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Sammanfattning 

Leder hårdare straff till färre brott? Det sambandet ämnar vi undersöka i denna uppsats. För att att göra 

det analyserar vi 2010 års straffmätningsreform som förlängde straffen för allvarliga våldsbrott. Reformen 

påverkade vissa brott men inte andra, vilket vi utnyttjar som ett naturligt experiment i en difference-in-

differencesansats. De brottstyper som påverkades används som behandlingsgrupp, medan de som inte 

påverkades används som jämförelsegrupp. Därefter tolkas skillnaden i förändring hos de båda gruppernas 

brottsfrekvenser ut. När hela efterperioden analyseras finner vi ingen statistiskt signifikant effekt. 

Analyseras varje år i efterperioden separat finner vi en negativ och statistiskt signifikant effekt på 14,9 % av 

reformen året efter den trädde i kraft. 

 

Nyckelord: allvarliga våldsbrott, straffmätningsreform, brott, straff, exogen variation, reform 
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Abstract  

Do longer prison sentences lead to fewer committed crimes? This paper pursues to evaluate this causation 

through a difference-in-differences analysis. In 2010, there was a reform in Sweden that meant to make 

prison sentences longer for some crimes. The fact that the reform affected some crimes but not others is 

exploited as a natural experiment. We use the types of crime that were affected by the reform as a treatment 

group and the types of crime that were not affected as a control group. Then we assess the difference in 

frequency change of the two groups of crimes after the reform took effect. When the whole post reform 

period is analyzed, we find no statistically significant effects. When the effect is isolated one year after the 

reform was implemented (2011) we find a statistically significant effect of 14.9 %. There is no statistically 

significant result when the reform is isolated for 2012 and 2013.  

 

Key words: economics of crime, punishment, exogenous variation, violent crimes, reform evaluation, Sweden 
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1.    Inledning 

Brott och straff kostar pengar, resurser och liv. Ur ett samhälleligt perspektiv skulle det bästa vara om 

varken brottslighet eller bestraffning existerade. Brottslighet medför bland annat våld, 

integritetskränkningar och orättvisor. Även straff är kostsamt: det svenska rättsväsendet beräknas 2017 

kosta 42,5 miljarder kronor (Regeringen 2016). En fängelseplats kostar runt en miljon kronor per år (Priks 

2015, s. 29). Utöver det tillkommer kostnader som sjukvård och psykiatri samt den indirekta kostnaden 

som följer av utebliven produktivitet från dem som sitter i fängelse. Att ha ett bestraffningssystem mot 

brottslingar är någonting som de flesta förmodligen anser vara självklart, men på grund av de höga 

samhälleliga och sociala kostnaderna är det viktigt att fråga sig varför vi egentligen bestraffar brottslingar. 

Hur väger vi bestraffningens kostnad mot dess nytta? Ett syfte med straff – som vi ska titta närmare på i 

denna uppsats – är att avskräcka potentiella förbrytare från att begå brott. Om straff fungerar för att få 

potentiella brottslingar att avstå från att begå brott bör förlängda straff leda till färre brott. Det är positivt 

ur ett ekonomiskt och inte minst socialt perspektiv. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om längre straff fungerar som metod för att minska antalet brott 

som begås i ett samhälle. 

 

Det finns studier som undersökt sambandet mellan strafflängd och antalet begångna brott tidigare (till 

exempel Abrams 2012, som fann ett negativt samband mellan förlängda straff och grova rån), men vi har 

inte hittat några studier gällande Sverige. Vi har därför valt att begränsa oss till Sverige, och mer specifikt 

följderna av straffmätningsreformen 2010. Reformen innebar att straffen höjdes för allvarliga våldsbrott: 

brott som innebär allvarliga angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet. Straffmätningsreformen utnyttjas i 

uppsatsen som ett naturligt experiment, eftersom den kan ses som en exogen variation i strafflängd. 

 

I denna undersökning utnyttjas det faktum att endast vissa brottstyper påverkades av reformen. De 

brottstyper som enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) påverkades tydligast är ‘grov misshandel’ och 

‘synnerligen grov misshandel’ (Hradilova Selin & Granath 2014). Vissa andra brottstyper påverkades inte 

av reformen men hade en brottsfrekvenstrend före reformen som liknade den trend som ‘grov och 

synnerligen grov misshandel’ hade. Uppsatsen utgår från att den enda skillnaden mellan de brottstyper som 

påverkades och de brottstyper som inte påverkades är själva reformen, under förutsättning att trenderna 

före reformen var likartade. Det innebär att effekten av 2010 års straffmätningsreform kan estimeras som 

en skillnad i förändring före och efter 2010 mellan de brottstyper som påverkas och de som inte gör det. 

Vi undersöker fem år före reformen och tre år efter (2005-2013). Ansatsen kallas för difference-in-differences 

(DiD). I analysen skattas DiD med så kallad ‘negative binomial regression’. Modellen lämpar sig som metod 

när variabeln som ska förklaras (i detta fall förändringen i brottsfrekvens) är räknedata, det vill säga beskriver 
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antalet gånger en viss händelse har inträffat. 

 

Frågeställningen som ska besvaras är: har straffmätningsreformen 2010 lett till färre lagförda domar? 

 

Vi finner en negativ effekt på 14,9 % som är statistiskt signifikant på en tioprocentig signifikansnivå när 

reformens effekt isoleras 2011, ett år efter att den implementerades. När reformens effekt isoleras 2012 

respektive 2013 finner vi inte några statistiskt signifikanta resultat, och inte heller när effekten estimeras för 

hela efterperioden (2011-2013).  

 

Att tillämpa ett nationalekonomiskt ramverk på brott och straff är relativt nytt. Enligt Priks (2015) saknas i 

hög grad svenska studier som använder exogen variation för att isolera strafflängdens effekt på brottslighet. 

Denna uppsats är ett försök att ta ett steg i den efterfrågade riktningen. 

 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: kapitel två beskriver den svenska brottsutvecklingen samt 

straffmätningsreformen som ligger till grund för denna undersökning. Kapitel tre täcker tidigare studier 

som antingen har varit särskilt tongivande (Becker 1968) eller utnyttjat en straffreform som exogen variation 

i strafflängd (Abrams 2012). I kapitel fyra beskrivs de teoretiska modellerna för ett nationalekonomiskt 

förhållningssätt till brottslighet. Kapitel fem beskriver sedan den strategi som används för att utvärdera 

straffmätningsreformen. Därefter följer urval och beskrivning av data som tillhandahållits av BRÅ (kapitel 

sex), empirisk metod (kapitel sju) och resultat och analys (kapitel åtta). Till sist sammanfattas uppsatsen och 

dess slutsatser (kapitel nio). 
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2.    Bakgrund 

2.1.   Brott och straff i Sverige  

BRÅ ger varje år ut statistik över brott i Sverige. Under 2016 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket var 

6800 fler än 2015. Antalet anmälda brott har ökat kontinuerligt sedan 1975. Det bör dock noteras att BRÅ 

i statistiken för ‘anmälda brott’ även inkluderar anmälda händelser som inte visat sig vara brott samt försök, 

förberedelse och stämpling till brott. Dessutom kan ett ökat antal anmälda brott reflektera en högre 

anmälningsbenägenhet. Det gör att statistiken över anmälda brott kan vara missvisande. Vidare finns ett så 

kallat mörkertal: kvoten av den faktiska brottsligheten och antalet anmälda brott (Wallin 2017, s. 13-17). 

Mörkertalet varierar mellan olika brott. För brott med konstant hög anmälningsbenägenhet, till exempel 

inbrott, är anmälda brott ett relativt bra mått medan måttet för brott med konstant låg 

anmälningsbenägenhet, som våld i nära relationer, fungerar sämre.  

 

Eftersom statistiken över anmälda brott inte riktigt överensstämmer med den faktiska brottsutvecklingen 

kan statistik över anmälda brott kompletteras med den Nationella trygghetsundersökningen (NTU). NTU 

uppskattar med stöd av telefonintervjuer och enkäter hur många i Sverige som utsatts för brott. Av den 

framgår att andelen personer som uppgav att de utsatts för något brott minskade från 26 procent 2005 till 

24 procent 2015. Vad gäller antalet som utsatts för misshandel har det varit en relativt stabil nedåtgående 

trend under perioden 2005-2015 (Wallin 2017, s. 31). Undersökningarna redovisar hur många av 

befolkningen som utsatts för brott med ett procenttal, vilket BRÅ har skattat i absoluta tal (se figur 2.1). 

 

Ett tredje sätt att mäta brottslighet är att mäta lagföringar, alltså hur många brott som resulterat i en fällande 

dom. Det har skett en viss uppgång i antal lagföringar mellan 2005 och 2008, som därefter planat ut. Från 

2011 till 2013 har antalet sjunkit. Det är värt att notera att antalet lagförda brott konsekvent är mindre än 

både antalet anmälda brott och det skattade antalet “brottshändelser” enligt NTU (se graf 2.1). 

 

I denna uppsats undersöks allvarliga våldsbrott. Trenderna för den typen av brott (brott mot enskild person) 

illustreras i figur 2.1: det totala antalet anmälda brott mot enskild person, det skattade antalet totala brott 

mot enskild person (från NTU) samt antalet lagförda brott mot enskild person mellan 2005 och 2014. Med 

brott mot enskild person menas misshandel, sexualbrott, personrån, hot och trakasserier. 
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Figur 2.1. Tre olika sätt att föra brottsstatistik för brott mot enskild person i Sverige under perioden 2005-2013:  

Antal anmälda brott, skattat antal som utsatts för brott & antal lagförda brott 

Notera: figuren har två olika axlar med olika frekvenser för olika typer av statistik1 
 

Trenden för antalet anmälda brott verkar vara lätt uppåtgående under dessa år. Det är dock svårt att dra 

alltför långtgående slutsatser om brottsutvecklingen av statistik över anmälda brott. Vad gäller antalet 

lagförda brott är trenden i stället nedåtgående från 2010 och framåt. Det skulle kunna bero på en rad olika 

faktorer, till exempel en lägre uppklaringsgrad. Det skattade antalet brott mot enskild person har å sin sida 

legat relativt stabilt under perioden. Det har varierat runt två miljoner händelser, med en särskilt tydlig 

uppgång mellan 2012 och 2013. 

 

Det är alltså svårt att dra tydliga slutsatser om hur brottsutvecklingen i Sverige har sett ut, det beror på 

vilken typ av statistik som används. Det skedde till exempel en kraftig ökning av antalet anmälda allvarliga 

våldsbrott från 90-talet och framåt; anmälda fall av misshandel mer än fördubblades (SOU 2008:85, s. 254-

255). Det speglar inte nödvändigtvis en ökning i faktisk brottslighet, utan kan lika gärna vara en följd av en 

större benägenhet att anmäla allvarliga våldsbrott. Under samma år ger nämligen NTU:s 

offerundersökningar tydliga indikationer på att våldsbrottsligheten inte ökat. Inte heller det dödliga våldet 

ökade under de åren. Det minskade snarare. Att benägenheten att anmäla våldsbrott ökade kan istället bero 

på en ökad trygghet och tillit till rättsstaten. 

                                                                                                 
1  NTU: http://www.bra.se/brott-och-statistik/statistiska-undersokningar.html [hämtad 2017-04-29] 
  Anmälda brott: http://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik.html [hämtad 2017-04-29] 
  Lagföringar: http://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/personer-lagforda-for-brott.html [hämtad 
  2017-05-24] 
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2.2.   Straffmätningsreformen 2010 

Bakgrund till reformen 

Den 1 juli 2010 infördes en straffmätningsreform. Den dåvarande regeringen ville markera en skärpt syn 

på allvarliga våldsbrott med hänsyn till att samhällsutvecklingen hade medfört en skärpning i synen på olika 

brotts straffvärde (SOU 2008:85 s. 35). Målet med reformen var att höja straffvärdet för allvarliga våldsbrott 

med mellan tjugo och trettio procent, att få en större spridning inom straffskalorna, samt att skärpa straffen 

för återfallsbrottslighet (Hradilova Selin & Granath 2014, s. 6 och s. 11). 

 

Den tydligaste effekten av reformen var att brottstypen ‘grov misshandel’ delades upp i två 

brottsrubriceringar. Innan reformen trädde i kraft fanns endast brottstypen ‘grov misshandel’ med 

straffvidden 1-10 år. Regeringen ansåg att den övre delen av straffskalan inte användes tillräckligt ofta och 

införde den nya brottsrubriceringen ‘synnerligen grov misshandel’. Den var avsedd att öka användandet av 

det övre straffspannet, alltså att domstolarna i praktiken skulle döma till hårdare straff för samma brott 

(Hradilova Selin & Granath 2014, s. 25). I tabell 2.2 förtydligas förändringen. Notera att den totala 

straffvidden inte förändrades, endast delades upp. 

 

Tabell 2.2. Strafflängder före och efter 2010 års straffmätningsreform 

	   Strafflängd	  före	  reformen	   Strafflängd	  efter	  reformen	  

Grov	  misshandel	  

	  	  

1-‐10	  år	   1-‐6	  år	  

Synnerligen	  grov	  

misshandel	  

1-‐10	  år	  

	  (brottsrubriceringen	  fanns	  ej)	  

6-‐10	  år	  

 

Reformen innebar även en generell förlängning av straffen för allvarliga våldsbrott: samtliga brottstyper 

som är ett allvarligt angrepp på någons liv och hälsa ska dömas hårdare. Det är inte helt tydligt exakt vilka 

brott som omfattas, utan det har i hög grad tolkats av dem som arbetar inom rättsväsendet (Hradilova Selin 

& Granath 2014, s. 12-14). Förarbetena till reformen anger att våldsbrott med minst sex månaders straff 

bör påverkas, och generellt sett ska straffen för allvarliga våldsbrott uppräknas med 20-30 procent. 
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Reformens genomslagskraft 

BRÅ (2014) fick av regeringen i uppdrag att undersöka vilket genomslag straffmätningsreformen hade fått, 

alltså ifall straffen faktiskt hade blivit längre. BRÅ analyserade lagföringsdata (fällande domar och dess 

påföljder) från 2000 till 2012 gällande misshandel, rån, våldtäkt, försök till mord och dråp, utpressning och 

vållande till annans död. Rapportförfattarna läste även 469 domar mellan 2008 och 2012 gällande 

synnerligen grov misshandel, grov misshandel samt försök till mord och dråp. Dessutom intervjuades ett 

antal åklagare och domare. Rapportförfattarna fann att strafflängden hade ökat för grov/synnerligen grov 

misshandel samt en del andra brott. Dock hade straffen för många allvarliga våldsbrott antingen inte 

förlängts, eller fått en förlängning som inte gick att säkerställa statistiskt. 

 

I de lagföringsdata som BRÅ har undersökt är det tydligt att strafflängden för ‘grov misshandel’ (som sedan 

1 juli 2010 också omfattar den nya brottsrubriceringen ‘synnerligen grov misshandel’) har ökat med i 

genomsnitt två månader efter reformen, en ökning på 12 procent. Medianen, som är mindre känslig för 

extremvärden, har ökat med tre månader. Det motsvarar 25 procent. Även i intervjuerna med åklagare och 

domare framgår att den viktigaste konsekvensen av straffmätningsreformen upplevs vara rubriceringen 

‘synnerligen grov misshandel’. Från granskningen av domar framgår det också att förlängningen av straff 

inte är en följd av att våldet har blivit grövre bland de allvarliga våldsbrott som undersökts, snarare har 

våldet blivit lindrigare under samma brottsrubriceringar (Hradilova Selin & Granath 2014, s. 7-9). Detta 

talar för att även den generella uppräkningen av straff som reformen innebar har fått effekt, eftersom lika 

våldsamma, eller till och med mindre våldsamma, brott numera döms hårdare (som grövre 

brottsrubriceringar). 

 

Rapportförfattarna finner även att straffen för fullbordat dråp och försök till mord och dråp har ökat, 

medan våldet har blivit lindrigare. Dessutom observeras en liten nedgång i antal lagföringar för fullbordade 

brott, samtidigt som antalet lagföringar för försök till brott har ökat. Det tyder på att dessa brott före 

reformen skulle ha dömts som ‘grov misshandel’ men till följd av straffmätningsreformen döms hårdare, 

till den grad att de numera rubriceras som ‘försök till mord och dråp’ (Hradilova Selin & Granath 2014, s. 

7). Strafförlängningen som en sådan omrubricering innebär syns inte i lagföringsdata, eftersom data endast 

visar strafförlängningar under samma brottsrubriceringar. 

 

Informationsspridningen av reformen inom rättsväsendet verkar ha varit otydlig, vilket kan vara ett skäl till 

att reformen tog ett tag att implementera, och att vissa brottstypers strafflängder har påverkats mer än 

andras (Hradilova Selin & Granath 2014, s. 44-45). I intervjuer med domare och åklagare uppger också 

många att de inte kände till den generella uppräkningen av straffnivåerna på 20-30 procent, utan endast den 

nya brottsrubriceringen ‘synnerligen grov misshandel’.  
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BRÅ:s slutsats är att det framförallt är grov/synnerligen grov misshandel som har fått längre straff till följd 

av reformen (Hradilova Selin & Granath 2014, s. 7-9). Det är även den förändring som har fått mest 

uppmärksamhet inom rättsväsendet. Övriga ändringar som reformen var avsedd att medföra kände somliga 

av de intervjuade domarna och åklagarna inte ens till. BRÅ fann även att rättsväsendet numera ger samma 

grad av våld grövre brottsrubriceringar. Till exempel kan alltså en tidigare ‘grov misshandel’ efter reformen 

dömas som ‘försök till mord och dråp’.  
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3.   Tidigare studier inom ‘economics of crime’ 

3.1.   Gary S. Beckers bidrag  

Nationalekonomiska forskare har först på senare tid börjat studera brottslighet. Ett nationalekonomiskt 

förhållningssätt till brott och straff initierades av Gary S. Beckers studie “Crime and Punishment: An 

Economic Approach” (1968). Han introducerade där ett nytt synsätt: att brott kan ses som ännu en bransch 

som därför bör analyseras av ekonomer. Han menar att brottslighet är ett rationellt beteende och att de 

som begår brott maximerar sin nytta genom att väga de förväntade fördelarna mot nackdelarna. Det innebär 

att samhället i stort måste ta ställning till vad som är ett rimligt pris för att förebygga brottslighet (Becker 

1968). Beckers studie besvarar en normativ frågeställning: hur mycket resurser och straff bör användas för 

att lagarna ska efterföljas och brott inte begås? Det nationalekonomiska perspektivet innebär att Becker 

känns vid att det går att använda både för mycket och för lite resurser för att bekämpa brottslighet; det är 

ett optimeringsproblem. En optimal bekämpning av brottslighet beror på hur mycket det kostar att 

upptäcka och gripa förbrytare, typen av straff och hur förbrytarna reagerar på en förändring i 

brottsbekämpningen. Utifrån det avgörs sedan hur mycket resurser som ska läggas på brottsbekämpning.  

3.2.   Vart är studierna på väg? 

Beckers studie la grunden för ett numera relativt väletablerat ämne, kallat ‘economics of crime’. Det finns 

en del studier som har undersökt sambandet mellan straffskärpning och brottsfrekvens. I den typen av 

studier används oftast individdata, inte aggregerad data. Det gör det lättare att isolera effekter och 

kontrollera för individspecifika variabler. Den typen av studier är dock vanligare i USA än i Sverige och 

övriga Europa. Nedan följer en kort genomgång av de studier som antingen studerar en 

straffmätningsreform, eller mer generellt försöker se ett samband mellan strafförlängning och 

brottsfrekvens. Värt att notera är att många av de europeiska och amerikanska studierna som nämns har 

undersökt återfallsbrottslighet och inte, som vår uppsats, den totala brottsfrekvensen.  

 

Förlängning av straff och förändring av brottsfrekvens – den avskräckande effekten 

Abrams (2012) besvarar frågan “i vilken grad bidrar hotet om fängelsestraff till att förebygga brott?”. Han 

skiljer på två effekter: en avskräckande effekt – att potentiella brottslingar avskräcks från att begå brott, och 

en inkapaciteringseffekt – att de som begår brott låses in och därför inte kan begå fler brott. I sin studie vill 

Abrams isolera den avskräckande effekten från den inkapaciterande effekten. 

 

Han utnyttjar det faktum att så kallade add-on laws infördes i trettio amerikanska delstater under 70-, 80- och 

90-talen. I övriga tjugo delstater infördes ingen sådan reform. Add-on laws innebär att de som döms för ett 

grövre brott och dessutom ertappas med illegalt vapeninnehav får hårdare straff. Nyckeln till Abrams studie 
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är att de som påverkas av add-on laws är förbrytare som ändå skulle ha fått ett straff, men som i och med 

reformen får ett marginellt hårdare straff. Anta att strafflängden utan add-on laws är x år, och att add-on laws 

ökar strafflängden med y ytterligare år. De som påverkas av lagen får då totalt x+y år. De första x åren 

kommer alla brottslingar att tillbringa i fängelse oavsett om de lyder under add-on laws eller ej, och de kan 

alltså inte begå brott. Under dessa x år ger den nya lagen alltså ingen ytterligare inkapaciteringseffekt. Det 

innebär att det går att isolera den avskräckande effekten av add-on laws. Jämförs brottsfrekvensen i delstater 

som införde add-on laws med delstater som inte gjorde det under dessa år, kan alla skillnader i brottsfrekvens 

under de första x antal åren tolkas som en följd av den avskräckande effekten. Abrams studie görs med 

difference-in-differencesansats. Abrams finner en tydlig effekt på väpnade rån; antalet hade sjunkit med fem 

procent tre år efter att reformen trätt i kraft. Han finner även att antalet mord hade ökat och våldtäkter 

minskat, men de resultaten är inte statistiskt säkerställda. 

 

Abrams studie liknar vår uppsats då även den utnyttjar en reform som exogen variation i strafflängd. 

Dessutom används, som i vår uppsats, lagföringsdata för brott samt difference-in-differences. Skillnaderna är att 

Abrams använder amerikanska data och jämför olika delstater (medan vår uppsats jämför brottstyper), samt 

att han skiljer på inkapaciteringseffekt och avskräckande effekt i studien.  

 

Översikt över studier om strafflängdens påverkan på brottsfrekvensen 

Priks (2015) diskuterar i en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) de mest 

omtalade studierna om hur skärpta straff påverkar brottsfrekvensen. Studiernas resultat är inte entydiga. I 

studier där tidsseriedata används syns inga effekter i Sverige. I Finland syns en negativ och i England och 

Frankrike syns en positiv korrelation (Priks 2015, s. 43). Slutsatsen blir att det varken i Sverige eller övriga 

Europa går att säkerställa en generell relation mellan brott och straff. Dessutom visar flera studier med 

tidsseriedata från USA en positiv korrelation, alltså att hårdare straff leder till fler brott. Enligt Priks går det 

inte att dra kausala slutsatser från dessa studier. Detta eftersom det rör sig om få länder som skiljer sig 

mycket åt. Det är därför svårt att ta in tillräckligt många variabler för att kontrollera för alla skillnader. 

 

Priks menar att fler studier bör utnyttja exogen variation. Exogen variation innebär att den strafförlängning 

som undersöks har skett oberoende av förändringar i brottsfrekvens. Det underlättar isolering av kausala 

effekter (Priks 2015, s. 43). Priks menar att det saknas svenska studier där en exogen variation i strafflängd 

undersöks. Sådana studier hade varit lättare att göra om individdata var tillgängligt, vilket omöjliggörs av 

Sveriges långtgående integritetsskydd. Utan individdata är det svårt att isolera effekter och kontrollera för 

snedvridande variabler. I övriga Europa har ett fåtal studier med exogen variation gjorts. De har påvisat 

inkapaciteringseffekter till följd av straffreformer2, varav vissa har visat att strafförlängning har en positiv 

                                                                                                 
2 Se till exempel van der Werff (1979), Maurin & Ouss (2009), Buonanno & Raphael (2013), Barbarino & 
Mastrobuoni (2014)  
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inverkan på brottsfrekvens, och andra har visat ett negativt samband.  

 

USA utmärker sig visserligen i användandet av exogen variation i strafflängd för undersökningar av dess 

påverkan på brottsfrekvensen, men inte heller där är resultaten entydiga (Priks 2015, s. 44). Ett antal studier, 

till exempel Abrams (2012), finner avskräckande effekter. Nagin (2013) finner en liten, men avtagande, 

avskräckande effekt. Andra amerikanska studier finner en viss inkapaciteringseffekt, men noterar att den 

avtar med ökad strafflängd. Intuitionen bakom det är att det blir svårare att komma tillbaka ut i arbetslivet 

efter lång tid i fängelse. De fängslade lär av varandra och ansluter sig till kriminella nätverk (Priks 2015, s. 

56). Detta kan även förklara att vissa studier finner att längre fängelsestraff till och med kan leda till fler 

brott; det blir helt enkelt lättare att återfalla i brottslighet efter avtjänat fängelsestraff eftersom långtidsfångar 

rekryteras till kriminella nätverk. Studier som Berecochea och Jaman (1981), och Helland och Tabarrok 

(2007) har funnit både inkapaciterings- och avskräckande effekter. Det finns även amerikanska studier som 

visar att det inte finns något statistiskt säkerställt samband mellan längre fängelsestraff och brott (Priks 

2015, s. 65).  

 

I de studier som finner att längre straff leder till lägre brottslighet framgår det tydligt att förändringen ofta 

sker relativt snabbt efter en straffreform. Det tyder enligt Priks (2015, s. 64) på att det rör sig om 

avskräckning, inte inkapacitering. 

 

‘Economics of crime’ blir allt mer väletablerat som nationalekonomiskt undersökningsområde. Särskilt i 

USA publiceras många studier som undersöker sambandet mellan förlängda straff och brottsfrekvens. 

Dock finns det omfattande problem med studierna. Ofta görs de kort tid efter reformerna. Det blir därför 

svårt att se de långsiktiga konsekvenserna. Vidare är det svårt att extrapolera resultaten: studierna är gjorda 

i specifika länder vid specifika tidpunkter och situationer. USA har en betydligt större del av sin befolkning 

i fängelse och ett rättsväsende som skiljer sig från Sveriges. Därför är studier med amerikanska data mycket 

svåra att applicera på Sverige (Priks 2015, s. 66). Enligt Priks blir därför en viktig slutsats att det krävs fler 

studier med svensk data och där en exogen variation i strafflängd utnyttjas. 
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4.   Teoretisk modell 

‘Economics of crime‘ är en applicering av konsumtionsteorin som innebär att brottslingar agerar utifrån 

egenintresset och rationaliserar sig fram till vilket handlingsalternativ som ger den högsta egennyttan 

(Elinder 2015, s. 197). Brottslingar väger den förväntade nyttan med att begå brott mot kostnaden. Enligt 

teorin gör de alltså en konventionell kostnadsanalys. Överväger nyttan kostnaderna begår individen brottet 

och maximerar således sin egen vinning på klassiskt nationalekonomiskt vis (Donahue 2007). Sättet att 

motverka brottslighet torde således vara att öka de förväntade kostnaderna för brottet mot dess förväntade 

nytta. En av de kostnader som följer av brottslighet är straff. Därför kan straff ses som ett incitament för 

att avstå från brott. Genom att öka straffets längd, och därmed kostnaderna för brottet, kan brottsligheten 

minskas (Durlauf och Nagin 2011). Ett nationalekonomiskt perspektiv på brott och straff är dock mer 

komplicerat än så. Den totala nyttan och kostnaden måste vägas mot varandra för att det ska gå att avgöra 

åt vilket håll de olika incitamenten kommer att leda brottslingar – kommer de att begå brott eller låta bli?  

 

Nyttan av att begå ekonomiskt motiverade brott (till exempel rån) vägs mot nyttan av att arbeta med 

någonting lagligt3. Vid studier av våldsbrott (som denna uppsats undersöker) finns dock sällan några 

ekonomiska incitament. Istället antas brottslingen begå brottet på grund av andra drivkrafter, som vi kallar 

‘tillfredsställelse’. Tillfredsställelsen bör vara större än kostnaderna för att individen ska begå våldsbrottet. 

 

Sannolikheten för att någon ska begå brott är högre om risken för att bli påkommen är låg, eftersom 

väntevärdet av kostnaden (straffet) då sjunker. Strafflängden spelar dessutom olika mycket roll för olika 

individer. Vid tidpunkten för brottet ligger ett eventuellt straff i en avlägsen framtid. En så kallad 

diskonteringsränta mäter hur olika individer värderar framtiden. En hög diskonteringsränta innebär att 

värdet av framtida kostnader betraktas som lågt. Om straffet ses som en kostnad innebär en hög 

diskonteringsränta att straffet inte värderas lika högt – det vill säga inte ses som en lika stor kostnad 

(Åkerlund, et. al 2016). De som begår brott har en högre diskonteringsränta än de som inte gör det och de 

värderar straff, kostnaden för att begå brott, lägre.  

 

 

     

                                                                                                 
3 Se appendix 11.1 för ekvation för ekonomiskt motiverade brott 
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Det rationella valet att begå ett icke-ekonomiskt motiverat brott görs enligt följande ekvation:   

𝐵"#$%% > 𝐸"#$%% + 𝑃*å+$,,-.×	  
1234566
(189)3

     (4.1)4 

Där:  

𝐵"#$%%	  = nyttan (tillfredsställelse) av att begå brott  

𝐸"#$%% = besväret av att begå brott (det arbetet brottet innebär) 

𝑃*å+$,,-. = risken att bli påkommen (en sannolikhet)  

𝐿<%#=>> = straffets längd  

𝑑 = individens diskonteringsränta 

𝑡 = tiden från brott till straff 

 

Av ekvation 4.1 framgår tydligt att inte bara strafflängden påverkar beslutet att begå brott. Även individens 

diskonteringsränta, nyttan av brottet, tiden fram till ett eventuellt straff samt risken att bli påkommen har 

en inverkan på ifall brott begås.  

 

Straffets avtagande marginaleffekt 

Inom nationalekonomi talas det ofta om avtagande marginalnytta. I sin renaste form innebär ‘avtagande 

marginalnytta’ att varje ytterligare enhet av en vara ger mindre ytterligare nytta än enheten före. Inom 

‘economics of crime’ förekommer det närliggande begreppet ‘marginal deterrence’, ungefär ‘marginell 

avskräckningseffekt’. Det innebär att varje ytterligare tidsenhet av straff avskräcker mindre än enheten före 

(Palmer & Henderson 1998). Det kan till exempel vara betydligt mer avskräckande att gå från en risk på 

noll månaders fängelse till en risk på fem månader, än vad det är att gå från en risk på tio års fängelse till en 

risk på tio år och fem månader. Straff har helt enkelt en avtagande marginaleffekt. 

 

Uppsatsens teoretiska ramverk 

Teorierna ovan kan appliceras på 2010 års straffmätningsreform. Enligt ekvation 4.1. borde en 

strafförlängning leda till färre brott. Om en förlängning av straff inte gör någon skillnad kan det bero på att 

förbrytarnas diskonteringsränta är mycket hög. Sannolikheten att bli påkommen borde vara relativt hög i 

Sverige som har ett stabilt rättsväsende. Den avtagande marginaleffekten av straffmätningsreformen 2010 

borde innebära att effekten blir liten. De brott som påverkades av reformen var brott med redan långa 

fängelsestraff. Den ytterligare effekt på brottsfrekvensen som 30 procents längre straff medför är därför 

liten. 

 

                                                                                                 
4 Ekvationen bygger på Elinder (2015), s. 198 samt vårt resonemang om diskonteringsränta  
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Sannolikt beror en eventuell effekt av straffmätningsreformen 2010 på kort sikt på avskräckning snarare än 

inkapacitering (se avsnitt 3.2 för definition av de två begreppen) eftersom de som fick fängelsestraff efter 

reformen skulle ha fått det även före reformen (på kort sikt). Därför märks ingen skillnad i 

inkapaciteringseffekt de första åren efter reformen. I den här uppsatsen görs dock inte skillnad på 

inkapaciterings- och avskräckningseffekt. Vi studerar endast om reformen har gett en minskad frekvens.  

 

Mot bakgrund av detta teoretiska ramverk bör straff ha en negativ effekt på brottsfrekvens, men effekten 

antas vara relativt liten då marginaleffekten är avtagande. Den effekt som syns till följd av 

straffmätningsreformen 2010 bör ha varit av övervägande avskräckande art, inte inkapaciterande. Ett längre 

straff bör alltså leda till en liten negativ effekt på brottsfrekvens, förmodligen till följd av en avskräckande 

effekt. 
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5.   Utvärderingsstrategi 

Nationalekonomiska undersökningar utvärderar ofta antingen ett experiment, eller en efterlikning av ett 

experiment. Ett experiment kan göras genom att en grupp observationer, behandlingsgruppen, får en 

behandling, medan en annan grupp, jämförelsegruppen, inte får behandling. För att experimentet ska 

fungera bör grupperna vara helt slumpvis sammansatta. Den enda skillnaden mellan de båda grupperna bör 

vara om de tagit del av behandlingen eller ej.  

 

Straffmätningsreformen 2010 kan ses som ett naturligt experiment, där reformen var en behandling som 

påverkade vissa brottstyper. De brottstyper som inte påverkades kan ses som jämförelsegrupp. 

Straffmätningsreformen påverkade en specifik grupp av brott, allvarliga våldsbrott, och därmed var det inte 

helt slumpmässigt vilka brott som påverkades. Avsaknaden av slumpmässigheten åtgärdas till viss del 

genom att en difference-in-differencesansats används i analysen (avsnitt 7.1). 

 

För att placera brottstyperna i behandlings- respektive jämförelsegruppen har de brottstyper vilkas data är 

tillgängligt delats upp utifrån hur mycket de har påverkats av reformen. Uppdelningen framgår av tabell 

5.1.a där brottstyperna har sorterats efter i vilken grad de påverkades: “påverkades direkt av reformen”, 

“påverkades direkt av reformen men fullständig data saknas”, “påverkades på pappret av reformen men 

förändringen är inte statistiskt säkerställd enligt BRÅ:s rapport”, “påverkades inte av reformen” och 

“påverkades inte av reformen men riskerar spill-overeffekt”. I den sista kategoriseringen ligger brottstyper 

som inte påverkades av reformen, men där det är svårt att avgöra om brottslingarna som begår brotten 

vetat exakt var gränsen har gått för påverkan. Det är till exempel rimligt att anta att en brottsling som 

överväger att begå brottet ‘misshandel’ inte vet precis var gränsen för ‘grov misshandel’ går och därför låter 

bli att begå något av brotten, till följd av att straffet för ‘grov misshandel’ blivit längre. Då kan inte 

‘misshandel’ betraktas som att det inte har påverkats av reformen, eftersom brottstypen har påverkats i den 

mening att potentiella brottslingar avstår från att begå det brottet till följd av reformen. 
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Tabell 5.1.a. Indelning av olika brott utefter hur de påverkades av straffmätningsreformen 2010 

Brott som omfattades av reformen Brott som inte omfattades av reformen 

Direkt påverkan Direkt påverkan, 

ej fullständig data 

Ej tydlig påverkan /ej undersökt Påverkades ej Påverkades ej, dock risk 

för spill-over 

• Grov & 

synnerligen grov 

misshandel 

• Grov utpressning 

• Grovt vållande till 

annans död 

• Mord & dråp 

• Mot fred och frihet 

• Mot förbud mot 

könsstympning av kvinnor 

• Myteri 

• Rån & grovt rån 

• Våld mot tjänsteman 

• Våldtäkt & grov våldtäkt 

• Vållande till annans död 

• Utpressning 

• Övergrepp i rättssak 

• Övriga sexualbrott 

 

• Alkohollag 

• Bedrägeri & grovt 

bedrägeri 

• Förbud mot knivar 

• Förfalskningsbrott 

• Förskingring och annan 

trolöshet 

• Häleri 

• Kontaktförbud 

• Narkotikabrott 

• Mened m.m. 

• Mot allmän ordning 

• Mot borgenär 

• Mot familj 

• Mot miljöbalken 

• Olovlig körning 

• Rattfylleri & grovt 

rattfylleri 

• Skadegörelse 

• Skattebrottslag 

• Smitning från olycksplats 

• Smuggling 

• Snatteri 

• Tillgrepp av 

fortskaffningsmedel 

• Tjänstefel 

• Totalförsvarsplikt 

• Utlänningslag 

• Vapenlag 

• Vägtrafikregister 

• Ärekränkning 

• Allmänfarliga brott 

• Misshandel 

• Stöld & grov stöld 

 

 

I tabell 5.1.a framgår att ‘grov/synnerligen grov misshandel’ påverkades tydligast av reformen. Spännvidden 

för de båda brottsrubriceringarna har dock inte förändrats totalt sett. Därför har vi lagt ihop dem båda och 

behandlar det som en enda brottstyp som bildar behandlingsgrupp 1. Utifrån tabellen har en 



  

19  
 

jämförelsegrupp konstruerats med två kriterier: brottstyperna ska inte ha påverkats av reformen (kolumn 

4), och brottstypernas trender ska likna behandlingsgrupp 1:s trend före reformen (2005-2009). 

Jämförelsegruppen består av skadegörelse, brott mot borgenär och brott mot alkohollagen.  

 

Straffmätningsreformen innebar även att en del brott som före reformen skulle ha rubricerats som ‘grov 

misshandel’ efter reformen rubricerades som mordförsök. Det kan leda till att det i lagföringsdata ser ut 

som att straffen för ‘mord och dråp’ har blivit mildare, trots att det i realiteten beror på att mindre allvarliga 

brott har fått grövre brottsrubricering. Det kan också ge färre domar för grov misshandel efter reformen 

än före, eftersom brottsrubriceringen nu är annorlunda (mord och dråp). För att fånga upp den “gömda” 

strafförlängningen adderas ‘mord och dråp’ till behandlingsgruppen och bildar behandlingsgrupp 2. I tabell 

5.1.b summeras behandlingsgrupperna och jämförelsegruppen.  

 

Figur 5.1. Parallella trender behandlingsgrupp 1, behandlingsgrupp 2 och jämförelsegrupp 

 
Notera: figuren har två olika axlar med brottsfrekvens för att bättre illustrera de parallella trenderna. Straffmätningsreformen 

infördes 2010 och markeras av den lodräta streckade linjen. 
 

I figur 5.1 syns de parallella trenderna avseende brottsfrekvens för behandlingsgrupp 1 och 2 samt 

jämförelsegruppen. Trenderna för behandlingsgrupp 1 och 2 är nästintill identiska – den enda skillnaden 

grupperna emellan är nivån på frekvensen, som är något högre för behandlingsgrupp 2. Detta beror på att 

behandlingsgrupp 2 består av behandlingsgrupp 1 samt ‘mord och dråp’, som utgör relativt få brott.  På 

grund av likheten i trenderna kommer vi i jämförelsen nedan att referera till både behandlingsgrupp 1 och 

behandlingsgrupp 2 som “behandlingsgrupperna”. 
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Fram till 2009 är trenderna mellan behandlingsgrupperna och jämförelsegruppen mycket lika. År 2009-2010 

ökar jämförelsegruppens trend något, medan behandlingsgrupperna planar ut. Det skulle kunna vara en 

följd av att reformen implementerades lite innan den trädde i kraft, eftersom domstolarna förstås hade 

möjlighet att utnyttja de övre delarna av straffskalorna även före reformen. Värt att notera är att 

brottsfrekvenserna för både behandlingsgrupperna och jämförelsegruppen ökar mellan 2007 och 2008. 

BRÅ har inte kunnat ange orsaken till det. Det är överlag svårt att avgöra vad som orsakar förändringar i 

brottsstatistik. Det är anmärkningsvärt att både behandlings- och jämförelsegruppernas brottsfrekvenser 

sjunker efter 2010. Det kan vara en följd av straffmätningsreformen. Notera dock att om inte den tydliga 

förändringen 2008 skett, så hade inte nedgången efter 2010 varit lika påfallande. Behandlingsgruppernas 

brottsfrekvens ökar dock från 2011 till 2012. Det skulle kunna vara en följd av att reformen hade en direkt 

effekt 2010, som sedan försvann. Det skulle även kunna bero på det motsatta: att reformen tog ett tag att 

implementera och därför får en tydlig effekt först efter ett par år, 2012 till 2013. 
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Tabell 5.1.b. Grundläggande information om behandlingsgrupperna och jämförelsegruppen 

Behandlingsgrupp/	  

jämförelsegrupp	  

Brottstyp	   Beskrivning	  av	  brottet5	   Strafflängd	  

	  

Behandlingsgrupp	  1	  

Grov/synnerligen	  grov	  

misshandel	  

Att	  uppsåtligen	  tillfoga	  

en	  annan	  person	  

kroppsskada,	  sjukdom,	  

smärta	  

Fängelse	  i	  1-‐10	  år	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  

Behandlingsgrupp	  2	  

Grov/synnerligen	  grov	  

misshandel	  

Att	  uppsåtligen	  tillfoga	  

en	  annan	  person	  

kroppsskada,	  sjukdom,	  

smärta	  

Fängelse	  i	  1-‐10	  år	  

Mord	  och	  dråp	   Att	  beröva	  någon	  livet.	  

Döms	  till	  dråp	  om	  brottet	  

är	  mindre	  grovt.	  Även	  

försök	  döms	  som	  brott	  

Fängelse	  i	  10-‐18	  år	  (livstid	  vid	  

särskilt	  försvårande	  

omständigheter)	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  

	  

	  

Jämförelsegrupp	  

Brott	  mot	  borgenär	   Att	  förstöra,	  genom	  gåva	  

eller	  någon	  annan	  

liknande	  åtgärd	  avhända	  

sig	  egendom	  av	  

betydande	  värde	  

Fängelse	  i	  högst	  två	  år	  

Brott	  mot	  alkohollagen	   Att,	  bland	  annat,	  

tillverka,	  sälja	  eller	  

förvara	  sprit	  utan	  

tillstånd	  

Böter	  eller	  fängelse	  i	  högst	  sex	  år	  

Skadegörelsebrott	   Att	  förstöra	  eller	  skadar	  

fast	  eller	  lös	  egendom.	  

till	  men	  för	  annans	  rätt	  

därtill	  

Böter	  eller	  fängelse	  i	  högst	  ett	  år	  

 

 

  

 

     

                                                                                                 
5 SFS 1962:700 & SFS 1998:204 
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6.   Urval och data  

6.1.   Dataunderlag 

Det datamaterial som använts för den här studien är lagföringsdata från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

uppdelat efter huvudbrott och län 2005-2013. Data finns tillgänglig på BRÅ:s hemsida6 och avser fällande 

domar i tingsrätten eller beslut av en åklagare. En och samma person kan lagföras vid flera olika tillfällen 

under ett år om personen har begått flera brott. Men via detta data går det inte att koppla ihop brott med 

de individer som begått brotten (BRÅ 2014, s. 2). I statistiken redovisas brotten datumet då domen föll. 

Därmed finns en fördröjningseffekt i statistiken då det kan ta flera månader från att ett brott begås till att 

dombeslut tas.  

 

Det datamaterial som finns tillgängligt på BRÅ:s hemsida är årsvisa dokument, alltså ett separat datamaterial 

för varje år. Datamaterialet visar hur många brott som begåtts av varje brottstyp för varje år och i varje län 

(det län där brotten har lagförts). Dock skiljer sig de olika brottsrubriceringarna som redovisas för från år 

till år. För att få ut ett enhetligt datamaterial har vi därför utgått från de brottsrubriceringar som användes 

2005, första året i vår analys. Under år 2005 och 2006 finns datamaterial för 74 olika brottstyper, medan det 

mellan 2007 och 2013 finns data för runt 300 brottstyper. Mestadels handlar det om att BRÅ under senare 

år har redovisat grova brott respektive brott av normalgraden av samma brottstyp separat i statistiken, vilket 

de inte gjorde tidigare.  

 

Datamaterialet består således av variablerna brottstyp, brottsfrekvens, år och län. Variabeln ‘brottsfrekvens’ 

anger hur många brott som förekommit för respektive län under respektive år. Variabeln ‘år’ består av de 

nio åren som studien omfattar, 2005-2013 . Variabeln ‘län’ består av de 21 län som finns i Sverige. 

6.2.   Urval och bearbetning av data 

Det är svårt att veta hur väl data över brottsutvecklingen stämmer med verkligheten. Det finns, som vi 

redovisat i kapitel 2, flera olika typer av statistik att utgå ifrån. Vi har valt att utgå från ‘lagförda brott’ 

eftersom att vi vill vara säkra på att brotten verkligen har begåtts. Därför är till exempel antal anmälda brott 

ett alltför osäkert mått (det kan spegla till exempel ökad trygghet eller tillit till rättsväsendet).  

 
Vad gäller variabeln för ‘brottstyp’ exkluderades initialt några av de 74 brottstyperna, huvudsakligen på 

grund av att brottsfrekvensen var för låg för en jämförelse (till exempel ‘brott mot landets säkerhet’ förekom 

endast en gång under tioårsperioden). I undersökningen är brottsfrekvensen vår utfallsvariabel. Om det 

                                                                                                 
6 Se https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/personer-lagforda-for-brott.html [hämtad 2017-05-24] 
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begås noll eller mycket få brott är det därför svårt att dra slutsatser. Efter att ha exkluderat dessa brottstyper7 

valdes i enlighet med utvärderingsstrategin de fem brottstyper som enligt tabell 5.1.b fungerar som 

behandlings- och jämförelsegrupp. Deskriptiv statistik över behandlings- och jämförelsegrupperna 

presenteras i tabell 6.1. 

 

Tabell 6.1. Deskriptiv statistik över brottsfrekvensen för de studerade brottstyperna, åren 2005-2013 

 Brottstyp Medelvärde Standard-

avvikelse 

Minvärde Maxvärde 

Behandlingsgrupp 1 Grov & synnerligen 

grov misshandel 

800 100 581 951 

Behandlingsgrupp 2 Grov & synnerligen 

grov misshandel 

800 100 581 951 

 Mord & dråp 148 12 129 165 

Jämförelsegrupp Brott mot borgenär 1038 186 773 1258 

 Skadegörelse 3081 361 2424 3585 

 Brott mot 

alkohollagen 

637 113 414 759 

Notera: tabellen illustrerar statistik för hela Sverige (inte uppdelat efter län). Medelvärdet är ett genomsnittligt års brottsfrekvens 

 

I tabell 6.1 ser vi att brottstyperna skiljer sig åt en del vad gäller genomsnittlig frekvens. Även 

standardavvikelserna skiljer sig åt men är i hög grad proportionella mot brottsfrekvensen – vilket kan 

förväntas. 

     

                                                                                                 
7  Se appendix 11.2 för en lista över vilka brott som exkluderades i tidigt stadie 
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7.   Empirisk metod 

Empirisk ansats för utvärdering av straffmätningsreformen 2010 

Difference-in-differences (DiD) används för att efterlikna ett experiment. I ett regelrätt experiment finns en 

behandlingsgrupp och en kontrollgrupp som slumpmässigt konstruerats. Det enda som skiljer grupperna 

åt är om de utsätts för behandling eller ej. Skillnaden mellan ett experiment och difference-in-differences är att 

inom DiD observeras grupperna istället för att konstrueras (Stock & Watson, s. 542). De båda grupperna 

bör ha samma trend före behandlingen, för att skillnader efter behandlingen ska kunna ses som en följd av 

densamma. Den så kallade DiD-estimatorn anger skillnaden i hur behandlingsgruppen förändras jämfört 

med jämförelsegruppen. Detta illustreras i figur 7.1.a. 

 

Figur 7.1a. Illustration av Difference-in-differences8 

 
 

Difference-in-differences appliceras sedan på straffmätningsreformen 2010. Vår beroende variabel blir den 

logaritmerade brottsfrekvensen9 och vår förklarande variabel en reformdummy (en interaktion): en dummy 

för om det har varit en reform eller ej multiplicerad med en dummy för tid som antar värdet 0 innan 

reformen implementerades (2005-2009) och värdet 1 efter att reformen infördes (2011-2013). DiD-

estimatorn är koefficienten före reformdummyn, och kallas från och med nu reform-estimator. För att 

kontrollera för skillnader över tid och mellan brottstyper används även dummyvariabler för varje år som 

undersöks samt dummyvariabler för varje brottstyp som ingår i analysen. Sedan lägger vi på dummyvariabler 

för vilket län brottet begicks i. 

                                                                                                 
8  Figur 7.1. bygger på resonemang från Stock & Watson (2015) s. 54 figur 13.1. 
9  Logaritmeras automatiskt i ‘maximum likelihood’-modeller som ‘negative binomial regression’. Det är även vanligt 
att logaritmera utfallsvariabeln inom ämnet ‘economics of crime’ 
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Räknedata och ‘negative binomial model’ 

De data som använts är i formen av räknedata (count data). Räknedata beskriver antal gånger en viss händelse 

har inträffat: i detta fall ses brottstypen som den händelsen (Stock & Watson 2015, s. 469). När räknedata 

analyseras används vanligtvis regressions-modellerna Poisson eller ‘negative binomial regression’. 

Modellerna används då data inte liknar en normalfördelning, utan påminner mer om Poisson-fördelning10. 

 

När räknedata är ‘overdispersed’ (när variansen är betydligt högre än medelvärde) lämpar sig ‘negative 

binomial regression’ bättre än Poisson. Detta är fallet med vår data, vilket framgår i tabell 6.1 Både Pearsons 

‘goodness of fit’ och ‘deviance goodness of fit’ är statistiskt signifikanta (p-värde=0,0000) vilket tyder på 

att data inte följer en Poisson-fördelning i tillräckligt hög grad.11 Därför används ‘negative binomial model’. 

Den kvarstående risken för ’overdispersion’ förväntas uppvägas av att vi använder robusta standardfel. Vi 

har även kört regressioner med Poisson-modell för att testa resultatens stabilitet.  

 

Vi kontrollerar för län genom att ta in dummyvariabler för län som påverkar y-variabeln, brottsfrekvens, 

eftersom brottsligheten ser olika ut i olika län (både vad gäller frekvens och brottstyp). Storstadslän har 

mycket mer och annorlunda brottslighet än andra län (Wallin 2017, s. 53). Dessutom är län korrelerat med 

reformen eftersom det, trots att reformen infördes samtidigt i hela landet, är rimligt att anta att länens 

domstolar är olika snabba på att tillämpa en reform och att informationsspridningen inom rättsväsendet är 

mer eller mindre effektiv beroende på län. 

 

Det hade varit fördelaktigt att ha fler kontrollvariabler i analysen än län, men eftersom data tillhandahålls 

aggregerat och inte på individnivå går det inte. Kontrollvariabler inkluderas för att undvika ‘OV bias’, vilket 

uppstår när det finns utelämnade variabler som förklarar y-variabeln och som är korrelerade med en 

förklarande x-variabel (Stock & Watson 2015, s. 229). I vårt fall innebär det att de variabler som kan 

snedvrida estimaten är korrelerade med både brottsfrekvensen och reformdummyn. Reformdummyn består 

av år och brottstyp. Genom att i vår analys inkludera dummyvariabler för samtliga år samt för samtliga 

brottstyper kontrollerar vi för faktorer som hade kunnat påverka y-variabeln och som även varierar mellan 

år och mellan brottstyper. Dock kontrollerar vi inte för faktorer som påverkar y-variabeln och varierar över 

både brottstyper och år. Exempel på sådana kontrollvariabler är medelinkomst, genomsnittlig 

sysselsättningsnivå och medelålder (uppdelat efter brottstyp). För att kunna inkludera dessa 

kontrollvariabler i vår analys hade vi behövt ha tillgång till kontrollvariabler för respektive brottstyp. Det 

finns dock inte. Det optimala hade varit att ha individdata med information som inkomst, 

                                                                                                 
10  Se appendix 11.3 för fördelning av vår data  
11 Se Cameron, Colin A. & Trivedi, Pravin K. s. 80-89 (2013) samt Lawless, Jerald F. (1987) för utförligare 
resonemang om räknedata och ‘negative binomial regression’ 
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sysselsättningsgrad och ålder om varje enskild individ. Det är ännu svårare att få tag på. 

 

Tiden mellan brottstillfället och en fällande dom kan vara lång: förundersökning, beslut om åtal och 

domstolsförfarandet ska ske först (Brottsoffermyndigheten 2013). Vi har inte funnit statistik över 

genomsnittstiden mellan brottstillfället och domen, men regeringen eftersträvar att det ska ta högst fem 

månader från det att målet kommer in till domstolen till att det har avgjorts. Många brott som lagförs 2010 

kan alltså ha begåtts innan reformen trädde i kraft den 1 juli 2010. Det innebär att de brotten knappast har 

påverkats av reformen i den mening att de som begick dem eventuellt hade hunnit “avskräckas”. Därför 

exkluderas 2010 i analysen. Till en början inkluderas 2005-2009 som ‘före reformen’ och 2011-2013 som 

‘efter reformen’. Sedan isolerar vi reformens effekt år för år (2011-2013).     
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8.   Resultat & analys 

8.1.   Analys av reformens effekt på hela perioden efter reformen 

I tabell 8.1 presenteras resultaten av regressioner med behandlingsgrupp 1 (modell 1 och 2) samt 

behandlingsgrupp 2 (modell 3 och 4) mot jämförelsegruppen. I reform-estimatorn räknas 2005-2009 till 

‘perioden före reformen’. 2011-2013 räknas till ‘perioden efter reformen’. I analysen är dummys för varje 

brottstyp inkluderat samt dummys för varje år för att kontrollera för brottstypsfixa och årsfixa effekter. 

Modell 1 och 3 kontrollerar inte för skillnader mellan län, vilket modell 2 och 4 gör. Reform-estimatorn 

tolkas följande: ett estimat på till exempel -0,0X tolkas som att brottsfrekvensen för behandlingsgruppen 

har sjunkit med X % mer än jämförelsegruppens brottsfrekvens, vilket innebär att reformen har haft en 

negativ effekt på antalet brott. 
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Tabell 8.1. ‘Negative binomial regression’ – reformens effekt på hela perioden efter reformen. 2005-2009 räknas 

 till ‘perioden före reformen’ och 2011-2013 räknas som ‘perioden efter reformen’. 

 
Notera: robusta standardfel inom parentes 
* p < 0,10,    ** p < 0,05,    *** p < 0,01 
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Behandlingsgrupp 1 och jämförelsegrupp 

I modell 1 (tabell 8.1) har vi inkluderat reform-estimatorn samt dummyvariabler för varje år (med 2005 som 

referensår) och kontroll för brottstyp (brott mot alkohollagen som referens). Reform-estimatorn är -0,068. 

P-värdet är 0,742, det vill säga estimatet för reformen är svagt negativ men inte statistiskt signifikant. I 

modell 2 adderas dummyvariabler för alla län. Reform-estimatet är fortfarande negativt och inte statistiskt 

signifikant (p-värde=0,931). 

 

Behandlingsgrupp 2 & jämförelsegrupp 

Modell 3 och 4 (tabell 8.1) visar resultaten för behandlingsgrupp 2. I modell 3 är reform-estimatorn 

negativ (-0,028) men inte statistiskt signifikant (p-värdet=0,873). I modell 4 kontrolleras för län. Reform-

estimatorn förblir negativ (-0,006) och är fortfarande ej statistiskt signifikant (p-värde=0,931).  

8.2.   Reformens effekt varje år efter reformen separat 

Vi har vidare undersökt reformens effekt för varje år separat efter reformen. Då estimeras skillnaden i 

förändring mellan behandlings- och jämförelsegrupperna för att se om reformen har påverkat 

brottsfrekvensen något enskilt år. År 2005-2009 inkluderas som ‘perioden före reformen’ medan 2011, 2012 

respektive 2013 inkluderas som ‘efter reformen’ i tre skilda analyser.. Resultatet för 2011 presenteras i tabell 

8.2 Vad gäller 2012 är reform-estimatorn positiv men inte statistiskt signifikant både med och utan kontroll 

för län. När 2013 isoleras som ‘perioden efter reformen’ blir reform-estimatorn negativ och ej statistiskt 

signifikant12.  

 

 

     

                                                                                                 
12 Se appendix 11.4 för en illustration av effekten på år 2012 och 2013 separat efter reformen 
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Tabell 8.2. ‘Negative binomial regression’ – effekten isoleras 2011 (ett år efter att reformen trädde i kraft)  

 
Notera: robusta standardfel inom parentes 
* p < 0,10,    ** p < 0,05,    *** p < 0,01 
 

När effekten 2011 undersöks för behandlingsgrupp 1 blir reform-estimatorn negativ, -0,218 (p-

värde=0,460). Estimatorn förblir negativ när vi kontrollerar för län, -0,136 (p-värde=0,164). För 

behandlingsgrupp 2 blir reform-estimatorn -0,218 (p-värde=0,381). Med kontroll för län blir estimatorn -

0,149 (p-värde=0,098), alltså statistiskt signifikant på en tioprocenting signifikansnivå. Förändringen i 

brottsfrekvens är alltså 14,9 % högre för behandlingsgrupp 2 än för jämförelsegruppen när effekten isoleras 

för 2011. 
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8.3.   Känslighetsanalyser  

Det enda statistiskt signifikanta resultatet estimerades när behandlingsgrupp 2 och endast ‘perioden före 

reformen’ och 2011 undersöktes. Därför estimeras en placebo-reform13 som motsvarar den regressionen 

(motsvarande modell 8). Perioden efter den faktiska reformen exkluderas då helt. Istället anges att reformen 

trädde i kraft 2007 och vi undersöker “reformens” effekt 2008, alltså ett år efter placeboreformen. År 2007 

exkluderas ur analysen. Både med och utan kontroll för län blir reform-estimatorn negativ men ej statistiskt 

signifikant. Inte heller när år 2009 isoleras blir effekten statistiskt signifikant. Att placebo-reformen inte blir 

signifikant tyder på en robusthet i resultatet i tabell 8.2.  

 

Även Poisson-regressioner har estimerats. De ger generellt sett samma resultat, reform-estimatorn går åt 

samma håll som tidigare. De enda statistiskt signifikanta resultaten är för både behandlingsgrupp 1 och 2 

när reformens effekt isoleras till 201114. Poisson-regressionerna skiljer sig alltså från ‘negative binomial 

regression’-modellerna i den mening att ett statistiskt signifikant resultat finns även för behandlingsgrupp 

1.  

8.4.   Analys av resultaten 

Analys av tabell 8.1 – reformens effekt på hela efterperioden 

I enlighet med det teoretiska ramverket samt tidigare forskning (se avsnitt tre och fyra) bör 

straffmätningsreformen 2010 ha lett till en liten minskning i brottsfrekvens för behandlingsgrupp 1 och 2. 

Det är även i linje med de resultat som presenterats i tabell 8.1 som samtliga ger en liten negativ reform-

estimator både med och utan kontroll för län. I tabell 8.1 undersöks effekten av reformen i hela 

efterperioden 2011-2013. Dock är inga av de resultaten statistiskt signifikanta. Det kan förklaras av teorin 

om att fängelsestraff har en avtagande marginaleffekt på brottsfrekvensen och av att de brottstyper som 

ingår i behandlingsgrupp 1 och 2 är sådana som redan före reformen hade långa fängelsestraff. Det är därför 

väntat att inga tydliga samband syns mellan längre straff och brottsfrekvens vad gäller de brottstyperna.  

 

Analys av tabell 8.2 – reformens effekt på 2011 isolerat  

När reformens effekt undersöks endast under 2011 urskiljs en negativ, men inte statistiskt signifikant effekt 

utan kontroll för län. Med kontroll för län är effekten statistiskt signifikant effekt på en tioprocentig 

signifikansnivå för behandlingsgrupp 2. Reform-estimatorn är -0,149 och p-värdet 0,098. Det innebär att 

skillnaden i förändring i brottsfrekvens är 14,9 % mellan behandlingsgrupp 2 och jämförelsegruppen när 

effekten isoleras för 2011. Isoleras 2012 respektive 2013 återfinns dock ingen statistiskt signifikant effekt. 

Det tolkas som att reformen ett år efter att den införts har haft en effekt på behandlingsgrupp 2:s 

                                                                                                 
13 Se appendix 11.5 för tabell över placebo-reform 
14 Se appendix 11.6 för tabell över Poisson-modeller 
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brottsfrekvens som sedan avtagit. Det ligger till viss del i linje med tidigare forskning, som har visat att den 

här typen av reformer ofta har en effekt direkt efter införandet av reformen. Det tyder även på att det rör 

sig om en avskräckningseffekt snarare än en inkapaciterande effekt. Det är också ett tecken på att reformen 

implementerades snabbt eller till och med implementerades i förväg.  

 

Kopplat till resonemanget kring figur 5.1 verkar alltså en del av den tydliga nedgången i behandlingsgrupp 

2:s brottsfrekvens 2011 kunna härledas till reformen; det fanns en direkt effekt strax efter 2010. Den ökning 

i brottsfrekvens som behandlingsgrupperna hade 2012 ligger å andra sidan i linje med att effekten av 

reformen upphörde.  

 

Det är anmärkningsvärt att estimatet blir signifikant först när vi lägger på kontroll för län. Det tyder på att 

län har en stor inverkan på både brottslighet och på hur snabbt och väl reformen implementeras. Även 

reform-estimatorn förändras en del när kontroll för län inkluderas; den går från en effekt på -0,218 till en 

effekt på -0,149. Att inkluderingen av län har så pass stor effekt skulle kunna tyda på att estimatet är något 

instabilt, och indikerar att det kan finnas andra bakgrundsvariabler som också skulle ha förändrat reform-

estimatorn. Det faktum att den är fortsatt negativ tyder dock på att det bör gå att anta att reformen 

påverkade brottsfrekvensen negativt om effekten isoleras till 2011. Ett estimat på -0,149 är dock högt, vilket 

till viss del går emot tidigare forskning och teorierna om brottslingars diskonteringsränta samt straffens 

avtagande marginaleffekt.   

 

Det återfinns inget statistiskt signifikant resultat för behandlingsgrupp 1 om reformens effekt isoleras för 

2011, utan endast för behandlingsgrupp 2. Det tyder på att det faktiskt finns en ‘gömd’ strafförlängning: att 

brott som är lika våldsamma efter reformen rubriceras som grövre brottstyper (se resonemang i avsnitt 5 

om konstruktion av behandlingsgrupper) samt att den ‘gömda’ strafförlängningen har märkts av bland de 

som begår brott.  

 

Att det finns en negativ effekt på brottsfrekvens till följd av reformen 2011 stöds av det faktum att en 

placeboreform 2007 ger resultat som inte är signifikanta både när 2008 och 2009 isoleras, och 

placeboreformen. Även när Poisson-regressioner estimeras syns en effekt för behandlingsgrupp 2 2011.  

 

Hot mot den interna validiteten  

Ett överhängande problem med studien är uppdelningen mellan behandlingsgrupperna och 

jämförelsegruppen. Ifall det finns en risk att även jämförelsegruppen har utsatts för behandling, alltså 

påverkats av reformen, bidrar det till ‘selection bias’ i vår förklarande variabel (Stock & Watson 2015, s. 

548). Detta har vi försökt åtgärda genom att helt bortse från de brottstyper som vi anser har en ‘spill-over’-

effekt. Det kan dock fortfarande vara så att potentiella förbrytare antar att reformen gäller samtliga 
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brottstyper, och att de därför eventuellt har avstått från att begå även brott som inte har fått förlängda 

straff. Skulle det vara fallet innebär det att sambandet mellan straff och brott underskattas, och kan förklara 

varför majoriteten av reform-estimatorer inte är statistiskt signifikanta.  

 

En potentiell risk med studier av brottsfrekvens är simultan kausalitet. I vår studie skulle simultan kausalitet 

innebära att straffmätningsreformen 2010 uppstod till följd av en ökning i brottsfrekvens, och inte 

oberoende av den. Det betyder att brottsfrekvensen förändrades till följd av reformen, men samtidigt att 

reformen var en konsekvens av en förändring i brottsfrekvens. Simultan kausalitet kan medföra att den 

verkliga effekten av reformen antingen under- eller överskattas. Detta verkar inte vara fallet med 

straffmätningsreformen 2010. Som framgick av bakgrunden (avsnitt 2.2) fanns ingen tydlig uppåtgående 

trend inför år 2010. 

 

Det finns alltså många potentiella variabler som kan påverka brottslighet och är korrelerade med 

reformdummyn. Det händer till exempel ständigt nya saker på det rättspolitiska området, särskilt vad gäller 

strafflängd. Det har skett strafförlängningar både strax före och efter 2010, vilket gör det svårt att isolera 

reformen. För att passa uppsatsens data hade kontrollvariabler som är uppdelade efter brottstyp behövts, 

vilket är svårt att få tag i. Dock finns en del tecken som tyder på att fler kontrollvariabler behövs. Reform-

estimatorn blir genomgående mindre (i absoluta tal) när kontroll för län inkluderas i analysen, både när hela 

efterperioden analyseras och när 2011 isoleras. Det skulle kunna tyda på att reformens negativa effekt på 

brottsfrekvensen minskar när fler kontrollvariabler inkluderas. Att utforska detta hade krävt fler 

kontrollvariabler, vilket troligen hade förutsatt att det hade gått att använda individdata.  

 

Valet av metod kan också göra det svårt att isolera straffmätningsreformens genomslagskraft. Difference-in-

differences är lämplig då reformen kan ses som en behandling som drabbar en viss grupp av brottstyper och 

inte andra, men det finns problem med metoden. Det måste gå att göra antagandet att de brottstyper som 

jämförs har hamnat slumpmässigt i de olika grupperna. Det är ett antagande som det kan vara svårt att få 

stöd för, eftersom det endast är allvarliga våldsbrott som har fått utstå behandlingen (och alltså inte 

slumpmässigt). Det kan vara ett skäl till att resultaten för hela ‘perioden efter reformen’ inte blir statistiskt 

signifikanta. Något som tyder på att det problemet inte är alltför stort är att relativt lika brottstyper har 

respektive inte har påverkats av reformen, till exempel ‘grov/synnerligen grov misshandel’ och ‘misshandel 

av normalgraden’.  
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9.   Sammanfattning, diskussion och slutsats 

9.1.   Sammanfattning 

Uppsatsen har undersökt 2010 års straffmätningsreforms effekt på brottsfrekvensen. Den metod som har 

använts är en difference-in-differencesansats och ‘negative binomial regression’.  Inga reform-estimat som 

undersöker hela perioden efter reformen (2011-2013) är statistiskt signifikanta. Om reformens effekt 

däremot isoleras till 2011 för behandlingsgrupp 2 syns en effekt på statistiskt signifikant negativ effekt på 

14,9 % (tioprocentig signifikansnivå). Det går alltså att urskilja en negativ effekt, men endast ett år efter att 

reformen implementerades. När vi studerar åren 2012 och 2013 separat får vi inga statistiskt signifikanta 

resultat.  

9.2.   Varför urskiljs en signifikant negativ effekt av reformen 2011 men inte senare? 

Ett tecken på att inget samband finns? 

Att det inte går att säkerställa en effekt för hela efterperioden skulle kunna bero på att det faktiskt inte finns 

något tydligt samband mellan brottsfrekvens och strafförlängning. Reformen gällde brottstyper med redan 

långa fängelsestraff. Enligt teorin om avtagande marginaleffekt bör ett förlängt straff för brottstyper med 

redan långa straff ha en relativt liten effekt på brottsfrekvensen.  

 

Att ett tydligt samband för hela ‘perioden efter reformen’ inte återfinns går också i linje med Abrams (2012) 

studie som visade en avskräckande effekt för rån, men ingen statistiskt signifikant effekt vad gällde 

våldsbrotten mord och våldtäkt. Att Abrams finner avskräckande effekter för rån men inte för våldsbrott 

indikerar att det finns något som skiljer brottstyperna åt, som gör att avskräckningseffekten inte är lika stark 

för våldsbrott. Det kan tänkas att ekonomiskt motiverade brott är av mer kalkylerande art än våldsbrott, 

som kanske är mer impulsiva. Reformer som avser att avskräcka har då en större påverkan på ekonomiskt 

motiverade brott än våldsbrott. Därför kan tänkas att ekvation 4.1 behöver anpassas ännu mer för att kunna 

appliceras på våldsbrott. 

 

Inkapaciterande och avskräckande effekt 

Det faktum att det inte finns några statistiskt signifikanta effekter under hela efterperioden, att reform-

estimatorerna för 2012 och 2013 inte blir statistiskt signifikanta när de isoleras samt att det finns en 

signifikant effekt för behandlingsgrupp 2 år 2011 kan förklaras med en diskussion om avskräckning- och 

inkapaciteringseffekt. Vi utgår från tidigare studiers resultat. Avskräckande och inkapaciterande effekter kan 

gå åt olika håll: en avskräckande effekt kan leda till färre brott medan inkapaciteringseffekten ibland har 

visat sig ha en kriminogen verkan.  
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Enligt tidigare studier, bland annat Abrams (2012), tyder en direkt nedgång i brottsfrekvensen till följd av 

en straffmätningsreform på att det rör sig om en avskräckande snarare än om inkapaciterande effekt. 

Minskningen i behandlingsgrupp 2 redan 2011 skulle därför kunna tolkas som att en avskräckande effekt 

har lett till en minskning i brottsfrekvens. Å andra sidan, vad gäller inkapaciteringseffekten, visar en del 

studier (Priks 2015, s. 52) att fler våldsbrott begås när straffen förlängs. Detta antas vara en följd av att 

fängelsetiden leder till att fångarna sluter sig till kriminella nätverk. Den inkapaciterande effekten kan alltså 

ha en positiv verkan på brottsfrekvensen. Dessutom gäller att inkapaciteringseffekten börjar verka efter 

längre tid än avskräckningseffekten (se avsnitt 3.2).  

 

Den avskräckande effektens direkta och negativa verkan samt den inkapaciterande effektens fördröjda och 

eventuellt positiva verkan på brott skulle sammantaget kunna förklara varför vi finner ett negativt samband 

mellan brott och straff direkt efter reformen, som sedan avtar. Om den inkapaciterande effekten är positiv 

skulle det kunna göra att den effekten väger mot den negativa avskräckande effekten, vilket gör att något 

generellt samband inte kan utläsas. 

För att se om denna förklaring till våra reform-estimat håller är ett förslag på framtida studier att, i svensk 

kontext, försöka isolera den avskräckande från den inkapaciterande effekten vad gäller allvarliga våldsbrott. 

Det skulle vara ett steg i den av Priks (2015) efterfrågade riktningen – att försöka säkerställa ett samband 

mellan brott och straff.    

9.3.   Slutsats  

Den här uppsatsen har undersökt sambandet mellan brott och straff. Visst vore det bästa för samhället om 

varken brott eller straff ägde rum. Det kostar både tid, lidande och liv. Ändå verkar det svårt att slippa dessa 

fenomen. Lyckligtvis tar de flesta inte del av varken brott eller fängelsestraff i Sverige men för dem som 

påverkas kan både brott och straff vara omvälvande, och då i negativ bemärkelse. Därför är det viktigt att 

ta reda på ifall en förlängning av straff faktiskt leder till färre brott. Frågan kvarstår alltså: har 

straffmätningsreformen 2010 lett till färre lagförda domar? Isoleras effekten för 2011 verkar den ha lett till 

en minskning av lagförda domar av allvarliga våldsbrott. Men denna uppsats har inte kunnat säkerställa hur 

sambandet mellan brott och straff ser ut på lång sikt.  
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11.   Appendix 

11.1.   Ekvation över det rationella valet att begå ett ekonomiskt brott (fotnot 3) 

𝐵"#$%% − 𝐸"#$%% − 𝑃*å+$,,-.×	  
1234566
(189)3

> 𝑉C=DCED%    (11.1)15 

Där:  

𝐵"#$%%	  = nyttan av att begå brott  

𝐸"#$%%	  = besväret av att begå brott (det arbetet brottet innebär) 

𝑃*å+$,,-.	  = risken att bli påkommen (en sannolikhet)  

𝐿<%#=>> = straffets längd  

𝑑 = individens diskonteringsränta 

𝑡 = tiden från brott till straff 

𝑉C=DCED%= nyttan en individ skulle ha haft av att arbeta med någonting lagligt istället för att begå brottet 

 

Ekvationen visar hur individer, på ett rationellt sätt, väger nyttan med att begå brott mot kostnaderna av 

att begå brott (Elinder 2015). Den skiljer sig från den ekvationen 7.1.b som presenterats i uppsatsen, där 

𝑉C=DCED%	  antas vara =0.   

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                                                                 
15 Ekvationen bygger på Elinder (2015) s. 198 och resonemanget som vi framför om diskonteringsränta.  
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11.2.   Lista över de brott som exkluderades ur datamaterialet i ett tidigt stadie 

Dessa brott exkluderades ur datamaterialet på grund av antingen för låg brottsfrekvens för att fungera att 
jämföra med, eller att brotten var överkategoriseringar till andra brott som redan var med i datamaterialet. 
Att inkludera dem hade medfört att vi har med samma brottstyp flera gånger om i datamaterialet. 

●   Brott mot brottsbalken 
●   Brott mot person 
●   Brott mot liv och hälsa 

●   Grov frihetskränkning 
●   Grov kvinnofridskränkning 
●   Sexualbrott 
●   Mot förmögenhet 
●   Tillgreppsbrott 
●   Bedrägeri och annan oredlighet 
●   Mot allmänheten 
●   Mordbrand & grov mordbrand 
●   Mot staten 
●   Mot allmän verksamhet 
●   Högmålsbrott 

●   Mot rikets säkerhet 
●   Mot övriga författningar 
●   Mot trafikbrottslagen 

●   Narkotikastrafflagen 
●   Vårdslöshet narkotika 
●   Övriga specialförfattningar 
●   Grov smuggling 
●   Grov narkotikasmuggling 
●   Grovt tullbrott 
●   Trafikförordning  
●   Insiderstrafflag 
●   Terroristbrott 
●   Övriga författningar 
●   Rattfylleri påverkad av narkotika 
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11.3.   Fördelning av vår data (fotnot 10) 

Figur 11.3. Poissonfördelning 

 
Figur 11.3 visar att vår data inte liknar en normalfördelning utan påminner mer om Poisson-fördelning. 

Med detta som grund är det därför lämpligt att anta att en ‘maximum likelihood’-modell är välanpassad för 

studien.  
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11.4.   Tabeller över när vi isolerar effekten av reformen på 2012 och 2013 (fotnot 12) 

Tabell 11.4.a. ‘Negative binomial regression’ – effekten isoleras 2012  

Notera: robusta standardfel inom parentes 
* p < 0,10,    ** p < 0,05,    *** p < 0,01 

 

Inga reform-estimatorer är statistiskt signifikanta. 
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Tabell 11.4.b. ‘Negative binomial regression’ – effekten isoleras 2013 

Notera: robusta standardfel inom parentes 
* p < 0,10,    ** p < 0,05,    *** p < 0,01 

 

Inga reform-estimatorer är statistiskt signifikanta. 
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11.5.   Tabell över Placeboreform (fotnot 13) 

Tabell 11.5. Placebo-reform: ger inga statistiskt signifikanta reform-estimatorer  

 
Av tabell 11.5 framgår att det reform-estimatorerna för placeboreformen är negativa och ej statistiskt 

signifikanta. Motsvarande estimator var dock statistiskt signifikanta för den faktiska reformen (då effekten 

isoleras till 2011) när kontroller för län inkluderades. 
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11.6.   Motsvarande tabell 8.1 och 8.2, här med Poisson-regressioner (fotnot 14) 

Tabell 11.6.a. Poisson-regression – reformens effekt på hela perioden efter reformen. 2005-2009 räknas till ‘perioden före 

reformen’ och 2011-2013 räknas som ‘perioden efter reformen’ 

 
Notera: robusta standardfel inom parentes 
* p < 0,10,    ** p < 0,05,    *** p < 0,01 
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Tabell 11.6.b ‘Poisson-regression’ – effekten isoleras 2011 (ett år efter att reformen trädde i kraft) 

 

Notera: robusta standardfel inom parentes 
* p < 0,10,    ** p < 0,05,    *** p < 0,01 

 

I 11.6.a och 11.6.b framgår att de reform-estimatorer som estimeras med hjälp av Poisson liknar de som 

estimeras med ‘negative binomial regression’. Skillnaden är att en statistiskt signifikant effekt syns även för 

behandlingsgrupp 1 när reformens effekt isoleras till 2011. Sammantaget tyder det dock på att reformen 

hade en effekt när den isoleras till 2011.  


