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Abstract 

In this paper we examine the effect of subsidized oral contraceptives on youth crime rates 

throughout regions of Sweden. The basis for the study is the article by Donohue and Levitt 

(2001) which found a very strong link between the legalization of abortions and a drop in 

crime rates all over the USA. The hypothesis put forth by them is that, on the margin, 

abortions are mainly performed by the presumptive mothers that are in the worst situation for 

childcare and whose offspring therefore has the highest risk of criminal behaviour. This 

combined with earlier Swedish research on effects of subsidized oral contraception (Grönqvist 

2013), which found a decrease in abortion rates and teen motherhood. We pose the question: 

Will subsidized contraceptives have a reducing effect on youth crime akin to the one found by 

Donohue and Levitt? The statistical exercises performed on the sample in this study show no 

link between subsidized oral contraception and crime. This holds for youth crimes in total, as 

well as for violent crime, crimes of theft and larceny, and crimes regarding narcotics.  
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1.   Inledning 

Ända sedan 1930-talet hade USA upplevt alltjämt ökande kriminalitet, men i början av 1990-

talet skedde ett skarpt trendbrott. Brottsstatistiken inte bara planade ut utan vände helt, och det 

största fallet i kriminalitet sedan slutet av förbudstiden var ett faktum. Med anledning av detta 

publicerades mängder av teorier och artiklar, i allt emellan den akademiska och populära 

pressen, som försökte förklara fenomenet. Donohue och Levitt (2001) kommer då upp med en 

dittills otestad hypotes, nämligen att brottsreduceringen beror på legaliserandet av aborter som 

skedde i samband med ett högsta domstolsbeslut 1973: ”Roe v. Wade”
1
. Studien som gjordes 

fann att aborter kunde förklara upp emot 50 % av minskningen i brottslighet och att USA i 

regel började uppleva minskningen ungefär 18 år efter legaliseringen, alltså i genomsnitt då 

motsvarande årskullar hade nått sin ”peak-crime age”. Enligt teorin föranleds 

brottsminskningen av det faktum att kvinnorna som väljer att göra abort i större utsträckning 

tillhör den grupp som riskerar att föda framtida brottslingar. (Donohue, Levitt, 2001). 

Då abort främst används som en sista utväg mot oönskat barnafödande är andra 

preventivmedel i regel den allmänna metoden för att undvika graviditet och eventuell abort. I 

detta arbete ämnar vi undersöka hur p-piller påverkar ungdomsbrottsligheten i Sverige, med 

utgångspunkt ur den subvention av p-piller som infördes på vissa håll i landet mellan år 1989 

och 1993. 

Den övergripande teorin är att både p-piller och aborter generellt sett möjliggör för kvinnor att 

optimera övriga livsomständigheter för föräldraskap, i.e. se till att den ekonomiska situationen 

är gynnsam och att förutsättningar som hälsa eller andra omständigheter inte får avgörande 

konsekvenser för barnets framtid (Ananat, Hungerman, 2007). Teorin predicerar alltså att de 

barn som föds i utsatta lägen är väsentligt mer förknippade med att växa upp under 

problematiska förhållanden, vilket anses vara en bidragande faktor till att de eventuellt senare 

i livet hamnar i utanförskap och kriminalitet På marginalen bidrar alltså både aborter och p-

piller till att förhindra de oönskade födslar som annars skulle ha skett i dessa utsatta lägen. 

Ananat och Hungerman påpekar dock att situationen inte alltid är densamma mellan individer 

som gör abort och som använder p-piller. P-piller brukas i regel av mer proaktiva kvinnor som 

medvetet önskar skjuta upp graviditeten medan abort, som sagt, kan vara en sista utväg i en 

desperat situation (Ananat, Hungerman, 2007). De barn som föds på marginalen till abort 

                                                           
1
 Under aliaset ”Jane Roe” drev texasfödda Norma McCorvey en begäran om att få utföra abort hela vägen till 

högsta domstolen. Distriktsåklagare Henry Wade representerade Texas stat och den dåvarande lagstiftningen. 
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befinner sig därför oftare i riskzonen för en sämre uppväxt än barnen till de mödrar som har 

konsumerat p-piller. De kvinnor som proaktivt brukar preventivmedel, eller på annat vis hade 

undvikit graviditet genom andra metoder, är alltså mindre troliga att ens hamna i en situation 

då de behöver göra abort. Förhoppningen för vår studie är dock att ökningen i p-

pillerförsäljning främst sker till tidigare oskyddade ungdomar som inte heller ser abort som ett 

alternativ. 

Då det alltså är väl vedertaget att barn som föds på marginalen oftare befinner sig i en vådlig 

situation var däremot Donohue och Levitts koppling mellan aborter och kriminalitet mer 

nyskapande. På grund av slagkraften i deras resultat för orsak och verkan mellan aborter och 

brottslighet finner vi rimlig anledning att anta en liknande, om än mindre, effekt till följd av 

p-piller. När Donohue och Levitt presenterade sina studier hade mordfrekvensen minskat med 

40 % och våldsamma brott som helhet minskat med över 30 %. De fann även att en ökning 

med 100 aborter per 1000 levande födslar
2
 reducerade kohortens brottslighet med 10 %, samt 

att aborter kan förklara så mycket som hälften av den påvisade brottsminskningen, med en 

social nytta kopplad därtill värd ca 30 miljarder dollar årligen. Till detta kan tilläggas att 

ungefär hälften av alla brott i USA, i genomsnitt, begås av endast 6 procent av individerna ur 

en kohort, ett förhållande som även råder i Sverige
3
. Genom att förmå en ringa andel kvinnor 

få god tillgång till preventivmedel bör alltså en stor del av brottsligheten kunna undvikas även 

i Sverige, vilket är antagandet som den här studien grundar sig på.  

Grönqvist (2013)
 
redogör för hur subventionen av p-piller i Sverige, som infördes i vissa län 

mellan 1989 och 1993, påverkade beteenden hos sin målgrupp. Resultaten visar att 

subventionen ledde till en ökad försäljning av orala preventivmedel med 5.5 procent, en 

minskning i antalet aborter med 8.8 procent samt en minskning i antalet tonårsfödslar med 

27.2 procent för de kvinnor som hade tillgång till subventionen under hela sin tonårsperiod. 

Subventionen riktades främst till den grupp som mest torde öka sitt användande av p-piller, 

vilka var individer i åldrarna 16-24 och då framförallt ekonomiskt utsatta kvinnor. Eftersom 

det alltså finns en allmän reduktion av födslar kopplat till de yngsta mödrarna, så kan det i 

Sverige ha uppstått en brottsreducering liknande den som beskrivs av Donohue och Levitt. 

Resultaten från Grönqvist visar mycket riktigt även en minskning i totala antalet 

                                                           
2
 När ett foster förlöses med gängse metod och visar något som helst levnadstecken. 

3
 BRÅ skriver på sin hemsida “/…/ det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland 

ungdomar.” 
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tonårsfödslar, cirka 3,4 % minskning av antalet kvinnor som har blivit mödrar vid 20 års 

ålder, samt att minskningen var störst bland ekonomiskt utsatta ungdomar.  

Grönqvist påpekar även att kopplat till de kostnader som samhället undviker genom minskade 

aborter så behöver subventionen ändå medföra en samhällsnytta på 11 986 USD per utebliven 

födsel för att vara kostnadseffektiv. Dock finns det säkerligen dolda nyttoeffekter som är 

komplicerade att beräkna i termer av dollar. Dessvärre är nyttan av dessa givetvis svårare att 

fånga och beräkna. För kriminalitet finns det dock brottsstatistik, som samlas kontinuerligt 

varje år, och det är teoretiskt möjligt att tillskriva brott ett monetärt värde.  Eftersom det är 

vedertaget att kriminalitet innebär stora samhällskostnader
4
 varje år så skulle ett resultat av 

minskad brottslighet också göra mycket för att påvisa subventionen som kostnadseffektiv. Det 

finns skäl att tro att i alla fall en del av de ca 12 000 dollarna, som Grönqvist nämner, kan 

återbetalas genom utebliven ungdomskriminalitet tack vare subventionen. 

Genom OLS-regressioner har vi undersökt hur ungdomsbrottsligheten under 2000-talet har 

påverkats av subventionen. Vi har använt en panel bestående av svenska län som observerats 

över perioden 1996-2013. Eftersom barnen som påverkats av subventionerna skulle nå 

brottsålder femton år efter reformen studerar vi brott bland 15-19
5 åringar femton år och 

framåt efter subventionens inträde i respektive län. Ytterligare variabler som är konventionellt 

kopplade till brottslighet används som kontroll, först två variabler som utgör välstånds- eller 

konjunkturindikatorer samt två variabler som kontrollerar för folkmängd. För att hantera 

möjliga utelämnade variabler som kan korrelera med subventionen kontrollerar vi för fixa 

läns- och årseffekter. Resultaten från regressionerna visar inga signifikanta samband för 

hypotesen att subventionen leder till minskad ungdomsbrottslighet. 

Dock så finns det vissa förbehåll för Sverige som inte finns för USA, var i Donohue och 

Levitt genomförde sin studie. För det första har Sverige inte några lagliga förhinder till 

aborter, i tidigt skede
6
, och för det andra så fanns preventivmedel mer eller mindre tillgängligt 

för allmänheten för alla de år som granskas i detta arbete. Det är alltså endast en 

prisförändring och ingen lagändring som sker under denna tid i Sverige, vilket innebär att 

möjligheten till laglig abort finns i precis samma utsträckning både innan och efter 

                                                           
4
 Wadeskog och Nilsson(2008) studerar en grupp av 20 kriminella ungdomar och finner att dess sammanlagda 

välfärdskostnader uppgå till 250 miljoner kronor över gruppens livstid. 
5
 Det finns ingen statistik för ungdomar yngre än femton då det är lägsta bestraffningsbar ålder i Sverige 

6
 Lagligt och utan inskränkning fram till vecka arton i Sverige från 1975. 
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subventionen. Sett till marginaleffekter så bör alltså en subvention av p-piller vara svagare 

gentemot kriminalitet än ett nationellt legaliserande av aborter, eftersom subventionen endast 

påverkar relativpriset mellan p-piller och andra familjeplaneringsalternativ. Det finns alltså 

goda skäl att tro att merparten av försäljningsökningen av p-piller rör sig om en 

substitutionseffekt från ett preventivmedel till ett annat.  

Arbetet är uppdelat enligt följande innehåll; del 2 presenterar en faktabakgrund till p-pillrets 

historia, redogör för det brukade datamaterialet samt metoden som använts för att analysera 

datan. Del 3 presenterar resultaten varvid följer en diskussion om hur de ska tolkas. Del 4 

summerar upp arbetet och vilka slutsatser som kan dras samt redogör för hur undersökningen 

hade kunnat göras mer optimal och vad vidare studier bör ha i åtanke. 

2. Bakgrund, datamaterial och metod  

Grönqvist (2013) skriver att p-piller som preventivmedel introducerades år 1964 i Sverige och 

att de sedan dess har blivit den vanligaste preventivmetoden. Även om p-piller är 

receptbelagda så är de relativt lätta att få utskrivna, även för flickor i tonåren. Den som vill få 

ett recept besöker vanligen en ungdomsmottagning där det skrivs ut av läkare eller 

barnmorska. Som omyndig sökande finns inga krav på samtycke från förälder eller annan 

vårdnadshavare och läkaren är bunden av tystnadsplikt om den sökande inte önskar att 

målsman kontaktas. 1984 slutade p-piller att subventioneras och priset ungefär fyrdubblades, 

samtidigt som brukaren blev tvungen att förnya sina recept var tredje månad istället för varje 

år. Åren innan 1984 hade aborter varit sjunkande men började därefter stiga igen. När p-piller 

återigen började subventioneras, i början på 90-talet, så vände aborttrenden igen. 

Subventionsgraden låg i snitt på 75 %, och innan dess låg det icke-subventionerade snittpriset 

på 100 USD per år i 2013 års priser. Till det priset var det alltså inte en omöjlighet för en 

tonåring att själv stå för p-piller, men 100 dollar kan ändå vara en ansenlig del av den budget, 

medräknat andra eventuella utgifter, en högstadie- eller gymnasieelev har. Försäljningen av p-

piller ökar relativt mycket redan det första året subventionen införs, för att sedan stiga 

successivt nästkommande år. Figur 1 nedan är hämtad från Grönqvist (2013) och visar 

försäljningen av p-piller i Sverige under perioden 1980 till 2000. Figuren baseras på 

genomsnittligt antal sålda dagsdoser per kvinna i åldern 15-44. Trendbrotten för åren 1984, 

vid prishöjningen, och 1989, då subventionen introduceras på vissa håll, är påtagliga. Resultat 

från formella regressionsanalyser med paneldata på länsnivå visar att implementeringen av 

subventionen ökade p-pillerförsäljningen med ungefär 7 procent. (Grönqvist, 2013) 
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Figur 1. Försäljning av p-piller över tid. 

  

Subventionen av piller infördes alltså mellan år 1989 och 1993. Den var dock inte 

rikstäckande, vilket skapar ett bra upplägg för att kunna besvara vår frågeställning då det kan 

göras en komparativ studie av effekterna i de län som började subventionera p-piller och de 

som inte gjorde det. Tabell 1 (Grönqvist, 2013) på nästa sida visar vilka län
7
 som införde 

subventionen och när det skedde.  

Till sist kan några punkter om aborter i Sverige tas upp. Aborter har varit helt fria att utföra på 

en kvinnas enskilda beslut, praktiskt taget kostnadsfritt, fram till vecka arton i graviditeten 

sedan 1975 (Grönqvist, 2013). Senare aborter kan utföras men kräver socialstyrelsens 

explicita godkännande och även ”synnerliga skäl” som måste uppfylla strikt medicinska krav 

kopplade till hälsan. Det är alltså inte möjligt att beviljas tillåtelse för abort av endast den 

anledningen att kvinnan inte längre önskar få barn (Socialstyrelsen 2015).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Värt att nämna är att kommuner inte specifikt behandlas i denna studie. Exempelvis räknas Solna, som 

införde subventionen, till Stockholms län. 
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Tabell 1. De län som införde subventionen efter vilket år det skedde.  

Tabell 1. Introduktionen av subventionen  

Regioner som introducerade subventionen före 1994 Start datum  Berättigade 

ålderskohorter 

Gävle 1 nov, 1989 ≤ 19
*
 

Sandviken  30 nov, 1989 ≤ 19
*
 

Partille 1 jan, 1990 ≤ 20 

Hofors och Ockelbo 31 mars, 1990 ≤ 19
*
 

Örebro län 1 juni, 1990 ≤ 18
*
 

Kristianstads län 29 nov, 1990 ≤ 18
*
 

Kronobergs län 1 jan, 1991 ≤ 19 

Blekinge län 1 mars, 1991 ≤ 19 

Solna  1 sep, 1991 ≤ 22 

Gotlands län  1 okt, 1991 ≤ 20
*
 

Södermanlands län 1 jan, 1992 ≤ 19
* 

Malmöhus län (förutom Malmö kommun), Västernorrlands län, Älvsborgs 

län, Västmanlands län, Kopparbergs län  

1 jan, 1992 ≤ 19 

Värmland 1 mars, 1992 ≤ 24
*
 

Jämtland  1 april, 1992 ≤ 24 

Göteborg och Bohuslän (förutom Partille och Göteborgs kommuner)   1 juli, 1992 ≤ 20 

Gävleborgs län (förutom Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo 

kommuner)  

9 nov, 1992 ≤ 19
*
 

Uppsala län 1 mars, 1993 ≤ 19 

Malmö kommun 26 mars, 1993 ≤ 18 

Halland  1 juli, 1993 ≤ 19 

 

Regioner som inte introducerade subventionen före 1994   

Stockholms län (förutom Solna kommun); Östergötlands län; Jönköpings län; Kalmars län; Göteborgs kommun; 

Skaraborgs län; Västerbottens län; Norrbottens län  

* 
Individer är berättigade till och med det kalenderår de uppnår denna ålder.   

 

2.1 Presentation av datamaterialet   

Kortfattat så inhämtades allt datamaterialet som analysen bygger på ifrån Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ) och Statistiska centralbyrån (SCB). BRÅ:s brottsstatistik används för inhämtning 

av samtliga kriminaldata, och vi använder oss sedan av den uppdelad under fyra kategorier. 

Den första är ”Samtliga brott”, under vilken redovisas det totala antalet brott begångna av 15-

19 åringar. För att sedan kunna se utvecklingen inom vissa typer av brott hämtades även data 

för tre specifika brottskategorier under vilka typiska ungdomsbrott, så som stöld, rån, inbrott, 

misshandel, narkotikabrott etc., är vanligt förekommande (Donohue, Levitt, 2001). Följande 

kategorier valdes ut för datainsamlingen: ”Brott mot person”, vilket innefattar misshandel, 

mord, våldtäkt etc., ”Brott mot förmögenhet”, vilket innefattar olika typer av stölder och rån 
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samt ”Brott mot narkotikastrafflagen”
 8

. Statistiken hämtas direkt från BRÅ i formen av ett 

Excel-dokument som visar antalet brott som begåtts
9
, både totalt och uppdelat under de olika 

brottsbalkarna, och sorterade efter förövarnas ålder. En person kan vara misstänkt för flera 

brott under ett kalenderår, men i statistiken redovisas dock en person bara en gång per 

brottstyp som han eller hon misstänks för under året (bra.se, 2015).  

Anledningen till att observationerna görs på länsnivå är att länen de facto var beslutare om 

subventionen. Viss modifikation i länsdatan var dock nödvändig för att kunna genomföra 

regressionerna, bland annat på grund av den ombildning av län som skedde år 1997, då 

Malmöhus och Kristianstad ombildades till Skåne län och Göteborgs- & Bohuslän, Älvsborg 

och Skaraborg gick samman i Västra Götalands län och Kopparbergs län bytte namn till 

Dalarnas län. Hela nuvarande Skåne län införde subventionen, om än successivt mellan 1990 

och 1993, men för att säkerställa att endast effekter som kommer av subventionen fångas upp 

så klassas länet som del av experimentgruppen först 1993 då hela Skåne län hade infört 

subventionen. Då län och kommuner inom nuvarande Västra Götaland var sporadiska i 

införandet av subventionen, dels för att tre län gick ihop till ett och dels för att Göteborgs 

kommun, med cirka 550 tusen invånare, inte införde den, valde vi att helt exkludera Västra 

Götaland ur regressionen. Av samma anledning gjordes detsamma med Gävleborgs län. Totalt 

räknar vi alltså 13 län som subventionerade och 6 län som icke-subventionerade. 

BRÅ har bara statistik över antalet lagförda ungdomar på länsnivå fr.o.m. år 2000, men då det 

för undersökningen var lämpligt att gå ännu längre tillbaka i tiden valdes istället att titta på 

data över misstänkta ungdomar, inom vilken kategori BRÅ har statistik fr.o.m. år 1996. Att 

samla data över misstänkta istället för lagförda är inte nödvändigtvis en brist då alla 

misstänkta inte lagförs. På så vis undviks dessutom snedvridningseffekten av att eventuellt 

råka exkludera skyldiga men frikända personer ur materialet. BRÅ skriver att ”I statistiken 

över misstänkta personer redovisas de personer som efter avslutad utredning av polis, tull 

eller åklagare bedömts vara skäligen misstänkta för brott under ett kalenderår”. Däremot får 

inte den omvända effekten förbises, att det nu inkluderas misstänkta men i grunden oskyldiga 

individer. I beräkningen av misstänkta kommer det oundvikligen förekomma individer som 

blivit grundlöst misstänkta.  

                                                           
8
 BRÅ redovisar brott för ungdomar för varje år separat upp till 19 innan de börjar summera i åldersintervaller. 

Vi har summerat åldrarna 15-19 för samtliga brottskategorier.  
9
 Statistiken visar antalet misstänkta brott.  
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För att få en överblick på hur den generella brottsligheten har utvecklats i Sverige, under den 

period som studeras, presenterar vi i nedanstående figur hur det totala antalet misstänkta 

förändras genom åren, uppdelat mellan ungdomar och övriga. Skulle en markant ökning i 

ungdomsbrott, tillsammans med en likartad ökning i den övriga brottsligheten förekomma, är 

det troligt att det sistnämnda innebär någon slags förklarande faktor. Den vuxna 

befolkningens brottslighet utgör ingen av de i modellen förklarande variablerna, men landets 

generella brottstrend är ändå relevant att se till för att få en överblicka hur situationen ser ut 

när resultaten utläses. Figur 2 nedan visar antalet misstänkta brottslingar per 100 000 invånare 

i hela Sverige för åren 1996-2013. Den blåa linjen visar endast brott för vilka den misstänkta 

gärningsmannen är i 15-19 årsåldern, och den röda redovisar misstänkta gärningsmän i 

åldrarna 20 år och uppåt. Ur figur 2 kan utläsas att det i den yngre åldersgruppen generellt sett 

begås betydligt fler brott per capita än hos den äldre befolkningen. Utifrån figuren kan en viss 

korrelation mellan ungdomsbrott och övriga brott utläsas, då de båda kategorierna på det hela 

taget följer samma trend, men ungdomsbrottsligheten är betydligt mer volatil.  

Figur 2. Sveriges totala brottslighet och brott begångna av 15-19 åringar åren 1996-2013. Figuren är sammanställd genom 

bearbetning av BRÅ:s brottsstatistik.

Innan vi går in på den egentliga analysen förefaller det också relevant att i en övergripande 

figur visa varje års totala brott begångna av 15-19 åringar, uppdelat på länen ur kontroll- och 

experimentgruppen. Detta är väsentligt för att kunna få en uppfattning om brottstrenden och 

eventuellt kunna observera påtagliga skillnader mellan de subventionerade- och icke-

subventionerade länen. I figur 4 på nästa sida redovisas inte brotten för den totala 

befolkningen utan endast för åldersgruppen 15-19 år.   
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Figur 4. Visar brott begångna av 15-19 åringar uppdelat mellan de län som införde policyn och de som inte gjorde det. 

Figuren är sammanställd genom bearbetning av BRÅ:s brottsstatistik. 

 

Trots att länen i experimentgruppen är betydligt fler så kan det inte i figuren observeras någon 

väsentligt skillnad mellan länens ungdomsbrottslighet då vi kontrollerar för 

befolkningsstorleken. I Figur 3 indikeras alltså att subventionen kan vara effektlös i frågan om 

brottslighet, då brottstrenden ser i princip identisk ut mellan kontroll- och experimentgruppen. 

Figur 3 skiljer sig från figur 2 ovan på den punkt att brottsligheten i de exkluderade länen, 

Västra Götaland och Gävleborg, inte finns i figur 3 då den främst avser visa hur det 

datamaterial vi behandlat ser ut. Ett annat faktum att nämna är den kraftiga nedgången i 

brottslighet året 1999. Rådatan från BRÅ har gåtts igenom igen med extra hänsyn till det 

faktumet och siffrorna har bekräftats. Hos BRÅ finns ingen information angående nedgången, 

vilken är påfallande i mer eller mindre samtliga län det året. Vi godtar således siffrorna som 

korrekta, då ingen varning angående ändringar i datamaterialet eller hänvisning till speciella 

omständigheter för det året ges.  

För att ge ytterligare överblick av den bearbetade datan presenterar vi övergripande deskriptiv 

statistik i nedanstående tabell. Antalet observationer, allt som allt, är 340 stycken, och 

representerar alltså 19 stycken län med 18 år av observationer för varje.
10

 

                                                           
10

 (19x18 = 342) men två län, Skåne och Östergötland, saknar observationer för år 1996 
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Tabell 2. Deskriptiv statistik för datamaterialet. 

  Variabel Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

 Samtliga brott  340 945 1120 124 6434 

 Personbrott  340 237 269 53 1755 

 Förmögenhetsbrott  340 498 603 53 3449 

 Narkotikabrott 340 143 258 0 1886 

 Folkmängd 15-19 år  342 23772 24523 3171 128259 

 Folkmängd totalt  342 384617 427557 57004 2200000 

 Förvärvsarbetande  342 176508 204547 24438 1100000 

 Medelinkomst 342 195 34 129 300 

  Totala antalet brott* 340 4608 6273 494 34972 

All deskriptiv statistik redovisas i totala siffrorna och är inte uppdelat på något vis 

*I tabellen redovisas även totala antalet brott (brott begångna av personer ur samtliga åldersklasserna 15 år och 

uppåt), vilket är en variabel som inte brukas i någon regression. Men det kan ändå vara värdefullt för läsaren att 

få en överblick över hur den totala brottsligheten ser ut i jämförelse med ungdomsbrottsligheten. Det bör även 

nämnas att medelinkomsten redan är ett medelvärde för respektive län samt ska utläsas i tusental.  

Som kan utläsas, är vissa av variablerna tämligen volatila. Standardavvikelsen för “Samtliga 

brott” är exempelvis större än sitt medelvärde, vilket är logiskt då brottsligheten skiljer sig 

väldigt mycket åt mellan länen. Medelvärdena för brottsligheten är alltså inte relevant att 

lägga någon större vikt vid, utan istället bör ses till min- och maxvärden för att bilda sig en 

uppfattning om vilken variation det rör sig om över länen. Förvärvsarbete och medelinkomst 

är, som nämnt, konjunkturindikatorer och visar på skillnaden både mellan länens 

medelinkomster och dess antal förvärvsarbetande. Eftersom datamaterialet inkluderar 

samtliga län
11

 är det svårt att definiera eventuella ”outliers” i materialet. Potentiella sådana 

skulle vara om ett enskilt län hade en drastisk ökning eller minskning i brottslighet för ett 

specifikt år, men materialet visar mer eller mindre konsekventa upp- eller nedgångar. Det 

enda fall som avviker helt från trenden är det ovan nämnda för år 1999, men eftersom 

trendbrotten tillfaller alla län det året så bör det betraktas mer som ett faktum än ett misstag. 

Att exkludera år 1999 från materialet skulle snarare vara att frisera en bild av verkligheten än 

att korrigera för ett mer exakt resultat.  

                                                           
11

 Utom Västra Götaland och Gävleborg 
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2.2 Metod 

Analysen bygger på en ”difference-in-difference”-metod där invånarna i de län som inte 

införde subventionen utgör en kontrollgrupp. Experimentgruppen är istället den som 

genomgår behandlingen, i.e. subventionen av p-piller. Metoden bygger på att experiment- och 

kontrollgruppen iakttas under en rimlig tidsperiod för att behandlingen skall hinna ge verkan. 

Antalet år att inkludera i tidsserien ska alltså vara tillräckligt många för att eventuellt kunna 

observera den hypotetiska effekten av p-pillersubventionen på 1990-talet; relativt minskad 

brottslighet i de kommande ungdomskullarna. Vår studie täcker årsspannet 1996-2013
12

.   

En ständig risk då effekten av en reform analyseras är att det föreligger andra faktorer än 

själva subventionen som ger upphov till skillnader hos mätobjekten. I vårt fall kan många 

faktorer, oberoende av subventionen, skapa skillnader i brottslighet mellan länen. Difference-

in-difference metoden kan kallas en experimenthärmande metodik eftersom den går ut på att 

ställa en behandlingsgrupp mot en kontrollgrupp. Dessvärre går inte alla strikta delar av en 

sann experimentmetod att uppfylla då experimentgruppen och kontrollgruppen, för en optimal 

undersökning, enbart ska skilja sig åt i avseende på behandlingen, vilket hade varit sant ifall 

subventionen skulle ha randomiserats till olika län och år. Metoden har dock ändå mycket av 

experimentets styrkor då behandlingsgruppens resultat kan säkras mot variationer som sker i 

kontrollgruppen. Om det finns ytterligare faktorer som spelar in i resultatet för 

behandlingsgruppen så förväntas de till stor del ”fångas upp” av kontrollerna. Enkelt utryckt 

skall skillnaden hos experimentgruppen observeras gentemot kontrollgruppen, både före och 

efter policyn införts. Denna skillnad antas då vara effekten av reformen.  

Den riktiga stötestenen är utifall något radikalt skulle hända för kontrollgruppen men inte för 

experimentgruppen. Om en kraftig chock skulle påverka brottsligheten inom alla län i 

kontrollgruppen men inte i experimentgruppen så skulle resultatet kunna snedvridas till att 

antingen bli mer extremt eller gå mot noll. För att kontrollera för ifall någon förbisedd faktor 

kan ha inverkan på resultatet inkluderas några potentiellt viktiga kontrollvariabler. 

Kriminalitet är ofta är kontracyklisk i förhållande till ekonomi. I och med det bör både 

arbetslöshet och inkomst ha inverkan på brottsligheten, (Freeman, 1999) varför vi låter 

förvärvsarbete och medelinkomst utgöra proxys för konjunkturer i syfte att kontrollera för 

eventuella effekter därav. Även invånarantalet bör vara positivt korrelerat med brottslighet, då 

                                                           
12

 Vi begränsade studien till år 2013 då det är så långt RAMS(registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) data 
sträcker sig. 
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fler människor i regel innebär fler brottslingar. Som kontrollvariabler inkluderas därför 

medelinkomst, andel förvärvsarbetande, totalbefolkning och befolkning i åldern 15-19 år för 

varje län.  

Den variabel som avser mäta huruvida subventioneringen har någon effekt på 

ungdomsbrottsligheten kallas i regressionerna för “policy”. Det torde antas att då ungdomarna 

ifrån födelsekullarna åren 1990-1993, då policyn trädde i kraft, når den avsedda brottsåldern 

skulle en minskning i andelen brottslingar i 15-19 års ålder kunna observeras jämfört med 

tidigare år. Då p-piller fortsatte att subventioneras även efter år 1993 bör brottsminskningen 

vara bestående även för kommande år. För exempelvis länet Uppsala, som införde 

subventionen år 1993, antas andelen brott begångna av personer i 15-årsåldern avta något som 

tidigast 2008, femton år efter att subventionen trädde i kraft, jämfört med tidigare år. 

Variabeln ”policy” är således en dummyvariabel som antar värdet 1 för alla län 15 år, och 

framåt, efter det att de införde subventionen och 0 för de icke-subventionerade länen. 

Koefficienten framför denna variabel visar hur ungdomsbrottsligheten i ett län, allt annat lika, 

påverkas av subventionen.  

I våra regressioner skiftar den beroende variabeln mellan att representera det totala antalet 

brott per capita för 15-19 åringar för att sedan specificeras vid de olika brottskategorierna som 

diskuterades ovan; personbrott, förmögenhetsbrott och narkotikabrott. Även här avses brott 

per capita. Totalt genomförs alltså fyra olika regressioner på samma förklarande variabler, 

vilket som sagt görs för att säkerställa resultatet genom att ta hänsyn till specifika 

brottskategorier vari ungdomsbrott är mer frekventa.  

Samtliga regressioner utgår ifrån ekvationen 

  Brottit = β1 + 𝛾1Policyit + β2Xit + 𝜇län + 𝜇år + 𝜀it  

Där den beroende variabeln Brottit, som nämnt, representerar samtliga brott i den första 

regressionen, för att sedan gå in på de olika kategorierna förmögenhetsbrott, personbrott och 

narkotikabrott. I samtliga fall studeras Brottit som per capita för den totala folkmängden 15-

19 åringar, i betecknar län och t år. Xit är en vektor bestående av logaritmerad medelinkomst, 

logaritmerad befolkning 15-19 år, logaritmerad totalbefolkning och andelen förvärsarbetande. 

𝜇län och 𝜇år  innefattar de fixa läns- och årseffekterna och 𝜀it  är feltermen. Vi följer 

konventionen och använder logaritmen av brott som beroende variabel.  
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För att kunna redovisa resultaten per capita dividerar vi det totala antalet misstänkta brott med 

den totala befolkningen i åldern 15-19 år. För de specifika brottstyperna sker samma 

procedur, med skillnaden att nu bara den specifika brottskategorin tas med i beräkningen. Det 

är visserligen möjligt att visa underkategorierna av brott som andelen av den totala 

brottsligheten, men om det skall göras jämförbart med samtliga brott så behöver resultaten 

redovisas i samma enheter. Metoden i sig innebär att vi observerar förändringar i brott per 

capita hos den beroende variabeln, i.e de olika brottsvariablerna, för procentuella förändringar 

hos de logaritmerade variablerna.  

Som regressionsanalysens första steg kontrolleras för att det inte finns faktorer som korrelerar 

med hur subventionen är implementerad i de olika länen. Detta eftersom att resultatet skulle 

snedvridas ifall någon av de förklarande variablerna hade någon form av koppling till ett läns 

subvention av p-piller. Det är inte ett orimligt antagande att exempelvis främst de länen med 

hög medelinkomst och låg arbetslöshet skulle ha råd att införa en subvention. Ett samband 

mellan dessa skulle innebära att länen inför subventionen p.g.a. de förklarande variablerna. En 

regression, med dummyn ”policy” som beroende variabel, skattas därför på samtliga 

kontrollvariabler för att utesluta att det inte föreligger någon korrelation mellan dessa och 

policy-variabeln.  

Tabell 2. Resultat för ”placebo”-regressioner. 

 

Variabel Policy Policy 

Logaritmerad 
medelinkomst  

 -2.359       
(4.619) 

 -0.693          
(1.604) 

Logaritmerad 
folkmängd 15-19 

 -1.089       
(2.067) 

 -1.453        
(1.213) 

Logaritmerad 
total folkmängd 

0.909             
(3.248) 

1.324            
(1.226) 

Andel 
förvärvsarbetande 

1.423           
(4.959) 

1.871              
(2.034) 

FE Län Ja Nej 

FE År Ja Ja 

N 342 342 

R2 0.670 0.508 

*Standardfel inom parantes. 

 
*
 p < 0.10, 

**
 p < 0.05, 

***
 p < 0.01 

Som redogörs i tabell 2 ovan är resultaten för samtliga koefficienter icke-signifikanta, vilket 

innebär att införandet av subventionen varken korrelerar med medelinkomst, andel 
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förvärvsarbetande eller befolkningsantal. Resultatet indikerar på så vis att de valda 

förklarande variablerna är fria från inombords korrelation och att modellen är lämplig att 

använda då policyvariabeln inte styrs av kontrollvariablerna ex ante. Logiskt sett finns det 

många fler, icke nämnda, variabler som förklarar variation i brottslighet än de som vi valt att 

inkludera i modellen. Exempelvis kan diskuteras sådant som polisåtgärder, proaktiva insatser 

för ungdomar och vilka sorters påföljder rättssystemet kan ge o.s.v. De variabler som har valts 

ut stämmer dock överens med resultatet från Donohue och Levitt, och konjunkturvariablerna 

har påvisats ha samband med brottslighet utifrån tidigare studier (Freeman, 1999).  

En annan faktor, som tenderar att dra policykoefficienten mot 0, är det faktum att individerna 

inte nödvändigtvis begår brott på sin hem- eller födelseort, vilket drar ner policyns effekt i 

regressionen. Vi visar därför, i figur 4 nedan, den genomsnittliga förekomsten av flyttar för 

samtliga individer i Sverige, i åldern 0-19, för respektive år som undersökningen avser.  

Figur 4. Andel individer i åldern 0-19 som flyttar varje år (vertikala axeln) under åren 1996-2013 (horisontella axeln). 
Figuren är sammanställd genom bearbetning av statistik från SCB:s hemsida.  

 

SCB redovisar bara statistik för flyttningar allmänt, så när det gäller länsöverskridande flyttar 

utgör de alltså bara en fraktion av siffrorna i andelen som visas ovan. Även med detta i åtanke 

påvisar tabellen att det, i genomsnitt, är färre än 1 på 200 ungdomar som flyttar varje år. Att 

individer skulle störa resultatet för vår studie, genom gränsöverskridande flyttar från 

födelselän till annat län, med omvänt förhållande till subventionen, kommer alltså inte att ske. 

Det är också en tämligen intuitiv tanke att ungdomar begår sina brott i sin hemort i större 
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utsträckning än äldre brottslingar med tanke på att de sällan har varken körkort eller en 

inkomst som täcker långväga transporter.  

3. Resultat och analys 

Samtliga tabeller har utrymmet ”FE Län” och ”FE År”, där FE står för fixa effekter och talar 

alltså om ifall läns- och årseffekter har hållits konstanta vid respektive regression. Metoden 

med fixa års- och länseffekter gör det möjligt att isolera de olika länens inneboende effekter 

på resultatet. Den exkluderar alltså länets enskilda effekt på brottsligheten och gör 

policyvariabeln ”renare” från snedvridningar. Framförallt rör det sig om de olika länens 

skillnader i brottslighet, vilka kan bero på lokala förhållanden som exempelvis skillnader 

polisresurser och brottsförebyggande arbete. Raderna FE Län och FE År i tabellerna talar om 

ifall effekterna konstanthålls för respektive kolumn.  

Tabell 3. Effekten av subventionen utan fixa länseffekter men med konstanthållen årstrend. 

Variabel 

 

Totalt antal 

brott 15-19 

åringar 

Personbrott          

15-19 åringar 

Förmögenhetsbrott     

15-19 åringar 

Narkotikabrott        

15-19 åringar 

Policy 0.00361*                

(0.00192)  

0.00162*                                  

(0.000844) 

0.00140                                    

(0.00130) 

0.00124                                    

(0.000583) 

Logaritmerad 
medelinkomst 

  -0.00356                        

(0.0236) 

 -0.00245                               

(0.00959) 

 -0.00679                    

(0.0140) 

 -0.00552                        

(0.00862) 

Logaritmerad 

befolkning 

15-19 år 

 -0.0548**                       

(0.0258) 

 -0.0111                     

(0.0102) 

 -0.0360**                       

(0.0171) 

 -0.0143**                      

(0.00623) 

Logaritmerad 

totalbefolkning 

0.0533**                           

(0.0254) 

0.0105                     

(0.0101) 

0.0353**                    

(0.0165) 

0.0148**                       

(0.00624) 

Andelen 

förvärvsarbetande 

0.0564                      

(0.0361) 

0.00887                       

(0.0163) 

0.0431*                         

(0.0225) 

0.0180                     

(0.00911) 

FE Län Nej Nej Nej  Nej 

FE År Ja Ja Ja  Ja 

N 340 340 340 340 

R2 0.446 0.504 0.535 0.742 

Standardfel klustrade på länsnivå inom parantes. Alla brottskategorier är per capita, d.v.s. antalet brottslingar i 

kategorin delat med totala mängden 15-19 åringar. 
*
 p < 0.10, 

**
 p < 0.05, 

***
 p < 0.01 
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Tabell 3 redovisar alltså ett resultat där varje läns egen variation i brottslighet har tagits med. 

Som visas erhåller vi för undersökningen inga betydande signifikanta värden, endast 

kontrollvariablerna för befolkningsmängderna uppvisar signifikans under tre av fyra 

brottskategorier. Tolkningen av policyvariabeln i den första regressionen skulle exempelvis 

vara att de län som införde subventionen i genomsnitt har ungefär 0,4 % fler ungdomsbrott 

per capita än icke-subventionerande län, men utan signifikant resultat kan det inte statistiskt 

säkerställas. Policyvariabelns koefficient är förvisso säkerställd på 90-procentsnivån men 

värdet bör inte betraktas som rimligt eftersom koefficienten är så försumbart liten att det mer 

verkar röra sig om ett skensamband, som dessutom går i motsatt riktning enligt hypotesen. 

Däremot kan utläsas att det är statistiskt säkerställt att brott per capita för 15-19 åringar 

minskar med ökande antal individer i den åldersgruppen, vilket indikerar att 

ungdomsbrottsligheten inte ökar proportionellt med antalet ungdomar. Som en liten parantes 

kan nämnas att det fenomenet kan sammanlänkas med det faktum att Sverige upplevde en s.k. 

”baby-boom”
13

 under sent 80- och tidigt 90-tal (scb.se) som sedan resulterade i större kohort 

ungdomar än normalt för de undersökta åren, vilket bidrar till det negativa sambandet som 

redovisas i tabellen. Tabell 4 nedan visar utskriften en regression med både fixa läns- och 

årseffekter. 

Tabell 4. Regressionsutskrift med fixa läns- och årseffekter. 

Variabel 

 

Totalt antal 

kriminella    

15-19 åringar 

Personbrott        

15-19 åringar 

Förmögenhetsbrott      

15-19 åringar 

Narkotikabrott       

15-19 åringar 

Policy 0.00173      

(0.00140) 

0.000757 

(0.000587) 

0.000432 

(0.000822) 

0.00136* 

(0.000768) 

Logaritmerad 
medelinkomst 

 -0.0391 

(0.0424) 

0.00155 

(0.0216) 

 -0.0139                 

(0.0281) 

 -0.0270 

(0.0223) 

Logaritmerad 

befolkning 

15-19 år 

 -0.0467* 

(0.0247) 

 -0.0147* 

(0.00742) 

 -0.0290** 

(0.0107) 

 -0.00364     

(0.00821) 

Logaritmerad 

totalbefolkning 

0.0468           

(0.0366) 

0.00604 

(0.0125) 

0.0379* 

(0.0199) 

0.0154 

(0.0130) 

Andelen 

förvärvsarbetande 

0.0632 

(0.0555) 

0.00675 

(0.0186) 

0.0517* 

(0.0295) 

0.0233 

(0.0203) 

                                                           
13

Mellan åren 1988 och 1994 föddes i snitt 15 % fler barn än under hela perioden 1980-2000. 
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FE Län Ja Ja Ja Ja 

FE År           Ja  Ja Ja Ja 

N 340 340 340 340 

R2 0.760 0.756 0.807 0.852 

Standardfel i parantes. Brott även här definerat per capita. 
*
 p < 0.10, 

**
 p < 0.05, 

***
 p < 0.01 

I tabell 4 hålls både läns- såväl som årstrender konstanta. I detta fall är det endast den 

logaritmerade befolkningen 15-19 år som uppvisar signifikans, för kategorin 

förmögenhetsbrott. När länseffekten konstanthålls och länens inneboende skillnader alltså inte 

påverkar resultatet kan observeras att det inte heller då föreligger något samband mellan 

befolkningsstorlek och ungdomsbrottslighet.  

 

3.1 Känslighetstester 

Redan i figur 1 indikeras ett hinder för policyvariabeln att få direkt effekt efter 15 år, på grund 

av den ”time-lag” som kommer uppstå mellan subvention och eventuell brottsminskning. 

Eftersläpningen beror alltså inte bara på att det tar 15 år för en ny kull femtonåringar komma 

med i brottsstatistiken, utan också på att konsumtionen av p-piller ökar successivt efter att 

subventionens inträde. Då figuren visar att det inte sker något hastigt hopp i försäljningen, 

direkt till följd av subventionen, kan inte heller effekten på brottslighet väntas träda in med 

kraft efter exakt 15 år. I tabell 5 nästa sida räknas därför ytterligare två år in för policy-

variabeln, så att policy-effekten träder in efter 17 år istället för 15. I övrigt är regressionen 

identisk med avseende på övriga variabler gentemot den som redovisas i tabell 4, fixa läns 

och års effekter gäller alltså. 
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Tabell 5. Regressionsutskrift, två års ”lag”-effekt för policyvariablen. 

Variabel Totalt antal 

kriminella 15-19 

åringar 

Personbrott         

15-19 åringar 

Förmögenhetsbrott   

15-19 åringar 

Narkotikabrott       

15-19 åringar 

Policy 17 år  -0.000594 

(0.00137) 

0.000374 

(0.000663) 

 -0.000235      

(0.000759) 

0.00101        

(0.000827) 

Logaritmerad 
Medelinkomst 

 -0.0421       

(0.0449) 

0.000538           

(0.0220) 

 -0.0147                  

(0.0283) 

 -0.0286                             

(0.0234) 

Logaritmerad 

befolkning 

15-19 år 

 -0.0496*                   

(0.0251) 

 -0.0157*                       

(0.00753) 

 -0.0297***                              

(0.0103) 

 -0.00533             

(0.00853) 

Logaritmerad 

Totalbefolkning 

0.0483                    

(0.0394) 

0.00708                    

(0.0137) 

0.0382*                           

(0.0197) 

0.0175                       

(0.0149) 

Andelen 

Förvärvsarbetande 

0.0656                  

(0.0596) 

0.00871                 

(0.0203) 

0.0521*                         

(0.0292)          

0.0273                 

(0.0229) 

FE Län Ja Ja Ja Ja 

FE År Ja Ja Ja Ja 

N 340 340 340 340 

R2 0.756 0.752 0.806 0.846 

Standardfel inom parantes. Alla brottskategorier är per capita d.v.s. antalet brottslingar i kategorin dividerat med 

totala mängden 15-19 åringar 
*
 p < 0.10, 

**
 p < 0.05, 

***
 p < 0.01 

Att fortsätta öka åldern i policy-variabeln skulle eventuellt medföra signifikanta resultat i linje 

med hypotesen, men det skulle samtidigt utgöra svårigheter då det inte finns så många 

ytterligare år för behandlingen att ge effekt. Redan vid 17 år så träder effekten in vid år 2006-

2008. Om vi skulle förlänga policytiden ytterligare skulle det vara så pass få år kvar i 

datamaterialet att alla eventuella samband görs opålitliga, vi skulle inte kunna exkludera att 

det var slump som styrde resultatet. Det är värt att nämna är att denna modell är mer förenlig 

med Donohue och Levitts, som såg till 18 år efter behandling, men det tycks ändå inte finnas 

samband utöver de som uppmäts tidigare. Vårt antagande var ändå att även ett kortare 

tidsspann, 15 och 17 år, bör kunna uppfatta de effekter av subventionen som vi vill undersöka, 

men utan egentlig kännedom om “peak-crime age” i Sverige, om det överhuvudtaget finns 

någon sådan, bör försiktighet iakttas när slutsatserna om subventionens effekter dras. Ifall så 
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vore, att den mest frekventa brottsåldern är högre i Sverige, skulle en liknande undersökning 

kunna göras för åldrarna 21-24 eller 25-29 istället.     

För att säkerställa resultatet, att policyn hittills inte har haft någon effekt på 

ungdomsbrottslighet, genomförs ytterligare tre regressioner som s.k. känslighetstester. 

Eftersom vi kan se ett samband mellan brottsligheten och antalet 15-19 åringar i ett län så 

testas först att vikta regressionen för storleken på länets kohort i den åldersgruppen. För den 

andra regressionen logaritmeras nu även de beroende variablerna, i.e. brottsvariablerna, innan 

regressionen genomförs. Resultatet som redovisas i tabellen skall alltså utläsas som en log –

linjär modell. Slutligen genomförs en negativ binomialregression
14

, vars resultat ytterligare 

bekräftar att policyn inte påverkar ungdomsbrottsligheten. Utskrifterna från dessa tre 

regressioner redovisas i tabell 6 på nästa sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Negativ binomialregression används bl.a. för s.k. ”over-dispersed” räknedata, vilket betyder att den villkorliga 
variansen överstiger det villkorliga medelvärdet. Vilket i tabell 2 visade sig stämma för två av våra fyra 
brottsvariabler. 
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Tabell 6. Tre ytterligare känslighetstester. 

  

 Totala antalet 
kriminella 15-19 

åringar 

Narkotikabrott 
15-19 åringar 

Personbrott  
15-19 åringar 

Förmögenhetsbrott 
15-19 åringar 

     Panel A - Regression viktad för respektive läns antal 15-19 åringar 

Policy 0.00106 0.000540 -0.00000270 0.000369 

  (0.00118) (0.000584) (0.000523) (0.000708) 

R2 0.811 0.916 0.775 0.825 

Panel B - Regression med brottsvariablerna logaritmerade 

Policy  0.0222 0.0122 0.00991 0.160 

  (0.0393) (0.0564) (0.0436) (0.166) 

R2 0.978 0.965 0.978 0.917 

Panel C – Negativ binomialregression 

Policy C 0.0269 0.166 0.0252 0.0160 

  (0.0366) (0.126) (0.0520) (0.0413) 

Lnalpha  -28.97112 -28.1129 -28.20813   -28.48919 

          

FE Län Ja Ja Ja Ja 

Fe År Ja Ja Ja Ja 

N 340 340 340 340 
Standardfel inom parantes. Panel A visar regressionen som är viktad för antalet 15-19åringar. Panel B visar 

regression när även brottsvariablerna har logaritmerats och Panel C visar utskriften från negativ 

binomialregression.  
*
 p < 0.10, 

**
 p < 0.05, 

***
 p < 0.01 

 

 

3.2 Analys/diskussion av resultatet  

Som påvisats ovan erhålls inga signifikanta resultat för de brottsvariablerna, som säger något 

av intresse för den hypotes som prövas. Detta gör på intet vis resultaten mindre betydelsefulla, 

då vi som minst har hittat en första förnimmelse av att p-pillersubventionerna inte har någon 

direkt påverkan på ungdomskriminaliteten i Sverige. Det finns också andra potentiella skäl till 

att resultaten inte uppvisade signifikanta samband mellan subventionen och 

ungdomsbrottsligheten.  

En tänkbar förklaring till varför subventionerna inte ger någon signifikant effekt på de 

brottstyper som studerats är, som nämndes tidigare, det faktum att aborter är en 
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preventivmetod som främst brukas av andra individer än de som skyddar sig kontinuerligt 

med andra preventivmedel, eller helt enkelt är mer ”försiktiga”. Det vill säga att det främst är 

mödrar i den känsligaste gruppen för utfall som utför aborter. Detta skulle alltså vara i linje 

med studien av Ananat och Hungerman som fokuserar på p-pillrets spridning och dess 

effekter dels på aborter, men mest på hur folk beter sig när båda typer av prevention finns 

tillgängligt. Tanken är alltså att ifall det främst är mödrar i de sämsta situationer, ekonomiskt, 

socialt eller tidsmässigt, som gör abort så kommer subventionen främst brukas av en grupp 

kvinnor som inte skulle behöva göra abort ens före subventionen, men om så är fallet kommer 

ändå inte subventionen få samma effekt som Donohue och Levitt fann i sin studie.  

Värt att nämna är att deras studie fokuserar på USA, så försiktighet bör iakttas när resultaten 

överförs till Sverige. Även om prisreduktionen alltså riktades endast till ungdomar skulle 

eventuellt slagkraftig effekt på kriminaliteten utebli eftersom vederbörande ungdomar redan 

var skyddade från graviditet genom andra medel. Så, även om Grönqvist finner ungdomars 

barnafödande minska så består den minskningen främst av ungdomar som inte skulle ha varit 

avsevärt mer involverade i kriminalitet ändå.  

Detta hänger ihop med tanken om huruvida p-piller verkligen är ett substitut eller komplement 

till aborter. Det nämndes redan tidigare att en subvention av p-piller är långt ifrån detsamma 

som den liberalisering av aborter som skedde i USA. Legaliseringen kan ses som en exogen 

chock på en tidigare jämviktssituation, medan subventionen, som sagt, snarare är en 

förändring i relativpriser. Om all förändring som uppmättes i Grönqvists studie endast 

handlade om substitution från aborter till p-piller så skulle den nya jämvikten i barnafödande 

inte skilja sig åt från den gamla. Det kan röra sig om andra substitutioner också, ökningen av 

försäljning kan dels grunda sig på att subventionen får människor att bli sexuellt aktiva 

tidigare än förr, eller på folk som fortfarande inte har sexuellt umgänge men skyddar sig ändå 

o.s.v. Visserligen är det inte praktiskt nyttigt att göra de extremare antaganden men det hjälper 

för att illustrera poängen. Den förklaringen sägs till viss del emot av det faktum att Grönqvist 

faktiskt fann en minskning i antalet tonårsfödslar. Ananat och Hungerman finner i sin studie 

att det främst är kvinnor på marginalen som ser p-piller och aborter som substitut. Deras 

resultat tyder som sagt på att det finns skillnader emellan den grupp kvinnor som gör abort 

och de som använder p-piller, och att det främst är de mer socialt och ekonomiskt utsatta som 

genomgår det förstnämnda.  
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En annan möjlig förklaring finns i samma tankefåra. Donohue och Levitt undersöker effekten 

av legaliserade aborter medan vår studie undersöker effekten av en prisreduktion hos ett redan 

vanligt preventivmedel. Deras resultat visar på en markant förändring i brottsligheten som 

resultat av abortlegalisering, och man kan anta att marginaleffekten av just aborter borde vara 

stark. I Sverige, för perioden vi undersöker, borde den effekten redan ha känts, ungefär 

samtida med USA då legaliserandet av aborter skedde vid ungefär samma tidpunkt.
15

 Men 

vad är då marginaleffekten av att öka tillgängligheten av p-piller? Grönqvist finner 

förändringar i försäljning och tonårsfödslar, men det är inte omöjligt att effekten på 

kriminalitet vid den ”preventionsnivå” från före subvention till efter den är så pass liten att 

den inte ger något utslag i våra modeller. 

Det bör också nämnas att varken aborter eller p-piller, i genomsnitt, minskar barnafödandet 

sett över individers livstid
16

 utan snarare att de senareläggs för att ske under mer optimala 

förhållanden. Detta leder till att storleken på varje generations kohort blir mindre då de födslar 

som tidigare skedde i ung ålder nu sprids jämnare över alla åldrar, vilket ytterligare bidrar till 

den brottsminskning som Donohue och Levitt observerar. Dock kan inte samma effekt 

observeras i vår studie, eftersom den redan har haft sin verkan i Sverige. 

En annan skillnad mellan studierna som på samma vis kan förändra resultatet är givetvis de 

som uppstår på nationell nivå. Sverige och USA är olika platser med skillnader i sina politiska 

och ekonomiska system. Det finns flertalet skillnader nationerna emellan som kan spela in 

och göra så att samma åtgärd inte behöver få samma utfall dem emellan. Polisväsendets 

utformning, politiska systemets dito och hur ensamstående föräldrar kompenseras. Även 

sådant som minimilöner och skolväsende spelar in. Dock har arbetet baserats på antagandet 

att den effekt som fanns i USA också skulle återfinnas i Sverige, och vi har inte för avseende 

att spekulera i huruvida skillnader i det skulle göra utfallen helt olika, men när man ställer sig 

frågan om huruvida resultatet som påvisas är korrekt så bör dessa eventualiteter nämnas.  

Vilka exogena faktorer som skall beaktas i analyser är en fråga för när undersökningens ramar 

konstrueras, men hur de olika situationerna ser ut på ”grundnivå” ex ante är viktigt att ha i 

åtanke när resultaten tolkas. Hur väl det sociala skyddsnätet täcker utsatta individer torde 

alltså vara dämpande med avseende på risken att hamna i kriminalitet. Donohue och Levitt 

finner som sagt att ”högriskföräldrarna” främst finns bland de ekonomiskt utsatta och 

                                                           
15

 Som nämnt tidigare var det 1973 i USA och 1975 i Sverige 
16

 Ett faktum som konstateras av Donohue och Levitt men också bekräftas av Grönqvist. 
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ensamstående med få andra tryggheter, i.e. närstående eller tillgångar. Om man kan anta att 

Sverige har ett mer utbrett socialt skyddsnät än USA så bör alltså effekterna av dessa faktorer 

kunna mildras i jämförelse. I Sverige har en inkomstslös förälder rätt till grundnivån i 

föräldrapenning på 225 SEK per dag
17

 i alla lägen. En ensamstående förälder får också de 

föräldradagar som en partner annars skulle ha fått. Till detta tillkommer barnbidraget samt de 

villkorade sökningsbara stöd som kan fås; försörjningsstödet, bostadsbidrag etc. Poängen är 

inte ett försök att likställa en ekonomiskt utsatt individ med någon i en god situation tack vare 

stödsystemen, utan tala om att ett väl utbyggt socialt skyddsnät kan parera för de symptom 

som Donohue och Levitt markerar brukar finnas hos riskgrupperna. Stödsystem är dock bara 

den ena sidan av myntet. Det andra, mer relevanta, är fattigdomens utbredning i ett land. Rent 

hypotetiskt kan ett land ha ett utbyggt stödsystem men väldigt få brukare och vice versa. 

Grunden i dess vikt ligger i fattigdomen. Baserat på detta så borde ett land med fler 

ekonomiskt utsatta ha fler individer i de ovan diskuterade riskgrupperna. Det är dock svårt att 

jämföra USA och Sverige i detta avseende bl.a. med tanke på det ca 20-åriga gap som finns 

mellan studierna.  

 

4. Slutsatser 

Detta arbete hade som avsikt att finna dolda nyttoeffekter av p-pillrets subventionering som 

kunnat hjälpa att sluta gapet mellan subventionens kostnad och hittills uppmätta nyttor. Vi har 

undersökt ifall minskad framtida ungdomsbrottslighet kan uppstå till följd av uteblivna födslar 

hos mödrar i riskgruppen för att föda, framtida, kriminella individer.  Vi finner dock inga 

statistiska samband mellan subventionen och brottslighet för de undersökta åldrarna, och kan 

således inte bevisa att subventionen är värd sitt pris rent samhällsekonomiskt i fallet om 

ungdomsbrottslighet. Men trots icke-bevisat samband mellan p-pillrets subventionering och 

kriminalitet bland ungdomar så ska inte undersökningen ringaktas. P-piller är ett frekvent 

brukat preventivmedel och för många ett viktigt preparat för att minska olika besvär, varför 

subventionen alltid kommer medföra vinster på andra håll. Rättviseargumentet säger att en 

subvention bör finnas i egenskap att utjämna den ekonomiska skillnaden mellan könen och 

                                                           
17 På försäkringskassans hemsida finns information om de flesta av stöden man kan söka som är del av statliga 

stödsystemen.  
 

https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/broschyrer_och_faktablad/faktablad
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som en omfördelning mellan fattiga och rika, då försäljningen främst ökar hos ekonomiskt 

utsatta kvinnor. Dessutom kan vinster uppstå i form av uteblivna samhällsekonomiska 

kostnader till följd av aborter, vilka minskade, så som depression och minskad produktivitet 

(1177.se, 2015). Arbetet skall som sagt ej betraktas som en utredning för p-

pillersubventionens ”vara eller inte vara”, utan som ett försök att utröna delar av 

subventioneringens effekter. Även när det inte finns något samband gentemot brottslighet så 

kan en subventionering av p-piller ändå vara berättigad, då en minskning i antalet aborter sett 

till sig själv kan vara ett gynnsamt utfall. 

Trots de många invändningar som tas upp i vår diskussionsdel så bör inte det statistiska 

resultatet som grundats på, vad som rimligen kan anses pålitlig data, missaktas. Vi anser 

således att vår modell ger en trovärdig återspegling av verkligheten, och att hypotesen om 

minskad brottslighet tack vare subventionen bör förkastas. Däremot menar vi inte att resultatet 

inte går att överföra på andra grupper än de vi studerat. Även om resultatet är korrekt så gäller 

det endast för en viss mängd personer under en bestämd tidsrymd. Studien ger alltså ingen 

säker grund för inferens utanför ramarna, det som påstås är endast att resultatet är rimligt för 

de avgränsningar som gjorts för den här undersökningen. Den som önskar gå vidare bör ha 

som grund att utreda i vilken ålder som individer i snitt begår flest brott, för att sedan 

replikera studien med en längre tidshorisont. Donohue och Levitt finner att brottslingar i USA 

når sin “peak-crime age” i åldrarna 18-24 år. Redan här avsteg vår studie ifrån detta i och med 

att den såg till brott begångna av 15-19 åringar. Dock kan inte säkert sägas att den mest 

frekventa brottsåldern i Sverige är densamma som för USA, varför detta, som sagt, först bör 

undersökas. Att sedan arbeta med flera år efter subventionens inträde skulle närmare kunna 

efterlikna deras studie, samt att undersöka brott både i de riktigt unga åren 15-18 och även för 

de äldre åldrarna 18-24 år. Dessvärre bör en sådan studie avvaktas att genomföras tills det 

finns ett tillräckligt långt tidsperspektiv från subventionen för att korrekt kunna sortera bort 

vad som är trenden. Sist vill vi poängtera att denna studie endast hade för avsikt att undersöka 

effekten på brottslighet, och inget annat, till följd av policyn. Konsekvenserna av att födas och 

växa upp under ogynnsamma förhållanden slutar dock inte därvid, utan kan ge utslag på långt 

fler negativa och samhällsekonomiskt kostsamma faktorer så som depressioner, missbruk och 

utanförskap av olika slag. Med detta vill sägas att det finns avsevärt fler områden inom vilka 

kan observeras effekterna av aborter och preventivmedel utifrån lagar och prissättning.   

 

http://www.1177.se/
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