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Abstract 

This paper has the purpose to more closely study why the political parties in the Swedish 

Riksdag are more likely to increase punishment penalties for criminals in Sweden when there 

is research which has concluded that harder and tougher crime sentences does not necessarily 

mean a decrease of the crime rate in society. The focus is to study the three biggest political 

parties in the Riksdag and specifically study their ideas when it comes to crime and 

punishment. This paper is using an idea analytical method together with several theoretical 

perspectives as retributivism, rehabilitation, incapacitation and deterrence which works as 

ideal types to understand their ideas more closely both descriptively and theoretically. This 

paper concludes that the three biggest parties in the Riksdag have some differences and 

similarities in their criminal policies. These parties have different views of crime, criminals 

and punishment which we could see when applying the different theories of punishment. This 

paper discusses more closely in a theoretical manner why these parties are still striving to 

apply harder punishment for criminals in Sweden. 

Key words: Retributivism, Deterrence theory, Rehabilitation theory, Incapacitation, Crime 

and punishment, Criminal policies 
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Inledning  

Brottslighet och straff är ett ämne som har på senare tider fått en större uppmärksamhet från 

allmänheten men även från de politiska partierna i Sveriges Riksdag. Detta eftersom att 

samhället har upplevt ett antal olika våldsincidenter såsom kravaller, dödsskjutningar och 

terroristattacker. Dessa händelser har gjort att brottslighet nu är en av väljarnas viktigaste 

politiska frågor. Lag och ordning var även före dessa incidenter (mer specifikt 

terroristattentatet) en utav väljarnas viktigaste frågor vilket man finner att fokus på 

brottslighet har ökat hos alliansväljarna, de rödgröna väljarna och även hos de som röstar på 

Sverigedemokraterna (Jakobson 2017). Riksdagspartiernas löfte var inför det tidigare valet 

(2014) att skärpa straffen för allt från förtal till mord där samtliga partier var för skärpta straff 

(Olsson 2014). Experter var vid denna tidpunkt väldigt kritiska till denna utveckling vilket de 

ansåg att spärra in människor är ineffektivt och föråldrat. Forskare argumenterar för att denna 

utveckling enbart leder till ett mer ojämlikt samhälle med allt fler räddare invånare (Ibid.). 

Frågan kring att skärpa straffen var inte enbart alliansens målsättning men även partier som 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställde sig bakom vissa förslag om att skärpa straffen för att få 

bukt med brottslighet (Olsson 2014). Experter och forskare ser en tydlig utveckling över tid 

och sedan 1965 finner man en allt mer utvidgning av straffrätten, mer kriminaliseringar, vidga 

definitioner och mer skärpta straff för brottslingar (Ibid.). Riksdagspartierna anses vara mer 

inriktade på straffskärpningar än på andra tänkbara åtgärder som kan användas för att hantera 

brottsligheten. Argumenten kring att skärpta straff skulle leda till ett avskräckande tror inte 

experter fungerar (Ibid.). Dessutom ifrågasätts motiveringen till att skärpa straffen när aktörer 

väljer att utgå ifrån att argumentera för samhällets mer strängare syn på brottslighet (Selin & 

Granath 2014, 70–71). Kritiker menar att problemet ligger i att de flesta saknar djupare 

kunskaper kring straffskalor och det spelar ingen roll hur strängt lagstiftningen ser på olika 

brott de flesta kommer sannolikt alltid vara positivt inställda mot frågan om hårdare straff 

(Ibid.).  

Problemformulering 

Forskning visar att hårdare och mer skärpta straff inte nödvändigtvis leder till en effektivare 

hantering av brottslighet eller att detta minskar kriminaliteten som präglar olika samhällen 

(Olsson 2014). Experter menar att man måste kunna visa på en effektivitet och att enbart låsa 

in människor anses vara något föråldrat. De menar att strängare och hårdare straff är enbart en 

valslogan som gång på gång används till frågan om hur man ska minska brottsligheten i 

samhället (Ibid.). Man finner forskare och experter kritisera hanteringen av brottslighet och 
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man ser dessutom att forskningen visar att mer skärpta straff inte nödvändigtvis leder till att få 

bukt med brottsligheten som präglar samhället. Trots detta finner man att riksdagspartierna 

argumenterar för mer skärpta straff vilket utgör en gåta som gör det teoretiskt intressant att 

närmare studera för att kunna erhålla en bättre förståelse kring dessa typer av problem när det 

gäller brottslighet och bestraffning. Detta aktualiserar dessutom att mer ingående studera 

partiernas kriminalpolitiska idéer och ståndpunkter. Riksdagen är det högsta lagstiftande 

organet vilket även gör det relevant att närmare studera just de partier som utgör de ansvariga 

aktörerna när det gäller att framställa nya lagförslag. 

Effekterna av att tillämpa en politisk ineffektiv hantering av brottslighet kan leda till ett 

minskat förtroende till de politiska partierna eller de institutioner som inkluderas inom 

rättsväsendet. Dessa olika aspekter gör även denna fråga statsvetenskapligt relevant och 

politiskt intressant i den bemärkelsen. Vidare kunskaper kring hur partier i Riksdagen ser på 

brottslighet och bestraffning och vad dessa har för idéer fyller dessutom en viktig funktion till 

framtida studier inom det kriminalpolitiska området. Förhoppningsvis kommer en närmare 

undersökning av riksdagspartiers kriminalpolitiska idéer tillsammans med olika 

straffteoretiska perspektiv öka vår förståelse kring denna gåta om varför de politiska partierna 

i Riksdagen fortsätter att förespråka hårdare straff när forskningen visar på att detta inte 

nödvändigtvis är effektivt.  

Syfte- och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att genomföra en systematisk analys av de tre största 

Riksdagspartiernas kriminalpolitiska idéer inom brottslighet och bestraffning. Detta för att 

studera deras kriminalpolitiska ståndpunkter och hur dessa ser på brottslighet, brottslingar och 

bestraffning. Fokus riktas på deras idéer för att närmare förstå varför dessa riksdagspartier går 

mot skärpta straff och hur detta återspeglas i partiernas grundläggande berättigande av 

bestraffning och deras förklaringar till brottslighet. Detta inkluderar att närmare studera hur 

partierna tänker kring dessa frågor och vad för eventuella likheter och skillnader de har inom 

deras kriminalpolitiska ståndpunkter/idéer. Har de största riksdagspartierna samma syn på 

brottslighet och bestraffning eller är detta något som eventuellt skiljer dem åt?  

- Hur ser de största riksdagspartiernas kriminalpolitiska idéer ut när det gäller 

brottslighet och bestraffning? 

- Hur förhåller sig dessa idéer till olika straffteoretiska perspektiv inom brottslighet och 

bestraffning? 
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Avgränsningar 

Eftersom att syftet är att närmare studera de tre största Riksdagspartierna kommer denna 

undersökning att avgränsas till att enbart inkludera Socialdemokraterna, Moderaterna och 

Sverigedemokraterna. Motiveringen är främst för att dessa tre är i dagsläget de största 

partierna i Riksdagen (Delling 2016). Dessa tre partier har flest antal mandat av alla de 

politiska partierna i Riksdagen vilket gör att dessa även erhåller flest antal riksdagsledamöter 

(Ibid.). En annan motivering till att främst inkludera Socialdemokraterna och Moderaterna är 

för att dessa dessutom är etablerade partier i Riksdagen som innehar en stor påverkan på hur 

den svenska politiken förs inom ett flertal olika områden vilket inkluderar kriminalpolitiken. 

En annan motivering till att inkludera Sverigedemokraterna är för att dessa prioriterar 

politiska frågor vilket berör trygghet, lag och ordning. Dessa tre partiet är dessutom de mest 

framträdande när det gäller aktuella frågor inom brott och straff vilket motiverar tillsammans 

med de andra aspekterna att enbart avgränsa sig till att närmare studera deras 

kriminalpolitiska ståndpunkter/idéer.  

Tidigare forskning 

Dessa teman vilket kommer att närmare presenteras är studier som har behandlat synen på 

brottslighet och bestraffning, det kriminalpolitiska fältet, straffrättssystem och berättigande av 

bestraffning. Motiveringen till att inkludera dessa teman/studier är främst för att de behandlar 

relevanta delar till undersökningens syfte och dess problemformulering när det gäller specifikt 

kriminalpolitik, hårdare straff och synen på brottslighet, bestraffning och brottslingen. De 

tidigare studierna problematiserar dessa aspekter närmare och man finner att de olika 

forskarna berör straffteoretiska perspektiv vilket undersökningen dessutom kommer att 

behandla. Denna undersökning riktar nu ett djupare fokus mer på enskilda politiska 

riksdagspartier för att se hur politiska aktörer som i detta fall Socialdemokraterna, 

Moderaterna och Sverigedemokraterna ställer sig kring dessa typer av teman/frågor. Man 

finner tidigare få omfattande studier vilket innehåller ett djupare fokus på specifika politiska 

partier som exempelvis de partier vilket behandlas i denna undersökning när det gäller 

brottslighet och bestraffning. 

Forskning kring synen på brottslighet, brottslingen och straff 

När det gäller ämnet brottslighet och bestraffning finns det ett tema som rör synen på 

brottslighet, brottslingen och straff vilket här förekommer ett flertal olika studier som har 

behandlat dessa aspekter närmare. En studie utförd av Robert Andersson studerar närmare de 
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subjektskapande praktiker som förekommer inom kriminalpolitiken i Sverige (Andersson 

2007, 107–108). Syftet var att studera återanvändningen och omvandlingen av 

kategoriseringen av det brottsliga subjektet. Denna kategorisering grundar sig i att 

brottslingen delas upp i tre underkategorier vilket är den obotlige, den reformerbare och den 

som behöver skarpt tillrättavisas (Ibid.). Tanken hos författaren är att synliggöra att det är 

samma grundläggande kategoriseringsperspektiv som kvarstår än idag vilket formar det 

kriminalpolitiska tänkandet (Andersson 2007, 108).  

Andersson argumenterar för att det brottsförebyggande arbetet har flera ideologiska och 

politiska skillnader om hur det preventiva arbetet ska bedrivas och vad som anses vara 

genomförbart (Andersson 2007, 110). De olika brottspreventiva trenderna har grundat sig 

kring olika föreställningar om människans- och samhällets natur vilket har präglats utav olika 

värden/målsättningar (Ibid.). Detta ligger också i de olika föreställningarna kring vad för 

samhälle man eftersträvar och även fokus kring orsakerna till brottsligheten. Dessa olika 

brottspreventiva strategier vilket förekommer inom den svenska kriminalpolitiken har olika 

framtidsperspektiv och skiljer sig i deras synsätt kring samhället, brottslighet och lagbrytaren 

(Ibid.). Under 1970-talet blev det brottspreventiva tänkandet dominerat av ett syfte till att 

förändra strukturer. Denna tankefigur efterfrågade sökandet efter brottslighetens orsaker där 

åtgärderna bestod i att förändra samhällets ekonomiska/sociala strukturer och inte till att 

förändra själva individen (Ibid.). 

Slutet av 1970-talet präglades utav ett paradigmskifte vilket kallades för behandlingstankens 

fall (Andersson 2007, 110–111). Själva idén byggde på föreställningen om att 

avvikande/brottsligt beteende skulle åtgärdas genom former av vård eller förebyggande 

insatser. Denna idé blev kraftigt ifrågasatt och kritiska forskare menade att dessa åtgärder var 

verkningslösa (Ibid.). När behandlingstanken föll rasade även hela fundamentet vilket det 

svenska kriminalpolitiska tänkandet grundat sig kring under hela 1900-talet. Fokus på 

orsakerna till brottslighet flyttades från individen med dess bristande egenskaper till ett mer 

fokus på de samhälleliga bristerna i form av ekonomiska och sociala ojämlikheter (Ibid.). 

Slutet av 1980-talet inträffade det en gradvis övergång till mer övervakning och en mer social 

kontroll (Andersson 2007, 111). Åtgärder riktades mer på ökade kontrollinsatser med ett syfte 

till att reglera beteendet hos enskilda grupper och individer för att främja den sociala 

ordningen i samhället. Detta fokus kvarstår än idag i dagens svenska kriminalpolitiska 

tänkande (Ibid.).  
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Slutsatsen vilket Andersson konstaterar är att de subjekt som förekommer inom dagens 

svenska kriminalpolitik är motsägelsefulla där de existerar många konkurrerande tankefigurer 

(Andersson 2007, 132–133). Fokus ligger mer på de moraliska aspekterna inom 

kriminalpolitiken och viljan till att moraliskt fostra den ansvarfulla medborgaren men även 

brottslingen (Ibid.). Numera handlar det mer om att skydda den laglydiga medborgaren från 

det hot som brottslingen utgör. Synen inom dagens kriminalpolitik är mer baserad på att den 

moraliska och ansvarsfulle medborgaren förtjänar att skyddas från brottslighet (Ibid.). 

En annan författare som har närmare behandlat temat kring synen på brottslighet, brottslingen 

och straff är Mattias Hagberg vilket har i sin bok skrivit ett reportage om brott, straff och 

trygghet (Hagberg 2006, 10). Han undersöker brottslighetens former och den samtida synen 

på brottslighet/brottslingen hos allmänheten men även inom den kriminalpolitiska arenan. 

Författaren är specifikt intresserad över dessa frågor och är själv övertygad om att de senaste 

årens syn på kriminalpolitik och brottslighet måste problematiseras (Ibid.). Hagberg 

argumenterar här och säger att risken finns att vi skapar ett intolerant samhälle vilket enbart 

underblåser konflikter mellan människor med olika förutsättningar, möjligheter och 

bakgrunder (Ibid.). Enligt författaren finns det en ny mentalitet vilket man finner i olika typer 

av artiklar (ledare, reportage och krönikor) när det gäller brottsligheten i Sverige (Hagberg 

2006, 16–17).  

Det är omöjligt idag enligt Hagberg att diskutera brottslighet utan att tala om medier där de 

flesta människor i Sverige får sina bilder av brottslingar och brottslighet via tv, radio och 

tidningar (Hagberg 2006, 17–18). Detta gör dessa uppmålade bilderna väldigt inflytelserika 

där medierna är den aktör vilket sätter ramen för vårt sätt att se på brott. Medierna lägger mer 

utrymme idag på brottslighet än någonsin tidigare (Ibid.). Detta argumenterar författaren är 

väldigt problematiskt vilket finner när han går igenom tidningar från 1950, -60 och -70 talet 

en tydlig radikal förändring av synen på brottslighet under senaste decenniet (Hagberg 2006, 

18). Enligt Hagberg uppfattades samhället vara i en utveckling vilket innehöll en framtidstro 

och en välfärdstillväxt som skulle minska brottsligheten. Samhället ansågs vara en stor 

familjegemenskap där de problematiska personer inte än hade hittat sin plats i ”folkhemmet” 

men som ändå tillhörde samhället (Ibid.). Brottsligheten ansågs vara något osvenskt och 

främmande där många inte brydde sig om detta. Under 1970-talet ser författaren att medierna 

skildrade ett klassamhälle där brottslighetens orsaker var en del utav samhällets orättvisor 

(Ibid.).  
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Hagberg poängterar att problemet inte låg hos brottslingarna utan det var samhället som 

formade dessa till att bli kriminella (Hagberg 2006, 18–19). Bakom varje brottsling fanns ett 

socialt sammanhang med omständigheter vilket tvingat individen i en destruktiv bana. Dagens 

syn konstaterar Hagberg är något helt annorlunda vilket här beskriver medierna ett 

våldsamhälle där framtidstron är utplånad och där dessa brottslingar istället framställs som 

onda (Ibid.). Synen här är att brottslingen är ett hot och inte ett offer vilket brottsligheten är 

något individuellt. Brottslighetens orsaker kommer inifrån och varje enskild person står 

ansvarig för sina handlingar (Ibid.). Denna syn av att individen själv ansvarar för sina 

brottsliga handlingar kan omsättas i mycket inhumana politiska åtgärder säger författaren 

(Hagberg 2006, 20–21). Dagens kriminalpolitik har förändrats från grunden vilket Hagberg 

sammanfattar och säger att allt fler handlingar och beteenden kriminaliseras, straffen skärps 

och rättsväsendets befogenheter utvidgas kontinuerligt (Hagberg 2006, 34). Detta blir allt 

tydligare när man närmare studerar den svenska narkotikapolitiken, politikernas och 

domstolarnas syn på straff och polisens sätt att arbeta (Ibid.).  

Ett flertal forskare har på senare tid konstaterat att kriminalpolitiken är ett område vilket det är 

lätt att påvisa politisk handlingskraft (Hagberg 2006, 42). Detta har i sin tur gjort att alltfler 

politiker lockas i en tid då folkvaldas handlingsutrymme ständigt krymper (Ibid.). Hagberg 

konstaterar att debatten om brott och straff håller på att spåra ur där politisk populism och 

känslor håller på att konkurrera ut fakta och nyans över hela den politiska arenan (Hagberg 

2006, 155). De flesta politiska aktörer talar om behovet av hårdare tag för att hantera 

brottslighet men Jerzy Sarnecki som är professor i kriminologi hade under 2005 försökt 

integrera fakta inom denna debatt vilket han bemötes med förakt och oförstånd (Ibid.). Enligt 

Sarnecki förmedlar medierna en falsk bild av den faktiska brottsligheten och landets ledande 

politiker utnyttjar denna bild för att erhålla politiska poäng (Ibid.). Hagberg konstaterar i sina 

slutsatser att aktörer inom den svenska kriminalpolitiska arenan bör lyssna på dessa som 

besitter kunskap inom ämnet (Hagberg 2006, 163–164). Han frågar sig om nyckeln till en 

fungerande kriminalpolitik finns hos andra grupper än de som normalt för debatten vilket 

dagens svenska kriminalpolitik är på väg in i en farlig bana som kräver åtgärder för att detta 

ska stoppas (Ibid.).  

En annan studie vilket har behandlat temat kring synen på brott och straff har utförts av 

Kristina Jerre och Henrik Tham vilket är två forskare som har i en forskningsrapport närmare 

studerat svenskarnas syn på straff (Jerre & Tham 2010, 1–2). Den kriminalpolitiska debatten 

lyfter alltmer det allmänna rättsmedvetandet och de förändringar som förekommer inom 
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strafflagstiftningen berättigas genom hänvisandet till vad svenska folket tycker (Ibid.). Dessa 

två forskare problematiserar det faktum att vad folkviljan verkligen säger om brott och straff 

inte är särskilt klart. Dessa fokuserar närmare på det allmänna rättsmedvetandet genom ett 

representativt urval i Sverige med enkätfrågor, fokusgrupper och intervjuer (Ibid.). Författarna 

konstaterar att de politiska kraven vilket ligger till grund för skärpa straffen inte har ett stöd i 

allmänhetens informerade och konkreta rättsuppfattning. De tycker att frågan om det 

allmänna rättsmedvetandet och människors uppfattning om vad som är en lämplig straffnivå 

bör problematiseras (Ibid.). 

Studien utgår ifrån sådana brottstyper som varit centrala inom den kriminalpolitiska- och 

offentliga debatten (Jerre & Tham 2010, 67–68). Inom den politiska debatten läggs det press 

på att domstolsväsendet ska döma hårdare och sedan 1990-talet har det förekommit en politisk 

kritik riktat mot domarna för att dessa varit i den nedre delen av straffskalan (Jerre & Tham 

2010, 69). De krav som ställs av de politiska partierna har varit att straffen bör ligga vid 

mitten av straffskalan (Ibid.).  

Forskarna problematiserar även frågan kring varför politiker kräver hårdare straff vilket de 

gör det med hänvisning till folket (Jerre & Tham 2010, 72). De argumenterar för att de 

politiska partierna prioriterar frågan om brott och straff men där det verkar mindre angeläget 

för allmänheten (Ibid.). De politiska partierna ökar det politiska användandet av straffrätten 

för att demonstrera centrala värden istället för att verkligen rikta in sig på vad som exakt gör 

att brottsligheten minskar vilket enligt forskarna istället leder till högre straff (Ibid.). 

Slutsatsen dessa forskare erhåller är att en succesiv straffrättsliga inriktning inom dagens 

kriminalpolitik med kraven på strängare straff inte har något tydligt stöd hos allmänheten 

vilket det allmänna rättsmedvetandet inte kräver hårdare straff utan snarare lägre med mer 

inriktning på återanpassning (Jerre & Tham 2010, 72–73). De avslutar med att säga att det 

allmänna rättsmedvetandet och människors uppfattning om vad som är en lämplig straffnivå 

bör vidare problematiseras (Jerre & Tham 2010, 73). 

Forskning inom det kriminalpolitiska fältet 

Ett annat tema inom ämnet brottslighet och bestraffning är den kriminalpolitiska aspekten 

vilket här förekommer ett flertal olika studier som har närmare studerat det kriminalpolitiska 

temat fast i olika former. Hanns von Hofer är en forskare vilket har studerat brott och straff 

inom de skandinaviska länderna och har närmare fokuserat på de kriminalpolitiska trenderna 

som förekommit i de tidigare åren (von Hofer 2003, 188). von Hofer argumenterar för att det 
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främst varit tre brottsgrupper vilket är vålds- och sexualbrott, narkotikabrott och delar av 

miljö- och ekobrottsligheten som har varit förgrunden inom det kriminalpolitiska intresset i de 

tidigare åren (Ibid.). Författaren menar att det handlade mer under 70- och 1980-talet om 

systematiska avkriminaliseringar men där det nu mer talas om uppkriminaliseringar i den 

svenska kriminalpolitiska debatten (Ibid.). von Hofer menar att brottsoffrens ställningar och 

rättigheter har alltmer utvecklats i den kriminalpolitiska debatten (von Hofer 2003, 189). 

Författaren konstaterar att de kriminalpolitiska aktörerna har blivit fler under de senare åren 

(von Hofer 2003, 189). Tidigare utformades kriminalpolitiken av justitiedepartementet i 

samspel med andra olika experter där man såg kriminalpolitiken vara utanför dagspolitiken. 

Han menar att det var först under 60- och 1970-talet man såg den första instansen av 

politisering genom inrättandet av klientrörelser och mediernas växande engagemang (Ibid.). 

Under 1980-talet började det etableras alltfler nya aktörer med intresseorganisationer och 

även de borgerliga partiernas engagemang. Medierna började dessutom markera i större 

utsträckning ett eget intresse i frågorna om brott och straff (Ibid.). Det var 

justitiedepartementet som tidigare balanserade medborgerliga- och myndigheternas intressen 

när det gäller hanteringen av brottslighet men där vi idag ser samma process blivit mer 

komplicerad (Ibid.). Ett tvåpartsförhållande har blivit ett flerpartsförhållande med skiftande 

intressen från oppositionella politiska partier, myndigheter, intresseorganisationer och media. 

Eftersom att de kriminalpolitiska frågorna lyfts upp till den högsta politiska nivån tenderar 

lösningsmodeller vilket förväntas få positiv inställning av väljarna att prioriteras (Ibid.). 

En annan forskare som har behandlat det kriminalpolitiska temat är Walter Miller som har 

under 1970-talet studerat hur ideologi påverkat olika kriminalpolitiska kontexter vilket 

politiska partier och aktörer arbetar under och hur detta påverkade deras sätt att se på 

brottslighet (Miller 1973, 141). Miller hade under denna tidpunkt (1970-talet) utgått ifrån den 

kriminalpolitiska kontexten som förekommit i USA men argumenterar för att dessa drag finns 

hos alla olika typer av sociala ordningar (Ibid.). Enligt Miller är kriminellt beteende, sättet 

man ser på brottslighet och metoderna för att hantera detta viktiga komponenter inom alla 

typer av sociala samhällen. Därav påverkar sättet man föreställer, uppfattar eller ser på 

brottslighet och brottslingen hela den kriminalpolitiska kontexten (Ibid.). Miller fokuserade 

närmare på hur politiska ideologier påverkar/influerar den kriminalpolitiska kontexten vilket 

han konstaterade att ideologier med dess konsekvenser har en kraftfull inverkan med en hög 

påverkningsgrad på de policys och procedurer som politiska aktörer utformar för att hantera 

brottslighet (Miller 1973, 142).  
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Miller menade på att dessa ideologier och deras påverkan arbetade (under 1970-talet) inom 

dolda förhållanden (Miller 1973, 142). Dessa ideologier menar han är den dolda agendan 

inom den kriminalpolitiska kontexten och sättet man ser på brottslighet (Ibid.). Miller menar 

att de politiska aktörer som arbetar inom olika kriminalpolitiska kontexter är föremål för de 

olika ideologiska antaganden som existerar (Miller 1973, 151). Dessa antaganden handlar om 

brottslighetens natur och vilka metoder man anser vara effektiva för att hantera detta. Dessa 

genomträngande ideologiska antagandena är underförstådda och var enligt Miller outforskade 

under 1970-talet (Ibid.). I sina slutsatser konstaterade Miller att ideologier påverkar sättet man 

ser på brottslighet, brottslingen och de kriminalpolitiska kontexterna vilket dessa förekommer 

i (Miller 1973, 153–154). För att komma åt den dolda agendan vilket dessa ideologier arbetar 

under bör man enligt honom etablera ett större fokus på exakt hur ideologier påverkar 

politiska aktörer. På detta sätt kan man synliggöra deras påverkan och därefter komma åt 

dessa (Ibid.).  

En annan studie vilket även denna inom ramen av det kriminalpolitiska temat har bedrivits 

utav författarna Andrews och Bonta vilket har närmare studerat olika tillvägagångsätt som 

förekommer inom det brottspreventiva arbetet inom ramen av den kriminalpolitiska kontexten 

(Andrews & Bonta 2010, 40). De argumenterar för att brottsförebyggande insatser som 

ignorerar, exkluderar eller besitter okunskaper kring de psykologiska aspekterna av det 

mänskliga beteendet har en större sannolikhet till att uppnå en ineffektiv hantering av 

brottslighet (Ibid.). De menar på att de psykologiska aspekterna som finns inom det mänskliga 

beteendet bör beaktas närmare när man pratar om brottslighet och bestraffning (Ibid.). 

Andrews och Bonta argumenterar för att politiska aktörer inom den kriminalpolitiska 

kontexten bör fokusera mer på en expandering av behandlingsprogrammen och justera 

kriminalpolitiska policys vilket de anser är ett mycket bättre alternativ till att hantera 

brottslighet än att enbart straffa lagbrytare (Ibid.). 

Enligt dessa finns det evidens som tyder på att införandet av högre straffskalor med mer 

skärpta straff har varit väldigt misslyckande (Andrews & Bonta 2010, 41–42). Detta gör det 

istället svårare för lagbrytare att komma tillbaka till samhället vilket dessutom anses vara 

ineffektivt (Ibid.). Författarna menar på att man bör sträva efter att uppnå proportionerligt 

straffande i enlighet med det brott man utfört. Men dessa konstaterar att detta i praktiken 

skiftar kraftigt och är något väldigt svårt att uppnå effektivt (Ibid.). De menar på att konceptet 

kring att avskräcka lagbrytare från att begå brottslighet istället ledde till alltmer tuffare tag 

och mer skärpta straff inom kriminalpolitiska åtgärder (Andrews & Bonta 2010, 48–49). 
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Författarna menar på att det finns evidens som visar på att rehabiliteringskonceptet är mycket 

mer effektivt när det kommer till att hantera brottslighet (Andrews & Bonta 2010, 48–49). De 

anser att en skärpt lagstiftning inte är effektiv och de menar att rehabilitera lagbrytare är en 

mycket effektivare åtgärd när det gäller att hantera brottslighet (Ibid.). 

Forskning inom övriga teman av brottslighet och bestraffning 

En annan aspekt inom ämnet brottslighet och bestraffning berör temat kring 

straffrättssystemet vilket Göran Duus-Otterström närmare har studerat vad för 

koncept/principer statens straffrättssystem bör utgå ifrån när det gäller att hantera brottslighet 

i samhället (Duus-Otterström 2007, 327). Författaren undersöker även vad för mål och 

värderingar straffrättssystemet ska grunda sig kring vilket han argumenterar för att om statens 

straffande i samhället ska rättfärdigas krävs det ett sätt att behandla lagbrytare och ge dessa 

det straff de förtjänar (Ibid.). Han argumenterar och säger att den retributiva principen att ge 

lagbrytarna det straff de förtjänar är mer effektivare än att enbart avskräcka eller rehabilitera 

lagbrytare när det gäller hanteringen av brottslighet i samhället (Ibid.). Duus-Otterström 

konstaterar i sin undersökning att en stat vilket hanterar lagbrytare på detta sätt gör det mer 

effektivare att upprätthålla rättvisa vilket i sin tur exkluderar straffandet av oskyldiga och 

håller inne riskfyllda individer som utgör skada för samhället (Duus-Otterström 2007, 327–

328). 

Det politiska budskapet staten synliggör då enligt författaren är skulden för de brottsliga 

handlingar vilket lagbrytaren har begått (Duus-Otterström 2007, 328). Detta budskap handlar 

om att se lagbrytaren som en individ vilket begår egna val och inte någon som begår 

brottslighet främst för att man kommer från dåliga sociala förhållanden, har dåliga gener eller 

lider av mentala problem (Ibid.). Detta är det symboliska budskapet politiska aktörer uttrycker 

när man utgår ifrån retributiva principer när man utformar kriminalpolitiska åtgärder (Ibid.). 

Författaren säger dock att ett straffrättssystem vilket utgår ifrån retributiva principer är mindre 

effektiva när det gäller reduceringen av brottslighet men han menar på att det institutionella- 

och symboliska budskapet är viktigare vilket man bör sträva efter att sprida i samhället (Duus-

Otterström 2007, 338). Duus-Otterström ämnar framföra det faktum att man inte kan 

diskutera frågor kring brottslighet och straff utan att först reflektera kring vad för typ av 

samhälle politiska aktörer vill förespråka (Duus-Otterström 2007, 340).  

Straffandet behöver analyseras inte enbart inom termerna av vad som anses moraliskt lämpligt 

att göra gentemot lagbrytare utan även inom termerna av vad som ger staten en politisk 
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legitimitet till att kunna bestraffa lagbrytare i samhället (Duus-Otterström 2007, 340). Det han 

menar är att politiska aktörer behöver beakta det faktum att majoriteten av brottsligheten i 

samhället begås oftast av utsatta människor i de lägre samhällsskikten (Duus-Otterström 

2007, 341). Detta är något de politiska aktörerna vilket utformar kriminalpolitiska åtgärder 

bör ta hänsyn till när de straffar lagbrytare och vill skärpa lagstiftningen. Man bör se de 

orättvisor som förekommer i samhället innan man försöker rättfärdiga straffandet av de 

människor som är mest utsatta (Ibid.). Det författaren konstaterar i sin undersökning när 

Duus-Otterström jämfört olika principer/teoretiska inriktningar är att man bör utgå ifrån att 

straffa lagbrytaren i proportion till vad personen förtjänar och denna princip bör utgöra basen 

för hela det politiska straffrättssystemet (Duus-Otterström 2007, 352). 

En annan aspekt inom ämnet brottslighet och bestraffning berör temat om berättigandet av 

bestraffning och Guyora Binder är en forskare vilket har problematiserat brott och straff 

närmare genom att föra en djupare teoretisk diskussion kring just detta tema. Författaren 

argumenterar för att den samtida litteraturen kring straff behandlar dess rättfärdighet som en 

moralisk fråga vilket anses vara problematiskt (Binder 2002, 321). Teorier kring straff 

innehåller moraliska element och problemet att rättfärdiga straff utgöra en nyckelfråga inom 

debatten mellan utilitarismen och retributivismen vilket är två av de vanligaste teoretiska 

inriktningarna inom brott och straff (Ibid.). Binder säger att bestraffning inte är ett beteende 

utan argumenterar för att detta är en institution vilket involverar skapandet av normer, en 

auktoritär process för att generera dessa normer och beslutandet av att ge sanktioner (Ibid.). 

Straffandet av lagbrytare handlar inte enbart om att straffa dessa för deras brottsliga 

handlingar utan ska även innehålla en institutionell auktoritet. Bestraffning ska hävda rättvisa 

och främja skyldigheten till att straffa brottsliga handlingar (Ibid). Författaren argumenterar 

och säger att bestraffning inte ska ses som en isolerad handling utförd av enskilda aktörer utan 

bör anses vara en del utav ett större politiskt system (Ibid.). 

Författaren argumenterar för att fokus bör riktas på institutionerna och deras hantering av 

brottslingar (Binder 2002, 321–322). Man bör se straff vara en politisk institution vilket rör 

den politiska kontexten och inte enbart fokusera på de moraliska aspekterna (Binder 2002, 

333). Binder argumenterar för att utilitarismen och retributivismen ger oss betydelsefulla 

verktyg för att närmare studera brott och straff i en politisk kontext (Ibid.). De flesta 

straffrättsliga teorierna ser bestraffning vara en moralisk fråga vilket gör det svårt att applicera 

i en politisk kontext (Binder 2002, 366). Brott och straff har organiserats till att utgöra en 

debatt mellan utilitarismen och retributivismen vilket båda bedömer bestraffning av 
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brottslighet som en del av politiska institutioner istället för att se dessa som moraliska 

handlingar (Binder 2002, 371). Fokus riktas på att säkerställa genom lagstiftning en sfär av 

frihet åt medborgaren, en frihet från offentliga och privata ingripanden vilket även kräver att 

detta ska vara demokratiskt legitimt (Ibid.). Författarens ambitioner är att få debatten om brott 

och straff mer produktiv genom att omvärdera detta till att utgöra en politisk debatt om 

institutioners roll istället för en moralisk debatt kring hanteringen av brottslingar (Ibid.). 

Metod 

Undersökningens fokus är att närmare studera hur de största riksdagspartierna argumenterar 

och vad dessa har för kriminalpolitiska idéer när det gäller brottslighet och bestraffning. 

Dessa idéer kan hjälpa oss att närmare förstå partiernas drivkrafter, deras ståndpunkter och de 

motsättningar vilket eventuellt finns dessa emellan. Detta gör det lämpligt att använda den 

idéanalytiska metoden för att närmare komma åt dessa argument och idéer. Politiska idéer och 

argument formuleras inom olika riksdagsdebatter, partiprogram och olika former av texter 

(Beckman 2005, 9). Dessa förekommer överallt inom diskussioner vilket exempelvis handlar 

om vad regeringen eller politiska partier bör göra och inte göra eller varför lagar bör 

avskaffas, stiftas eller ändras. Det pågår en strid mellan olika politiska föreställningar och 

idéer vilket även formar människors övertygelser, strävan och sympatier (Ibid.). Denna 

bakgrund gör det lämpligt att analysera de politiska budskap och idéer som framförs vilket 

den idéanalytiska metoden hjälper oss att närmare studera politiska texter och uttalanden på 

ett mer systematiskt sätt (Ibid.) Idéanalytiska metoden avser helt enkelt att vetenskapligt 

studera politiska budskap och idéer (Beckman 2005, 11–12). Dessa politiska budskap och 

idéer betraktas inom denna metod som en samling argument vilket kan föras av olika aktörer 

(Ibid.). 

Den idéanalytiska metoden användas för olika syften där det exempelvis kan vara att förklara, 

beskriva eller ta ställning till ett material vilket avsikten då är att beskriva/tolka innebörden av 

de politiska idéerna man studerar i materialet (Beckman 2005, 14). Denna metodologi 

innehåller flera olika former och den aktörscentrerade formen är mer lämplig att använda i 

denna undersökning (Beckman 2005, 17–18). En aktörscentrerad idéanalys har ett fokus på att 

studera de aktörer som exempelvis politiska partier, politiker eller myndigheter vilket framför 

särskilda ståndpunkter, idéer eller ideologier. Fokus riktas på dessa aktörers politiska 

argumentation och idéer som man kan välja att enbart presentera (Ibid.). Idéanalysen ger 

möjligheter till att klargöra för vilka argument, påståenden eller föreställningar i ett 

textmaterial som närmare studeras (Beckman 2005, 19–20). 
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Fördelarna med att använda sig utav en idéanalytisk metod är det faktum att man kan 

närmare studera politiska aktörers ståndpunkter, budskap, argument och idéer. Metoden har 

dessutom den fördelen att den är effektiv att applicera på textdokument vilket gör det möjligt 

att eventuellt kunna konstatera vad det är för argument/idéer som ligger till grund för hur 

exempelvis politiska partier diskuterar eller väljer att se på viktiga samhällsfrågor som i detta 

fall brottslighet och bestraffning. Nackdelarna med den idéanalytiska metoden är om den 

verkligen är tillräckligt djup att applicera för att kunna synliggöra politiska aktörers 

ideologier, idéer och argument. Man kan argumentera för att metoden anses vara deskriptiv i 

den bemärkelsen och om det verkligen är tillräckligt att enbart studera hur politiska aktörer 

argumenterar i textdokument för att konstatera/synliggöra deras grundläggande idéer och 

ståndpunkter (Beckman 2005, 13). Dessa aspekter bör man beakta när man väljer att applicera 

en idéanalytisk metod som närmare angriper textdokument. 

Den stora utmaningen är att inte göra metoden för deskriptiv vilket då missar argument eller 

underliggande faktorer som är nödvändiga att beakta när det gäller att förklara/konstatera 

politiska aktörers idéer. Man kan exempelvis använda sig utav teoretiska redskap vilket kan 

vägleda en när man applicerar en idéanalys och att utgå ifrån teorier ger möjligheter till att 

djupare förstå olika idéer istället för att enbart presentera dem. De teoretiska verktygen kan 

hjälpa en att förstå vad man exakt bör söka efter vilket dessutom gör idéanalysen effektivare 

och mer användbar. Genom att försöka integrera teoretiska redskap tillsammans med 

idéanalysen gör det att risken minskar för att metoden blir för deskriptiv vilket dessutom 

minskar risken för att eventuellt missa argument eller underliggande faktorer som är av 

betydelse.  

Analysverktyg 

Den idéanalytiska metodologin tillhandahåller tre olika typer av analysverktyg när det gäller 

att närmare angripa sitt material vilket utgörs av begreppsanalys, argumentationsanalys och 

innehållsanalys (Beckman 2005, 30–31). Inom denna undersökning är det lämpligt att 

använda argumentationstekniken (Beckman 2005, 38). Detta kommer att appliceras för att 

besvara den första frågeställningen vilket kommer att utgöra den deskriptiva delen av 

analysen. Argumentationstekniken används som ett verktyg för att systematiskt beskriva de 

argument vilket förekommer inom debatter eller andra diskussioner som behandlar ett särskilt 

ämne (Ibid.). Avsikten är att granska argumentationen och hur de olika argumenten i 

exempelvis debatter förhåller sig till varandra vilket tekniken används för att beskriva de 

argument som förs av politiska aktörer (Ibid.). Politiska budskap och idéer innehåller olika 
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argument som består utav flera påståenden vilket syftar till att ge stöd för aktörernas 

uppfattningar som dessa presenterar eller försvarar. Detta gör det relevant att närmare 

granska/studera de argument som anförs (Ibid.).  

Det första steget kommer att rent systematiskt bli att redogöra för partiernas och deras 

representanters argument och idéer vilket presenteras i materialet. Redskapen inom 

argumentationstekniken är utgångspunkten i att man har en samling texter vilket innehåller 

aktörer som uttrycker olika uppfattningar i en fråga (Beckman 2005, 39–40). Avsikten är att 

precisera de argument som framförs och i detta fall blir det då inom temat brottslighet och 

bestraffning (Ibid.). Fokus riktas på de motiveringar och principer som ligger till grund för 

aktörernas argumentation/idéer vilket förekommer inom debatterna eller diskussionerna som 

studeras och avsikten är att granska de argument/idéer som är de mest centrala och 

betydelsefulla hos aktören (Ibid.). Detta för att kunna förstå vad som finns bakom deras 

argument som presenteras genom att studera de principer eller tankar (logiken bakom) vilket 

gör att argumenten innehåller en övertalningsförmåga och är övertygande (Ibid.). Detta 

kommer att appliceras närmare för att studera hur de största riksdagspartierna argumenterar 

och vad dessa har för idéer när det gäller brottslighet och bestraffning.  

Teoretiska analysverktyg  

Idéanalytiska studier innefattar dessutom att man kan välja att operationalisera 

teorier/perspektiv för att göra dessa brukbara när man exempelvis ämnar utföra mer djupare 

teoretiska analyser av olika idéer och argument (Beckman 2005, 24). Detta kommer att 

tillämpas för att besvara den andra frågeställningen då studien dessutom kommer att innehålla 

en teoretisk analys av partiernas argument och idéer för att kunna konstatera hur dessa 

förhåller sig till de olika straffteoretiska perspektiven som kommer att presenteras. Dessa 

straffteoretiska perspektiv kommer att utgöra olika idealtyper vilket är tankekonstruktioner 

som närmare fångar in centrala egenskaper inom en ideologi, idé eller ståndpunkt (Beckman 

2005, 28–29). Idealtyper innehåller en sammanfattning (koncentrat) av de egenskaper och 

idéer vilket anses utgöra en specifik betydelse. Man utformar en idealtyp från exempelvis ett 

teoretiskt perspektiv eller en ideologisk ståndpunkt genom att framställa och presentera de 

idéer som utmärker perspektivet/ståndpunkten vilket idealtypen då innehåller en 

sammanfattning av dess innebörd (Ibid.).  

Man kan använda sig utav detta för att närmare studera hur politiska budskap, argument eller 

idéer förhåller sig till olika idealtyper som man har konstruerat (Beckman 2005, 28–29). 
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Idealtyper fungerar som analytiska instrument till att renodla vissa drag och används som 

raster när man närmare studerar texter (Bergström & Boréus 2012, 150). Man kan formulera 

idealtypiska föreställningar om exempelvis i detta fall brottslighet och bestraffning genom att 

utgå ifrån olika perspektiv som berör detta närmare. Idealtyper som analysverktyg fungerar 

som ett punktmönster (raster) för att hjälpa att dessutom sortera olika formuleringar/argument 

i texter för att därefter placera dessa i olika typer eller kategorier (Ibid.). När man har bestämt 

sig för vilka idealtyper man ämnar använda börjar konstruktionen av var och en av dessa olika 

ideal (Bergström & Boréus 2012, 152). Den teoretiska bakgrunden utgör en hjälpande 

funktion när det gäller att klargöra för exakt vilka idealtyper man ska utforma och använda sig 

utav när man närmare studerar sitt material (Beckman 2005, 52). 

Styrkor- och svagheter kring idealtyper 

Styrkorna kring att använda sig utav idealtyper som ett analysverktyg är det faktum att detta 

kan skapa en ordning i det material man närmare studerar och granskar (Bergström & Boréus 

2012, 166–167). Genom att man lyckas konstruera välformulerade idealtyper kan man smidigt 

analysera materialet och man kan dessutom från ett obearbetat material rekonstruera olika 

mönster (Ibid.). Idealtyperna hjälper en att kategorisera/sortera olika argument, motiveringar 

och formuleringar i textmaterial vilket även gynnar en systematisk jämförelse mellan aktörers 

olika argument, ståndpunkter och motiveringar (Ibid.). Detta gör att man kan erhålla en 

tydligare uppfattning och en djupare förståelse kring dessa motiveringar och argument vilket 

studeras (Ibid.). Dessa aspekter motiverar till att använda sig utav idealtyper när det gäller 

exempelvis att se hur väl argument/formuleringar förhåller sig till olika typer eller kategorier 

vilket man har konstruerat. 

När det gäller svagheterna kring att använda idealtyper som ett analysverktyg är att det inte är 

självklart om hur en idealtyp verkligen ska se ut eller konstrueras (Bergström & Boréus 2012, 

166–167). Det kan dessutom förekomma problem med att man försöker påtvinga sitt material 

att passa in i sina konstruerade idealtyper. Detta kan göra att man via sina idealtyper försöker 

pressa in verkligheten i förgivna modeller vilket kanske inte är korrekt konstruerade eller 

speglar verkligheten (Ibid.). Det kan även förekomma problem med objektiviteten när man 

studerar sitt material eftersom att idealtyperna kan få en att börja vinkla och fokusera mer på 

materialet utifrån sina konstruerade idealtyper (Ibid.). Dessa aspekter bör man närmare beakta 

när det gäller att analysera ett material genom att använda sig utav idealtyper som ett 

analysverktyg.  
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Idealtyper 

Retributiv Avskräckning Rehabilitering Inkapacitering 

Denna idealtyp 

utgår ifrån idéerna 

om förtjänst och 

rättvisa som grund 

inom 

bestraffningen av 

brottslighet 

(Rachels 2014, 

469). Straffandet 

berättigas för att 

brottslingar 

förtjänar att straffas 

för sina brottsliga 

handlingar (Ibid.). 

Straffandet av 

brottslighet görs 

proportionerligt och 

ska bemöta samt stå 

i proportion till 

brottets allvar 

(Rachels 2014, 

472). 

Denna idealtyp utgår 

ifrån idéerna om 

avskräckning och 

förebyggande som 

grund inom 

bestraffningen av 

brottslighet (Hsin-

Wen 2017, 2). 

Straffandet berättigas 

eftersom detta 

reducerar/förhindrar 

brottslighet (Ibid.). 

Rädslan över att bli 

straffad och de svåra 

konsekvenser 

straffandet medför gör 

att brottslingar avstår 

från att begå 

brottslighet (Hsin-

Wen 2017, 2–4).  

Denna idealtyp utgår 

ifrån idéerna om 

behandling och 

förändring som grund 

inom bestraffningen av 

brottslighet (Bennett 

2010, 52–54). 

Straffandet består av 

behandling där man ser 

brottslighet vara en 

orsak pådrivet av sociala 

problem och faktorer 

(Bennett 2010, 60). 

Fokus är att hitta orsaker 

till brottslighet och 

hjälpa/återanpassa 

brottslingar till något 

bättre (Bennett 2010, 

65). 

Denna idealtyp 

utgår ifrån idéerna 

om fängslande och 

begränsning som 

grund inom 

bestraffningen av 

brottslighet 

(Malsch & Duker 

2012, 1–2). 

Straffandet görs 

för att brottslingar 

skadar samhället 

vilket dessa 

behöver spärras in 

för att sluta utgöra 

skada (Malsch & 

Duker 2012, 6–7). 

Fokus är att 

begränsa 

brottslighet genom 

att spärra in 

brottslingar 

(Malsch & Duker 

2012, 3). 

 

Dessa idealtyper har konstruerats utifrån fyra straffteoretiska perspektiv som kommer att 

närmare behandlas och dessa typer kommer att appliceras efter den deskriptiva analysen av 

partiernas argument, idéer och ståndpunkter. Idealtyperna innehåller idéer och delar som 

teoretiskt sätt kännetecknar retributivism, avskräckning, inkapacitering och rehabilitering 

vilket här utgörs i fyra olika idealtyper. Rent praktiskt kommer utgångspunkten vara att 



17 
 

försöka lokalisera i den deskriptiva analysen av partiernas uttalanden, uttryck och utsagor 

något som kopplar dessa till att innehålla aspekter eller delar vilket behandlas under typerna 

och dessutom utan att försöka placera partierna under enbart en specifik typ. Detta för att 

inkludera alla fyra idealtyper och försöka applicera hela det teoretiska analysverktyget på alla 

tre riksdagspartier för att inte missa några teoretiska aspekter vilket dessa kan tänkas 

innehålla. 

Detta kommer att tillämpas för att se om partierna exempelvis uttrycker eller uttalar sig något 

om att skärpa straffen för att främja rättvisa eller att proportionerligt bestraffa brottslingar 

vilket man då finner inslag av den retributiva idealtypen. Finner man istället att partierna 

argumenterar för att bekämpa orsakerna till brottsligheten tillsammans med att behandla 

brottslingar ser man dessa innehålla inslag av rehabilitering. Ser man istället att partierna 

grundar deras idéer kring att förhindra/förebygga eller har ambitionerna till att avskräcka 

brottslingar finner man inslag av avskräckningsidealet. Om man eventuellt finner partierna 

förespråka efter att fängsla brottslingar eller ser dessa skada samhället finner man tendenser 

utav inkapacitering. Detta kommer att hjälpa oss att närmare studera partiernas teoretiska 

utgångspunkter när det gäller deras idéer, ståndpunkter och hur de tänker kring brottslighet, 

brottslingen och bestraffning. 

Teori 

Retributivismen 

Det första straffteoretiska perspektivet vilket kommer att närmare behandlas är 

retributivismen (Rachels 2014, 466). Perspektivet grundar sig kring idén om att lagbrytare 

vilket begår brottslighet ska bestraffas för deras onda handlingar. Detta är något som enligt 

teorin naturligt sätt skapar en tillfredställelse för rättvisan i samhället när lagbrytare får vad 

dessa förtjänar (Ibid.). Retributivismen grundar inte bestraffningen enbart för att vedergälla 

när det gäller hanteringen av brottslingen utan grundtanken bygger på att människor förtjänar 

att behandlas på samma sätt som de frivilligt valt att behandla andra människor i samhället 

(Ibid.). Idén kring att lagbrytare bör betala tillbaka (bestraffas) för deras brottsliga handlande 

utgör en del inom en moralisk syn av att det man ger får man även tillbaka vilket 

retributivismen bygger kring (Ibid.). Denna grundidé att behandlas utifrån vad man förtjänar 

är en central komponent inom retributivismen och detta moraliska synsätt kan appliceras på 

många olika områden i samhället vilket retributivismen närmare applicerar detta koncept 

kring brott och straff (Ibid.).  
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Det människan moraliskt sätt förtjänar grundar sig inte utifrån personens agerande inom 

specifika typer av aktiviteter utan det baseras istället på individens generella sätt att 

hantera/bemöta andra människor i samhället (Rachels 2014, 467). Detta gör att individen kan 

välja mellan att behandla andra på ett bra sätt eller ett dåligt sätt vilket gör att man kan avgöra 

vad personen ifråga förtjänar. Detta hänger ihop med vilket val man frivilligt väljer att göra 

(Ibid.). Behandlar man andra på ett bra sätt och beter sig på ett bra sätt förtjänar man även att 

behandlas på detta sätt och väljer man istället att behandla andra på ett dåligt sätt och beter sig 

på ett dåligt sätt som exempelvis begå brottslighet förtjänar man att behandlas i enlighet med 

detta (Rachels 2014, 468). Människor lever tillsammans i ett samhälle av samverkan där ens 

egna välmående är beroende av hur vi själva agerar men även vad andra gör (Ibid.). Den 

moraliska synen vilket retributivismen grundar sig i förespråkar att bibehålla ett tillstånd där 

människor behandlar varandra på ett bra sätt i samhället vilket gör att människor kan 

blomstra. Den gemensamma förståelsen kring vad människor förtjänar utifrån deras 

handlande hjälper oss att bibehålla ordningen i samhället (Ibid.). 

Detta tankesätt tillskriver individen kontrollen att själv bestämma kring vilket sett de vill bli 

behandlade på och om denna kontroll inte existerade skulle människor vara oförmögna att 

själva påverka hur andra behandlar dem (Rachels 2014, 468–469). Retributivismens 

moraliska synsätt förespråkar att socialt ansvar/nytta i samhället ska jämlikt distribueras vilket 

då gör att människor inte behöver förlita sig på att tvinga varandra till något genom att ha 

gentjänster och förtjänster som dessutom skapar en social kontroll i samhället (Rachels 2014, 

469). Moralen innefattar hur vi väljer att behandla andra människor via vår interaktion och om 

detta moraliska tankesätt inte existerade skulle rollen i att behandla andra på ett bra sätt inte 

betyda något i människors vardag (Ibid.). Detta system vilket inkluderar gentjänster och 

förtjänster ger människor en orsak till att agera moraliskt rätt eftersom att man får det man 

förtjänar vilket gör att hela system blir effektivt (Ibid.).  

Den signal som skickas när det gäller brottslighet är att det kostar att bryta/undgå lagen vilket 

en bestraffning av brottslingar då återställer balansen i samhället (Rachels 2014, 469–470). 

Om det inte existerade några lagar gentemot brottslingar skulle ingen i samhället gå säkert 

och samhället skulle dessutom utgöras av fattigdom, misär och brutalitet vilket kräver att man 

säkerställer att människor följer lagstiftning. Detta kräver i sin tur sanktioner mot de personer 

som väljer frivilligt att begå brott (Ibid.). Budskapet ska vara att det utgör förödande 

konsekvenser om man väljer att begå brott. Retributivismen värnar om rättvisa vilket leder till 

ett mer effektivare system när det gäller hanteringen av brottslighet (Ibid.).  
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Detta perspektiv inkorporerar ett flertal principer när det gäller hanteringen av brottslingar 

(Rachels 2014, 472). Det är enbart de skyldiga som ska bestraffas eftersom att oskyldiga 

personer inte förtjänar att straffas. Människor som har begått samma typ av brott ska erhålla 

samma typ av bestraffning (Ibid.). Retributivismen ser dessutom att brottslingen ska erhålla 

ett proportionerligt bestraffande beroende på hur de har uppträtt (Ibid.). Ett straffsystem vilket 

grundar sig kring retributiva principer beaktar även ursäkter eftersom vad människor förtjänar 

beror på deras frivilliga ageranden/beteende och acceptabla ursäkter påvisar att personen inte 

handlat frivilligt (Ibid.). Dessa ursäkter inkluderar exempelvis olyckor och handlande via 

tvång där personer inte själv har valt att begå handlingen (Rachels 2014, 471). Människor blir 

bättre gynnade utifrån perspektivet om man utgår ifrån detta koncept av att se människor få 

vad de förtjänar beroende på hur de agerar gentemot andra (Rachels 2014, 472–473). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att retributivismen utgår ifrån förtjänst som grund när 

det gäller bestraffning av kriminellt beteende (Rachels 2014, 469). Synen handlar om att 

människan som har begått brott förtjänar att bli bestraffad och detta utgör i sig berättigandet 

till bestraffningen av personen (Ibid.). Bestraffningen utgörs inte enbart för att vedergälla eller 

att tillfredsställa samhället utan det handlar främst om att brottsligheten anses vara en 

kränkning gentemot rättvisan där lagbrytaren inte får undgå bestraffning (Ibid.). Väljer man 

att inte straffa personen blir budskapet att personen inte har gjort något fel och eftersom att 

retributivismen grundar sig kring rättvisa och i enlighet med dess moraliska syn är det utifrån 

perspektivet inget fel med att bestraffa lagbrytare för att dessa har själva förtjänat att bli 

bestraffade (Ibid.).  

Avskräckningsteorin  

Det andra straffteoretiska perspektivet vilket kommer att närmare behandlas är 

avskräckningsteorin (Hsin-Wen 2017, 2–3). Grundidén inom detta perspektiv är att förhindra 

brottslingen från att fortsätta skada samhället och förhindra att flera personer i samhället begår 

brottsliga handlingar (Ibid.). Avskräckningsteorin rättfärdigar bestraffning av brottslingen 

med grund i att detta enligt perspektivet reducerar och förhindrar brottslighet. Rädslan av att 

bli straffad utgör en viktig pelare när det kommer till att avskräcka brottslingar (Ibid.). 

Perspektivet fokuserar på att angripa människans inre drivkrafter vilket leder till att personen 

börjar att resonera och tänka om när det gäller att begå brottslighet. Fokus riktas på att se 

brottslingar som rationella individer vilket är själva kapabla till att beakta och resonera kring 

de konsekvenser deras handlande medför (Ibid.).  
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Bestraffningens funktion bör enligt perspektivet vara att ge aktuella och potentiella 

brottslingar anledningar till att inte begå brottslighet (Hsin-Wen 2017, 3–4). Bestraffningen 

av brottsliga handlingar används som ett medel till att avskräcka fortsatt brottslighet i 

samhället (Ibid.). Genom att få brottslingen till att beakta konsekvenserna med att begå 

brottslighet kan man även få denna att bryta sina brottsliga planer eftersom att en rationell 

brottsling kommer att undvika de svåra konsekvenser vilket straffandet förväntas medföra 

(Ibid.). Antagandet om att den potentiella brottslingen är rationell och att utgå ifrån att 

bestraffningens funktion får brottslingar att avstå från att begå brottsliga handlingar är 

grundpelare inom avskräckningsteorin (Ibid.).  

Lagstiftningen ska ämna att skapa olika sanktioner vilket ska medföra negativa konsekvenser 

av att begå brottslighet och utgöra en signal om att det är ett kostsamt pris man betalar om 

man väljer att begå brott (Hsin-Wen 2017, 4–5). Den rationella brottslingen väljer då att 

undvika denna handling eftersom att dessa negativa konsekvenser får personen att själv börja 

resonera efter bättre alternativ vilket detta demonstrerar hur bestraffning avskräcker 

brottslighet (Ibid.). Om konsekvenserna utgör en större skada än själva vinningen från brottet 

kommer personen att avskräckas. Men om så inte är fallet kommer brottslingen fortsätta att 

agera brottsligt eftersom att straffet inte är grovt nog för att avskräcka (Ibid.). Fokus riktas på 

straffets karaktär vilket det ska medföra så pass grova konsekvenser att lagbrytaren själv 

väljer att avbryta deras brottsliga planer (Ibid.). 

Bestraffningen anses utifrån perspektivet utgöra en viktig funktion för att reducera 

förekomsten av brottslighet (Hsin-Wen 2017, 6). Avskräckningsteorin antar att exempelvis 

fängslandet av brottslingar utgör en positiv verkan men främst i ett avskräckningssyfte 

eftersom att dessa blir rädda för att förlora sin frihet. Fängslandet av brottslingar leder till att 

dessa börjar rationellt resonera efter bättre alternativ (Ibid.). Detta perspektiv beaktar inte den 

moraliska aspekten om vad personer förtjänar när det gäller att bestraffa brottslingar för deras 

handlingar utan man beaktar främst effektiviteten i bestraffningen och huruvida detta leder till 

minskade chanser för brottslingen att ytterligare begå brott (Hsin-Wen 2017, 7). Detta 

förutsätter utifrån perspektivet att man först själv resonerar kring de konsekvenser straffet 

medför innan man väljer att verkställa dessa eftersom att straffets rättfärdighet kommer ifrån 

dess kapacitet till att avskräcka vilket vidare förutsätter att man beaktar straffets konsekvenser 

och dess påverkan på brottslingar (Hsin-Wen 2017, 9).  
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att denna teoretiska inriktning utgår ifrån idén om att 

bestraffningen ska medföra en så pass stor skada på den potentiella brottslingen att denne 

väljer utifrån ett rationellt sätt att undvika begå brottslighet (Hsin-Wen 2017, 10–11). Detta 

främst för att påverka personens drivkrafter och brottsliga planer vilket leder till att 

brottsligheten i samhället därefter minskar genom att först angripa brottslingens rationella 

tankesätt (Ibid.). Avskräckningsidén handlar om att göra brottsliga handlingar olönsamma och 

istället kontraproduktiva för att därefter göra dessa irrationella att begå vilket i sin tur gör att 

de rationella brottslingarna börjar att agera mer försiktigare för att undvika bli bestraffade, 

hitta bättre alternativ och sluta begå brottslighet (Ibid.). Avskräckningsteorin tar dessutom upp 

risken över att bli fängslad och ser idén om bestraffningens snabba verkningsgrad som 

avgörande faktorer när det gäller att avskräcka fortsatt brottslighet (Ibid.). 

Rehabiliteringsteorin 

Det tredje straffteoretiska perspektivet vilket kommer att närmare behandlas är 

rehabiliteringsteorin (Bennett 2010, 52). Den grundläggande idén inom detta perspektiv är att 

förändra brottslingen till något bättre. Brottslig aktivitet ses vara ett problem hos brottslingen 

som man ämnar lösa (Ibid.). Man beaktar brottslingen med ett mer humanistiskt perspektiv 

vilket man lägger mer fokus på brottslingen välmående (Bennett 2010, 52–53). Brottslingen 

är någon som förtjänar medlidande och inte fördömelse vilket rehabiliteringsteorin fokuserar 

mer på sympatin för personen och ämnar behandla brottslingen (Bennett 2010, 54). Tanken är 

att försöka förstå brottslingens situation och beakta denne med sympati samt försöka angripa 

de svårigheter som personen möter (Bennett 2010, 55). Dessa svårigheter som exempelvis 

socioekonomiska problem vilket brottslingen står inför är enligt perspektivet i vägen för ett 

lagligt beteende (Ibid.). Genom att perspektivet utgår ifrån sympati gör det att skulden 

minskar hos brottslingen vilket man fokuserar mer på att behandla och förstå varför personen 

agerar brottsligt (Bennett 2010, 56).  

Rehabiliteringsteorin argumenterar för att involvera en stor variation av interventioner 

(ingripanden) i brottslingens liv (Bennett 2010, 59). Detta för att försöka förändra personens 

attityder och personlighet. Brottslingens moraliska tankesätt behandlas närmare och man 

försöker få personen att själv reflektera kring de konsekvenser brottsliga handlingar medför 

(Ibid.). Detta för att få personen att ångra sitt beteende med hjälp av olika 

behandlingsprogram vilket gör att man angriper den inre karaktären som existerar hos 

brottslingen. Syftet är att rätta till brottslingen så personen kan återanpassas till samhället och 

fungera korrekt (Ibid.). Dessa interventioner har olika former men ambitionen är att förändra 
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det brottsliga beteendet till ett bättre och på så sätt få personen att fungera i samhället 

(Bennett 2010, 60). 

Bestraffningen utgörs i behandlingsformer vilket ser det brottsliga beteende vara en orsak 

pådrivet av personliga/sociala problem (Bennett 2010, 60). Detta gör det svårt för personen att 

agera lagenligt trots att man ser personen vara ansvarig för sina brott. Rehabiliteringsteorin 

ser detta brottsliga beteende vara ett symptom orsakad av underliggande problem vilket 

ambitionen är att lösa dessa problem genom behandling och interventioner (Ibid.). 

Brottslingen ska utifrån perspektivet få möjligheter till att leva ett meningsfullt liv vilket man 

vill öka personens förmåga till att skapa ett bra liv och göra det rätt för sig (Ibid.). Man vill 

hjälpa brottslingen till att bli användbar för samhället med fokus på att undvika skade- och 

antisociala beteenden vilket gör att man lägger fokus på radikala förändringar hos 

brottslingens personligheter för att förändra brottsligt beteendet (Bennett 2010, 61). Detta 

kräver metoder för att övertala brottslingen att acceptera det faktum att det brottsliga 

beteendet är fel vilket förutsätter att man erbjuder goda och relevanta anledningar för 

brottslingen till att inte begå brottslighet (Bennett 2010, 62). 

Detta perspektiv utgår inte ifrån att se individer begå moraliska beslut i ett vakuum utan dessa 

gör det utifrån de resurser som tillhandahålls inom deras sociala kontexter vilket de lever 

under (Bennett 2010, 68). Deras handlingar formas av deras sociala omgivningar och man 

finner inte utifrån perspektivet att individen begår självständiga beslut utan att detta istället 

påverkas av personens sociala bakgrund/omgivningen (Ibid.). Dessa sociala bakgrunder och 

omgivningar som brottslingen lever under kan ha en påverkan/effekt till att personen formas 

till att begå brottslighet vilket skulden inte läggs på individen (Ibid.).  

Sammanfattningsvis kan man argumentera för att det grundläggande tankesättet inom 

rehabiliteringsteorin utgör att hjälpa brottslingen genom att rikta fokus på de faktorer som 

orsakar till att personen väljer att begå brottsliga handlingar (Bennett 2010, 63). Detta för att 

hjälpa personen till att undvika begå brott och att förhindra så att bestraffning inte har en 

oproportionerlig påverkan på personens liv. Fokus riktas på att tillhandahålla praktisk support 

för att göra det möjligt för personen att leva ett bättre liv (Ibid.). Man vill skapa en diskussion 

med brottslingar via ett syfte till att få personerna att förstå allvaret i deras brottsliga agerande 

vilket man vidare vill hitta orsakerna till brottsligheten för att hjälpa brottslingar till att bli 

bättre (Bennett 2010, 65).  
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Inkapaciteringsteorin 

Det fjärde straffteoretiska perspektivet vilket kommer att närmare behandlas är 

inkapaciteringsteorin (Malsch & Duker 2012, 1). Denna teoretiska inriktning utgår ifrån att 

omöjliggöra för brottslingen att fortsätta och upprepa sitt brottsliga beteende vilket stör den 

offentliga ordningen (Ibid.). Genom att det har uppstått nya fängelsevillkor med ökade 

strafftrender har det även skapats andra sätt att hantera brottslingar. Dessa nya strafftrender 

vilket utvecklas alltmer i de västerländska samhällena utgår ifrån oron för säkerheten (Ibid.). 

Det är denna fråga som har haft den största påverkningsgraden inom debatten om bestraffning 

vilket dessa oroligheter kring säkerheten i samhället påverkar politiker i den graden att de 

börjar föra en politik som ämnar att bedriva en hårdare bestraffning av brottslingar (Ibid.). En 

uppfattning om att brottslingar utgör en stor fara för samhället tillsammans med en minskad 

toleransnivå har gjort att konceptet kring inkapacitering varit väldigt framträdande under 

senare tider (Ibid.). 

Detta perspektiv utgår ifrån att se inkapacitering (fängsla brottslingar) vara en effektiv åtgärd 

när det gäller att hantera brottslighet (Malsch & Duker 2012, 2). Detta koncept tar generellt 

mindre tid att tillämpa där inkapaciteringsteorin handlar om att göra brottslingen oförmögen 

till att ytterligare begå brottslighet genom att spärra in personen (Ibid.). Den grundläggande 

idén inom perspektivet är att utforma sanktioner vilket siktar på att hindra, begränsa och göra 

det omöjligt till att utföra brottsliga handlingar. Fokus riktas på att tillämpa restriktioner och 

hindra oönskat brottsligt beteende i samhället (Ibid.). Detta gör att man utifrån perspektivet 

begränsar friheten för brottslingar vilket då leder till att man dessutom förhindrar mer skada i 

samhället (Malsch & Duker 2012, 3). Inkapacitering används som ett medel inom 

bestraffningen av brottslighet med målet att kontrollera brottslingarna och eliminera deras 

möjligheter till att utföra skador vilket uppstår genom deras brottsliga handlingar (Ibid.). 

Inkapaciteringsteorin utgår ifrån ett neutralt moraliskt perspektiv vilket enbart fokuserar på att 

omöjliggöra brottslighet genom att beröva brottslingen möjligheterna till att begå brott 

(Malsch & Duker 2012, 3). Intentionen är inte att skicka ut något moraliskt budskap eller att 

förändra brottslingen utan perspektivet ställer sig neutralt i den frågan (Ibid.). Rättfärdigheten 

av att använda inkapacitering argumenteras för att vara ett behov till att inkapacitera tungt 

kriminella- och våldsbenägna människor vilket utgör en stor risk för samhället (Malsch & 

Duker 2012, 4–5). Inkapacitering utgör ett sätt för att eliminera risker i samhället vilket gör att 

människor känner sig tryggare och säkrare. Metoden är effektiv och är attraktiv för politiker 

att applicera på grund utav dess snabba verkningsgrad (Ibid.). Perspektivet förespråkar att så 
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länge brottslingar inte är rehabiliterade så kräver det att personerna sitter fängslad för att inte 

utgöra mer skada för samhället (Ibid.).  

Det som gör inkapaciteringsteorin unik är att den utgår ifrån bestraffningen via värderingsfria 

rötter (Malsch & Duker 2012, 5). Bestraffningen av brottslingen görs inte i någon särskild 

riktning och perspektivet har inga specifika mål med att exempelvis förändra eller förbättra 

brottslingar. Den har enbart en funktion vilket är att ta bort möjligheterna för brottslingar att 

begå brottsliga handlingar (Ibid.). Inkapacitering har en teknisk karaktär vilket gör den mer 

effektiv och praktisk att verkställa. Målet är inte att förstå orsakerna till brottslighet eller att 

försöka komma åt individens inre önskningar (Ibid.).  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den grundläggande idén inom detta perspektiv är 

att förhindra brottsligt beteende genom att utgå ifrån en värderingsfri grund och främst fängsla 

brottslingar (Malsch & Duker 2012, 5–6). Straffandet rättfärdigas genom idén om att 

brottslingar som anses vara farlig ska fängslas för att inte fortsätta utgöra skada för samhället 

(Malsch & Duker 2012, 6–7). Samhällets värderingar och normer lägger grunden för 

berättigandet av hårdare straffskärpningar. Dessa förändringar inom samhällets normer och 

värderingar är grunden i utvecklandet av att inkapaciteringsteorin alltmer blir aktuell med 

längre och hårdare fängelsestraff (Ibid.). 

Material 

Materialet kommer att utgöras utav olika textdokument vilket kommer att användas till att 

närmare studera Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. De första 

textdokumenten som kommer att beaktas och närmare behandlas är partiernas egna politiska 

program i form utav deras kriminalpolitiska- och riktlinjeprogram för att där analysera hur 

dessa förhåller sig till brottslighet och bestraffning. Därefter kommer fokus riktas på att 

behandla och närmare studera olika riksdagsdebatter vilket inkluderar representanter från de 

olika partierna. De riksdagsdebatter som kommer att beaktas i materialet är dessa vilket berör 

ämnen som kriminalvårdsfrågor, straffrättsliga verktyg, rättsväsendet, straffrättsliga frågor, 

unga lagöverträdare och brottsförebyggande. Dessa debatter har valts ut eftersom att de 

tydligast avspeglar riksdagspartiernas idéer vilket man finner argument, formuleringar, 

motiveringar och politiska uttalanden som lägger grunden för deras kriminalpolitiska idéer. 

Detta material utgör den bästa formen av debatter som på det tydligaste sättet ger uttryck för 

riksdagspartiernas idéer vilket dessutom hjälper att maximera jämförbarheten mellan 

partierna. Dessa olika typer av material (politiska program och riksdagsdebatter) gör att man 
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erhåller en omfattande information vilket inkluderar deras argument, motiveringar, 

formuleringar och deras politiska utsagor. Man finner dessutom specifikt att partiernas 

representanter vilket är delaktiga i dessa debatter i riksdagskammaren presenterar respektive 

partiers kriminalpolitiska ståndpunkter när de motiverar deras idéer. Dessa textdokument gör 

att man kan närmare studera deras idéer och hur dessa förhåller sig till brottslighet, 

brottslingen och bestraffning. Detta kan anses vara lämpligt att inkludera när man har ett syfte 

som är specifikt att studera partiernas kriminalpolitiska idéer och ståndpunkter. 

Styrkor- och svagheter med materialet 

Styrkorna med materialet är att dessa dokument uttrycker partiernas idéer via deras politiska 

uttalanden och argument. Genom att inkludera partiernas politiska program och att använda 

debatter som bäst uttrycker deras utsagor gör det att man kan närmare redogöra för deras 

kriminalpolitiska idéer vilket gör dessa källor högst sagt lämpliga att beakta. Ett exkluderande 

av detta material skulle eventuellt leda till att man missar beakta relevant/lämplig information 

kring vad partierna uttrycker och anser om frågor som brottslighet och bestraffning. När det 

gäller att beakta svagheterna med materialet bör man tänka på att partiernas egna politiska 

program möjligtvis inte speglar den verkliga bilden av vad dessa har för idéer och hur de 

egentligen ser på frågor som brott och straff.  

Dessutom att studera riksdagsdebatter kan påverkas av aktuella förslag eller olika händelser 

som möjligtvis inte alltid ger uttryck för vad riksdagspartierna egentligen anser kring olika 

frågor som exempelvis brottslighet och bestraffning. Dessa svagheter bör man beakta när man 

använder sig utav källor som politiska program och riksdagsdebatter. Något som skulle kunna 

öka tillförlitligheten i materialet är om man skulle inkludera olika intervjuer med 

representanter från respektive parti. Detta skulle kunna hjälpa att se om partiernas 

representanter verkligen utger en information vilket speglar partiernas formuleringar i deras 

politiska program och i riksdagsdebatterna. På så sätt skulle man kunna jämföra deras olika 

versioner och dessutom testa trovärdigheten i de källor vilket har inkluderats under 

undersökningens material. Man skulle kunna argumentera för att inkludera flera 

riksdagsdebatter/politiska program för att studera utvecklingen av deras utsagor och uttryck 

över tid vilket skulle då eventuellt ge en tydligare bild av deras kriminalpolitiska 

idéer/ståndpunkter. Undersökningen har dock främst ett fokus på hur deras idéer/ståndpunkter 

ser ut i dagsläget vilket gör det lämpligt att inkludera debatter och politiska program som är 

relativt aktuella/nya. 
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Analys 

Deskriptiv analys 

Socialdemokraternas syn på brottslighet 

”Brottslighet och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och 

ska bekämpas med alla medel. Socialdemokratin kommer att stå i första ledet i den kampen” 

(Socialdemokraterna 2017, 12). 

Socialdemokraterna argumenterar för att partiet fokuserar på att bekämpa brottslighetens 

orsaker (Socialdemokraterna 2017, 12). Partiet ämnar även tillsammans med att bekämpa 

brottsligheten minska de sociala klyftorna och bryta segregationen (Socialdemokraterna 2017, 

4). De ser att tillhandahålla bättre alternativ för de människor (exempelvis unga) som är 

involverade i kriminalitet är ett sätt att hindra och förebygga brottslighet (Socialdemokraterna 

2017, 12–13). Brottslighet är enligt partiet ett fenomen vilket härstammar ifrån otrygghet, 

missbruk och sociala klyftor i samhället (Ibid.). Detta motiverar partiet till att sträva efter 

tidigt förebyggande insatser och att förespråka efter ett engagemang från samhället. 

Socialdemokraterna ser att brottsligheten växer när människors framtidstro minskar och när 

dessa inte längre har något att förlora (Ibid.).  

Partiet ser att brottsligheten leder till ett dödligt våld och en otrygghet i samhället som enligt 

dessa är effekter vilket behöver förhindras (Socialdemokraterna 2017, 12–13). 

Socialdemokraterna präglas utav idéer om att stärka sammanhållningen i samhället med både 

klassklyftor och ojämlikheter som minskar vilket partiet ser som ett medel när det gäller deras 

strävan efter att förhindra brottslighetens utveckling (Riksdagens protokoll 2016/17:125, 126). 

Partiet ser att brottslighetens utveckling i samhället påverkas främst utav sociala faktorer, 

sociala strukturer och människors klasstillhörigheter (Riksdagens protokoll 2016/17:125, 

131–132). De ser att denna brottsliga utveckling undergräver människors förtroende gentemot 

varandra vilket enligt partiet undergräver hela den svenska samhällsmodellen (Riksdagens 

protokoll 2016/17:41, 3–4). 

Socialdemokraterna uttrycker även (bortsett från de sociala faktorerna) att arbetslöshet, 

trångboddhet och en bristande utbildning påverkar människors benägenheter till att dessa 

individer drar sig mot brottsliga kretsar och kriminella verksamheter (Riksdagens protokoll 

2016/17:41, 3–4). Partiet ämnar med deras vision om ett Sverige präglat utav en stark 

sammanhållning bygga ett samhälle vilket ger människor en trygghet som enligt partiet är ett 
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av de viktigaste redskapen när det gäller att bekämpa brottslighetens framväxt och utveckling 

(Ibid.).  

Socialdemokraternas idéer och deras förebyggande åtgärder 

”Socialdemokratisk politik ska ge alla en möjlighet att välja ett liv utan kriminalitet […] 

Rättsväsendets åtgärder mot brottslighet ska kombineras med satsningar på brottsförebyggande 

arbete och återanpassning av tidigare dömda” (Socialdemokraterna 2017, 13). 

Socialdemokraterna ämnar hjälpa de människor vilket hamnat i brottslighet genom att erbjuda 

olika typer av alternativ som exempelvis utbildning, vård och programverksamheter 

(Socialdemokraterna 2017, 13). Fokus riktas på att återanpassa tidigare dömda brottslingar 

och partiet ser att kriminalvården ska fortsätta utvecklas och hjälpa brottslingar till att bli 

bättre rustade med ett liv utan kriminalitet (Ibid.). Detta leder enligt partiet till en minskad 

brottslighet och en möjlighet till att angripa orsakerna till brottsligheten. Socialdemokraterna 

vill även öka de sociala åtgärderna riktade främst mot unga brottslingar och lägga mer fokus 

på ett förebyggande arbete mot dessa unga förövare (Ibid.) Partiet ser att en av de viktigaste 

faktorerna till att skapa ett tryggare samhälle är samverkan mellan flera olika aktörer vilket är 

enligt partiet effektivt till att just förebygga brottsligheten (Riksdagens protokoll 2016/17:41, 

3–4). Deras förebyggande åtgärder inkluderar även utvecklandet av metoder, spridandet av 

kunskap och arbetet mot återfall hos brottslingar (Ibid.).  

Partiet ser även att polisnärvaron är något som förebygger vilket inkluderar fler poliser som är 

närmare medborgarna (Riksdagens protokoll 2016/17:41, 7). Socialdemokraterna 

argumenterar vidare för att kommunerna har ett ansvar när det gäller förebyggandet av 

brottslighet (Riksdagens protokoll 2016/17:41, 9). Partiet anser dessutom att olika typer av 

myndigheter, kommuner och aktörer från civilsamhället bör tillsammans samarbeta för att få 

bukt med brottsligheten (Ibid.). Detta inkluderar en syn hos partiet på att försöka använda 

flera olika politiska områden som exempelvis bostadspolitiken, utbildningspolitiken och 

rättsväsendet (Riksdagens protokoll 2016/17:41, 41). Dessa olika idéer som 

Socialdemokraterna presenterar ser partiet som effektiva verktyg till att bekämpa 

brottslighetens orsaker vilket man tydligt finner är deras främsta prioritering (Ibid.). Partiet 

vill rikta insatserna mot de förhållanden, platser och situationer som präglas av brottsliga 

aktiviteter (Riksdagens protokoll 2016/17:125, 126–127). Deras vision om samverkan mellan 

dessa olika aktörer inom det brottsförebyggandet arbetet är ett framgångskoncept som 

Socialdemokraterna anser bör prioriteras (Ibid.). 
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Socialdemokraternas syn på bestraffning 

”Straffet förväntas ha förebyggande effekter men också avskräckande effekter. Alla människor ska 

känna sig trygga i vardagen och slippa rädsla för att utsättas för brott” (Kerstin Haglö (s) 

Riksdagens protokoll 2012/13:74, 2) 

Socialdemokraterna anser att rättssamhället ska reagera kraftfullt mot brottsligheten vilket 

partiet argumenterar för att straffen och brottens påföljder demonstrerar deras värderingar 

kring vad som är rätt och fel (Socialdemokraterna 2017, 13). Man finner partiet argumenterar 

för att straffen måste kraftigt förstärkas och att dessa ska vara kännbara (Ibid.). 

Socialdemokraterna viktigaste rättspolitiska fråga är den om människors förtroende till 

rättsväsendet (Riksdagens protokoll 2012/13:74, 2). Partiet ser att människor behöver känna 

att det finns rättssäkerhet och rättstrygghet i det svenska demokratiska samhället och de 

argumentera för att det är viktigt att det existerar tydliga signaler om vilka gemensamma 

spelregler och normer som gäller (Ibid.). Man finner Socialdemokraterna tydligt argumenterar 

för att deras syn på bestraffning ligger i att förstå brottslingarnas intentioner vilket är ett 

viktigt inslag för att kunna angripa strukturerna som enligt partiet ger näring åt brottsligheten 

(Riksdagens protokoll 2015/16:92, 3). 

Partiet anser att bestraffningen av brottsliga handlingar ska bygga kring en individuell 

prövning eftersom att dessa strukturer och normer påverkar människors benägenhet till att 

begå brottslighet (Riksdagens protokoll 2015/16:92, 4). Straffrätten är enligt partiet ryggraden 

inom det svenska rättssamhället vilket behövs för att människor ska kunna erhålla trygghet 

(Ibid.). Man finner att straff och utökade kriminaliseringar inte är deras viktigaste fokus men 

de argumenterar för att detta kan eventuella leda till att synsätt, strukturer och normer i 

samhället kring brottslighet förändras (Riksdagens protokoll 2015/16:92, 5). 

Socialdemokraterna argumenterar dock för att bestraffning inte löser de större strukturella 

utmaningarna vilket de menar kräver andra åtgärder (Riksdagens protokoll 2015/16:92, 14). 

Man finner tydligt att partiets huvudsakliga fokus inte ligger på straffrättsliga åtgärder när det 

gäller att bestraffa människor som begår brottsliga handlingar (Ibid.).  

Partiet ser istället att det bör just handla om att brottslingar ska erhålla den vård och 

behandling som dessa människor behöver (Riksdagens protokoll 2012/13:74, 3). 

Socialdemokraterna argumenterar vidare för att man bör minska motivationen för brottslingar 

(att begå brott) vilket kräver att staten, landstingen och kommunerna ska närvara och erbjuda 

de förutsättningar som behövs för ett liv utan brottslighet (Riksdagens protokoll 2016/17:125, 

127). Partiet utgår främst ifrån deras fokus på varför brottslingar väljer att begå brott vilket 
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man finner Socialdemokraterna tydligt uttrycka påverkas i en hög utsträckning av de sociala 

faktorerna vilket människorna lever under (Riksdagens protokoll 2016/17:125, 133).  

Moderaternas syn på brottslighet 

”Grunderna för ett fungerande rättssamhälle är ett rättsväsende som inte tolererar brottslighet och 

som reagerar snabbt, effektivt och rättvist när brott begås” (Moderaterna 2017, 16). 

Moderaterna argumenterar för att statsapparatens viktigaste uppgift är att upprätthålla 

samhällets respekt och tillit för rättssystemet vilket enligt partiet är grundläggande för ett 

demokratiskt fungerande samhälle (Moderaterna 2017, 3). Man finner partiet argumentera för 

att man ska agera skarpt mot brottslighet och de faktorer som leder till utanförskap 

(Moderaterna 2017, 13). Moderaterna ser att ett förebyggande arbete med utbildning och 

socialt arbete är viktiga element när det gäller att bryta brottslighetens utveckling (Ibid.). Men 

partiet argumenterar dock för att deras främsta fokus när det gäller att förhindra 

brottslighetens framväxt är genom att upprätthålla lag och ordning i samhället vilket är enligt 

dessa den viktigaste förutsättningen (Moderaterna 2017, 14). Man finner Moderaterna 

argumentera för att brottsligheten skapar effekter som tar en lång tid för människor att 

bearbeta vilket partiet vidare ser undergräver tryggheten och det öppna fria samhället i 

Sverige (Moderaterna 2017, 18–19).  

Den socioekonomiska utsattheten är enligt partiet den gemensamma faktorn till brottsligheten 

som präglar olika områden och Moderaterna ser att de brottsutsatta områdena innehåller 

människor med en stark misstro mot samhället (Moderaterna 2017, 18–19). Moderaterna ser 

främst att det rent konkret kräver fler kriminaliseringar och mer utvidga brottspåföljder när 

det gäller att förhindra brottslighetens utveckling (Riksdagens protokoll 2015/16:104, 93). 

Partiet anser att domstolsväsendet bör döma strängare påföljder för att värna brottsoffren och 

de människor som upplever brottslighetens svåra effekter (Riksdagens protokoll 2015/16:104, 

98–99). Moderaterna argumenterar vidare för att man bör reagera mot brottsligheten med 

dessa brottspåföljder (som partiet förespråkar) vilket de ser ska överensstämma med det 

allmänna rättsmedvetandet. Detta i syfte till att inte enbart förhindra brottslighet och värna om 

brottsoffren men även till att skicka ut ett budskap om att samhället reagerar mot brottslighet 

vilket enligt partiet dessutom avskräcker (Ibid.). 

Moderaternas idéer och deras brottsofferperspektiv 

Moderaterna utgår ifrån ett brottsofferperspektiv och deras fokus ligger i att stötta brottsoffer 

vilket partiet främst vill se rättvisa skipas för de som utsätts för brottsligheten (Moderaterna 
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2017, 3). Man finner tydligt att Moderaternas idéer innefattar tillsammans med strängare 

brottspåföljder och mer kriminaliseringar dessutom att förstärka metoderna inom 

brottsutredning och det polisiära arbetet mot brottslighet (Moderaterna 2017, 5). Man finner 

även att partiet argumentera för att stärka det brottsförebyggande arbetet men partiet har 

främst tydliga prioriteringar på att förstärka det svenska polisväsendet när det gäller att 

bekämpa brottsligheten (Moderaterna 2017, 4). De ser att polisväsendet bör erhålla bättre 

förutsättningar till att utföra sina uppdrag vilket leder till att fler brott klaras upp. Moderaterna 

präglas utav ett strängt förhållningssätt när det gäller deras kriminalpolitiska idéer 

(Moderaterna 2017, 13–14). Man finner partiet inte acceptera att sociala eller personliga 

problem är en ursäkt till att begå brottslighet (Ibid.).  

Moderaterna argumenterar dessutom för att brottslingar som återfaller ska bemötas med en 

hårdare bestraffning då partiet vill markera mot flerfaldig brottslighet genom att införa 

tydligare återfallsskärpande regelverk (Moderaterna 2017, 6). Partiet argumenterar även för 

att verkställigheten bör innehålla arbete och studier i syfte till att förbereda brottslingar till ett 

liv fritt från kriminalitet (Ibid.). Man finner partiet vidare förespråka möjligheter till 

kameraövervakning vilket de ser ökar tryggheten, hjälper det polisiära arbetet och hjälper att 

erhålla en bättre kontroll över de brottsutsatta områdena (Moderaterna 2017, 20–21). 

Moderaterna ser även att kommunernas ansvar inom det brottsförebyggande arbetet måste 

tydliggöras eftersom att brottsligheten enligt partiet sker främst i kommunerna (Riksdagens 

protokoll 2016/17:125, 128–129). Partiet uttrycker dock att det föreligger en stor resursbrist 

inom polisväsendet vilket gör att man enligt dessa inte hinner med ett brottförebyggande 

arbete. Moderaterna utgår ifrån att se ett starkare polisväsende vara en lösning till att hjälpa 

brottsoffer, förhindra/förebygga brottslighet och att upprätthålla lag och ordning (Ibid.). 

Moderaternas syn på bestraffning 

”Den som begår brott ska ta konsekvenserna och mötas av ett straff som motsvarar det allvar och 

den kränkning som brottet faktiskt har betytt för den drabbade och för samhället […]” 

(Moderaterna 2017, 6). 

Moderaterna ser främst att man ska använda sig utav proportionerliga åtgärder när det gäller 

bestraffningen av brottslingar och de finner bestraffningen vara samhällets yttersta markering 

mot brottsliga handlingar (Riksdagens protokoll 2015/16:92, 5–6). Partiet vill förhindra 

kränkningen av människors integritet genom att skärpa straffen och de ämnar dessutom se 

brottslingar komma in på rätt banor i livet (Ibid.). Moderaterna argumenterar för att det 

handlar om människor med bristande utbildning som har hamnat i brottsliga kretsar och har 
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haft svåra uppväxtförhållanden. Partiet argumenterar trots detta för att de är strängt emot 

straffrabatter som de menar skapar för låga brottspåföljder vilket missar att beakta den 

systematiska brottsligheten som enligt dessa förekommer (Ibid.). Moderaterna ser att 

brottslingar utnyttjar dessa straffrabatter genom en systematisk brottslighet som partiet främst 

vill förhindra (Ibid.). Partiets syn på bestraffning innefattar även ett fokus på att låta 

domstolsväsendet sköta sin roll kring att tillämpa riksdagens beslutsfattande vilket enligt 

Moderaterna är ett grundläggande element i en fungerande demokrati (Riksdagens protokoll 

2015/16:92, 7). 

Moderaternas syn på bestraffning innefattar vidare att se straffrättssystemet upprätthållas 

vilket motiverar partiet till att alltid förbättra skevheten i straffskalor när det gäller 

bestraffningen av brottslingar (Riksdagens protokoll 2015/16:92, 7). Partiet ser att straffen 

inom ett flertal brottstyper inte fångar upp allvaret i de brottsliga handlingarna (Moderaterna 

2017, 6). Det som motiverar Moderaterna till att förespråka en hårdare bestraffning av de 

brottslingar som återfaller är främst för att partiet ser detta tydliggöra brottslingarnas ansvar i 

deras brottsliga handlingar (Moderaterna 2017, 8). Moderaternas syn på bestraffning 

innefattar dessutom att partiet förespråkar långa och kännbara straff när dessa är tydligt 

motiverade med en ambition till att få den som bestraffas att lämna brottslighetens kretsar 

efter verkställigheten (Moderaterna 2017, 12). Detta gör att partiet dessutom strävar efter att 

utveckla och utvärdera innehållet i de straff som döms från rättssystemet med en vilja kring 

att straffens verkställighet ska förbereda brottslingen till ett liv fritt från brottslighet och 

missbruk (Ibid.).  

Sverigedemokraternas syn på brottslighet 

”En trygg uppväxt för barnen och omhändertagande av samhällets svaga grupper är en central 

politik för ett tryggare Sverige. Men vi kan inte öka tryggheten utan att bekämpa brottsligheten” 

(Sverigedemokraterna 2015, 4). 

Sverigedemokraterna argumenterar för att det krävs effektiva åtgärder mot brottslighet för att 

kunna skapa ett tryggt samhälle präglat av en stark gemenskap, välfärd och solidaritet 

(Sverigedemokraterna 2015, 4). Partiet uttrycker att det behövs omfattande förändringar inom 

den svenska kriminalpolitiken för att kunna hantera brottslighetens utveckling som samhället 

präglas utav idag. De ser att brottsligheten ökar med olika hänsynslösa skottlossningar och 

flera områden som enligt partiet alltmer blir laglösa vilket allvarligt hotar samhällets trygghet 

och säkerhet (Ibid.). Sverigedemokraterna uttrycker vidare att de krävs mycket kraftigare 

satsningar på rättsväsendet för att bryta ned brottsligheten vilket därefter enligt partiet 
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återskapar trygghet, säkerhet och ordning i samhället (Ibid.). Man finner partiet dessutom 

argumentera för att den historiskt massiva invandringen som landet har präglats utav gör det 

nödvändigt att erhålla kunskaper om olika kulturers påverkan på brottslighet för att kunna 

vidta nödvändiga åtgärder (Riksdagens protokoll 2016/17:125, 131). 

Sverigedemokraterna uttrycker att man sviker brottsoffer och de människor som upplever 

brottslighetens effekter när man pratar om brottslighetens orsaker och ser detta påverkas av 

sociala faktorer (Riksdagens protokoll 2016/17:125, 132–133). Man finner partiet vidare 

argumentera för att man bör beakta kulturella faktorer när det gäller typer av brottslighet. De 

ser att den stora invandringen från kulturellt avlägsna länder har haft stora effekter på 

brottsligheten i det svenska samhället (Ibid.). Sverigedemokraterna ser inte att sociala klasser 

eller sociala faktorer påverkar när det gäller deras syn på brottslighet utan man finner partiet 

tydligt uttrycka att det har att göra med de kulturella aspekterna (Ibid.). Partiet uttrycker även 

för att de har en tydlig position med förslag vilket enligt dessa ökar hela samhällets förmåga 

till att bekämpa brottsligheten och Sverigedemokraterna ser att de andra riksdagspartierna inte 

vågar komma med förslag som kan äventyra brottslingarnas personliga integritet (Riksdagens 

protokoll 2016/17:125, 130).  

Sverigedemokraternas idéer och deras stränga förhållningssätt 

”Sverigedemokraterna vill förändra strafflagstiftningen för en skärpt syn på brottslighet […] Detta 

innefattar i synnerhet en rejäl höjning av straffens miniminivåer […]” (Sverigedemokraterna 2015, 

10).  

Sverigedemokraterna har just detta fokus på att tillämpa kraftiga satsningar för att utveckla 

rättsväsendet, att bekämpa all brottslighet och se fler brottslingar ställas inför rätta 

(Sverigedemokraterna 2015, 4). Partiet uttrycker tydligt för att brottspåföljderna ska vara 

tydliga, avskräckande och kunna erhålla rättvisa för brottsoffer. De ser att brottslingar inte 

döms till egentliga straff utan att brottspåföljder är enligt partiet något annat än böter och 

fängelse vilket motiverar partiet till att sträva efter straffskärpningar (Ibid.). 

Sverigedemokraterna uttrycker dessutom att brottsoffrens upprättelse är sekundärt vilket 

partiet vill tydligt förändra (Ibid.). Man finner partiet vidare argumentera för att de vill se ett 

polisväsende vilket är mer närvarande för att främst hantera den gränsöverskridande 

brottsligheten som enligt dessa ökar i samhället (Sverigedemokraterna 2015, 6). 

Sverigedemokraterna föreslår även att polisväsendet ska använda sig utav kameraövervakning 

i en större utsträckning (Riksdagens protokoll 2016/17:125, 130). 
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Man finner dessutom att Sverigedemokraterna vill införa principen om tredje gången gillt 

vilket skulle innebära att brottslingar som begår brott inom vissa brottstyper tre gånger ska 

erhålla en maximal bestraffning alternativt att domstolar då ska döma mer i den övre delen av 

straffskalan (Sverigedemokraterna 2015, 11). Partiet ämnar ytterligare att införa 

brottsprovokation som en metod för att hantera den svåråtkomliga brottsligheten 

(Sverigedemokraterna 2015, 13–14). Sverigedemokraternas kriminalpolitiska idéer präglas 

utav en hård inställning och partiet vill skicka ut ett budskap om att brottslighet inte får 

existera vilket de menar dessutom skyddar samhället från nya brottsoffer och hjälper att 

upprätthålla rättvisa som man tydligt finner att partiet prioriterar (Ibid.). Partiet ser ingen 

mening med att värna om den personliga integriteten hos människor som väljer att skada 

samhället genom att begå brottslighet (Riksdagens protokoll 2016/17:125, 130). 

Sverigedemokraterna betraktar sig själva vara ett riksdagsparti vilket fortsätter att stå upp för 

handlingskraft och konsekventa åtgärder när det gäller kriminalpolitiken (Riksdagens 

protokoll 2015/16:81, 94). 

Sverigedemokraternas syn på bestraffning 

”Sveriges medborgare ska känna en trygghet […] att brott utreds och att brottslingar döms till 

rättvisa straff. Vi är obevekliga i vår strävan efter rättvisa […]” (Sverigedemokraterna 2015, 4). 

Sverigedemokraterna tycker att den svenska kriminalpolitiken präglas av idéer om behandling 

vilket partiet inte ser är en effektiv bestraffning (Sverigedemokraterna 2015, 4–5). Partiet 

argumenterar istället för att hanteringen av brottslingar ska grundas kring ett proportionerligt 

straffande vilket partiet ser att det inte finns något motsatsförhållande mellan återanpassning 

av brottslingar och ett rättvist straffande (Ibid.). Man finner tydligt att Sverigedemokraternas 

syn på bestraffning innehåller en strävan efter kraftiga straffskärpningar som partiet vill se ska 

stå i proportion till brottslighetens allvar. Partiet motiverar vidare för att detta är viktigt för 

just rättvisan, upprättelsen och att avskräcka brottslingar från att fortsätta begå brottslighet 

(Ibid.). Sverigedemokraterna uttrycker dessutom att alla brottsfall ska behandlas lika vilket 

ska förutsätta att brottslingar kan hållas ansvariga för sina handlingar (Ibid.). Partiet har en 

syn på att straffsystemet ska vara tydligt, förutsägbart och för varje brott ett straff vilket är på 

förhand stadgat (Ibid.). Sverigedemokraterna vill tydligt förändra strafflagstiftningen till en 

mycket strängare syn på bestraffningen av brottslighet (Sverigedemokraterna 2015, 10).  

Partiet uttrycker vidare att de vill se brottslingar som har avtjänat ett straff för ett allvarligt 

brott ska försättas med fotboja under en period efter verkställighet (Riksdagens protokoll 

2016/17:89, 7–8). De anser att detta motverkar brottslingarnas återfall genom att erhålla en 
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bättre kontroll över dessa människor. Sverigedemokraternas främsta fokus är att brottslingar 

ska erhålla en bestraffning via fängelsestraff (Ibid.). Detta i syfte till att få dessa brottslingar 

att gå från ett liv i frihet till en tillvaro av strikta regleringar med långsiktiga förutsättningar 

för att dessa därefter ska komma ut i samhället om dessa enligt partiet förtjänar det (Ibid.). 

Partiet förespråkar vidare att brottslingar ska avtjäna hela straffperioden utan några undantag i 

deras verkställigheter (Ibid.). Deras syn på bestraffning innefattar även att avveckla 

straffrabatter och utöka polisiära befogenheter (Riksdagens protokoll 2016/17:97, 24). Man 

finner partiet vidare uttrycka tydligt att de kräver mer konsekventa straffpåföljder när det 

gäller deras idéer kring bestraffningen av brottslingar (Riksdagens protokoll 2016/17:97, 27–

28). 

Teoretisk analys 

Socialdemokraternas inslag av rehabilitering 

”Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker […]” (Socialdemokraterna 2017, 12). 

Rehabilitering handlar teoretiskt om idéer kring behandling och förändring när det gäller 

bestraffningen av brottslighet (Bennett 2010, 52–54). Denna inriktning präglas av tankar om 

att brottens orsaker kommer från sociala strukturer, sociala faktorer och sociala problem 

(Bennett 2010, 60). Fokus ligger i att hitta/bekämpa orsakerna till brottsligheten och att hjälpa 

brottslingar till att återanpassas till något bättre (Bennett 2010, 65). När man har närmare 

studerat Socialdemokraternas ståndpunkter, idéer och deras syn på brottslighet finner man just 

att partiet fokuserar på att bekämpa brottslighetens orsaker (Socialdemokraterna 2017, 12). 

Man finner även att Socialdemokraterna själva anser att de sociala faktorerna och 

klasstillhörigheter påverkar brottslighetens utveckling (Riksdagens protokoll 2016/17:125, 

131–132). Dessa aspekter vilket man konstaterar inom den deskriptiva analysen av 

Socialdemokraternas utsagor bygger på teoretiska tankesätt från rehabilitering som man i 

detta fall ser tendenser av hos partiet.  

Man kan även konstatera utifrån den deskriptiva analysen att Socialdemokraterna själva utgår 

ifrån att hjälpa brottslingar genom behandling för att dessa ska återanpassas 

(Socialdemokraterna 2017, 13). Man finner att partiet vill förstå brottslingarnas intentioner 

och därefter förstå de strukturer och normer som partiet uttrycker påverkar brottslingarnas 

benägenhet till att begå brott (Riksdagens protokoll 2015/16:92, 3–4). Detta förutsätter 

teoretiskt att partiet ser brottslingar inte vara kapabla till rationellt handlande utan istället att 

dessa blir påverkade/styrda av sociala faktorer vilket är ett teoretiskt grundläggande antagande 
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inom rehabilitering. Socialdemokraternas utsagor/idéer innehåller fragment som rehabilitering 

utgår ifrån när det gäller specifikt att se brottslingar påverkas av sociala strukturer, när man 

ämnar återanpassa brottslingar och när partiet själva uttrycker för att de ska erhålla 

vård/behandling (Riksdagens protokoll 2012/13:74, 3).  

Dessa delar i den deskriptiva analysen av Socialdemokraternas kriminalpolitiska ståndpunkter 

och deras syn på brottslingar, bestraffning och brottslighet gör att man kan argumentera för att 

partiet teoretiskt sätt förhåller sig mot rehabilitering. Men man bör inte dra några slutsatser 

vilket inkluderar att kategorisera partiet till att innehålla ett förhållningssätt som grundar sig 

helt på behandling när det gäller deras syn/idéer. Socialdemokraternas utsagor utgör aspekter 

och delar som flera teoretiska perspektiv förklarar närmare vilket i partiets fall inkluderar 

inslag/delar av rehabilitering.  

Socialdemokraternas inslag av avskräckning 

”Straffet förväntas ha förebyggande effekter men också avskräckande effekter” (Kerstin Haglö (s) 

Riksdagens protokoll 2012/13:74, 2) 

Avskräckning handlar teoretiskt om idéer kring att avskräcka och förebygga/förhindra när det 

gäller bestraffningen av brottslighet (Hsin-Wen 2017, 2). Den teoretiska utgångspunkten inom 

detta perspektiv är att brottslingar ska erhålla ett kännbart straffande (rädda över att bli 

straffade eller svåra konsekvenser) vilket gör att dessa istället väljer att avstå från brottslighet 

(Hsin-Wen 2017, 2–4). Man finner i den deskriptiva analysen att Socialdemokraterna även 

uttrycker för att dessa vill hindra/förebygga brottsligheten genom att få brottslingar att avstå 

från att begå brott via tidigt förebyggande åtgärder (Socialdemokraterna 2017, 12–13). Dessa 

aspekter inom deras utsagor när det gäller specifikt ett förebyggande arbete och deras strävan 

efter att få brottslingar att avstå från brottslighet gör det relevant att argumentera för att partiet 

även teoretiskt sätt präglas utav avskräckning. Detta utan att försöka kategorisera partiet till 

att grunda sig helt på avskräckning när man dessutom teoretiskt finner tydliga inslag av 

rehabilitering.  

Man kan ytterligare konstatera att Socialdemokraterna vill se straffen kraftigt förstärkas i 

syfte till att de ska bli mer kännbara för brottslingar (Socialdemokraterna 2017, 13). Detta 

präglas vidare utav teoretiska tankar från avskräckning och partiet uttrycker att de vill minska 

brottslingarnas motivation till att begå brottslighet (Riksdagens protokoll 2016/17:125, 127). 

En strävan efter att bryta brottslingars motivationer till att begå brottslighet tillsammans med 

ett fokus på att ge dessa ett kännbart straffande är grundläggande komponenter inom 
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avskräckningsperspektivet. Avskräckning bygger på dessa element och man kan se teoretiska 

inslag av detta inom den deskriptiva analysen av Socialdemokraternas kriminalpolitiska 

ståndpunkter men man bör även här beakta det faktum att partiet innehåller fragment från 

olika teoretiska utgångspunkter.  

Socialdemokraternas frånvaro av retributivism och inkapacitering 

Socialdemokraterna uttrycker inte något inom deras utsagor/ståndpunkter kring rättvisa eller 

att brottslingar förtjänar att bestraffas vilket retributivismen förespråkar (Rachels 2014, 469). 

Partiet uttrycker inte heller något kring att proportionerligt bestraffa brottslingar som 

perspektivet behandlar (Rachels 2014, 472). Socialdemokraterna saknar dessa teoretiska 

element från retributivismen vilket gör att man kan teoretiskt sätt argumentera för att partiet 

inte uttrycker sig alls för att vara retributiva eller innehålla retributiva tankegångar. Man 

finner även att Socialdemokraterna inte heller uttrycker något kring att fängsla/begränsa 

brottslingar vilket inkapaciteringsperspektivet förespråkar (Malsch & Duker 2012, 1–2). 

Partiet uttrycker vidare inget om att brottslingar bör fängslas eftersom att dessa skadar 

samhället som inkapacitering rent teoretiskt förutsätter (Malsch & Duker 2012, 6–7). Detta 

gör att man kan teoretiskt argumentera för att partiet inte präglas utav några teoretiska 

element/delar från retributivismen eller inkapacitering när det gäller deras kriminalpolitiska 

ståndpunkter och idéer. 

Man kan istället konstatera rent teoretiskt att Socialdemokraterna uttrycker för att angripa 

sociala strukturer (då dessa påverkar/styr brottslingar) vilket förutsätter att brottslingar inte 

kan agera rationellt. Men man finner vidare att partiet även förespråkar för mer kännbara 

straff för brottslingar och har ett fokus på att minska brottslingarnas motivationer vilket 

istället blir att man uttrycker brottslingen vara en rationell varelse med ett självmant beteende. 

Dessa olika sätt att se på brottslingen hos partiet utgår ifrån olika teoretiska bakgrunder när 

det gäller att bestraffa och i detta fall finner man att Socialdemokraterna vill behandla men 

även göra straffen mer kännbara vilket man kan argumentera för kommer ifrån olika 

teoretiska utgångspunkter. Socialdemokraterna verkar utifrån den teoretiska analysen av deras 

idéer/argument uttrycka en teoretisk blandning mellan rehabilitering och avskräckning när det 

gäller deras sätt att hantera brottslighet. 

Moderaternas inslag av retributivism 

”Den som begår brott ska […] mötas av ett straff som motsvarar det allvar och den kränkning som 

brottet faktiskt har betytt för den drabbade och för samhället […]” (Moderaterna 2017, 6). 
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Retributivismen handlar teoretiskt om idéer kring rättvisa och förtjänst när det gäller 

bestraffningen av brottslighet (Rachels 2014, 469). Fokus ligger i att bestraffa brottslingar på 

ett proportionerligt sätt där straffet ska bemöta och stå i proportion till brottslighetens allvar 

(Rachels 2014, 472). När man har närmare studerat Moderaternas ståndpunkter/idéer finner 

man att partiet själva förespråkar att se rättvisa skipas för brottsoffer (Moderaterna 2017, 3). 

Detta gör det teoretiskt lämpligt att argumentera för att Moderaterna präglas utav retributiva 

tankegångar när det gäller deras prioritering på rättvisa. Man finner vidare i den deskriptiva 

analysen att Moderaterna själva uttrycker för att man ska använda sig utav proportionerliga 

åtgärder när det gäller att bestraffa brottslingar vilket man kan även här argumentera för att 

partiet förhåller sig till att vara teoretiskt retributiva (Riksdagens protokoll 2015/16:92, 5–6).  

Brottslingar anses teoretiskt sätt (inom retributivismen) vara själva ansvariga för sina 

handlingar vilket även rättfärdigar ett proportionerligt bestraffande. Moderaterna ser att 

sociala problem inte är en ursäkt till att brottslingar begår brottslighet (Moderaterna 2017, 13–

14). Detta gör att man kan teoretiskt sätt argumentera för att partiet inte ser brottsligt beteende 

påverkas utav sociala faktorer utan att dessa utgår ifrån ett eget ansvar hos brottslingen 

baserat på hur de uttrycker sig. Dessa aspekter präglas utav retributiva tankar när det gäller ett 

fokus på att se brottslingen innehålla ett eget ansvar för sina brottsliga handlingar. 

Moderaterna uttrycker även i den deskriptiva analysen att brottslingarnas ansvar tydliggörs 

när dessa väljer att återfalla i brottslighet (Moderaterna 2017, 8). Detta bekräftar vidare bilden 

av att Moderaterna utgår teoretiskt sätt från att se brottslingen vara rationell vilket även 

perspektivet förespråkar. 

Retributivismen innefattar teoretiskt att bestraffa brottslingar när det är tydligt motiverat att 

dessa har självmant (utan tvång) begått den brottsliga handlingen. Detta gör att personen 

förtjänar att bestraffas och rättfärdigar samhällets bestraffning av människor. Moderaterna 

uttrycker i den deskriptiva analysen att dessa förespråkar en tydlig motiverad bestraffning av 

brottslingar vilket gör att man ytterligare finner retributiva inslag hos partiet (Moderaterna 

2017, 12). Man finner även vidare att Moderaterna uttrycker att straffen inom ett flertal 

brottstyper inte fångar upp brottens allvar som tydligt präglas teoretiskt utav retributiva 

element (Moderaterna 2017, 6). Moderaterna vill skärpa straffen för att bättre fånga upp 

brottens allvar, skipa rättvisa, tillämpa proportionerligt bestraffande och uttrycker för att 

återfall tydliggör brottslingarnas ansvar. Dessa delar hos partiet gör det teoretiskt lämpligt att 

argumentera för att Moderaterna förhåller sig till att vara retributiva. 

 



38 
 

Moderaternas inslag av avskräckning 

”Det är det som påföljderna syftar till, att de ska vara avskräckande och att brottsoffret ska känna 

att samhället reagerar […]” (Anders Hansson (m) Riksdagens protokoll 2015/16:104, 99). 

Man finner vidare att Moderaterna präglas utav teoretiska tankegångar från avskräckning när 

de även uttrycker en strävan efter att förebygga brottslighet genom att tillämpa mer 

kriminaliseringar och utvidga brottspåföljder (Riksdagens protokoll 2015/16:104, 93). 

Avskräckning utgår teoretiskt från att avskräcka brottslingar genom att göra det irrationellt för 

dessa att begå brottslighet vilket inkluderar att göra det svårt för brottslingar via kännbara 

straff/åtgärder som exempelvis i detta fall mer kriminaliseringar och strängare påföljder. Man 

finner ytterligare i den deskriptiva analysen att Moderaterna förespråkar just att avskräcka 

brottslingar och man ser även att partiet vill skicka ut ett budskap till dessa att samhället 

kommer kraftfullt reagera (Riksdagens protokoll 2015/16:104, 98–99). Dessa delar inom 

Moderaternas utsagor gör det teoretiskt lämpligt att argumentera för att partiet även präglas 

utav tankebanor vilket avskräckningsperspektivet behandlar.  

Man kan tydligt se i den deskriptiva analysen att Moderaterna har fokus på att förebygga 

brottslighet, införa strängare brottspåföljder, avskräcka brottslingar och skicka ut ett budskap. 

Detta gör det teoretiskt lämpligt att vidare argumentera för att Moderaternas ståndpunkter 

även innehåller teoretiska inslag från avskräckning vilket man finner partiet förhålla sig mot 

att vara avskräckande. Retributivismen och avskräckning utgår teoretiskt från att se 

brottslingen vara rationell och själv kapabel till att styra sitt brottsliga beteende som man 

finner att Moderaterna uttrycker genom deras sätt att argumentera och hur de resonerar. Man 

bör beakta det faktum att Moderaternas kriminalpolitiska ståndpunkter innehåller inslag och 

delar från flera olika teoretiska perspektiv vilket man inte ska utgå helt ifrån att dessa bara är 

teoretiskt sätt retributiva och avskräckande.   

Moderaternas till dels inslag av inkapacitering och rehabilitering 

Man finner vidare att Moderaterna även behandlar teoretiska delar från inkapacitering när 

partiet uttrycker för att brottsligheten skadar människor i samhället (Moderaterna 2017, 18–

19). Den teoretiska utgångspunkten inom inkapacitering är att se brottsligheten skada 

samhället vilket då rättfärdigar ett fängslande av de människor som begår brott. Man ser 

ytterligare tendenser av inkapacitering rent teoretiskt hos Moderaterna när dessa uttrycker för 

att de är emot straffrabatter vilket de tycker skapar för låga brottspåföljder och när partiet 

själva uttrycker för att de alltid kommer att agera för att förbättra skeva straffskalor 
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(Riksdagens protokoll 2015/16:92, 5–7). Man finner även Moderaterna uttrycka i deras 

uttalanden att de inte är emot långa straff när dessa är tydligt motiverade (Moderaterna 2017, 

12). Detta gör det teoretiskt intressant att argumentera för att Moderaterna inte verkar uttrycka 

en negativ inställning mot att fängsla brottslingar när man finner deras prioriteringar på att 

skärpa straffen och förbättra skeva straffskalor. 

Moderaterna behandlar även teoretiska delar från rehabilitering när man specifikt finner dessa 

uttrycka i deras uttalanden att brottslingar bör förberedas till ett liv fritt från brottslighet 

(Moderaterna 2017, 6). Rehabilitering utgår teoretiskt ifrån att hjälpa brottslingar till något 

bättre och man finner partiet uttrycka i den deskriptiva analysen att man bör hjälpa dessa 

människor komma in på rätt banor för att just bli bättre (Riksdagens protokoll 2015/16:92, 5–

6). Dessa delar inom partiets uttalanden gör det teoretiskt relevant att argumentera för att 

Moderaterna berör tendenser av rehabilitering men man finner inte partiet uttrycka något om 

att bekämpa brottslighetens orsaker eller att angripa sociala strukturer vilket är grundläggande 

element inom rehabilitering. Man finner partiet inte heller se att sociala faktorer påverkar 

brottsligheten som rehabilitering teoretiskt sätt utgår ifrån.  

När partiet uttrycker att de inte är emot långa straff, att dessa vill skärpa straffskalor, ser 

brottslighet skada människor, vill förbereda brottslingar till ett nytt liv och att dessa ska 

komma in på rätt banor ser man teoretiska delar från inkapacitering och rehabilitering i deras 

politiska uttalanden. Men Moderaternas kriminalpolitiska ståndpunkter präglas tydligast utav 

teoretiska inslag från retributivismen och avskräckning när det gäller deras syn på brottslighet, 

brottslingen och bestraffning. Man bör dock inte exkludera det faktum att partiet även 

förhåller sig till viss del mot inkapacitering och rehabilitering när man har närmare studerat 

deras politiska uttryck och uttalanden.  

Sverigedemokraternas inslag av inkapacitering 

”Om Sverigedemokraterna fick bestämma […] hade betydligt fler personer fått tillfälle att bekanta 

sig med kriminalvårdens utbud och dessutom under en betydligt längre tid […] att fler kriminella 

skulle sitta i våra fängelser med vår politik” (Adam Marttinen (sd) Riksdagens protokoll 

2016/17:89, 7). 

Inkapacitering handlar teoretiskt om idéer kring begränsning och fängslande när det gäller 

bestraffningen av brottslighet (Malsch & Duker 2012, 1–2). Brottslingar anses utgör skada för 

samhället vilket dessa behöver fängslas in för att kunna begränsa brottslighet (Malsch & 

Duker 2012, 6–7). Man finner inom den deskriptiva analysen av Sverigedemokraternas 

utsagor att partiet uttrycker argument om maximal bestraffning och ett dömande inom den 
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övre straffskalan (Sverigedemokraterna 2015, 11). När partiet innehåller dessa typer av 

uttalanden kan man teoretiskt argumentera för att man ser tendenser utav inkapacitering. 

Partiets teoretiska inslag av perspektivet tydliggörs när man finner partiet själva uttrycka att 

deras främsta fokus när det gäller att bestraffa brottslingar är att dessa ska erhålla 

bestraffningen via fängelsestraff (Riksdagens protokoll 2016/17:89, 7–8).  

Teoretiskt sätt rättfärdigas fängslandet av brottslingar inom inkapacitering eftersom att dessa 

slutar då utgöra skada för samhället. Sverigedemokraternas fokus på att se brottslingar erhålla 

fängelsestraff gör det relevant att teoretiskt argumentera för att dessa innehåller en sträng syn 

på brottslingar. Detta tydliggörs även teoretiskt när partiet själva uttrycker för att de inte ser 

någon mening med att värna om brottslingarnas integritet när dessa väljer att skada samhället 

(Riksdagens protokoll 2016/17:125, 130). Man finner ytterligare i den deskriptiva analysen att 

partiet själva uttrycker för att se brottslingar gå från frihet till en mer striktare tillvaro 

(Riksdagens protokoll 2016/17:89, 7–8). Detta tyder vidare på att Sverigedemokraterna 

präglas utav teoretiska tankar från inkapacitering (när det gäller fängslande) och man finner 

vidare partiet uttrycka att brottslingar ska avtjäna hela straffperioden utan några undantag i 

deras verkställigheter (Ibid.). 

Dessa teoretiska tankebanor som präglas utav inkapacitering tydliggörs vidare hos 

Sverigedemokraterna när partiet uttrycker tydligt för att skärpa straffen inom alla brottstyper 

med en strävan efter att avveckla straffrabatter vilket bekräftar bilden av att de vill se 

bestraffningen vara i form utav fängslande (Riksdagens protokoll 2016/17:97, 24). Dessa 

olika aspekter inom Sverigedemokraternas utsagor gör det relevant att argumentera för att 

partiet präglas teoretiskt utav inkapacitering när det gäller partiet specifikt uttrycka att de vill 

se brottslingar vara inspärrade, att bestraffningen ska innefatta fängelsestraff och när de 

argumenterar för att avveckla undantag/straffrabatter när det gäller brottslingarnas 

verkställigheter. Man bör vidare beakta det faktum att partiets ståndpunkter/utsagor innehåller 

aspekter av flera teoretiska perspektiv men som tydligt inkluderar teoretiska delar från 

inkapacitering.  

Sverigedemokraternas inslag av retributivism och delvis avskräckning 

”Straffen ska stå i proportion till brottens allvar […] Det är främst viktigt för att skipa rättvisa och 

ge brottsoffret upprättelse […]” (Sverigedemokraterna 2015, 5). 

Man finner även Sverigedemokraterna vara präglat utav retributiva tankebanor och till viss 

del avskräckning när det gäller deras ståndpunkter/idéer. Partiet uttrycker i den deskriptiva 
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analysen att dessa vill främja rättvisan i samhället (Sverigedemokraterna 2015, 13). Fokus på 

rättvisa är ett grundläggande element inom retributivismen och när partiet strävar efter att 

upprätthålla rättvisa gör det att man även ser dessa förhålla sig mot att vara retributiva. En 

annan teoretisk aspekt av retributivismen som man finner hos Sverigedemokraterna är att 

dessa vill se straffskärpningar stå i proportion till brottslighetens allvar (Sverigedemokraterna 

2015, 4–5). Partiet uttrycker att detta är viktigt för rättvisan men ytterligare till att avskräcka 

brottslingar från att fortsätta begå brottslighet (Ibid.). Detta gör att man här kan teoretiskt 

argumentera för att Sverigedemokraterna även berör teoretiska inslag av avskräckning 

specifikt när de ämnar avskräcka brottslingar från fortsatt brottslighet vilket detta perspektiv 

utgår ifrån.  

Dessa teoretiska inslag av retributivism och avskräckning tydliggörs när Sverigedemokraterna 

uttrycker att brottspåföljder ska avskräcka och utvinna rättvisa (Sverigedemokraterna 2015, 

4–5). Man finner ytterligare inslag av retributiva tankegångar hos Sverigedemokraterna när 

partiet själva uttrycker för att de vill se alla brottmål behandlas lika med förutsättning att 

brottslingen ska kunna hållas ansvarig för sina handlingar (Ibid.). Teoretiskt sätt bygger 

perspektivet på förutsättningen att brottslingar förtjänar att bestraffas om dessa erhålls 

ansvariga och skyldiga till sina brottsliga handlingar. Dessa aspekter hos 

Sverigedemokraterna gör det teoretiskt lämpligt att vidare argumentera för att partiets 

ståndpunkter även präglas utav retributivism och delvis avskräckning när det gäller specifikt 

deras strävan efter rättvisa, att proportionerligt bestraffa och avskräcka brottslingar från att 

fortsätta begå brott via brottspåföljder.  

Sverigedemokraternas frånvaro av rehabilitering  

Sverigedemokraterna uttrycker inte något om att bekämpa brottslighetens orsaker eller ser 

främst att sociala problem påverkar brottslighet och man finner även att dessa inte heller 

ämnar behandla brottslingar som rehabilitering teoretiskt sätt förutsätter (Bennett 2010, 52–

54). Partiet uttrycker inom den deskriptiva analysen att de inte vill prata om sociala faktorer 

när det gäller diskussionen om brottslighetens orsaker eftersom att detta enligt partiet sviker 

brottsoffer som utsätts för brottslighetens effekter (Riksdagens protokoll 2016/17:125, 132–

133). Detta gör att man kan teoretiskt sätt argumentera för att de inte ser sociala faktorer ha 

någon roll när det gäller deras syn på brottslighet. Den teoretiska utgångspunkten inom 

rehabilitering är att man utgår ifrån att se brottslighet främst påverkas utav sociala faktorer 

vilket man tydligt finner att partiets tankebanor inte präglas utav.  
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Man finner istället att partiet utgår ifrån andra tankebanor och innehåller andra teoretiska 

utgångspunkter vilket man ser dessa uttrycka inom deras kriminalpolitiska utsagor. 

Sverigedemokraternas ståndpunkter/idéer präglas utav teoretiskt inslag vilket främst bygger 

på inkapacitering, retributivism och avskräckning. Man finner inga tendenser av att partiet 

förhåller sig teoretiskt mot rehabilitering och att försöka teoretiskt kategorisera partiet genom 

att enbart förhålla sig till enstaka kategorier/typer blir problematiskt eftersom att partiet 

behandlar delar från flera olika teoretiska utgångspunkter vilket dock inte inkluderar 

rehabilitering. 

Jämförelse mellan partierna 

Dessa partiers idéer och hur de ser på brottslighet, brottslingen och bestraffning innehåller en 

del likheter och skillnader. Man finner tydligt att Socialdemokraterna är det enda partiet av 

dessa vilket prioriterar att bekämpa brottslighetens orsaker, förespråkar en starkare 

sammanhållning och en samverkan vilket involverar flera olika aktörer när det gäller det 

brottsförebyggande arbetet. Moderaterna och Sverigedemokraterna ämnar istället att stärka 

det svenska polisväsendet, införa kameraövervakning och stärka brottspåföljder för att 

upprätthålla rättvisan, lag och ordning samt hjälpa brottsoffer vilket man ser att 

Socialdemokraterna inte prioriterar. Dessutom är Socialdemokraterna ensamma om att vilja 

främst behandla brottslingar när det gäller partiernas syn på bestraffning men man finner dock 

även att Moderaterna (som Socialdemokraterna) ämnar hjälpa brottslingar under 

verkställigheten för att förbereda dessa till ett liv fritt från brottslighet. Man finner vidare att 

Sverigedemokraterna är det enda partiet av dessa som vill se bestraffningen av brottslingar 

främst bestå utav fängelsestraff vilket de andra partierna inte prioriterar. 

Dessa riksdagspartier uttrycker alla för att skärpa straffen och man finner dessutom att 

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill avskräcka brottslingar via brottspåföljder. 

Socialdemokraterna uttrycker att de vill bryta brottslingarnas motivationer till att begå brott 

genom att erbjuda alternativa vägar vilket är en skillnad gentemot de andra partierna. Man 

finner dock ytterligare likheter mellan Socialdemokraterna och Moderaterna när båda 

uttrycker för att de ser brottsligheten undergräva tryggheten och människors förtroende mot 

varandra. Man finner dessutom Moderaterna argumentera som Socialdemokraterna för ett 

brottsförebyggande arbete men i en mindre utsträckning och man ser båda sträva efter att se 

kommunernas roll tydliggöras vilket man tydligt ser att Sverigedemokraterna inte förespråkar. 

Socialdemokraterna är vidare det enda partiet av dessa som ser att sociala faktorer/strukturer 
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påverkar brottslingar och brottsligheten vilket man tydligt ser att Moderaterna och 

Sverigedemokraterna inte håller med om. 

Moderaterna ser istället att den socioekonomiska utsattheten är den gemensamma faktorn till 

brottsligheten i olika områden och Sverigedemokraterna är det enda partiet vilket ser de 

kulturella faktorerna påverka brottsligheten. Man finner vidare att Moderaterna och 

Sverigedemokraterna förespråkar ett proportionerligt bestraffande av brottslingar vilket man 

tydligt finner att Socialdemokraterna inte uttrycker eller prioriterar. De teoretiska aspekterna 

av partiernas kriminalpolitiska idéer/ståndpunkter har även dessa likheter och skillnader. 

Dessa riksdagspartier innehöll alla teoretiska inslag av avskräckning men i olika former och 

utsträckningar. Man finner dessutom att Moderaterna och Sverigedemokraterna innehåller 

tydliga inslag av retributiva tankebanor. Socialdemokraterna är det enda partiet som saknar 

teoretiska inslag av retributivism och inkapacitering vilket man finner att Moderaterna och 

Sverigedemokraterna innehåller. Man finner ytterligare att Sverigedemokraterna är det enda 

partiet vilket saknar teoretiska inslag av rehabilitering vilket man finner att 

Socialdemokraterna och Moderaterna innehåller. Moderaterna är vidare det enda partiet vilket 

innehåller teoretiska delar/inslag av alla de straffteoretiska perspektiven.  

Diskussion- och Resultat 

Socialdemokraterna prioriterar att bekämpa brottslighetens orsaker vilket även involverar att 

minska segregationen och sociala klyftorna i samhället. Partiet ser brottslighet uppstå av 

otrygghet, klyftor och missbruk. Socialdemokraterna finner att sociala faktorer, sociala 

strukturer och klasstillhörigheter påverkar brottslighetens utveckling och brottslingens 

benägenhet till att begå brott. Partiet strävar efter att tillämpa förebyggande åtgärder med en 

vision om att bygga ett starkare samhälle genom att stärka sammanhållningen tillsammans 

med ett fokus på att se en samverkan av flera olika aktörer vilket partiet ser utgör en lösning 

till att förebygga/förhindra brottsligheten. Socialdemokraterna prioriterar dessutom att hjälpa 

människor som har hamnat i brottslighet genom att erbjuda alternativa vägar och man finner 

även att partiet vill bryta brottslingarnas motivationer till att begå brottslighet. De fokuserar 

dessutom på att återanpassa brottslingar och vill rikta mer sociala åtgärder på de brottslingar 

som är i brottslighetens tidiga skede. 

Socialdemokraternas förebyggande åtgärder inkluderar även att arbeta mot brottslingarnas 

återfall, utveckla metoder, sprida kunskap och se en mer polisnärvaro för medborgarna. 

Partiets syn på bestraffning präglas utav att behandla brottslingar med en strävan till att förstå 
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deras intentioner och man finner dessutom partiet sträva efter att skärpa straffen genom att 

göra dessa mer kännbara. Man finner ytterligare att Socialdemokraternas kriminalpolitiska 

idéer/ståndpunkter präglas teoretiskt utav inslag från rehabilitering och avskräckning. Man 

kan vidare konstatera att partiet inte innehåller några teoretiska inslag/delar av retributivism 

eller inkapacitering.  

Moderaterna prioriterar att upprätthålla lag och ordning i samhället genom att skarpt agera 

mot brottsligheten för att förhindra dess utveckling. Partiet finner att den socioekonomiska 

utsattheten är den gemensamma faktorn till brottsligheten vilket präglar olika områden. 

Moderaterna strävar efter att tillämpa mer kriminaliseringar, utvidga brottspåföljderna, stärka 

brottsutredningen och främst att stärka det svenska polisväsendet för att förhindra 

brottsligheten. Partiet utgår ifrån ett brottsofferperspektiv och ser dessa åtgärder värnar om 

brottsoffer, skipar rättvisa, förhindrar brottslighetens utveckling och leder till att avskräcka 

brottslingar. Moderaterna utgår inte från att se sociala eller personliga problem utgöra ursäkter 

till att brottslingar begår brottslighet vilket dessa istället förespråkar en hårdare bestraffning 

av de brottslingar som väljer att återfalla. Man finner dessutom att partiet vill se 

brottslingarnas verkställigheter innehålla studier och arbete till att förbereda dessa för ett nytt 

liv utan brottslighet. 

Moderaterna ämnar vidare införa kameraövervakning och se kommuners ansvar inom det 

brottsförebyggande arbetet tydliggöras. Partiet innehåller en syn på bestraffning vilket 

inkluderar ett proportionerligt bestraffande av brottslingar, straffskärpningar och att avveckla 

straffrabatter. Moderaterna fokuserar dessutom på att förbättra skeva straffskalor och 

förespråkar långa/kännbara straff när dessa är tydligt motiverad med en ambition att se 

brottslingar lämna brottens banor efter verkställighet. Man finner vidare att Moderaternas 

kriminalpolitiska idéer/ståndpunkter innehåller teoretiska inslag från alla av de straffteoretiska 

perspektiven. Moderaterna förhåller sig dock tydligast mot retributivism och avskräckning 

men partiet innehåller även teoretiska element av rehabilitering och inkapacitering när det 

gäller deras kriminalpolitiska ståndpunkter/idéer.  

Sverigedemokraterna prioriterar att förändra den svenska kriminalpolitiken genom att 

tillämpa kraftigare satsningar på rättsväsendet för att bryta ned brottslighet och återställa 

säkerheten, tryggheten samt ordningen i samhället. Sverigedemokraterna ser inte att sociala 

faktorer påverkar brottslighet utan de ser främst att de kulturella faktorerna påverkar 

brottsligheten i Sverige. Partiet strävar efter att se flera brottslingar ställas inför rätta med 

brottspåföljder som är avskräckande, tydliga och kan ge rättvisa för brottsoffren. De vill 
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dessutom införa kameraövervakning, brottsprovokation, se brottslingar försättas med fotboja 

efter verkställighet och se ett mer närvarande polisväsende för att hantera gränsöverskridande 

brottslighet. Sverigedemokraterna vill även införa principen om tredje gången gillt med en 

maximal bestraffning eller ett dömande mer i den övre straffskalan för de brottslingar som 

begår brott tre gånger inom vissa brottstyper. 

Sverigedemokraterna värnar inte om brottslingarnas personliga integritet och de står tydligt 

för handlingskraft och konsekventa straffåtgärder. Partiets syn på bestraffning innefattar ett 

proportionerligt bestraffande av brottslingar, kraftiga straffskärpningar, avveckla straffrabatter 

och en prioritering på att se bestraffningen främst bestå utav fängelsestraff med inga undantag 

i straffperioder eller verkställigheter. Detta för att upprätthålla rättvisan och att avskräcka 

brottslingar från att fortsätta begå brottslighet. Partiet vill dessutom se alla brottsfall behandlas 

lika med ett straffsystem som är tydligt och förutsägbart. Man finner vidare att 

Sverigedemokraternas kriminalpolitiska idéer/ståndpunkter präglas utav teoretiska inslag av 

inkapacitering, retributivism och delvis avskräckning. Man finner partiet inte innehålla några 

teoretiska element/inslag av rehabilitering vilket gör att man inte kan koppla dessa till att 

teoretiskt förhålla sig mot rehabilitering när det gäller deras kriminalpolitiska 

idéer/ståndpunkter. 

Slutdiskussion 

När man nu har närmare studerat dessa partiers kriminalpolitiska ståndpunkter/idéer erhåller 

man en bättre förståelse kring varför riksdagspartier går mot en tendens av att skärpa straffen. 

Moderaternas- och Sverigedemokraternas förhållningssätt gentemot brottslighet och 

bestraffning gör det inte överraskande för att dessa förespråkar mer skärpta straff. Dessa 

partier innehåller en hård inställning med ett mycket mer strängare förhållningsätt när det 

gäller deras syn på bestraffning vilket man dessutom tydligt finner dessa teoretiskt präglas 

utav straffteoretiska perspektiv som ser att bestraffning av brottslingar inte nödvändigtvis är 

något negativt. Moderaterna kan man teoretiskt sätt argumentera för att de ser brottslingar 

besitta ett rationellt handlande när dessa förespråkar mer kriminaliseringar och hårda påföljder 

för att avskräcka. Sverigedemokraterna kan man teoretiskt argumentera för att de ser 

brottslingen vara ond som ändå besitter ett rationellt handlande när man finner dessa 

förespråka kraftiga straffskärpningar, längre fängelsestraff och när de ämnar avskräcka genom 

hårdare brottspåföljder.  
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Något anmärkningsvärt är när man har närmare studerat Socialdemokraternas 

kriminalpolitiska ståndpunkter/idéer och finner rent teoretiskt inget som tyder på att dessa 

egentligen bör förespråka mer skärpta och kännbara straff för brottslingar. Detta eftersom att 

partiet tydligt står bakom behandling, att förstå brottslingarnas intentioner, angripa sociala 

strukturer och bekämpa brottslighetens orsaker. Detta förutsätter teoretiskt utifrån ett 

rehabiliteringsperspektiv att de inte bör förespråka dessa typer av straffåtgärder. Man kan 

teoretiskt argumentera utifrån deras ståndpunkter och hur de uttrycker sig för att dessa inte ser 

brottslingar besitta ett rationellt handlande utan istället att deras beteende styrs/påverkas av 

sociala strukturer som partiet dessutom själva uttrycker. När man vidare finner att 

Socialdemokraterna ämnar bryta motivationen hos brottslingar till att begå brott förutsätter 

detta istället rent teoretiskt att man ser brottslingar besitta ett rationellt handlande. Dessa 

aspekter hos Socialdemokraterna gör att man finner partiet utgå ifrån två olika teoretiska 

utgångspunkter när de resonera på detta sätt.  

Slutsats 

När det gäller den första frågeställningen man kan dra den slutsatsen att de största 

riksdagspartierna har kriminalpolitiska idéer vilket främst inkluderar förebyggande åtgärder, 

arbete mot återfall, återanpassning av brottslingar, kraftiga straffskärpningar, mer 

kriminaliseringar/brottspåföljder, avveckla straffrabatter och stärka det svenska rättsväsendet. 

Socialdemokraternas kriminalpolitiska idéer innehåller ett fokus på främst förebyggande 

åtgärder, att behandla brottslingar, angripa sociala strukturer och bekämpa brottslighetens 

orsaker. Detta med inslag av att erbjuda och hjälpa brottslingar med alternativa vägar för att 

bryta deras brottsliga banor. Partiets idéer innehåller dessutom att skärpa straffen, återanpassa 

brottslingar, mer sociala åtgärder, arbete mot återfall, mer polisnärvaro, utveckla metoder och 

sprida kunskap. Socialdemokraternas kriminalpolitiska idéer präglas även utav deras vision 

om att stärka sammanhållningen, förbättra samverkan mellan olika aktörer i samhället, minska 

segregationen, minska sociala klyftor och att förstå brottslingarnas intentioner när det gäller 

deras strävan efter att förebygga/förhindra brottsligheten.  

Moderaternas kriminalpolitiska idéer innehåller ett fokus på att upprätthålla lag och ordning, 

att sträva efter rättvisa för brottsoffer och att skarpt agera mot brottsligheten. Detta med inslag 

av att införa mer kriminaliseringar, utvidga brottspåföljder, stärka det svenska rättsväsendet, 

förbättra brottsutredningar, införa kameraövervakning, införa straffskärpningar och se långa 

straff när dessa är tydligt motiverade. Partiets idéer präglas dessutom av att avveckla 

straffrabatter, förbättra skeva straffskalor, utföra ett proportionerligt bestraffande av 
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brottslingar, hårdare bestraffa brottslingar som återfaller och avskräcka brottslingar. 

Moderaternas idéer innefattar även att se verkställigheter innehålla studier och arbete till att få 

brottslingar att påbörja ett nytt liv och att kommunernas ansvar tydliggörs inom det 

brottsförebyggande arbete.  

Sverigedemokraternas kriminalpolitiska idéer innehåller ett fokus på att förändra hela den 

svenska kriminalpolitiken genom att tillämpa kraftigare satsningar på rättsväsendet och 

strafflagstiftningen. Detta med inslag av att införa mycket kraftigare straffskärpningar, längre 

fängelsestraff, införa brottsprovokation, införa principer kring tredje gången gillt och se mer 

fängelsestraff för brottslingar. Partiets idéer innehåller även att skärpa brottspåföljder, att 

proportionerligt bestraffa brottslingar, upprätthålla rättvisa för brottsoffer, försätta brottslingar 

med fotboja efter verkställighet och att avskräcka brottslingar från att fortsätta begå 

brottslighet. Sverigedemokraternas idéer innefattar dessutom att se ett mer närvarande 

polisväsende, behandla alla brottsmål lika, ett tydligt straffsystem och konsekventa 

straffåtgärder med inga undantag i verkställigheter eller straffperioder.  

När det gäller den andra frågeställningen kan man dra den slutsatsen att dessa 

riksdagspartiers kriminalpolitiska idéer förhåller sig till retributivism, avskräckning, 

inkapacitering och rehabilitering vilket man ser dessa idéer präglas utav alla de 

straffteoretiska perspektiven. Socialdemokraternas kriminalpolitiska idéer innehåller 

straffteoretiska inslag vilket förhåller sig främst mot rehabilitering och avskräckning. Man 

finner deras inslag av rehabilitering främst utgöras utav deras fokus på att just bekämpa 

brottslighetens orsaker, att behandla/återanpassa brottslingar och när dessa ser sociala 

strukturer påverka brottsligheten/brottslingen. Man finner partiets inslag av avskräckning 

främst utgöras utav deras fokus på att förebygga/förhindra brottsligheten genom att erbjuda 

alternativa vägar för brottslingar, bryta deras motivationer till att fortsätta begå brott och 

partiets ambitioner till att skärpa straffen så att dessa blir mer kännbara. Slutsatsen är 

dessutom att Socialdemokraterna inte innehåller några straffteoretiska inslag av retributivism 

eller inkapacitering när det gäller deras kriminalpolitiska idéer.  

Moderaternas kriminalpolitiska idéer innehåller teoretiska inslag från alla av de 

straffteoretiska perspektiven. Man kan dock konstatera att dessa förhåller sig tydligast mot 

retributivism och avskräckning men även till viss del mot inkapacitering och rehabilitering. 

Deras retributiva inslag utgörs främst utav deras strävan efter rättvisa, att proportionerligt 

bestraffa brottslingar, förbättra straffen till att bättre fånga upp brottens allvar och när de 

uttrycker för att återfall tydliggör brottslingarnas ansvar. Moderaternas inslag av avskräckning 



48 
 

utgörs främst utav deras strävan efter att förebygga/förhindra brottslighet, införa strängare 

brottspåföljder och utöka mer kriminaliseringar för att just avskräcka brottslingar. Partiets 

inslag av inkapacitering utgörs främst utav att de inte är emot långa straff när dessa är tydligt 

motiverade, när de vill förbättra skeva straffskalor, avveckla straffrabatter och när de ser 

brottsligheten skada samhället. Deras inslag av rehabilitering utgörs främst utav partiets 

ambitioner till att förbereda brottslingen för ett nytt liv efter verkställighet och se dessa 

komma in på rätt banor i livet.  

Sverigedemokraternas kriminalpolitiska idéer innehåller straffteoretiska inslag vilket förhåller 

sig främst mot inkapacitering, retributivism och delvis avskräckning. Partiets inslag av 

inkapacitering utgörs främst utav deras fokus på fängelsestraff, se brottslingar vara inspärrade, 

avveckla straffrabatter och när partiet inte vill se några undantag i straffperioder eller 

verkställigheter. Deras inslag av retributivism utgörs främst när dessa strävar efter rättvisa, 

ämnar proportionerligt bestraffa brottslingar och när dessa vill skärpa straffen vilket ska stå i 

proportion till brottets allvar. Partiets till dels inslag av avskräckning utgörs främst när dessa 

har ett fokus på att avskräcka brottslingar från att fortsätta begå brott genom strängare 

påföljder. Slutsatsen av den teoretiska analysen är att Sverigedemokraterna inte innehåller 

några straffteoretiska inslag av rehabilitering vilket gör att man inte kan koppla partiet till att 

förhålla sig mot rehabilitering när det gäller deras kriminalpolitiska idéer. 

Framtida forskning 

Efter genomförandet av denna undersökning med ett fokus på de tre största riksdagspartierna 

är det intressant att vidare studera de resterande politiska partierna i Sveriges Riksdag. Detta 

för att erhålla kunskaper och en överblick kring alla partier i Riksdagen för att konstatera hur 

synen på brottslighet, bestraffning och brottslingen är bland dessa partier. Detta skulle 

dessutom hjälpa att erhålla kunskaper kring exakt vad för eventuella skillnader och likheter 

dessa olika partier har inom deras respektive kriminalpolitiska ståndpunkter/idéer. Vidare kan 

man bedriva en komparativ studie mellan dessa tre riksdagspartier och de tre största politiska 

partierna i exempelvis de nordiska parlamenten när det gäller dessa typer av frågor. Detta för 

att erhålla vidare kunskaper mellan länder om eventuella skillnader och likheter när det gäller 

temat brott och straff. En annan intressant aspekt kan vara att närmare studera hur dessa tre 

riksdagspartier har skiftat inom deras kriminalpolitiska ståndpunkter och idéer över tid. Detta 

för att se hur synen på dessa olika frågor har förändrats hos partierna när det gäller deras 

fokus inom det kriminalpolitiska fältet. 
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