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Sammanfattning 

Betydelsen av skärpta straff och insatser som ökar upptäcktsrisken 
vid brottslighet har diskuterats flitigt i samhällsdebatten. En i 
sammanhanget viktig fråga – vid sidan av alla etiska och moraliska 
överväganden – är naturligtvis om strängare fängelsestraff och 
högre upptäcktsrisk faktiskt leder till minskad brottslighet. 
Problemet är emellertid att det är mycket svårt att svara på denna 
fråga utifrån empiriska studier. Det finns gott om studier som visar 
på positiva korrelationer mellan ökade polisinsatser och brott, och 
mellan skärpt övervakning och brott. En tolkning i debatten blir då 
att ökad polisnärvaro och fler övervakningskameror ökar brottslig-
heten. De metodologiska problemen är uppenbara. Samhället sätter 
ofta in polis och kameror just där brottsligheten är som störst. Det 
innebär att man visserligen observerar en positiv korrelation men 
det betyder inte att orsakssambandet är sådant att ökade polis-
insatser och skärpt övervakning leder till ökad brottslighet.  

Samma problem med tolkningen av orsakssamband har man i 
studier av hur strafförändringar påverkar brottslighet. De individer 
som döms till långa fängelsestraff tenderar att ha sämre förut-
sättningar, och därför sämre framtidsutsikter, än de som döms till 
korta fängelsestraff. Olika individer är då inte jämförbara och en 
potentiellt avskräckande effekt av skärpta fängelsestraff riskerar 
därför att döljas i statistiken. Liksom reformer som leder till ökad 
upptäcktsrisk så kan även förändringar i straffsatser vara en följd av 
förändringar i brottslighet eller andra faktorer, som orsakat 
variationer i både strafflängd och brottslighet. Även i dessa fall 
döljs den verkliga effekten av reformen. 

Dessa statistiska problem är välkända. Inom nationalekonomisk 
forskning har studier som endast visar korrelationer till stor del 
övergetts. Några revolutionerande uppsatser publicerade under 
början av 90-talet visade att den empiriska metodologi som tidigare 
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använts inte var helt tillförlitlig. För att kunna säga något om 
kausaliteten måste andra metoder användas.1 Detta synsätt på 
empirisk analys har idag fått fullt genomslag inom national-
ekonomisk forsking där kausalitetsfrågor tas på största allvar. 

Syftet med denna rapport är att lyfta fram resultaten från studier 
som angriper dessa metodologiska problem med hjälp av s.k. 
exogen variation. I dessa studier är strategin att så långt som 
möjligt efterlikna randomiserade experiment, som används inom 
exempelvis medicinsk forskning, där en grupp, behandlings-
gruppen, får en viss behandling och en annan grupp, kontroll-
gruppen, inte får det. Om individerna slumpmässigt delas in i de 
olika grupperna är de i alla andra avseenden lika. Man kan då med 
större säkerhet uttala sig om orsakssambanden, dvs. den kausala 
effekten av behandlingen eller som i detta fall den samhälleliga 
reformen.  

Problemet med samhällsvetenskapliga studier är att de av 
naturliga skäl inte görs i laboratorier och att man sällan kan förmå 
beslutsfattare att utföra experiment. Man försöker därför utnyttja 
förändringar som uppstår i samhället på samma sätt som i ett 
experiment, s.k. naturliga experiment. I dessa experimentliknande 
situationer kan behandlingen till exempel bestå av förändrade 
polisinsatser i avgränsade geografiska områden och tidsperioder. 
Närliggande områden eller i andra avseenden liknande områden 
som inte fått behandling, dvs. förändrade polisinsatser, utgör 
därför bra kontrollgrupper. Genom att jämföra utfallen mellan de 
två grupperna före och efter reformen kan man finna orsaks-
sambanden. Metodiken i dessa studier gör att resultaten får större 
trovärdighet, åtminstone i den miljö som studeras. Det blir möjligt 
att utvärdera effekten av en reform utan att riskera att andra 
samhälleliga förändringar påverkar resultaten. Nackdelen med 
denna metod är naturligtvis att det ofta är osäkert om resultaten 
även gäller i andra miljöer. Resultaten bör därför tolkas med 
beaktande av denna begränsning. 

Denna studie presenterar inte en s.k. metaanalys som används 
inom vissa forskningsfält för att ge en heltäckande bild av 
forskningsläget. I en metaanalys vägs resultaten från olika studier 
samman enligt fastställda kriterier för att försöka presentera en 
                                                                                                                                                               
1 Se t.ex. Card (1990), Angrist (1990), och Angrist och Kruger (1991). 
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sammantagen effekt. Analysen i den här rapporten baseras i stället 
på en selektiv genomgång av den empiriska litteraturen som 
utnyttjar s.k. exogen variation i de statistiska analyserna, och 
bortser därmed från studier som har svårt att identifiera kausala 
effekter. Eftersom antalet studier som använder exogen variation är 
relativt litet och endast ett fåtal av dem avser svenska förhållanden 
är det inte meningsfullt att försöka väga samman resultaten från 
olika typer av studier till någon sorts policyrelevant indikator. 
Trots att rapporten inte ger någon solid grund för specifika 
policyrekommendationer ger den en bild av den empiriska 
forskningens framsteg inom det rättsekonomiska området och 
pekar på det centrala i att orsakssambanden analyseras ordentligt 
innan slutsatser dras och reformer genomförs. 

Rapporten behandlar studier inom två specifika typer av ofta 
diskuterade insatser som ökar upptäcktsrisken; ökat antal 
patrullerande poliser respektive installation av övervaknings-
kameror. De experimentliknande situationer som utnyttjas i dessa 
studier uppstår då polis och kameror slumpmässigt fördelades 
mellan olika geografiska områden. Resultaten visar att patrulle-
rande polis i särskilt brottsdrabbade områden, s.k. hot spots, och 
övervakningskameror på avgränsade platser, såsom i tunnelbanan, 
har en avskräckande effekt på brottsligheten. I detta avseende har 
höjd upptäcktrisk följaktligen betydelse för den brottsliga 
aktiviteten.  

En annan fråga som adresseras i rapporten är den om skärpta 
fängelsestraff har en avskräckande effekt på brottslighet. Tvär-
snittsstudier som jämför olika länder visar att det inte finns något 
samband mellan fängelsestraff och brottslighet. Men det är 
naturligtvis samtidigt så att andra viktiga variabler såsom 
exempelvis rättsväsende, utbildnings- och socialförsäkringssystem 
skiljer sig åt mellan länder. Detta är ett generellt problem i 
tvärsnittsstudier som jämför länder, och det är inte troligt att man 
på ett tillfredställande vis kan avhjälpa det eftersom data som skulle 
kunna utesluta alla de andra faktorerna oftast inte finns till-
gängliga.2 Det är därför svårt att uttala sig om orsaksamband 
utifrån sådana studier. 

                                                                                                                                                               
2 Åtskilliga andra faktorer kan tänkas påverka kriminaliteten. Som ett av många exempel kan 
nämnas att det i USA talas mycket om att bly i barns omgivning kan ha betydelse för deras 
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Tidsserieanalyser som studerat sambanden över långa perioder 
har gett varierande resultat. I de studier som gjorts på svenska data 
finner man ingen korrelation mellan hårdare bestraffning och 
brottsutveckling. Om detta betyder att skärpta straff inte påverkar 
brottsutvecklingen är svårt att avläsa från denna korrelation. Det 
kan finnas flera skäl till att man inte hittar ett samband. En 
möjlighet är naturligtvis att den avskräckande effekten är 
obefintlig. En annan möjlighet är att skärpta fängelsestraff har en 
avskräckande effekt men att den inte är stor nog att synas i data när 
även andra faktorer i samhället förändras, och eventuellt sam-
varierar med straffsystemet över tiden. En ytterligare möjlighet är 
att studierna ger snedvridna resultat om skärpta straff har införts i 
tider av ökad brottslighet. I så fall döljs en potentiellt avskräckande 
effekt av den positiva korrelationen mellan straffskärpningar och 
brottslighet. 

För att identifiera kausala samband utnyttjar studier experi-
mentliknande situationer, dvs. exogen variation i straffet. Till 
exempel används det faktum att straffet ibland varierar kraftigt, 
t.ex. när en individ fyller 18 år, eller situationer där förändringar i 
straffsystemen sker på ett slumpmässigt sätt, som vid slumpmässig 
frigivning av intagna i fängelse eller slumpmässig tilldelning av 
domare som systematiskt dömer ut olika hårda straff. Vissa av 
dessa studier finner inga eller små avskräckande effekter av 
strängare straff medan andra visar på större effekter. De preventiva 
effekterna av skärpta straff kan delas upp i individualprevention, 
dvs. den verkan som bestraffningen har på den straffades 
benägenhet att begå nya brott, och allmänprevention, dvs. den 
verkan som bestraffning har på allmänhetens benägenhet att begå 
brott. Även vid denna uppdelning finns inga samstämmiga resultat. 
En del studier finner att fängelsestraff kan ha både en individual-
preventiv effekt och en allmänpreventiv effekt medan andra studier 
visar att det inte finns några sådana effekter eller att avtjänat 
fängelsestraff leder till mer framtida brottslighet. 

Den relativt nya forskning som beskrivs i denna rapport har 
tidigare inte belysts utifrån ett svenskt perspektiv, varken av 

                                                                                                                        
framtida brottslighet och att blyhalten skiljer sig åt både över tid och mellan länder (se t.ex. 
Reyes 2007). 
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ekonomer eller kriminologer.3 Den framstående kriminologen 
Daniel Nagin har nyligen, delvis tillsammans med national-
ekonomen Steven Durlauf, publicerat ett antal översiktsartiklar 
inom området (Nagin, 2013; Durlauf och Nagin, 2011a; 2011b; 
Nagin m.fl., 2009). I dessa artiklar sammanfattas resultaten från 
huvudsakligen amerikanska studier som använder exogen variation. 
Den övergripande slutsatsen är att fängelsestraff i princip inte har 
någon avskräckande effekt. I denna rapport inkluderar jag, vid 
sidan av de studier som Nagin och Durlauf refererar, ytterligare ett 
antal internationella studier där resultaten inte är lika entydiga. 
Nagin (2013) rekommenderar utifrån sin översikt att resurser bör 
överföras från fängelsesystemet till polisinsatser. Även om min 
genomgång delvis ger annorlunda resultat kan det konstateras att 
det råder större konsensus kring resultatet att patrullerande polis 
avskräcker brottslighet än att skärpta fängelsestraff gör det. 

Det är emellertid inte säkert att samhället vill ha fler patrulle-
rande poliser och övervakningskameror även om de avskräcker 
brottslighet eftersom de kan utgöra ett intrång i privatlivet. Långa 
fängelsestraff kan naturligtvis även betraktas som inhumana. Det 
finns alltså samhällsekonomiska kostnader vid sidan av de direkta 
kostnaderna för insatserna. Inte ens starka avskräckande effekter 
behöver därför vara skäl nog att genomföra reformer. En central 
policyrelaterad fråga är därför om åtgärderna är samhälls-
ekonomiskt motiverade, dvs. om fördelarna överväger nackdelarna. 
De få studierna som både använder exogen variation i analysen 
samt gör kostnads-nytto-beräkningar för patrullerande polis och 
övervakningskameror indikerar att reformer som gjorts har varit 
samhällsekonomiskt motiverade. Studierna som behandlar effekter 
av fängelsestraff ger däremot tvetydiga resultat. 

En sammanfattande slutsats av de studier som redovisas i denna 
rapport är att det inte finns tillräckligt med forskning som är 
tillämpad på svenska förhållanden för att med säkerhet kunna uttala 
sig om orsakssambanden. Det finns några studier som analyserar 

                                                                                                                                                               
3 Ett exempel på en svensk översiktsrapport som inte tar upp studier där exogen variation 
används i analysen är exempelvis Grevholm och Anderson (2010). I en översiktsstudie gjord 
på uppdrag av Brottsförebyggande rådet (Brå) fokuserade Villettaz m.fl. (2014) på 
individualprevention. Få studier i sammanställningen utnyttjade exogen variation och ingen 
av dessa använde svenska data. Problematiken har emellertid påpekats i ett svenskt samman-
hang i exempelvis Sarnecki (2010). 
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effekten av patrullerande polis och övervakningskameror med 
svenska data och som sätter orsakssambanden i centrum men det 
behövs fler för att kunna dra säkra policyslutsatser. En annan 
central slutsats är att det saknas forskning för att säkert svara på 
frågan om hårdare fängelsestraff avskräcker brottslighet, än mindre 
olika specifika typer av brottslighet eller om eventuella fördelar 
med längre straff överväger nackdelarna. Samtliga studier som 
behandlar effekten av fängelsestraff och som kan användas för 
slutsatser om orsakssambanden är gjorda i länder som i viktiga 
avseenden skiljer sig från Sverige.4 För Sverige finns än så länge 
endast resultat från tidsserieanalyser. Dessa visar inga samband 
mellan fängelsestraff och kriminalitet. I sammanhanget bör dock 
noteras att effekten kan vara för liten för att synas i aggregerade 
data, men det är inte ovanligt att reformer i samhället har effekter 
som gör dem motiverade även om de inte är stora nog att synas i 
tidsserier.  

Även om det saknas forskning som använder exogen variation 
på svenska data så är en slutsats att de internationella studierna 
rapporten behandlar kan användas som förebilder för svensk 
forskning. Det vore därför enligt min mening bra om institutioner 
och myndigheter i sina studier och utvärderingar inom detta 
område i framtiden lägger mer fokus på metoder som använder 
exogen variation. 

 

                                                                                                                                                               
4 Sverige använder sig t.ex. av den s.k. proportionalitetsprincipen, som innebär att straff ska 
vara proportionerligt till brottet. Straffet ska även vara proportionerligt med andra typer av 
brott som ger samma straffvärde. Detta innebär att eventuella avskräckningseffekter inte ska 
beaktas när straffen bestäms även om det anses ge utrymme för att bedöma återfall som 
straffhöjande. Som jag ser det är frågan om en eventuell avskräckningseffekt viktig oavsett 
vilket system som används för närvarande eftersom den ingår i en analys av den optimala 
utformingen av ett straffsystem. 


