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Ny ESO-rapport om brottslighet, upptäcktsrisk och straff
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten Verksamma
insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och verkan av docent Mikael Priks till Finansdepartementet.
Det är centralt att orsakssambanden mellan rättspolitiska åtgärder, t.ex. skärpta straff, och
brottslighet klarläggs. Detta förutsätter noggrant utförda studier. Utan denna kunskap är det
svårt att bedöma den samhällsekonomiska lönsamheten, dvs. att jämföra nyttan och kostnaden, av olika insatser.
I rapporten undersöks vad det finns för empirisk evidens som stöder skärpta straff eller åtgärder som ökar upptäcktsrisken. Författaren konstaterar att det inte finns empiriskt stöd för att
strängare straff leder till minskad brottslighet, men det går inte heller att hävda motsatsen.
Det råder dock relativt stor enighet om att fler patrullerande poliser är mer avskräckande än
skärpta fängelsestraff.
Innan rättspolitiska rekommendationer kan slås fast behövs det fler välgjorda utvärderingar. I
rapporten förordas studier där s.k. naturliga experiment utnyttjas för att undersöka sambanden. Den tillgängliga empirin räcker än så länge inte till för att dra långtgående generella slutsatser. Särskilt gäller detta för Sverige eftersom det endast finns ett fåtal studier av svenska
förhållanden.
För frågor om rapporten kontakta författaren Mikael Priks tel. 08-16 13 51.
För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta Martin Hill, t.f. kanslichef, tel.
08-405 14 38, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.
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