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1. Inledning 
I Sverige har det på senare tid uppstått en het debatt om att den organiserade brottsligheten är 

på frammarsch över landet och att rättsväsendet är på reträtt. Polischefer, politiker och 

journalister uttrycker en oro över att de kriminella nätverken håller på att förankras i det 

svenska samhället och på sikt hota rättssäkerheten i landet genom så kallad systemhotande 

brottslighet. Med sådan brottslighet menas enligt Rikspolisstyrelsen och Brottsförebyggande 

rådet att den grova organiserade brottsligheten använder sig av otillåten påverkan - 

trakasserier, hot, våld och korruption – riktat mot rättsväsendets myndighetspersoner, vittnen 

och brottsoffer. Även andra grupper kan vara måltavlor, som exempelvis journalister och 

politiker. Den systemhotande brottsligheten angriper därmed själva rättskedjan och utgör på 

så vis ett hot mot samhällsviktiga funktioner (Brottsförebyggande rådet, 2008, Internet 1). 

Denna samhällsdebatt har skapat en osäkerhet bland många av landets medborgare och denna 

osäkerhet leder lätt till ökade krav på ”lag och ordning”. Att skydda medborgarna mot brott är 

ett av rättsstatens mest grundläggande ansvarsområden och då medborgarna kräver effektivare 

insatser mot kriminaliteten är det i slutändan till landets politiker som kraven riktas. De 

politiska partierna i Sverige måste föra en för medborgarna legitim och förtroendefull 

kriminalpolitik för att bevara tilliten till samhällssystemet och inte minst av valtaktiska skäl 

kan en handlingskraftig kriminalpolitik locka fler väljare. Över de ideologiska gränserna råder 

dock olika uppfattningar om vad som skapar kriminalitet och vart orsakerna och ansvaret 

ligger till att en medborgare blir kriminell.  

 

Om man har olika uppfattningar om vilka de mer grundläggande orsakerna är bakom 

brottsligheten, kan man givetvis också vänta sig att man drar olika slutsatser om hur en 

effektiv brottsbekämpande politik bör se ut. Handlingsprogrammen för att förebygga och 

bekämpa brottslighet skiljer sig antagligen därför mellan de politiska partierna. Detta utgör 

huvudtemat för denna fallstudie, vars syfte är att beskriva och analysera skillnaderna mellan 

socialdemokratisk och moderat kriminalpolitik. På vilket sätt beskriver och förstår de båda 

partierna orsakerna till samhällets brottslighet och vilka åtgärder vill de vidta gentemot den, 

enligt mångas uppfattning, tilltagande brottsligheten? Att Socialdemokraterna och 

Moderaterna valts beror dels på att de representerar de två ideologiska huvudinriktningarna i 
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svensk politik och på respektive partis storlek. Det finns därför anledning att anta att dessa 

partier är de som främst kommer att ha inflytande över hur den svenska kriminalpolitiken 

kommer att utformas i framtiden.   

 

Hur har då brottsligheten förändrats i Sverige under de senaste årtiondena? En bild av detta 

ger figur 1 som baseras på Brottsförebyggande rådets officiella statistik. Den visar hur antalet 

anmälda brott mot liv och hälsa per 100 000 invånare ökat i Sverige sedan år 1950.  

 

Figur 1 Brott mot liv och hälsa i Sverige 1950-2007 
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(Brottsförebyggande rådet, Statistik databaser) 

 

Figuren visar att antalet anmälda brott mot liv och hälsa, dvs. våldsbrott som drabbar enskilda 

direkt fysiskt eller psykiskt per 100 000 invånare ökat från drygt 100 år 1950 till nära 900 år 

2007. Hur stor del av detta som består i en faktisk brottsökning och hur stor del som beror på 

att människors ökade anmälningsfrekvens och utökad lagstiftning är ett av de centrala 

problemen inom den kriminologiska forskningen. I en nylig studie av det s.k. mörkertalets 

omfattning för olika brott visas att av misshandelsbrotten anmäls 26 procent, sexualbrotten 
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bara 13 procent, men av bilstölderna hela 99 procent (Wästfelt, 2008, 29). Denna fråga skall 

dock inte närmare undersökas i denna uppsats som istället ska undersöka hur det svenska 

politiska systemet reagerat inför den tämliga dramatiska uppgången i antalet anmälda brott. 

Oavsett om figur 1 i huvudsak visar en faktisk brottsökning, eller en ökad 

anmälningsfrekvens hos medborgarna, så innebär det att människorna lyfter upp 

brottsligheten till den offentliga, och då även den politiska, agendan på ett helt annat sätt än 

tidigare.  

 

Partiernas kriminalpolitik kommer att analyseras utifrån två etablerade teorier inom den 

kriminologiska forskningen, nämligen strainteorin och rational choice-teorin. De båda 

teorierna utgör två huvudinriktningar inom den kriminologiska forskningen och som på olika 

och delvis motstridiga sätt förklarar brottslighetens orsaker. Dessa båda teorier skall också 

relateras till den kriminalpolitik som moderaterna och socialdemokraterna företräder.     

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna fallstudie är att jämföra skillnader och likheter mellan socialdemokratisk 

och moderat kriminalpolitik.  

 

Det är främst tre huvudfrågor som studien skall besvara:  

 

1. Vilka är de grundläggande skillnaderna mellan socialdemokratisk och moderat 

kriminalpolitik vad gäller hur partierna förklarar brottslighetens orsaker?  

2. Mot bakgrund av dessa ideologiska uppfattningar, vilka brottsbekämpande åtgärder 

vill de i första hand vidta idag? 

3. Hur kan respektive partis kriminalpolitik anknytas och relateras till två av de mest 

etablerade kriminologiska teorierna, rational choice-teorin och strainteorin?  

 

Genom att analysera partiernas kriminalpolitiska program i relation till den kriminologiska 

teoribildningen så visar det sannolikt vilken kriminalpolitik och rättsväsende vi som 

medborgare har att förvänta oss i framtiden. 

 

1.2 Metod 



 5 

Den metod som används i denna studie är tematisk och tolkande innehållsanalys som är en 

inriktning inom den kvalitativa innehållsanalysen. Innehållsanalys som metod innebär studier 

och analyser av texter. Kvalitativ innehållsanalys har sitt ursprung i den kvantitativa 

innehållsanalysen som syftar till att räkna förekomsten av eller mäta vissa komponenter i en 

text. Oftast delas texten in i vissa bestämda kategorier utifrån vad forskaren vill undersöka 

och vanligtvis är syftet att testa en viss hypotes eller teori.  Den kvalitativa innehållsanalysen 

karaktäriseras av att studien inte syftar till att räkna eller mäta förekomsten av något specifikt. 

Fokuseringen är istället på tolkningen av texten vilket innebär en kvalitativ ansats. Den 

kvalitativa innehållsanalysen letar efter mönster och sammanhang i texter för att på så vis 

kunna tolka textens innebörd. Den kvalitativa innehållsanalysen präglas av en induktiv ansats 

där kategoriseringen av texten är av undersökande och tolkande art. (Bergström & Boréus, 

2005, 43-87). Det finns flera olika former av kvalitativ innehållsanalys som exempelvis 

argumentationsanalys, narrativanalys, diskursanalys och tematisk/tolkande analys. 

Argumentationsanalys är en metod där man strukturerar och värderar de ståndpunkter som 

förs fram i argumentationer utan att använda sig av värdeladdade ord och uttryck (Bergström 

& Boréus, 2005, 89-90). Narrativanalys innebär att man använder sig av ett – berättande – 

tillvägagångssätt som framställer historiska händelser i ett verkligt (eller påhittat) förlopp i 

tidsordning (Bergström & Boréus, 2005, 220-221). Diskursanalys avser att analysera och 

problematisera diskurser dvs. olika kontexter, sociala sammanhang, uttryck, utsagor och 

begrepp. En diskurs kan exempelvis utgöra den ”vetenskapliga eller religiösa diskursen” 

(Bergström & Boréus, 2005, 305-308). Den tematiska och tolkande analysen, som kommer att 

användas i denna uppsats, innebär att texter väljs ut strategiskt utifrån tidigare teorier och 

frågeställningar i syfte att undersöka vissa frågor. Genom att leta efter olika teman och ämnen 

i en text växer olika tolkningar fram successivt ur materialet (Bergström & Boréus, 2005, 82-

84).  

 

Alla dessa undergrupper inom innehållsanalysen har det gemensamt att de urskiljer och 

analyserar olika teman, kategorier, händelser eller individer i en text. Motivet till att jag 

använder mig av kvalitativt tolkande och tematisk innehållsanalys är att texter är mångtydliga 

och kan tolkas på olika sätt. Att använda sig av en deduktiv ansats vid politiska texter dvs. att 

ställa upp ett antal premisser och sedan försöka dra en logisk slutsats från dessa, innebär 

svårigheter eftersom dessa premisser inte nödvändigtvis stämmer med verkligheten. Genom 

den kvalitativa innehållsanalysen med ett tematiskt och tolkande angreppssätt vill jag förstå 

och tolka hur de två politiska partierna moderaterna och socialdemokraterna beskriver dagens 
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brottslighet i samhället, vilka brottsbekämpande åtgärder som de vill praktisera sig av och hur 

partierna förhåller sig till två huvudfåror inom den kriminologiska forskningen. Det inledande 

skedet av analysen är av mer undersökande art där de båda partiernas övergripande 

kriminalpolitik skall belysas. Analysavsnittet kommer sedan analysen bli mer selektiv och 

främst fokusera på de teman som kan urskiljas i partiernas kriminalpolitik och hur detta 

förhåller sig till de kriminologiska teorierna strainteorin och rational choice-teorin.        

 

1.3 Material 

Materialet om moderaternas och socialdemokraternas kriminalpolitik är hämtat från 

respektive partis senaste partimotioner. Materialet om moderaternas kriminalpolitik baseras 

på de två partimotionerna Brottsbekämpning 2005/06:Ju410 och Lågtolerans mot brott – en 

ny syn på rättsväsendet 2004/05:Ju 352 medan materialet om socialdemokraternas 

kriminalpolitik är hämtat från partimotionen Bekämpa den grova kriminaliteten och brottens 

orsaker 2008/09:Ju379. Anledningen till att jag valt dessa partimotioner är att dessa är de 

mest utförliga partimotionerna om partiernas kriminalpolitik samt att de är undertecknade av 

de nuvarande partiledarna, Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin. Jag har valt att inte referera till 

partimotioner som är undertecknade av partiernas tidigare partiledare eftersom det är 

partiernas nuvarande kriminalpolitik som jag har för avsikt att undersöka. Jag har även valt 

bort enskilda riksdagsmäns motioner eftersom dessa inte nödvändigtvis företräder partiernas 

officiella politik. 

 

Materialet om de kriminologiska teorierna är hämtat från den kriminologiska litteraturen. 

Materialet om strainteorin är framförallt hämtat från teorins grundare Robert Mertons verk 

Social Theory and Social Structure och modifieringen av teorin är hämtat från Albert Cohens 

och Robert Agnews respektive verk Avvikande beteende – En sociologisk introduktion och 

Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. Materialet om rational 

choice-teorin är främst baserat på professor Gary S. Becker verk The Economic Approach to 

Human Behavior. Gary S. Becker en av de främsta företrädarna för denna teoretiska 

inriktning och är professor i ekonomi och sociologi vid University of Chicago. Becker fick av 

den svenska akademin priset till Alfred Nobels minne, dvs.  ”Nobelpriset” i ekonomi, år 

1992.  

 

1.4 Motivering till valet av politiska partier 
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Anledningen till att socialdemokraterna och moderaterna valts beror dels på att de 

representerar de två ideologiska huvudinriktningarna i svensk politik och på respektive partis 

storlek. Det finns därför anledning att anta att dessa partier är de som främst kommer att ha 

inflytande över hur den svenska kriminalpolitiken kommer att utformas i framtiden. Eftersom 

moderaterna och socialdemokraterna representerar de två ideologiska huvudinriktningarna i 

svensk politik borde detta också gälla uppfattningarna i hur man förklarar och bekämpar 

brottslighet. Därför är det motiverat att undersöka hur moderaterna och socialdemokraterna, 

som företräder de två ideologiska huvudinriktningarna inom svensk politik, förhåller sig till 

de två huvudinriktningarna inom den kriminologiska teoribildningen och forskningen. Genom 

denna studie hoppas jag även kunna utforska hur den kriminologiska forskningen förklarar 

och eventuellt har påverkat Sveriges två största riksdagspartiers kriminalpolitik.   

 

1.5 Motiv till valet av teori 

Varför strainteorin och rational choice-teorin valts beror på att de representerar två 

huvudinriktningar i hur den kriminologiska forskningen förklarar brottslighet. Strainteorin är 

en strukturalistisk teori som menar att det är främst samhällsstrukturen som orsakar 

brottslighet medan rational choice-teorin är en individorienterad teori som förklarar brottsliga 

handlingar utifrån individens medvetna och kalkylerade handlingar. Strainteorin representerar 

en mjukare syn på den kriminelle som ett, eller delvis, offer för samhällets orättvisor medan 

rational choice har en mer strikt och principiell syn på brottslingen där dennes kriminella 

handlingar i grunden är ett resultat av ett individuellt val. Strainteorin och rational choice-

teorin har alltså skilda förklaringar till vad som orsakar brottslighet och därmed förespråkar 

anhängare av respektive teori olika strategier för hur en effektiv brottsbekämpning bör 

utformas. Genom att sammankoppla strainteorin och rational choice-teorins förklaringar av 

brottslighet med partiernas kriminalpolitik hoppas jag kunna åskådliggöra hur stora 

skiljaktigheter det finns mellan Sveriges två största riksdagspartiers kriminalpolitik. 

 

En motivering till att partiernas kriminalpolitik analyseras utifrån den kriminologiska 

teoribildningen istället för de klassiska politiska ideologierna konservatismen, liberalismen 

och socialismen är att dessa ideologier är alltför abstrakta och generella för att direkt kunna 

relateras till fenomenet brottslighet. Dessa ideologier är mer anpassade till att diskutera mer 

generella frågor som exempelvis vad som anses definiera värden som frihet och rättvisa. 

Något som även skiljer ideologier från teorier är att ideologierna har en bestämd uppfattning i 
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hur individer och hur samhällen borde vara. Ideologierna har därmed en normativ uppfattning 

om verkligheten medan teorierna enbart har som syfte att beskriva den.  

  

 

Uppsatsens disposition 

I empiriavsnittet kommer partiernas kriminalpolitiska program att redovisas och där skall det 

framgå vad som kännetecknar socialdemokratisk respektive moderat kriminalpolitik, samt 

vilka huvudsakliga brottsbekämpande åtgärder och förslag de vill genomföra. Denna 

redogörelse kommer sedan att relateras till de två teorierna dvs. strainteorin och rational 

choice-teorin.  

 

2. Teori 
I detta kapitel skall de två kriminologiska teorierna presenteras. Efter denna presentation av 

teorierna kommer teorierna i ett senare skede analyseras i relation till respektive partis 

kriminalpolitiska program.  

 

2.1 Strainteorin 

Strainteorin är en av de mest framträdande teorierna inom kriminologisk forskning och det 

var i första hand den amerikanske sociologen Robert Merton som formulerade Strainteorin i 

slutet av 1930-talet. Det engelska ordet strain översätts till svenska som smärta eller 

frustration och är en stor riskfaktor för kriminalitet, avvikande beteende och sociala problem. 

Mertons strainteori är en så kallad strukturell teori som menar att det är själva 

samhällsstrukturen som är grundorsaken till kriminalitet och avvikande beteende i samhället. 

Mertons strainteori är inspirerad av den franske sociologen Émile Durkheim och dennes 

Anomiteori. Durkheim menade att snabba och kraftiga politiska, ekonomiska, sociala eller 

kulturella samhällsförändringar kan leda till en upplösning av samhällets normsystem. Denna 

upplösningsprocess kallar Durkheim för anomi, som kan leda till avvikande beteende såsom 

självmord och kriminalitet. Merton vidareutvecklade denna teori genom att påstå att det är ett 

samhälles institutionella och kulturella normsystem som är främsta orsaken till strain. 

Normsystemen bygger framförallt på föreställningar om monetära och materiella framgångar 

och dessa påverkar de flesta individer och samhällsgrupper. Däremot är det långtifrån alla 

individer och samhällsgrupper som har de förutsättningar eller legitima medel som krävs för 

att uppnå dessa normsystem. Denna motsättning mellan mål och medel definierar Merton som 
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strain. Merton presenterar fem anpassningsstrategier som individen tillämpar för att motverka 

eller överkomma strain. Dessa är konformitet (Conformity), innovation (innovation), 

ritualister (ritualism), tillbakadragande (retreatism) och rebelliskhet (rebellion) (Merton, 

1967, 132-140).  

 

Konformitet är den kategori individer som delar samhällets livsmål om en framgångsrik 

yrkeskarriär, ekonomiskt välstånd eller liknande idealbilder som anses vara ”ett bra liv”. 

Denna kategori har också de förutsättningar som krävs för att uppfylla dessa exempelvis 

genom intellektuella och sociala talanger. I denna kategori råder det alltså ingen direkt 

motsättning mellan mål och medel. Risken för strain som leder till kriminalitet och avvikande 

beteende är därmed låg. Denna anpassningsstrategi är den vanligaste och de flesta individer 

anses tillhöra denna kategori (Merton, 1967, 141).  

 

Innovation är den kategori individer som delar samhällets livsmål men som inte har de 

personliga förutsättningar för att uppfylla livsmålen. Dessa individer tillhör oftast de lägre 

samhällsklasserna som inte förmår uppnå samhällets livsmål om ekonomisk framgång. Ett 

klassiskt och särskilt tydligt exempel på denna kategori är invandrare som kanske möter en 

högre levnadsstandard i sitt nya land men som själva saknar möjligheterna att avancera på 

samhällsstegen på grund av bristande språkkunskaper, utbildning eller diskriminering. Med 

innovation menar Merton att individen vidtar andra medel, exempelvis stölder eller andra 

kriminella gärningar, för att uppnå de ekonomiska framsteg som samhällsnormerna kräver 

(Merton, 1967, 141-145).  

 

Kategorin ritualister använder samhällets legitima medel men förlorar själva livsmålen ur 

sikte. Det är i regel en individ som slaviskt följer institutionella regler utan hänsyn till eller 

insikt om konsekvenserna av detta beteende för andra individer. Dessa individer utvecklar 

normalt inte brottsligt beteende men de kan däremot vara till problem för andra människor 

eftersom de mekaniskt följer alla regler utan att de bryr sig om vad de leder till. En ritualist 

kan vara nidbilden av en byråkrat i den negativa betydelsen eller en så kallad rättshaverist 

(Merton, 1967, 149-153) 

 

Tillbakadragande är enligt Merton den minst vanliga kategorin. Individer i denna kategori 

anses stå utanför samhället och kan utgöra socialt utslagna grupper som exempelvis 

narkomaner och hemlösa eller tillhöra så kallade subkulturella grupper. Dessa individer 
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omfattas inte av samhällets etablerade livsmål eller de medel som uppfyller dessa. Istället kan 

dessa grupper skapa positiva upplevelser genom olika typer av missbruk eller genom olika 

former av social tillhörighet, exempelvis gemenskapen i extrema sekter och politiska 

grupperingar. Dessa avvikande eller kriminella livsval är inte acceptabla ur samhällets 

synvinkel. Flera andra grupper kan inkluderas i denna kategori exempelvis 

ungdomsbrottslingar och yrkeskriminella som använder sig av våld och brott i ekonomiskt 

syfte eller för att uppnå värden som ”makt” och ”respekt”. Det är emellertid omdebatterat ifall 

dessa personer anses tillhöra denna tillbakadragande kategori eftersom värden som makt och 

respekt är accepterade livsmål i samhället, där endast medlen att uppnå dessa kan strida mot 

normsystemen (Merton, 1967, 153-155) 

 

Med rebelliskhet menas de individer och grupper som gör aktivt motstånd mot samhället och 

de rådande normsystemen, både vad gäller mål och medel. Dessa vill, till skillnad från 

anpassningsstrategin tillbakadragande, skapa en ny social ordning och vägen till denna nya 

ordning kan innebära lagöverträdelser. De sammanslutningar i Sverige som kan inkluderas i 

denna kategori är exempelvis extrema vänster- och högergrupperingar, djurrättsgrupper eller 

vissa militanta feministiska grupper (Merton, 1967, 155-157)  

 

Strainteorin har med tiden modifierats av en rad teoretiker. År 1955 presenterade 

kriminologen Albert Cohen strain som en strävan att uppnå sociala och kulturella värden. 

Dessa värden handlar alltså inte bara om ekonomisk framgång som man kan stjäla sig till utan 

även en strävan efter att uppnå anseende, beundran och respekt från sin omgivning.  Robert 

Merton sammanfattar att individen påverkas av den sociala miljöns kulturella innehåll som 

kan leda till sympatier för antingen pro-kriminella eller anti-kriminella värderingar (Cohen, 

1973, 165-169.  

 

Robert Agnew är en annan kriminolog som vidareutvecklade strainteorin i en artikel, 

Foundation for a general strain theory of crime and delinquency, från 1992 . Agnew förklarar 

att strain kan uppstå även ifall individer redan uppnått ekonomisk framgång och social status. 

Strain kan uppkomma när positiv stimulans försvinner eller när individen drabbas av något 

som kan uppfattas som negativt stimulans. Agnew sammanfattar att strain kan uppkomma 

genom i huvudsak två orsaksfaktorer. Strain kan uppkomma när den egna upplevda 

prestationen inte överensstämmer med den faktiska belöningen eller att det förekommer 

orättvis belöning mellan den egna och andras insatser. strain är alltså en effekt av att individen 
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jämför utfallet av sin prestation i förhållande till sin tidigare erfarenhet och gentemot sin 

referensgrupp eller att individen utgår ifrån en norm av universell rättvisa där lika insatser 

skall generera lika belöning (Agnew, 1992, 52-56 och 72 Internet 2). 

 

I nästa kapitel kommer ett annat teoretiskt perspektiv på kriminalitet att presenteras. Rational 

choice-teorin skiljer sig från strainteorin i det avseendet att teorin fokuserar på individens 

personliga val ifall denne väljer att begå brottsliga handlingar.   

 

2.2 Rational Choice 

Även inom studier av brottslighet har den ekonomiska teoribildningen en stark ställning och 

det är då framförallt den populära rational choice-teorin som tillämpas. Praktiserandet av 

rational choice-teorins tankemönster vid analys av brottslighet utgår ifrån att den potentielle 

brottslingen i grunden är en rationell individ som begår brott utifrån en avvägning av de 

fördelar som brottet innebär och de svårigheter och risker som brottet kan medföra. En av de 

främsta företrädarna för denna inriktning inom forskningen är 1992 års Nobelpristagare i 

ekonomi, Gary S. Becker professor i ekonomi och sociologi vid University of Chicago. 

Becker beskriver rationalitetsprincipen och lagöverträdarens sätt att tänka i sin bok The 

Economic Approach to Human Behavior: 

 
”The approach taken here follows the economists usual analysis of choice and assumes that a 

person commits an offense if the expected utility to him exceeds the utility he could get by using 

his time and other resources at other activities. Some persons become ”criminals”, therefore, 

not because their basic motivations differs from that of other persons, but because their benefits 

and cost differ.(….) criminal behaviour becomes part of a much more general theory and does 

not require ad hoc concepts of differential association, anomie, and the like, nor does it assume 

perfect knowledge, lightening-fast calculation, or any of the other caricatures of economic 

theory”. (Becker, 1976, 46)  

 
Becker fortsätter sitt resonemang med att det finns ett rationellt samband mellan antalet brott 

som den kriminelle begår i relation till den sannolika upptäcktsrisken, lagföringen och 

bestraffningen, i kombination med andra variabler, som exempelvis den kriminelles 

eventuella inkomster genom andra legala eller illegala förehavanden, frekvensen av juridiska 

bestraffningar, och den personliga böjelsen att begå brottsliga handlingar. Detta kan 

framställas genom en matematisk formel: 

O = O (p, f, u).         
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O är antalet brott en individ begår under en viss tidsperiod, p är upptäcktsrisken per brott, f 

antalet påföljder per brott, och u samlingen av andra nämnda variabler som exempelvis andra 

legala eller illegala inkomster. Detta innebär att ifall det sker en ökning i antingen p eller f 

medför det en sänkning av det eventuella värdet som ett brott kan medföra. Antalet brott som 

en individ begår minskar troligtvis eftersom brottslingen riskerar att så att säga ”betala ett 

högre pris”. Eventuella ökningar eller reduceringar i p, f eller u förändrar alltså den upplevda 

nyttan, rädslan och påföljderna av ett brott. Alla dessa variabler varierar emellertid kraftigt 

mellan olika individer beroende på intelligens, ålder, utbildningsnivå, kriminella bakgrund, 

levnadsstandard, barnuppfostran etc. Huruvida brott lönar sig är även starkt påverkad av 

individens fallenhet att ta eller undvika risker vilket betyder att polisens effektivitet eller 

totalbeloppet som investeras i brottsbekämpning i många fall spelar en sekundär roll. Icke 

desto mindre visar det sig att samhällets sociala och ekonomiska förluster, tillföljd av 

brottsliga handlingar, minskar ifall det sker en ökning i p och f dvs. upptäcktsrisk och 

påföljder, i situationer där kriminella tenderar att föredra risktagande. Samhället och de 

brottsbekämpande myndigheterna kan därmed bidra med att skapa situationer där brott inte 

lönar sig (Becker, 1976, 47-49).  

 

Utifrån detta perspektiv kan man alltså reducera brottsligheten avsevärt genom att vidta olika 

typer av åtgärder som ökar svårigheterna och riskerna för olika tänkbara brott. Traditionella 

åtgärder utifrån denna teoribildning är som nämnts avskräckande straff, ökad upptäcktsrisk 

och andra offentliga eller privata åtgärder som minskar fördelarna som ett brott kan innebära. 

Ökade bestraffningar och längre fängelsestraff drabbar emellertid inte bara brottslingar utan 

även andra samhällsmedlemmar. Fängelsestraff, böter och ekonomiskt skadestånd kan ses 

som statliga intäkter men de flesta straff skadar även andra samhällsmedborgare. Längre 

fängelsestraff innebär ökade utgifter på vakter, övervakning, fängelsebyggnader, mat och logi 

etc. Detta skriver Becker i sin bok The Economic Approach to Human Behavior: 

 
Punishments affects not only offenders but also other members of the society. Aside from 

collection costs, fines paid by offenders are received as revenue by others. Most punishments, 

however, hurt other members as well as offenders: for example, imprisonment requires 

expenditures on guards, supervisory personnel, buildings, food etc. (Becker, 1976, 50). 

 

Rational choice-teorins slutsats är alltså att individer begår brott utifrån en avvägning av de 

fördelar och risker ett brott innebär. Statliga och privata insatser kan emellertid avskräcka och 
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minska fördelarna för brottslingar att begå brott. Det går dock inte att helt eliminera all 

brottslighet eftersom människors personliga läggning, premisser och livsbakgrund har stort 

inflytande över hur pass stora risker man är beredd att ta vid ett brott. Värdet och den 

personliga nyttan av ett brott är också högst varierande och subjektiv mellan individer. 

Därmed kommer brottslighet alltid att existera och förorsaka stora kostnader för samhället.       

 

Liksom alla samhällsvetenskapliga teorier så har även strainteorin och rational choice-teorin 

kritiserats för att vara ofullständiga i sina förklaringar av brottslighet. I nästa avsnitt kommer 

några av de teoretiska problem som är förknippade med strainteorin och rational choice-teorin 

att presenteras.       

 

2.3 Teoretiska problem 

Brottslighet som samhällsfenomen är ett svårstuderat fenomen. De flesta som begår brott som 

unga fastnar inte i kriminalitet som vuxna och ännu färre blir så kallade ”yrkeskriminella”. 

Det finns inget självklart svar på vem som blir kriminell. Däremot kan man urskilja en mängd 

riskfaktorer som ökar sannolikheten för att en person skall bli kriminell. Allvarliga 

beteendestörningar under barndomen och trasiga familjeförhållanden är två stora riskfaktorer. 

Ett bostadsområdes sociala och strukturella sammansättning kan till viss del öka risken för ett 

kriminellt beteende men det rör sig inte om några enkla orsakssamband. Socialt utsatta 

bostadsområden påverkar människor på olika sätt beroende på deras individuella 

förutsättningar och studier visar att för personer som redan uppvisar allvarliga 

beteendestörningar spelar bostadsområdets socioekonomiska struktur liten eller ingen roll.  

Dessutom är det bara en liten andel personer som lever under dessa förhållanden som blir 

kriminella. En annan mycket central och svårförklarat fenomen är varför så få flickor och 

kvinnor begår brott trots att de lever under minst lika svåra förhållanden jämfört med pojkar 

och män (Brottsförebyggande rådet, 2006, Internet 3)  

 

Kriminalitet är alltså ett svårstuderat och svårförklarat fenomen och därför har det utvecklats 

en rad teorier, bland annat strainteorin och rational choice-teorin, som söker mer generella 

förklaringar till varför vissa individer blir brottslingar. Strain och rational choice är 

användbara förklaringsmodeller i studier av brottslighet men liksom alla 

samhällsvetenskapliga teorier har de utsatts för omfattande kritik. Strainteorin lyckas inte 

förklara varför inte alla begår brott som borde känna strain. Teorin kan framförallt inte 

förklara varför t ex kvinnor inte begår brott i större utsträckning än män. Kvinnor utsätts med 
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all sannolikhet för mest strain eftersom de generellt tjänar mindre, utsätts för mer 

diskriminering och har mindre socioekonomisk status än män. Strain är dessutom en teori 

som är svår att falsifiera dvs. att mäta utifrån vetenskapliga metoder. Begreppet strain har en 

vid definition och effekterna av strain är baserat på individens subjektiva känsla av att han 

eller hon blir illa behandlad (Agnew, 1992, 74-76). 

 

Rational choice-teorin har också utstått kritik eftersom teorin har svårt att förklara hur 

samarbete mellan individer i grupper, föreningsliv andra former av kollektivt samarbete 

uppkommer och fungerar. Ifall individer alltid strävar efter personlig vinning i varje enskilt 

handlande så är det svårt att förklara varför människor handlar på ett sätt som gör att andra 

gynnas mer än sig själv. Detsamma gäller förekomsten av sociala normer där de flesta 

människor verkar acceptera och följa sådana sociala strukturer som uppenbarligen åsidosätter 

individens egna intressen (Scott, 2000, Internet 4). 

 

Denna studie avser emellertid inte att analysera och legitimera huruvida strainteorin eller 

rational choice-teorin är de bäst lämpade teorierna till att förklara brottslighet. Syftet med 

denna fallstudie är att undersöka om och på vilket sätt dessa två teorier kan anknytas till den 

svenska kriminalpolitiken, närmare bestämt moderaternas och socialdemokraternas 

kriminalpolitik. Det är teoriernas särpräglade och karakteristiska perspektiv som är av intresse 

vid analysen av partiernas kriminalpolitik. 

 

2.4 Operationalisering av teori  

Strainteorin och rational choice teorin kommer att användas vid analysen av partiernas 

kriminalpolitik. Som redan beskrivits är strainteorin en så kallad strukturalistisk teori som 

menar att brottslighet i första hand är en produkt av samhällets orättvisor medan rational 

choice-teorin är en mer individorienterad teori som analyserar brottslighet utifrån individens 

avvägning av vilka fördelar och nackdelar som ett brott kan medföra. Partiernas 

kriminalpolitik kommer att analyseras utifrån dessa teoretiska utgångspunkter. Beskriver 

moderaterna och socialdemokraterna brottslighet som en produkt av strukturella orättvisor 

eller är det i grunden ett resultat av individens personliga attityder och handlingar? Även 

partiernas mer praktiska brottsbekämpande politik kommer att anknytas till de båda teorierna. 

Beroende på vilket teoretiskt perspektiv som partierna förhåller sig till borde partiernas 

förespråka olika strategier i hur man bäst angriper brottsligheten. En rimlig hypotes är att 

partier som har närmare kopplingar till strainteorin borde kriminalpolitiken vara mer präglad 
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av socialpolitiska inslag, som exempelvis betydelsen att bedriva en omfattande välfärdspolitik 

för att minska samhällsklyftorna. Har däremot partierna närmare kopplingar till rational 

choice borde kriminalpolitiken vara mer inriktad på ökad upptäcktsrisk, längre straff och en 

allmänt intolerantare inställning mot brottslingar. Genom den valda teoretiska anknytningen 

hoppas jag kunna avgöra vilken av teorierna som bäst överensstämmer med respektive partis 

kriminalpolitik och ifall det går att se någon kriminalpolitisk förändring hos de båda partierna. 

I nästa avsnitt kommer partiernas officiella kriminalpolitik att sammanfattas och då skall det 

framgå på vilket sätt partierna förklarar brottslighet och vilka brottsbekämpande förslag och 

strategier man vill genomföra.     

 

3. VILKEN KRIMINALPOLITIK FÖRETRÄDER MODERATERNA OCH 

SOCIALDEMOKRATERNA?  
I detta kapitel skall partiernas praktiska kriminalpolitik redovisas och sammanfattas. 

Materialet om partierna kriminalpolitik hämtas nästan uteslutande från deras senaste 

partimotioner. Redovisningen av moderaternas kriminalpolitik är hämtat från de två 

partimotionerna Brottsbekämpning 2005/06:Ju410 och Lågtolerans mot brott – en ny syn på 

rättsväsendet 2004/05:Ju 352, båda undertecknade av Fredrik Reinfeldt. Redovisningen av 

socialdemokraternas kriminalpolitik är baserat på partimotionen Bekämpa den grova 

kriminaliteten och brottens orsaker 2008/09:Ju379, undertecknad av Mona Sahlin.  

 

Först ges en allmän redogörelse av hur partierna själva beskriver vad som anses symbolisera 

den egna kriminalpolitiken och synen på samhällsutvecklingen när det gäller brott och 

kriminalitet. Sedan redovisas de huvudsakliga förslag och åtgärder som respektive parti 

förespråkar för att bekämpa och förebygga brottsligheten i landet.   

 

3.1 Utgångspunkten för moderat kriminalpolitik 

I moderata samlingspartiets partimotion 2005/06:Ju410 Brottsbekämpning undertecknad av 

Fredrik Reinfeldt m.fl. redovisas den moderata synen på kriminalpolitiken och rättsväsendet. 

  

Enligt moderaterna präglas den moderata kriminalpolitiska ideologin av individens ansvars 

och utvecklingsförmåga framför de strukturella systemen i samhället. Statens uppgift är att 

upprätthålla lagar och regler över hela landet för att garantera alla människors lika frihet och 

utvecklingsmöjligheter. Kriminalpolitiken skall baseras på dessa grunder vilket innebär 

individens vilja och förmåga att leva ett hederligt liv med ansvar för sina handlingar. Ett 
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öppet och tolerant samhälle skapas och kvarstår ifall människorna ges frihet att utveckla sin 

specifika begåvning. Detta utgör moderaternas två grundläggande förhållningssätt gentemot 

rättsstaten: 

 
 

För det första: Att bekämpa brott får inte bli en ursäkt för att misstänkliggöra hederliga 

medborgare och inskränka deras frihet. För det andra: Att inte bekämpa brott innebär att 

frihetsinskränkningar för och förnedring av brottsoffer tolereras. (Partimotion 2005/06:Ju410, 

4 Internet 5) 

 

Moderaterna understryker att en människa aldrig är helt förlorad och därför är det viktigt att 

brottspreventiva insatser och rehabiliteringsprogram aldrig helt ska avbrytas. Människor är 

emellertid ansvariga för sitt eget liv och sina handlingar och skall därför ställas till svars för 

sina brottsliga gärningar. Att erkänna att människor har ett ansvar är att tillskriva dem ett 

människovärde. Därför är det kontraproduktivt för den kriminelle och orättfärdigt gentemot 

brottsoffren att överflytta ansvaret för brottsliga gärningar till samhället. Människors uppväxt 

kan aldrig helt försvara en människas kriminella handlingar. Moderaterna vill istället ta fasta 

på individens ansvarsförmåga och därigenom individens möjlighet till bot och bättring. 

Individens ansvar över sina egna handlingar uttrycks genom straffet i enlighet med svensk 

lagstiftning. Den som inte följer lagar och regler kan straffas genom att dennes frihet 

begränsas. Straff eller hot om straff syftar till att avhålla människor från olagliga gärningar 

och ändra på kriminella beteenden. I ett rättssamhälle måste brottsoffer och övriga 

samhällsmedlemmar skyddas från fortsatt brottslighet. Brottslighet ska aldrig tolereras därför 

att det raserar tryggheten och därmed förutsättningarna för människornas och samhällets 

utveckling. Förutom det mänskliga lidandet drabbas samhället av stora kostnader i form av 

skador på människor och egendom, arbetstid, anställningar och investeringar. Det är statens 

ansvar att sätta rättsliga gränser för hur människor får bete sig mot varandra. Staten fungerar 

som garanten för rättsamhället och därför måste staten fullgöra sin uppgift att lagar och regler 

efterlevs. Detta förutsätter ett resursstarkt och handlingskraftigt rättsväsende. Brottsligheten 

kommer att öka ifall upptäcktsrisken är låg och strafflagstiftningen inte framstår som 

avskräckande. Människor måste känna att lagstiftningen efterlevs och att straffen står i 

proportion till brotten för att upprätthålla rättsväsendets legitimitet. Den moderata synen på 

rättsstaten kan ses som ett kontrakt mellan medborgarna och staten. Medborgarna följer 

demokratiskt beslutade lagar och regler och betalar skatt till staten. I utbyte ansvarar staten för 
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medborgarnas rätt till frihet och trygghet och lagför den minoritet av individer som inte 

respekterar lagar och regler (Partimotion 2005/06:Ju410, 4-5). 

 

Enligt moderaterna känner sig många människor med god anledning oroade över dagens 

brottsutveckling i landet. Våldet brutaliseras allt mer och kryper ner i åldrarna. Vapen och 

droger är en del av gatubilden, inte bara i storstäderna. Genom medierna exponeras rädslan 

och otryggheten för brott även bland de människor som inte direkt blivit utsatta för brott. 

Bristerna inom svenskt rättsväsende är tydliga och liksom samhällets sociala skyddsnät i form 

av socialtjänst, sjukvård och psykiatri ökar risken för brottslighet och personliga tragedier. 

Konsekvenserna av ett rättsväsende på reträtt är allvarliga. Människor förlorar sin tilltro på att 

staten har förmågan att erbjuda ett tillfredsställande skydd mot brottslighet och otrygghet. 

Stora delar av befolkningen upplever att rätts- och polisväsendet inte är närvarande. Detta 

gäller kanske framförallt de människor som bor ute på landsbygden där nedläggningen av 

lokala polisstationer är speciellt förekommande. Denna brist på förtroende är som allvarligast 

när det gäller ungdomar. Ungdomar som växer upp i närhet av kriminella miljöer eller av 

annan anledning inte känner att rättsstaten finns till för dem löper särskilt stor risk att hamna i 

kriminalitet. Kriminalpolitiken måste få en ny och offensivare inriktning. Människors behov 

av rättstrygghet och brottbekämpandemyndigheters garanti av tillräckliga resurser ska vara en 

prioriterad politisk fråga. Dagens nya bild av kriminalitet och våld måste leda till en 

granskning av lagstiftningen och myndighetsstrukturer. Moderaterna vill reformera 

kriminalpolitiken genom sex övergripande strategier (Partimotion 2004/05:Ju352, 1 Internet 

6) 

 

• Rättsväsendet skall reagera tidigt och tydligt. Ju yngre en brottsling är desto viktigare är det att staten 
griper in. Adekvata insatser för unga kriminella måste utformas. 

• Straff skall vara effektiva och proportionella. Dagens straffsatser är i stort sett bra men måste tillåtas 
användas i större utsträckning. Återfall skall bestraffas hårdare än vad som sker i dag. 

• Den polisära närvaron skall öka i hela landet. Polisen skall ges verktyg och medel för att kunna 
förebygga och beivra brott. 

• Kriminalvården måste byggas ut och ges möjligheter att vårda, inte bara förvara. 

• Domstolsväsendet måste kunna möta utvecklingen, utan att tappa kvalitet. Domstolarna skall vara 
självständiga från staten. 

• Sveriges inre säkerhet måste skärpas. Dagens nya hotbilder måste tas på allvar. Detta gäller såväl 
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internationell brottslighet som olika autonoma grupperingars bristande respekt för öppenhet och 
demokrati. Polisens verktyg för att utreda brott måste förbättras och förtydligas. Angrepp på det öppna 
samhället får aldrig tillåtas. 

• Det internationella samarbetet mot våld och brott skall fortsätta utvecklas, med respekt för våra 

grundläggande fri- och rättigheter. (Partimotion, 2004/05:Ju352, 1) 

 

I detta kapitel har den moderata kriminalpolitiska ideologin och brottsbekämpningen 

sammanfattats. I nästa kapitel kommer huvuddragen i den socialdemokratiska 

kriminalpolitiken att presenteras. 

 

3.2 Utgångspunkten för Socialdemokratisk kriminalpolitik 

I den socialdemokratiska partimotionen 2008/09:Ju379 Bekämpa den grova brottsligheten 

och brottens orsaker undertecknad av Mona Sahlin skildras den övergripande 

socialdemokratiska kriminalpolitiken och synen på brottslighet.  

 
Socialdemokratisk politik bygger på värderingar om frihet, rättvisa och jämlikhet. Brottsligheten 

kränker dessa värden. Alla människor har en rätt att känna sig trygga i vardagen. Tryggheten mot 

brott innebär att inte behöva känna rädsla för att utsättas för övergrepp, att samhället reagerar 

snabbt och tydligt när brott inträffar och ger stöd och upprättelse till brottsoffer (Partimotion 

2008/09:Ju379, 9 Internet 7). 

 

I sin partimotion skriver socialdemokraterna att kriminalpolitiken får en allt större 

uppmärksamhet i medierna. Både förövare och brottsoffer exponeras hejdlöst vilken skapar en 

känsla av oro över att brottsligheten ständigt ökar och blir allt grövre. Sedan 1950-talet har 

den registrerade brottsligheten ökat med 600 procent, vilket man anser till största delen kan 

förklaras av ändrade statistiska rutiner, högre anmälningsbenägenhet och kriminalisering. 

Emellertid kan man inte bortse ifrån att den faktiska brottsligheten har ökat väsentligt, 

framförallt när det gäller brott som misshandel, rån, grova stölder och narkotikabrott. Den 

organiserade brottslighetens svarta ekonomi har internationaliserats och gynnats av 

globaliseringen på samma sätt som den legala ekonomin. Rättsväsendet har fått större resurser 

och nya teknologiska verktyg för att bekämpa brottsligheten men detta har också inneburit att 

skyddet av människors personliga integritet mot myndighetsutövning har debatterats 

(Partimotion 2008/09:Ju379, 9). 
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Den främsta kriminalpolitiska strategin enligt socialdemokraterna är att bedriva en rättvis och 

omfattande välfärdspolitik. 

 
Bristande integration, arbetslöshet, fattigdom och segregation är grogrund för kriminalitet. 

Nästan all brottslighet som finns i Sverige i dag har sin början i sådana förhållanden. På samma 

sätt är människor från dessa förhållanden oftare utsatta för övergrepp och brottslighet. Ökade 

ekonomiska och sociala klyftor mellan människor leder till ökad kriminalitet. Därför är den 

socialdemokratiska välfärdsmodellen grundläggande för att hålla nere brottsligheten 

(Partimotion 2008/09:Ju379, 10) 

 

Socialdemokraterna betonar att det brottsförebyggande arbetet måste ske på samtliga 

samhällsnivåer för att vara framgångsrikt. Den nationella politiken, närings- och 

föreningslivet, det lokala samhället likväl som individen måste sträva efter att minska 

segregationen som visas i form av arbetslöshet, fattigdom och bristande integration. Det är 

framförallt de människor som lever i utsatta samhällsmiljöer som exponeras för brott och 

riskerar att påverkas av en kriminell livsstil. Genom segregering delas människor upp i 

socioekonomiska kategorier exempelvis utifrån yrke, boende och utbildningsmöjligheter. 

Dessa skillnader skapar utanförskap, främlingsfientlighet och frustration. Socialdemokraterna 

skriver att de vill prioritera arbetet för ökad integration mellan samhällsgrupper och påstår att 

detta är den största skillnaden mellan socialdemokratisk och moderat kriminalpolitik. 

  
Vi måste bryta denna utveckling genom att arbeta för ökad integration på samtliga områden. 

Detta synsätt är den största skillnaden mellan oss och Moderaterna. Moderaterna ser inte till 

brottens orsaker, utan menar att brottsligheten framför allt minskas med hårdare tag och längre 

straff. Men det finns inga exempel på att enbart ett strängare straffsystem skulle minska 

brottsligheten. (Partimotion 2008/09:Ju379, 10) 

 

Socialdemokraterna skriver att det civila samhället en betydelsefull roll för att det 

brottsförebyggande arbetet skall bli framgångsrikt. Det är det lokala samhället som är närmast 

brottsligheten och det är där som man bäst känner till problemen och kan finna lösningar. Det 

är viktigt att många myndigheter och samhällssektorer är delaktiga i det brottsförebyggande 

arbetet. Detta gäller såväl för skolan och det lokala närings- och föreningslivet som för 

polisen och socialtjänsten. Lokala brottsförebyggande råd är en viktig del i den 

brottspreventiva verksamheten. Genom dessa lokala råd skapas bättre möjligheter att påverka 

den fysiska närmiljön och införa ett brottspreventivt tänkande inom stads- och 
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samhällsplaneringen. Socialdemokraternas kriminalpolitiska program består i huvudsak av 

fem övergripande strategier. 

 

• Tidiga och tydliga insatser mot ungdomar som uppvisar asocialitet och kriminalitet. 

Tidiga hjälpinsatser är en av de mest betydelsefulla åtgärderna ur brottspreventiv 

synvinkel. Varje kommun bör utveckla metoder för att så tidigt som möjligt identifiera 

de barn som har sociala problem så att insatser kan sättas in, samt att utveckla mer och 

bättre utvärderingsinstrument (Partimotion 2008/09:Ju379, 13 och 15) 

• Det måste till fler och mer synliga poliser. Polisen är en av huvudaktörerna i det 

brottsförebyggande arbetet. Polisen måste vara lokalt förankrad och vara mer synlig i 

de särskilt brottsfrekventa bostadsområdena, samt utveckla sin kompetens när det 

gäller ungdomsbrottslighet och brottsförebyggande (Partimotion 2008/09:Ju379, 13) 

• Rättsväsendet måste få ökade resurser och effektivare verktyg i kampen mot den 

organiserade brottsligheten. De brottsbekämpande myndigheterna måste reformeras i 

takt med den växande brottsligheten och den moderna tekniska utvecklingen. Dagens 

polisorganisation av 21 länspolismyndigheter allt för fristående från varandra för att 

möta dagens brottsliga utveckling. En förändring av polisorganisationen måste till för 

att effektivisera administrationen och en ny nationell polisresurs (ett svenskt FBI) med 

inriktning mot den grova organiserade brottsligheten bör skapas. Denna nya 

polisstyrka ska ha en tydlig operativ förmåga vad gäller underrättelse- och 

utredningsverksamhet (Partimotion 2008/09:Ju379, 20-22). 

• Kriminalvården måste få större resurser vad gäller missbruksvård i syfte att minska 

återfallsfrekvensen. Kriminalvården måste få ett mer individualiserat 

behandlingssystem där den intagnes agerande i fängelset skall kunna generera 

belöningar och förmåner, likväl som repressalier får de som missköter sig 

(Partimotion 2008/09:Ju379, 37-38).  

• Det europeiska polis- och åklagarsamarbetet ska fortsätta att fördjupas genom 

myndigheterna Europol (polis) och Eurojust (åklagare) (Partimotion 2008/09:Ju379, 

24). 

 

I detta kapitel har moderaternas och socialdemokraternas kriminalpolitik sammanfattats 

utifrån partiernas partimotioner. I nästa avsnitt kommer partiernas kriminalpolitik att 

analyseras och där skall framgå vilka ideologiska och brottsbekämpande skillnader och 

likheter det finns mellan partiernas kriminalpolitik.      
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4. Skillnader och likheter mellan moderat och socialdemokratisk 

kriminalpolitik 

I detta avsnitt presenteras en jämförande analys av moderaternas och socialdemokraternas 

kriminalpolitik. I metodavsnittet angavs det att studiens metodologiska tillvägagångssätt 

genomförs utifrån en tematisk och tolkande analys. Inledningsvis presenteras vilka 

genomgående teman som går att urskilja utifrån partiernas beskrivning av brottsutvecklingen i 

landet. Därefter sammanfattas huvuddragen av partiernas kriminalpolitiska ideologi och de 

brottsbekämpande åtgärder som partierna vill driva igenom. Detta kommer därefter att 

anknytas till strainteorin och rational choice-teorin.  

 

4.1 Tre centrala teman i partiernas redogörelse av brottsutvecklingen 

Det råder stor enighet mellan de båda partierna när det gäller beskrivningen av dagens 

brottsutveckling i landet. Det går att urskilja tre centrala teman i deras beskrivning. 

  

1. Det första genomgående temat är att båda partierna menar att brottsligheten utvecklas 

till ett allt allvarligare samhällsproblem där bland annat den organiserade 

brottsligheten breder ut sig och att det grova våldet kryper ner i åldrarna.  

2. Det andra temat är ett svagt och ofta frånvarande rättsväsende med en växande 

förtroendekris från medborgarnas sida.  

3. Det tredje temat är att det krävs krafttag inom rättsväsendet med större ekonomiska 

resurser och ett tätare myndighetssamarbete.  

 

Utifrån denna studie av moderat och socialdemokratisk kriminalpolitik går det dock att finna 

vissa generella profilskillnader mellan partiernas kriminalpolitiska ideologi. Det finns en 

relativt skarp kontrast mellan moderaterna och socialdemokraterna i hur de i sina 

partimotioner uppfattar och förklarar brottslighetens orsaker.    

 

4.2 Moderaterna 

I inledningen till moderaternas två partimotioner presenteras den moderata kriminalpolitiska 

ideologin. Där betonas framförallt individens personliga ansvar för sina handlingar och sitt 
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eget liv. Individen beskrivs som en aktör vars personlighet och laglydighet främst skapas 

utifrån det individuella valet. Detta skriver moderaterna uttryckligen i sin partimotion 

Brottsbekämpning 2005/06:Ju410 vilket kan exemplifieras genom två citat: 

 
”Moderaterna sätter människan före systemen. Vår utgångspunkt är att lita på människors 
förmåga och vilja att leva ett självständigt liv med ansvar för sina handlingar” 

 
”Varje människa är dock ytterst ansvarig för sina handlingar och skall ställas till svars för 
begångna lagöverträdelser” 

 
Ett annat utmärkande drag för den moderata kriminalpolitiken är en relativt stor fokusering på 

brottsoffrets rättigheter. Detta åskådliggörs genom att skildra brottslingen som en självständig 

individ som begår brottsliga gärningar utifrån eget val. Individens ansvar uttrycks genom 

straffet som ska fungera som avskräckande och om möjligt förbättrande samt att det skyddar 

samhället från brottslingen. Moderaterna har även en relativt positiv inställning till straffet 

som påföljd. Detta kan bland annat urskiljas genom två citat: 

 
”Att inte bekämpa brott innebär att frihetsinskränkningar för och förnedring av brottsoffer 
tolereras”  

 
”Att flytta ansvaret för illgärningar från den som begår dem är kontraproduktivt och arrogant, 
både mot brottslingen och mot brottsoffret. Alltför ofta skylls felaktiga handlingar på en persons 
uppväxt. Vi vill i stället ta fasta på individens ansvar och därigenom också individens möjligheter 
till bot och bättring” 

 
De konkreta brottsbekämpande åtgärder som moderaterna vill genomföra inriktar sig mot de 

mer praktiskt brottsbekämpande åtgärderna. Åtgärderna syftar framförallt till att förstärka och 

modernisera den polisiära organisationen. Moderaterna lovar bland annat att utöka antalet 

poliser och utnyttja den nya teknologins möjligheter vid polisutredningar. Moderaterna vill 

även se tidigare och tydligare insatser när det gäller framförallt unga brottslingar och att de 

högre straffskalorna skall kunna utnyttjas större utsträckning än idag. Kriminalvården skall bli 

mer individualiserad där belöningar och repressalier baseras utifrån internernas vilja och 

bemötande.   

 

4.3 Socialdemokraterna 

Socialdemokraternas kriminalpolitiska ideologi har en starkare betoning på samhällets 

brottsförebyggande interventioner. Brottslighet beskrivs till stor del som ett socialpolitiskt 

problem snarare än ett kriminalpolitiskt. Socialdemokraterna betonar att brottslighet som 

fenomen främst står att finna i dagens samhällstrukturer som upprätthålls genom de 

ekonomiska och sociala orättvisor som uppstår i samhället. I princip menar 
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socialdemokraterna att det är dessa orättvisor som gjort människor till brottslingar och att en 

hårdför och straffbaserad kriminalpolitik föga hjälper dessa människor. Den främsta 

brottsbekämpande strategin är istället att upprätthålla en rättvis välfärdspolitik som minskar 

samhällsklyftorna. Det lokala civilsamhället anses vara en central del i det brottsförebyggande 

arbetet. Socialdemokraterna framhåller tydligt i sin partimotion Bekämpa den grova 

kriminaliteten och brottens orsaker 2008/09:Ju379 att:  

 
”Ökade ekonomiska och sociala klyftor mellan människor leder till ökad kriminalitet. Därför är 
den socialdemokratiska välfärdsmodellen grundläggande för att hålla nere brottsligheten” 

 
”I det brottsförebyggande arbetet spelar den lokala nivån en stor roll. Det är där man bäst känner 
till problemen och kan finna lösningar. Grundläggande för arbetet är att alla delar av samhället 
samarbetar, såväl enskilda som folkrörelser, skola, näringsliv, socialtjänst och polis behövs” 

 

Förutom att minska de sociala och ekonomiska klyftorna genom en rättvis välfärdspolitik vill 

socialdemokraterna satsa på de brottsbekämpande myndigheterna. Socialdemokraterna vill 

fortsätta arbetet med att utbilda fler poliser och modernisera polisorganisationen och utnyttja 

nya tekniska hjälpmedel vid brottsutredningar. Samhället måste ingripa med tidigare 

hjälpinsatser framförallt när det gäller ungdomsbrottslingar. Kriminalvården ska utveckla det 

individualiserade behandlingssystemet där den intagnes agerande i fängelset skall kunna 

generera belöningar och förmåner, likväl som repressalier får de som missköter sig. 

 

4.4 Kriminalpolitisk analys och problematisering  

När man studerar den moderata och socialdemokratiska kriminalpolitiken finner man vissa 

skillnader i de politiska profilerna som har en anknytning till partiernas ideologiska ursprung. 

Dessa kan tydligt relateras till de kriminologiska teorierna. Emellertid finns det stora likheter 

mellan partierna när det gäller den mer praktiskt inriktade brottsbekämpningen.  

 

Båda partierna anser att brottsutvecklingen är mycket bekymmersam och vill därför driva 

igenom stora satsningar på rättsväsendet och de brottsbekämpande myndigheterna. Båda 

partierna vill öka antalet poliser och utnyttja den nya brottsbekämpande teknologin som i 

många fall kan betyda inskränkningar i människors personliga integritet. Båda partierna vill 

reformera polisorganisationen. Den nuvarande polisorganisationen med 21 polismyndigheter 

anses vara för isolerade och myndighetsgränserna utgör barriärer för ett effektivt samarbete 

mellan polismyndigheterna. Moderaterna vill centralisera polisorganisationen till en 

myndighet med ett antal polisområden samt skapa en mindre men skarpare ledningsfunktion. 

Socialdemokraterna vill gå ännu längre. De vill skapa en ny nationell polisresurs, ett så kallat 
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svenskt FBI, med egna resurser och operativ förmåga som enbart skall inrikta sig mot den 

organiserade brottsligheten. Detta har den borgerliga regeringen nu delvis genomfört. 

Regeringen har beslutat att genomföra en ”nationell kraftsamling” mot den grova 

organiserade brottsligheten. Rikspolisstyrelsen skall i nära samarbete med 

Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, 

Skatteverket, Tullverket samt Åklagarmyndigheten tillsätta regionala underrättelsecentrum 

och aktionsgrupper. 200 poliser kommer att ingå i dessa aktionsgrupper som enbart skall ägna 

sig åt organiserad brottslighet (Internet 8).  

 

Det råder också enighet mellan moderaterna och socialdemokraterna om att det behövs 

tidigare och tydligare ingripanden mot framförallt ungdomar som uppvisar avvikande 

beteende eller som redan hamnat i kriminalitet. Detta är ett debattområde inom den 

kriminologiska forskningen där det råder delade meningar huruvida tidiga ingripanden med 

eventuellt hårdare påföljder är verkningsfullt mot ungdomar. Vissa forskare menar att tidigare 

och mer ingripande åtgärder mot ungdomar förstärker den unges självbild av att vara en 

avvikare eller ungdomsbrottsling. Andra anser att tidiga ingripanden är det enda sättet att 

mildra och hjälpa barn som riskerar att hamna i kriminalitet (Sarnecki, 1981, 227-261).  

Det finns också en samstämmighet i att kriminalvårdens behandlingsprogram bör bli mer 

individbaserat, samt att behandlingen skall baseras utifrån den intagnes egna beteenden. Ett 

gott uppförande skall generera i förmåner medan ovilja kan betyda repressalier.  

 

I nästa avsnitt skall partiernas kriminalpolitik kopplas samman med de två kriminologiska 

teorierna.  

 

4.5 Partiernas förhållande till de kriminologiska teorierna 

I detta avsnitt skall den teoretiska analysen presenteras. Inledningsvis ställdes frågan hur 

moderaternas och socialdemokraternas kriminalpolitik förhåller sig till de kriminologiska 

teoriernas förklaringar till brottslighetens orsaker. De två teorierna som ska anknytas till de 

båda partierna är strainteorin och rational choice-teorin som representerar två 

huvudinriktningar inom den kriminologiska forskningen.   

 

Strainteorin förklarar brottslighetens orsaker främst utifrån samhällstrukturen. Det är 

samhällsidealens fokusering på ekonomisk och social framgång som är den främsta orsaken 

till kriminalitet. Människor som inte förmår att uppfylla dessa förväntningar på legal väg 
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utsätts för strain vilket är en stor riskfaktor för kriminalitet. Individer förhåller sig olika mot 

strain och de flesta reagerar inte med brottsliga gärningar. Det finns emellertid individer som 

inte anses besitta de förutsättningar som behövs för ett ur samhällets synvinkel framgångsrikt 

liv. Dessa individer känner heller inte att de kan skaffa sig dessa förutsättningar utifrån egen 

förmåga på legal väg. Dessa individer utvecklar avvikande beteende och hamnar ofta 

kriminella miljöer. Det är alltså samhällsstrukturen med dess ekonomiska och sociala 

orättvisor som i första hand är orsaken till brottslighet.  

 

Av det som presenterats utifrån den socialdemokratiska kriminalpolitiken så finns det nära 

kopplingar till strainteorins förklaringar av brottsligt beteende. Socialdemokraterna beskriver, 

liksom strainteorin, att brottslighet är en produkt av samhällsstrukturen som bästa motverkas 

genom en ekonomisk och social omfördelningspolitik där alla i samhället får ta del av 

samhällets vinster. Socialdemokraterna såväl som strainteorin betraktar brottslingen som ett i 

första hand offer för det samhällssystem som vi lever i idag. Därför är en kriminalpolitik som 

premierar hårdare tag och längre straff som påföljd vid brott inte den bästa kriminalpolitiska 

strategin.  

 

Moderaterna delar inte detta perspektiv när det gäller brottslighet.  Moderaterna har en tydlig 

koppling till rational choice-teorin. Moderaterna har sitt ursprung från den konservativa och 

liberala ideologin på människan som en fristående och rationell individ. Människans frihet 

och obundenhet är något som förekommer frekvent i den moderata kriminalpolitiken. Alla 

människors rätt till frihet och jämlikhet är visserligen ingen större konfliktfråga mellan vare 

sig politiska ideologier eller riksdagspartier idag. Konfliktdimensionen ligger istället i hur de 

ekonomiska och politiska skillnaderna tillföljd av människors olika förmåga och 

förutsättningar skall accepteras eller inte. Den konservativa människosynen menar att dessa 

ekonomiska och sociala olikheter inte är orättvisa i sig så länge alla människor ges lika fria 

och jämlika möjligheter att utveckla sin begåvning utifrån de livsvillkor de för tillfället 

befinner sig i (Larsson, 2006, 46-47). Moderaterna delar detta perspektiv på människan och 

ser därmed inte de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan människor som en orättvisa så 

länge de baseras på fria och jämlika förhållanden. Moderaterna menar generellt att 

samhällsmiljön inverkar på en persons livsmöjligheter med inte personens livsval. Att 

människor begår brott enbart på grund av ekonomiska och sociala förhållanden är inte den 

främsta orsaken till kriminellt beteende. Moderaternas syn på brottsligheten följer den 

konservativa idétraditionen att människor begår brottsliga handlingar utifrån ett individuellt 
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val som baseras på rationella överväganden. Moderaterna har således en stark koppling till 

rational choice-teorin som menar att människor begår brott genom individuellt handlande 

utifrån en avvägning av de fördelar och nackdelar som brottet innebär. I enlighet med rational 

choice-teorin förespråkar moderaterna ett mer offensivt och avskräckande rättsväsende med 

tidigare ingripanden och större polisiära resurser och befogenheter.      

 

Det finns följaktligen tendenser till att de ideologiska skiljelinjerna mellan moderat och 

socialdemokratisk kriminalpolitik minskar. Båda partierna företräder en offensivare 

kriminalpolitik med ökade resurser till den mer praktiskt inriktade brottsbekämpningen och 

mindre till mjukare brottspreventiva insatser såsom vård och behandling. Detta antyder att 

rational choice-perspektivet blir ett alltmer frekvent inslag i kriminalpolitiken. Teorier som 

strainteorin som baseras på en mjukare syn på brottslingen får mindre utrymme i dagens 

kriminalpolitik. Framförallt den tyngre belastade brottslingen ses inte som ett offer av 

samhällets orättvisor utan betraktas som en individ som begår brott baserat på eget val för 

egen vinnings skull.  

 

Detta är en utveckling som stöds av ett flertal kriminologiska forskare. Henrik Tham, 

professor vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, skriver:  

 
”Synen på lagöverträdaren har också tydligt förändrats när välfärdsstatens ideologi ersatts med 
marknadens – från ”offer för samhället” till kalkylerande aktör som begår brott för snöd vinnings 
skull. Behandlingstanken får stryka på foten för allmänprevention och straffvärde. Brott ska inte 
löna sig och gärningsmannen ska få vad han förtjänar liksom marknaden omedelbart slår till mot 
den som inte sköter sig, förespeglar nolltoleransen att felhandlingar får en snabb reaktion och 
därmed korrigeras” (Tham, 1999, 108) 

 

Detta citat leder in till ämnet för nästa avsnitt där en historisk redogörelse av den svenska 

kriminalpolitiken skall framföras. 

 

4.6 Kriminalpolitikens utveckling från 1960-talet fram till idag   

Det finns alltså visst fog för att påstå att den ideologiska skiljelinjen mellan moderat och 

socialdemokratisk kriminalpolitik blir allt tunnare. Vad som skapat denna kriminalpolitiska 

utveckling har inte undersökts i denna studie. En bild av detta skall emellertid presenteras 

utifrån två framstående forskare som analyserat den historiska utvecklingen av den svenska 

kriminalpolitiken. 
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F.D. hovrättslagmannen Erland Aspelin och kriminologiprofessor Henrik Tham har analyserat 

den kriminalpolitiska utvecklingen i Sverige. Ifall man får tro Erland Aspelins och Henrik 

Thams analys av svensk kriminalpolitik är det framförallt socialdemokratin som ändrat sin 

kriminalpolitiska hållning under de senaste decennierna.  

 

Erland Aspelin skriver i en artikel i brottsförebyggande rådets tidskrift Apropå att den 

socialdemokratiska kriminalpolitiken under 1960- och tidigt 70-tal präglades av den så 

kallade behandlingsideologin som premierade vård och rehabilitering för fångarna och som 

gick långt till att tillgodose fångarnas rättigheter och behov. Under 1970-talet begicks 

emellertid en rad uppmärksammade brott som upprörde allmänheten och vände opinionen 

mot den liberala fångpolitiken. En brottskommission tillsattes för att utvärdera och bekämpa 

brottsligheten och återställa den allmänna ordningen. Under 1980-talet präglades den 

socialdemokratiska kriminalpolitiken av ett välfärdsideal där insatser inom socialvård, 

sjukvård, arbetsvård och skolan skulle medföra att medborgarna överhuvudtaget inte skulle 

reflekterar över att begå kriminella gärningar. Välfärdspolitiken innebar emellertid ingen 

minskning av brottsnivån utan antalet anmälda brott fortsatte att öka. Successivt har detta fört 

med sig en ideologisk attitydförändring i kriminalpolitiken. Brottets straffvärde ska styra 

påföljdsvalet istället för brottslingens upplevda behandlingsbehov (Aspelin, 1999, Internet 9). 

 

Henrik Tham skriver i antologin 8 reflektioner om kriminalpolitik - Lag och ordning som 

vänsterprojekt? att den socialdemokratiska kriminalpolitikens förändring sedan 1960-talet har 

sin grund i vissa samhällsförändringar. Kriminalpolitiken är idag starkt politiserad och är en 

effektivt arena för att kritisera och inhämta politiska poäng genom att visa handlingskraft mot 

den allmänna brotts- och normupplösningen. Juridiken används alltmer till att forma 

samhällsmoralen och visa avståndstaganden mot avvikande beteenden. Exempelvis 

narkotikamarknadens explosion har minskat toleransen gentemot missbrukarna.      

Under 1980-talet utvecklades i brittisk kriminologi termen Left realism som är ett perspektiv 

som lyfter fram de lägre samhällsklassernas brottslighet och som har mycket gemensamt med 

det socialdemokratiska skötsamhetsidealet. Perspektivet betonar exempelvis kvinnors rädsla 

för brott, vardagsbrottslighetens reella problem och att brott måste förebyggas med hjälp av 

lokalsamhället. Den hårdare kriminalpolitiken anses även höra samman med den globala 

marknadsekonomin. Marknaden har höjt levnadsstandarden för många samhällsgrupper men 

har även inneburit stora inkomstskillnader mellan samhällsklasserna. Ökade ekonomiska och 

sociala klyftor i kombination med ekonomiska kriser bidrar knappast till en humanare och 
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liberalare syn på brottslingar och avvikare. Under sådana omständigheter ökar sannolikheten 

att fler sympatiserar med en hårdare kriminalpolitik och ett straffande rättssystem. Detta anses 

framförallt gälla vänsterns och socialdemokratins väljarbas eftersom dessa tenderar att tillhöra 

de lägre samhällklasserna som oftast är mest utsatta för ekonomiska tillbakagångar.  

Även rent ideologiskt anses marknadsekonomin medföra en förändring i människosynen. 

Marknaden grundas utifrån en individualistisk tankemodell med krav på handlingskraft, flit 

och disciplin som förstärker synen på brottslingen som en självständig aktör med personligt 

ansvar över sina handlingar (Tham, 1999, 100-114 Internet 10).   

 

5. Analys av och reflektioner om den kriminalpolitiska utvecklingen  

Huruvida Erland Aspelin eller Henrik Tham har rätt i sin historiska beskrivning av den 

svenska kriminalpolitiken är inget jag direkt kan uttala mig om eftersom jag inte själv har 

genomfört någon historisk granskning av partiernas partimotioner från 1960- och 1970-talen. 

Anledningen till att jag refererat till Aspelins och Thams resonemang är att det stödjer min 

studies påstående att moderat och socialdemokratisk kriminalpolitik nu ligger relativt nära 

varandra. Detta är en utveckling som överensstämmer med många politiska bedömares 

påståenden att moderaternas och socialdemokraternas politik närmare sig varandra även inom 

andra politikområden. Moderaterna har genomfört en partipolitisk ”makeover” sedan det 

katastrofala riksdagsvalet 2002. Inför riksdagsvalet 2006 lanserade Moderaterna en ny politik 

och närmade sig i många politiska frågor den partpolitiska mittfåran. Moderaterna började 

marknadsföra sig som de ”nya moderaterna” och Sveriges nya ”arbetarparti”. Moderaterna 

lanserade en ny politik med större inslag av en traditionell välfärdspolitik. Jobbpolitiken och 

en allmänt större fokusering på skola och vård på bekostnad av mindre kraftfulla 

skattesänkningar satte sin prägel på partiet. Även socialdemokratin anses ha gjort en högergir 

med en mer marknadsorienterad politik i takt med globaliseringen av ekonomin.  

 

5.1 Slutsatser 

Slutsatserna av denna studie är att det finns vissa ideologiska profilskillnader mellan partierna 

i vilka huvudorsakerna är bakom brottsligheten men att partiernas mer konkreta 

brottsbekämpande politik uppvisar stora likheter. Båda partierna vill föra en offensivare och 

handlingskraftigare kriminalpolitik med tidigare och tydligare ingripanden mot framförallt 

unga brottslingar. Toleransen gentemot brottslingar blir allt mindre i takt med att brottslingar 

framställs som självständiga individer som begår brott utifrån det egna valet. Denna hållning 

stämmer väl överens med rational choice-teorins förklaringar av brottslighet. Trenden inom 
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svensk kriminalpolitik är att sådana perspektiv som rational choice får ett allt större inflytande 

över svensk kriminalpolitik.
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6. Sammanfattning 

I Sverige har det under senare tid uppstått en het debatt om att den grova organiserade 

brottsligheten blir ett allt allvarligare samhällsproblem och att rättsväsendet inte förmår möta 

den nya brottsliga utvecklingen. Detta har skapat en oro och rädsla bland allmänheten som lätt 

leder till ökade krav på ”lag och ordning”. När medborgarna kräver kraftfullare insatser mot 

brottsligheten är det i slutändan till landets politiker som kraven riktas. De politiska partierna 

måste föra en för medborgarna legitim och förtroendefull kriminalpolitik för att bevara 

förtroendet till rättsväsendet och samhällssystemet. Över de partipolitiska gränserna råder det 

dock olika uppfattningar om vilka orsakerna är bakom kriminalitet och vad som är en effektiv 

kriminalpolitik. Detta utgör huvudtemat för denna studie, vars syfte är att analysera de 

grundläggande skillnaderna och likheterna mellan socialdemokratisk och moderat 

kriminalpolitik och hur dessa två partier förhåller sig till vissa allmänna teorier inom den 

kriminologiska forskningen, nämligen strainteorin och rational choice-teorin. 

 

Det framgår i denna studie att det finns vissa ideologiska skillnader mellan partierna vad 

gäller förklaringen till brottslighetens orsaker. Socialdemokraterna kriminalpolitiska ideologi 

företräder en hållning som menar att det är samhällets strukturella ekonomiska och sociala 

orättvisor som skapar kriminalitet. Socialdemokraternas förklaring av brottslighet har 

följaktligen starkare kopplingar till strainteorin som menar att människor främst begår brott 

när de drabbas av samhällets ekonomiska och sociala orättvisor. Moderaternas 

kriminalpolitiska ideologi företräder ett annat perspektiv som menar att brottslighet är ett i 

grunden resultat av individuellt val. Samhället påverkar en individs livsmöjligheter men inte 

individens livsval. Moderaterna har därmed straka kopplingar till rational choice-teorin som 

menar att individen begår brott utifrån en avvägning av vilka fördelar som ett brott genererar 

och vilka svårigheter och risker som brottet för med sig.   

 

Intressanta iakttagelser är emellertid att båda partiernas mer konkreta brottsbekämpande 

politik liknar varandra i många avseenden. Båda partierna förespråkar en offensivare 

kriminalpolitik med en så kallad ”nolltolerans” mot brott. Moderaterna och 

socialdemokraterna vill genomföra en storsatsning i kampen mot brottsligheten. De 

brottsbekämpande myndigheterna skall tilldelas större resurser med utökade befogenheter i 

det brottsbekämpande arbetet. Båda partierna vill se tidigare och tydligare ingripanden mot 

speciellt unga brottslingar och kriminalvården skall baseras på ett mer individualiserat 
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behandlingssystem där internens uppförande och straffvärde skall avgöra behovet av vård.    

Detta visar att den kriminalpolitiska skiljelinjen mellan de båda partierna minskar och att 

svensk kriminalpolitik går mot en allt offensivare och hårdare brottsbekämpning. Denna 

utveckling följer samhällsutvecklingen där ett ökat individualiseringsideal i kombination med 

temporära eller permanenta ekonomiska tillbakagångar minskar toleransen gentemot 

brottslingar och ökar sympatierna för en mer hårdför kriminalpolitik.  
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