Figur 2 visar risken för återfall inom tre år för åldrar (år för år) mellan 14 och 23. Den blå 

streckade linjen ska tolkas som risken att återfalla i kriminalitet för personer som lagförts för 

första gången i åldrarna 14-23 år relativt hur stor risken är för en person som brottsdebuterade 

någon gång i intervallet 0-13. De röda prickarna ovanför och nedanför linjen märker ut det 95-

procentiga konfidensintervallet. Då värdet noll ligger inom konfidensintervallet är estimatet inte 

signifikant på en 5 % signifikansnivå.  

 

Givet att individer i lägre åldrar har en lägre alternativkostnad både i form av legal inkomst och 

den skada ett brott skulle ha på personens självbild kan de även tänkas vara mer benägna att begå 

brott. I den tidigare presenterade deskriptiva statistiken och figur 1 ser vi att flest individer har sin 

kriminella debut i åldrarna 0-17 år. Antalet brottsdebutanter minskar sedan i åldrarna 18-23.  

  

Det faktum att åldern vid brottstillfället interagerar med rättsväsendet borde, om straffen har en 

avskrämmande effekt på personerna, återspeglas i uppgångar och nedgångar i våra regressioner 

och i diagrammet ovan då risken för återfall inom tre år används som beroende variabel. 

Estimaten visar att risken för återfall jämfört med 0-13-åriga brottsdebutanter tenderar att öka 

från 14 års ålder upp till ungefär 19 års ålder för att sedan avta från att individen fyllt 20. De 

kraftigaste nedgångarna sker mellan 18-20 och 22-23 år. De resultat som visas i figur 2 bekräftar 

således vår teori om att individer som begår brott i tidig ålder tenderar att löpa högre risk för 

återfall. Detta kan kopplas till att ungdomar som begår brott enligt vår teori möter lägre 

alternativkostnader främst gällande inkomst och i form av skadad självbild. För att applicera detta 

på verkligheten kan vi tänka oss att en 14-årig högstadieelev som begår ytterligare ett brott inte 

berörs lika mycket av det som en 23-årig ekonom som arbetar och har byggt upp sin moral och 

självbild. Den 23-åriga ekonomen vet även att hen kommer att bestraffas fullt ut för brottet, 

medan högstadieeleven kommer undan med ett lägre straff. 

 

Tidigare forskning ger belägg för att ungdomars brottslighet är avtagande efter tonåren, men 

straffen är även mildare för ungdomar och unga vuxna upp till 21 års ålder sedan Brottsbalken 

infördes år 1965 (Berg et al. 2007). För att skilja på vilka effekter inkomst, mognad och straff har 

på sannolikheten att återfalla i brott skulle dock ett annat dataset och en helt annan studie 

behövas. 
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4.2.         Sannolikheten att avsluta högskolerelaterade studier 

I detta avsnitt presenterar vi resultaten för om ålder vid brottstillfället spelar in på valet av att 

slutföra högskolerelaterade studier eller ej. Vi börjar med att undersöka om förekomst i 

brottsregistret, oavsett ålder, spelar roll för att avsluta högskolerelaterade studier. Resultaten 

presenteras i tabell 2.1 nedan. 

 

Tabell 2.1. Förekomst i brottsregistrets påverkan på sannolikheten att avsluta högskolestudier 

 (1) (2) (3) (4) 

   Sannolikhet att avsluta 

högskolestudier 

 

Lagförd i åldrarna 0-23 -0.214*** -0.221*** -0.150*** -0.127*** 

 

 

Kontroll, kön 

 

Kontroller,  

individuella egenskaper 

 

Kontroller, 

socioekonomisk status 

(0.00832) (0.00906) 

 

Ja 

(0.00949) 

 

Ja 

 

Ja 

 

(0.00932) 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

N 15118 15118 13424 13424 

R2 0.030 0.030 0.138 0.189 

adj. R2 0.030 0.030 0.138 0.187 

Urvalet består i de första två regressionerna av samtliga individer i SBC. Kontroller görs för kön, intelligens, 

diskonteringsfaktor, föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst, faderns yrke och faderns förekomst i brottsregister. 

Då kontroller görs för intelligens och diskonteringsfaktor minskar antalet individer med 1 694 till följd av 

informationsbrist. Robusta standardfel i parenteser. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 

Till en början ser vi att huruvida man är lagförd eller inte i genomsnitt verkar spela en väldigt stor 

roll för om personer kommer att genomföra högskolestudier eller motsvarande. Vi ser i tabellen 

att det är 21,4 procentenheter mindre sannolikt att en person som lagförts för brott kommer att 

slutföra högskolestudier. Estimatet minskar marginellt när vi kontrollerar för kön för att sedan 

minska ytterligare när kontrollerna för individuella egenskaper tas med i regressionen. Slutligen, 

med alla kontrollvariabler inkluderade i regressionen, går det att se att sannolikheten att individen 

slutför högskolestudier är så mycket som 12,7 procentenheter mindre om hen har begått ett brott i 

åldrarna 0-23 år. Detta ska tolkas som att individer oavsett tidigare utbildningsnivå kommer att ha 

en större sannolikhet att avsluta högskolerelaterade studier då de inte har begått brott i sin 

ungdom eller som unga vuxna. 
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Värt att tänka på här är dock att åldern vid lagföringen kan påverka tidigare utbildning. Om 

exempelvis en 15-17-åring är kriminellt aktiv är det rimligt att anta att hen löper större risk för att 

inte slutföra grundskola eller gymnasium än den som debuterar vid 21-23 år. Då vi undersöker 

brottsdebutsålderns effekt på sannolikheten att avsluta högskolestudier med utgångspunkt i våra 

åldersintervall (tabell 2.2 nedan) ser vi att estimaten varierar en del men att majoriteten av våra 

resultat är signifikanta. Här bör tas i beaktning att dessa värden ska tolkas i relation till att ha 

blivit lagförd för första gången i  åldersspannet 0-14 år. Detta innebär att utan att kontrollera för 

något alls är sannolikheten att ta högskoleexamen eller liknande för en individ som begått sitt 

första brott i intervallet 15-17 år i genomsnitt 4,8 procentenheter lägre än för den 0-14-åriga 

brottsdebutanten. När vi går vidare i åldrarna ser vi signifikanta resultat för att 18-20 och 21-23-

åriga brottsdebutanter har större chans att ta en högskoleexamen. Dessa tre resultat är signifikanta 

även när kön tas med i regressionen, men den statistiska signifikansen försvinner för 

brottsdebutanter vid 18-23 år när även individuella egenskaper inkluderas. När samtliga 

kontroller inkluderats finner vi signifikanta resultat för att 15-17-åringar fortfarande har en lägre 

sannolikhet att avsluta högskolerelaterade studier, nu med 6,2 procentenheter. Sett till 

tendenserna i samtliga regressioner så verkar sannolikheten att avsluta högskolestudier vara 

negativ vid 15-17 års ålder jämfört med 0-14, för att sedan vara positiv vid åldrarna 18-20 och 

21-23 år. En brottsdebut vid relativt tidig ålder skulle således kunna påverka ackumulerandet av 

humankapital mer negativt än om brottsdebuten sker då individen blivit myndig. 
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Tabell 2.2. Ålder vid brottsdebutens påverkan på sannolikheten att avsluta högskolestudier 

 (1) (2) (3) (4) 

 

Ålder vid brottsdebut 

  Sannolikhet att avsluta 

högskolestudier 

 

15-17 år -0.0481*** -0.0481*** -0.0625*** -0.0621*** 

 (0.0167) (0.0167) (0.0176) (0.0171) 

     

18-20 år 0.0521** 0.0507** 0.0309 0.0170 

 (0.0207) (0.0207) (0.0218) (0.0211) 

     

21-23 år 0.0610*** 0.0588** 0.0110 -0.0114 

 (0.0236) (0.0237) (0.0247) (0.0244) 

 

Kontroll, kön 

 

Kontroller,  

individuella egenskaper 

 

Kontroller, 

socioekonomisk bakgrund 

  

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

Ja 

N 2660 2660 2293 2293 

R2 0.014 0.016 0.113 0.182 

adj. R2 0.013 0.014 0.109 0.167 

Urvalet består av samtliga individer i SBC som registrerats för brott i åldrarna 0-23 år. Kontroller görs för kön, 

intelligens, diskonteringsfaktor, föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst, faderns yrke och faderns förekomst i 

brottsregister. Då kontroller görs för intelligens och diskonteringsfaktor minskar antalet individer med 367 till följd 

av informationsbrist för dessa variabler. Robusta standardfel i parenteser. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

4.3.         Individernas inkomst 

I detta avsnitt fortsätter vi att tolka och analysera våra resultat, nu med fokus på personernas 

årsinkomster vid 27 års ålder. Då den beroende variabeln för inkomst tidigare logaritmerats 

tolkas de oberoende variablernas estimat som vilken procentuell effekt de har på inkomsten när 

den ökar en enhet och då vi konstanthåller övriga variabler. De första resultaten presenteras i 

tabell 3.1.  

 

Den beroende variabeln för inkomst är den enda variabel där LPM inte används, här används 

istället den logaritmerade inkomsten. Logaritmeringen gör att estimaten för de binära variabler 

som finns med i våra tabeller tolkas som en effekt som är 100 ∗ (𝑒𝛽1 − 1), där 𝑒𝛽1 anger 

exponentialfunktionen för estimatets värde vilket är den parameter vi är intresserade av. 
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Tabell 3.1. Förekomst i brottsregistrets påverkan på inkomsten vid 27 års ålder 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

   Inkomst, logaritmerad   

Lagförd i åldrarna 0-23 -0.0128 -0.174*** -0.153*** -0.136*** -0.135*** 

 (0.0184) (0.0186) (0.0187) (0.0193) (0.0193) 

      

Kontroll, sysselsättning 

 

Kontroll, kön 

 

Kontroller, utbildning 

 

Kontroller,  

individuella egenskaper 

 

Kontroller, 

socioekonomisk bakgrund 

Ja Ja 

 

Ja 

 

 

 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

N 14211 14211 14211 12706 12706 

R2 0.840 0.848 0.848 0.829 0.830 

adj. R2 0.840 0.848 0.848 0.829 0.830 

Urvalet består av samtliga individer i SBC för vilka information om inkomst finns. Kontroller görs för om individen 

är sysselsatt, kön, utbildningsnivå, intelligens, diskonteringsfaktor, föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst, faderns 

yrke och faderns förekomst i brottsregister. Då kontroller görs för intelligens och diskonteringsfaktor minskar antalet 

individer med 1 505 till följd av informationsbrist för dessa variabler. Estimaten ska tolkas som en effekt som är 

100 ∗ (𝑒𝛽1 − 1) % stor. Robusta standardfel i parenteser. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 

När vi enbart tittar på effekten av att vara lagförd, oavsett brottsdebutsålder, på inkomst finner vi 

insignifikanta resultat som hävdar att en lagföring bara skulle sänka individens lön med i 

genomsnitt 1,3 %. Vid införandet av kontroll för kön ser resultaten dock annorlunda ut. Lagförda 

har nu cirka 16 %11 lägre inkomst än icke-lagförda vid 27-års ålder. En möjlig anledning till detta 

är att, enligt vår deskriptiva statistik, cirka 85 % av de som någon gång lagförts i populationen är 

män, vilket kan bidra till att estimatet blir större. När individernas utbildningnivå tas med i 

beaktningen sjunker estimatet till lägre nivåer och den negativa effekten av att ha lagförts för ett 

brott är nu i snitt cirka 14,2 %. Ur detta går att utläsa att utbildade individer tenderar att ha högre 

inkomster då estimatet är mindre negativt jämfört när vi enbart kontrollerade för kön och 

sysselsättning. Detta är rimligt eftersom forskning visar att investeringar i humankapital leder till 

ökade chanser för sysselsättning och högre inkomst (Borjas 2013), vilket är i linje med resultaten 

i regressionerna. När vi slutligen kontrollerar för individuella egenskaper och socioekonomisk 

bakgrund noterar vi att antalet observationer faller från 14 211 till 12 706 till följd av 

svarsbortfall på vissa frågor i testresultaten eller frågan som används för att mäta individernas 

                                                 
11 Tolkningen som används går att återfinna i tabellnoten som följer tabell 3.1. 
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värderingar av nuvärde jämfört med vetskapen om framtida inkomster vid 13 års ålder. Estimatet 

är fortfarande statistiskt signifikant på 1 %-nivån och visar att lagförda i snitt kommer att ha 12,6 

procentenheter lägre inkomst än icke-lagförda vid 27 års ålder. Resultaten är konsistenta med en 

stor litteratur som visar att lagföringar och arresteringar leder till sämre utfall på arbetsmarknaden 

(se Freeman, 1999). 

  

Vetskapen om att en lagföring, inte bara i tidigare forskning utan även i vår studie, är en faktor 

som påverkar inkomst gör det relevant att undersöka om det spelar någon roll vid vilken ålder 

lagföringen gjordes. Antalet undersökta individer faller därför till de 2504 individer som faktiskt  

har begått ett brott mellan 0-23 års ålder, ett antal som sjunker ytterligare till 2168 till följd av 

bortfall i data då kontroller för individuella egenskaper genomförs. Ålderskategorin 0-14 år är 

jämförelsegrupp för de estimat regressionerna ger för övriga ålderskategorier. 

Tabell 3.2. Ålder vid brottsdebutens påverkan på inkomsten vid 27 års ålder 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Ålder vid brottsdebut   Inkomst, logaritmerad   

15-17 år -0.0174 -0.0196 -0.0232 -0.0229 -0.0156 

 (0.0435) (0.0430) (0.0428) (0.0459) (0.0457) 

      

18-20 år -0.0133 0.000359 -0.00285 0.0170 0.0305 

 (0.0458) (0.0448) (0.0444) (0.0467) (0.0471) 

      

21-23 år 0.0121 0.0304 0.0153 0.0413 0.0579 

 (0.0513) (0.0510) (0.0506) (0.0518) (0.0536) 

 

Kontroll, sysselsättning 

 

Kontroll, kön 

 

Kontroller, utbildning 

 

Kontroller,  

individuella egenskaper 

 

Kontroller, 

socioekonomisk bakgrund 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

Ja 

N 2504 2504 2504 2168 2168 

R2 0.852 0.856 0.859 0.855 0.858 

adj. R2 0.852 0.856 0.858 0.854 0.855 

Urvalet består av samtliga individer i SBC för vilka information om inkomst finns och som registrerats för brott i 

åldrarna 0-23 år. Kontroller görs för om individen är sysselsatt, kön, utbildningsnivå, intelligens, diskonteringsfaktor, 

föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst, faderns yrke och faderns förekomst i brottsregister. Då kontroller görs för 

intelligens och diskonteringsfaktor minskar antalet individer med 336 till följd av informationsbrist för dessa 

variabler. Estimaten ska tolkas som en effekt som är 100 ∗ (𝑒𝛽1 − 1) % stor. Robusta standardfel i paranteser. * p < 

0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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I regressionerna för hur mycket åldern vid individens brottsdebut påverkar dennes inkomst finner 

vi svaga belägg för att den skulle påverka något alls (se tabell 3.2 ovan). Av samtliga fem 

regressioner ges inga statistiskt signifikanta resultat över huvud taget. De insignifikanta resultaten 

visar att en brottsdebut som sker vid åldern 15-17 år påverkar inkomst negativt relativt 

jämförelsegruppen 0-14 år; om brottsdebuten sker senare är effekten dock insignifikant positiv 

relativt jämförelsegruppen. Med tanke på att ungdomar tenderar att vara mer brottsaktiva än äldre 

individer går det att argumentera för att personer som har sin brottsdebut som barn (under 18) 

även tenderar att vara mer benägna att återfalla i brott, något som bekräftas av våra teorier. Som 

tidigare nämnt kan barns och ungdomars mer formbara identitet leda till att de lättare faller in i 

dåliga vanor och kriminella sammanhang. Om individen därefter börjar ägna ännu mer tid åt 

brottsliga handlingar försvinner en del av den tid hen hade kunnat lägga på legala aktiviteter som 

generar inkomst antingen på lång sikt – till exempel utbildning – eller på kort sikt, som arbete. 

Konsekvensen av detta skulle kunna bli en lägre legal inkomst för individer som tidigt begår 

brott, vilket överensstämmer med våra (insignifikanta) resultat. Kostnaden av att skada den 

uppbyggda självbilden och rucka på moralen kan vara en anledning till att äldre 

förstagångsbrottslingar, från 20 års ålder, inte har samma benägenhet att återfalla i kriminalitet 

och att det första brottet därför inte påverkar deras inkomst lika mycket.   

5.         Slutsats 

Syftet med vår studie var att utreda hur effekten på framtida inkomst och livschanser skiljer sig åt 

beroende på om brottsdebuten är tidig eller sen. Med hjälp av linjära regressionsmodeller har vi 

undersökt hur åldern vid brottsdebuten påverkar risken för återfall inom tre år, sannolikheten att 

avklara högskolestudier och framtida inkomst för 2 660 brottsbelastade individer. Våra resultat 

bekräftar tidigare studier som visar att förekomst i brottsregister påverkar individers 

framtidsutsikter genom minskad inkomst, något som kan bero på att sannolikheten att ta en 

högskoleexamen för individer som begått ett brott är lägre. Undersökningen ger inga statistiskt 

signifikanta belägg för att åldern vid första lagföringen i sig har en effekt på den framtida 

inkomsten. Studien bekräftar dock implikationer från brottsekonomiska teorier då det visar sig att 
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risken att återfalla i kriminalitet är högre och att sannolikheten att ta en högskoleexamen är lägre 

för de individer som haft en tidig brottsdebut. Individer som är högre utbildade och som har 

begått färre brott tenderar i sin tur även att ha högre inkomst. 

 

Studien implikerar att samhällets och individernas kostnader till följd av en persons debutbrott är 

högst i tidig ålder, allra störst inverkan på utfallen har brottsdebutsåldern i åldrarna 15-17 år. 

Resurser som syftar till att bekämpa brottslighet används därför bäst genom att motverka 

brottsdebuter som sker då individerna är unga, det vill säga innan individerna fyllt 18 år.  

 

Studiens externa validitet beror på flera aspekter som måste tas i beaktning innan vi kan 

generalisera studiens slutsatser till ungdomar idag. För det första utgår studien som tidigare 

nämnt från en kohort där endast unga stockholmare födda 1953 undersöks. Detta gör att vi 

möjligen kan generalisera resultaten till ungdomar i stora svenska städer, men troligen inte till 

ungdomar boende på landsbygden. För det andra ser arbetsmarknaden annorlunda ut idag än på 

1980-talet när studiens inkomstmätning gjordes och normerna gällande fortsatta studier kan ha 

förändrats sedan individerna i den undersökta populationen var unga. År 2015 låg arbetslösheten 

i Sverige på en nivå av 7,4 %12, vilket står i stark kontrast till 1980 års låga arbetslöshetsnivå på 

cirka 2 % (SCB, 2005). Om inkomstmätningen hade gjorts år 2016 så hade effekterna därför 

möjligen varit större. 

 

Något som skulle ha stärkt studien är om den hade genomförts som en bredare longitudinell 

studie över hela individernas livscykel för att kunna se de långsiktiga effekterna av en tidig 

respektive sen brottsdebut. Genom att göra detta hade vi likt Nagin & Waldfogel (1998) kunnat 

se de förmodade effekterna av spot market jobs och career jobs på inkomsten. Då vissa av de 

skillnader vi ser i utfall bland brottsdebutsåldrarna är relativt små men signifikanta motiveras 

vidare studier för att se om de långsiktiga skillnaderna i utfallen är större. 

 

                                                 
12

 SCB, hämtad 2016-05-24. http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-

ekonomi/arbetslosheten/ 
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Bilagor 

Tabell 4. Ålder vid brottsdebutens påverkan på risken för återfall inom tre år 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Ålder vid första lagföringen   Risk för återfall inom 3 år   

14 år 0.163*** 0.164*** 0.161*** 0.167*** 0.171*** 

 (0.0356) (0.0354) (0.0354) (0.0379) (0.0381) 

      

15 år  0.284*** 0.285*** 0.278*** 0.279*** 0.284*** 

 (0.0372) (0.0370) (0.0369) (0.0401) (0.0402) 

      

16 år 0.295*** 0.293*** 0.281*** 0.295*** 0.294*** 

 (0.0360) (0.0359) (0.0358) (0.0390) (0.0392) 

      

17 år 0.258*** 0.260*** 0.254*** 0.257*** 0.256*** 

 (0.0370) (0.0368) (0.0368) (0.0391) (0.0392) 

      

18 år 0.278*** 0.280*** 0.283*** 0.305*** 0.306*** 

 (0.0396) (0.0396) (0.0394) (0.0425) (0.0430) 

      

19 år 0.185*** 0.190*** 0.201*** 0.216*** 0.224*** 

 (0.0402) (0.0403) (0.0401) (0.0435) (0.0435) 

      

20 år 0.133*** 0.135*** 0.142*** 0.122*** 0.124*** 

 (0.0434) (0.0433) (0.0429) (0.0459) (0.0459) 

      

21 år 0.0763* 0.0797* 0.0897** 0.102** 0.0961** 

 (0.0421) (0.0420) (0.0413) (0.0443) (0.0444) 

      

22 år 0.0444 0.0482 0.0586 0.0893* 0.0954** 

 (0.0448) (0.0448) (0.0448) (0.0475) (0.0476) 

      

23 år -0.0825* -0.0741 -0.0605 -0.0317 -0.0332 

 (0.0497) (0.0497) (0.0490) (0.0531) (0.0530) 

 

Kontroll, kön 

 

Kontroller, utbildning 

 

Kontroller,  

individuella egenskaper 

 

Kontroller, 

socioekonomisk bakgrund 

  

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

Ja 

N 2660 2660 2660 2293 2293 

R2 0.054 0.057 0.067 0.073 0.089 

adj. R2 0.050 0.053 0.062 0.065 0.069 

Urvalet består av samtliga individer i SBC som registrerats för brott. Kontroller görs för kön, utbildningsnivå 

intelligens, diskonteringsfaktor, föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst, faderns yrke och faderns förekomst i 

brottsregister. Då kontroller görs för intelligens och diskonteringsfaktor minskar antalet individer med 367 till följd 

av informationsbrist för dessa variabler. Robusta standardfel i parenteser. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 


