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Inledning 
 

Synen och reaktionen på ungdomars brottslighet och andra sociala problem varierar över tid. 

Förändringarna i statens åtgärder har på det hela taget lite att göra med hur ungdomarna själva 

beter sig utan hänger i större utsträckning samman med vad som i ett samhälle uppfattas som 

”rätt” reaktion vid en viss tidpunkt. Grovt sett kan man skilja på två synsätt. Under vissa 

förhållanden ses åtgärder mot unga som problematiska eftersom reaktionen antas förstärka 

den unges marginalisering och exkludering från det övriga samhället. Givet att det samtidigt 

råder en klart uttalad uppfattning att den unges avvikelse i grunden bygger på sociala 

missförhållanden blir en hård reaktion från samhället, t.ex. form av inlåsning under en stor del 

av den unges tonårstid, en förkastlig reaktion som samhället inte bara skall undvika utan 

också verka för att avskaffa. I ett annat samhälle kan däremot samma beteende bemötas på ett 

helt annat sätt. Den unges brott har skapat ett lidande och samhället måste bestraffa. Givet att 

den dominerande uppfattningen är att den unge brottslingen valt att begå omoraliska 

handlingar måste samhället reagera. Därigenom upprättas offret, samhället skyddas tack vare 

inlåsningen (s.k. inkapacitering) av gärningsmannen och slutligen kan den resoluta reaktionen 

eventuellt, men detta är alltså inte det primära, leda till att gärningsmannen skräms till 

rättning.  

Dessa två olika reaktionssätt motsvarar i stort de två dominerande positionerna under 

de senaste tre decennierna i såväl Sverige som andra jämförbara länder (se t.ex. Tham 1995; 

Kyvsgaard 1999; Garland 2001; Pitts 2001; Andersson 2002). Den förändring som skett kan 

kortfattat beskrivas som en utveckling från behandling till straffvärde som bärande 

reaktionsprincip (Tham 1995). Studiens målsättning är att undersöka om det finns en 

parlamentarisk och ideologisk dynamik bakom statens förändrade reaktion gentemot 

brottsligheten. Fokus ligger på hur ungdomsbrottslighet använts i den politiska debatten. Vad 

är de olika politiska lägren överens om vid olika tidpunkter? Vad strider man om? Är synen 

på ungdomsbrott mer kopplad till tidsandan än ideologisk hemvist? Är ungdomsbrott ett tema 

som lyfts fram när väljarna skall mobiliseras och i så fall av vilka? För att belysa utvecklingen 

av den politiska debatten om ungdomsbrott används ledarartiklar som behandlar 

ungdomsbrott (n=221) under åren 1970–82 respektive 1990–99. Artiklarna kommer från 

tidningar med olika politisk hemvist.  

 



 2 

Från socialpolitik till kriminalpolitik - en kort bakgrund  
 

Den utveckling som skett av samhällets reaktion på ungdomars problembeteende sedan 1970-

talet skulle kunna beskrivas som en förändring från socialpolitik till kriminalpolitik. Denna 

utveckling har alltså uppmärksammats av flera forskare och sammanfattas bra av David 

Garland (2001) i The Culture of Control. Förändringens kännetecken är: 

 Behandlingstankens förlorade mark. Syftet med påföljden är inte längre främst att uppnå 

rehabilitering. Straff och vedergällning har återkommit som legitima principer för påföljd. 

Det anses värdefullt att samhället lagstiftningsvägen hanterar den ilska som brott skapar 

(se även Tham 1995). 

 Återupptäckten av fängelset. Under en lång period försökte Sverige och andra västländer 

att minska såväl antalet fångar som inspärrningstider. Idag är trenden den motsatta. Fler 

människor sitter inne på långa straff och målet är som sagt inte fokuserat på 

gärningsmannens rehabilitering utan snarare på dennes särskiljning från övriga samhället 

(se också Christie 1994; Balvig 2000; Nilsson 2002). 

 Offret i centrum. I såväl den offentliga debatten som kriminalpolitiken är identifikation 

och förståelse riktad mot offret och inte gärningsmannen. Offerperspektivet ställs i 

motsatsställning till förståelse och hänsyn till gärningsmannen. Att skydda allmänheten 

har blivit en vägledande princip. Syftet är att minimera risker och öka säkerheten (se även 

Tham 2001). 

 Ökat politiskt utnyttjande av brottsproblemet. Brott är ett konkret problem som går att lösa 

med handlingskraft. Gärna med en handlingskraft som förmedlas via massmedia. 

Paradoxalt har utvecklingen mot en populistisk kriminalpolitik inneburit att politikerna är 

mer eniga än tidigare eftersom ingen anser sig ha råd att uppfattas som en ”flummig 

mjukis”. Därför blir det en viktig politisk fråga vem som satsar mest på polisen, vem som 

är mest restriktiv med frigång osv. (se även Victor 1995; Kyvsgaard 1999; Tham 1999; 

Pollack 2001 samt kap. 3 i föreliggande antologi). 

 Individualisering. Det har skett en ideologisk förändring av förståelsen av brottslighet. 

Orsaksdiskussionen har kommit att handla mindre om sociala mekanismer och mer om 

individuella förhållanden. Brott förstås i större utsträckning som en kalkylerad handling 

av individer som väljer att begå brott och inte som något som grundas i dessa individers 

sämre uppväxtförhållanden och livsvillkor. Därför ägnas förbättringen av sistnämnda 

faktorer mindre uppmärksamhet som kriminalpolitisk strategi till förmån för mer 

omedelbara kontroll- och skyddsåtgärder (se även Kyvsgaard 1995). 
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Om forskarna är någorlunda överens om att ovanstående punkter tämligen rättvist 

sammanfattar den utveckling som skett av statens reaktion på avvikande beteende sedan 

1970-talet är enigheten inte lika tydlig när det gäller varför denna förändring inträffat.1 Det 

finns självfallet ingen möjlighet att inom ramen för detta kapitel ta upp alla förklaringar. 

Några skall dock kort beröras eftersom de är viktiga för föreliggande studie. 

 ”Den ökande brottsligheten.” Brottsutvecklingen är kanske den mest uppenbara 

förklaringen. Hos de politiker som varit med om att ändra politiken i en mer repressiv 

riktning är också ”den ökande brottsligheten” en mycket vanlig legitimeringsgrund 

(Beckett 1997; Balvig 2000; Andersson 2002). Även om det delvis råder delade meningar 

om hur brottsutvecklingen sett ut är det lite som talar för att det råder en god 

överensstämmelse mellan den faktiska – så gott den nu går att fastställa – utvecklingen av 

brottsligheten och statens reaktion (Estrada 1999; Balvig 2000; Westfelt 2001; Lundström 

& Vinnerljung 2001; Granath 2002). Man kan exempelvis i detta sammanhang notera att 

vid 1970-talets början visade all tillgänglig kunskap entydigt att brottsligheten ökat under 

flera decennier i Västeuropa. Under de därpå följande decennierna visar däremot flera 

viktiga indikatorer på en förhållandevis stabil utveckling av befolkningens utsatthet för 

brott, och detta är särskilt tydligt under 1990-talet (Westfelt 2001).  

 Högervåg och välfärdsstatens kris. Sedan flera decennier har den politiska debatten i 

Västeuropa och USA präglats av en nyliberal kritik mot välfärdsstaten (Boréus 1994; 

Feeley 2003). Välfärdsstaten beskrivs som dyr och tillväxtbromsande. Flera forskare har 

pekat på att brottsproblemet utgör en viktig del i kritiken av välfärdsstaten (Hall m.fl. 

1978; Tham 1995; Beckett 1997; Bauman 2000; Garland 2001). Brottslighet är nämligen 

ett lämpligt problemområde för att illustrera nyliberalismens grundläggande princip att 

individen skall ansvara för sig själv. Utvecklingen mot marknadssamhället leder vidare till 

en förtroendekris för politiken (Habermas 1984). Med begränsning av möjligheterna att 

skapa den breda trygghet som medborgarna tidigare förväntat sig följer också ett behov av 

att visa handlingskraft i andra politikområden, t. ex. brottsproblemet.  

 Massmedia som verklighetsförmedlare. Sedan 1970-talet har utvecklingen inom 

massmedia gått mot större konkurrens mellan olika kommersiella media. 

Kommersialiseringen har inneburit en större press att producera billiga och samtidigt 

säljande produkter. Brott blir i ett sådant sammanhang en tilltalande nyhet. Medias 

förmedling av brottsproblemet handlar i stor utsträckning om de mest extrema fallen, 

vilket förmedlar en bild av en ständigt ökande brottsutveckling, en allt grövre brottslighet 
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osv. (Hall m.fl. 1978; Laursen 1994; Kivivouri, Kemppi & Smolej 2002; Pollack 2001 

samt kap 3 i denna antologi). Denna bild av verkligheten är svår att värja sig från eftersom 

den är upprörande. Därmed skapas ett behov av att någon träder in och gör något 

ordentligt - något som handlingskraftiga och mediekunniga politiker förstått att ta vara på. 

På så sätt uppstår en situation där två starka maktcentra – media och politiken – 

underblåser en verklighetsbild som båda tjänar på (Hall m.fl. 1978; Beckett 1997; Garland 

2001).  

 

Syfte och disposition 
 

Detta kapitel tar alltså som sin utgångspunkt att det under de senaste tre decennierna skett en 

förändring av reaktionen på ungdomars brottsliga handlingar. Ungdomsbrottslighetens 

utveckling förutsätts ha spelat en underordnad roll för denna förändring eftersom dess 

utveckling, i synnerhet jämfört med de första decennierna efter andra världskriget, varit 

förhållandevis stabil. Istället antas den ideologiska förändring som är nära knuten till kritiken 

mot välfärdsstaten vara viktigare. Syfte med detta kapitel är att beskriva hur synen på 

ungdomsbrottslighet som samhällsproblem utvecklats under perioden 1970–1999 på 

ledarsidor. Ledarsidorna ses här som representanter för de tre dominerande politiska lägren i 

svensk politik. Jag vill vidare undersöka huruvida ledarnas uppmärksamhet hänger ihop med 

den rådande parlamentariska situationen i Sverige. Det sistnämnda rör vilket parti som 

innehar regeringsmakten respektive om det är valår. Frågor som undersöks är: Vilken bild 

förmedlas av ungdomsbrottslighetens utveckling? Vilka förhållanden ser man som orsakerna 

till att ungdomar begår brott? Vad anser man att samhället skall göra åt problemet?  

En ledarartikel är i allmänhet en osignerad text där tidningens politiska åsikt kommer 

till uttryck (Nord 2000).2 Medieforskare har i analyser av ledare visat att dessa tydligt stödjer 

sina närstående partier (Asp 1982; Nord 2000). Nord (2000) pekar på att en stor del av stödet 

gentemot det egna partiet sker indirekt genom en kritik av motståndaren och att detta är 

särskilt tydligt i den borgerliga pressen eftersom den ofta befinner sig i en 

oppositionssituation. Ledarens uppgift är alltså att uttrycka åsikter baserade på en tidnings 

politiska linje. Detta innebär inte att allt som skrivs alltid följer partilinjen men däremot att 

varje fråga prövas och bedöms av ledarredaktionen utifrån den ideologiska position som 

råder. Dessa bedömningar kan självfallet förändras över tid vilket i sig är intressant. Samtidigt 

kommer ledaren oavsett en eventuell förändrad åsikt alltid att argumentera från en 

grundläggande ideologisk position vilket gör dessa texter unika i jämförelser med annan 
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redaktionell text i tidningen. När just ideologiska svängningar är i fokus för analysen finns det 

således en poäng med att utnyttja just ledarartiklar.  

Tanken bakom att studera valår är att den politiska aktiviteten antas öka under 

valrörelser. Tidigare forskning har visat att stödet till det egna partiet ökar i samband med 

valrörelser, även om effekten inte är särskilt stor (Nord 2000 s. 136f). Den parlamentariska 

situationens betydelse för hur ledarsidorna ställer sig till den förda politiken är mer öppen. 

Regeringens åsikter får ofta stöd i känsliga frågor som säkerhets- och utrikespolitik. Det finns 

dock tecken på att journalistikens professionalisering och större oberoende från partierna har 

lett till mer kritik mot regeringspartiet oavsett om det är ett närstående parti eller inte (se Nord 

2000 s. 136). Det är mindre utrett hur den ideologiska synen på kriminalpolitiken påverkas av 

dessa politiska förhållanden. Lenke och Olsson (1995) har dock pekat på att utvecklingen mot 

en hårdare kriminal- och narkotikapolitik synes vara avhängig vilket parti som befunnit sig i 

regeringsställning i olika europeiska länder. De menar att socialdemokratiska partier sällan 

attackerat borgerliga regeringar för att de misslyckats med att begränsa brottsproblemet eller 

fokuserat på hårdare straff, ökade polisresurser etc. när väl kriminalpolitik hamnat på 

dagordningen. I länder med borgerliga regeringar har därför kriminalpolitiken inte i samma 

utsträckning blivit en offentligt partiskiljande fråga, vilket i sin tur inte drivit på politiken i en 

mer repressiv riktning (se också Hall m.fl. 1978; Beckett 1997; för en brottstyp som framstår 

som ett intressant undantag från detta mönster se Lindgren 2000). 

Ledarartiklarna har studerats genom innehållsanalys. Den undersökningsperiod som 

valts är 1970–1982 samt 1990–1999. Periodiseringen ger möjlighet att belysa de två skilda 

aspekterna: tid respektive parlamentarisk situation. Beträffande tidsaspekten jämförs vad som 

behandlas under 1970-talet och 1990-talet. För frågan om parlamentarisk situation handlar det 

om att studera ifall maktförhållandena och/eller valrörelserna spelar någon roll för hur 

ungdomsbrottsproblemet uppmärksammas. Periodiseringen tillåter en uppdelning av 

materialet i socialdemokratiskt regeringsinnehav/borgerlig opposition under åren 1970–76 

och 1994–99 respektive borgerligt regeringsinnehav/socialdemokratisk opposition åren 1976–

82, 1991–94.3 Valrörelsers betydelse studeras genom jämförelser av ”valåren” gentemot 

övriga ”normala politiska år”.  

 

Metod och material 
 

De tidningar som ingår i studien är de socialdemokratiskt färgade Aftonbladet (AB) och 

Arbetet (Ar), de liberala Dagens Nyheter (DN) och Expressen (Ex) samt det till Moderata 
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samlingspartiet (Sveriges konservativa parti) närstående Svenska Dagbladet (SvD). I det 

följande beskrivs det pressmaterial jag utnyttjat samt de metodproblem som undersökningen 

är behäftad med. Jag har valt att vara förhållandevis utförlig i detta avsnitt för att därigenom 

låta läsaren få en inblick i de metodologiska överväganden som en kvantitativ innehållsanalys 

vanligtvis ställs inför och hur dessa kan angripas.  

 

Data och insamlingsmetod 
 

Det finns flera fördelar med att utgå från ledarartiklar vid en innehållsanalys av dagspressen. 

Ur datainsamlingssynpunkt är ledarsidorna mindre tidskrävande att gå igenom jämfört med 

nyhetssidorna. Genom att ledarartiklarnas funktion är att diskutera och ideologiskt 

kommentera aktuella samhällsfrågor erhålls sannolikt en översiktlig bild av vilka sakfrågor 

som just för tillfället anses vara av vikt i den offentliga debatten. Vidare behöver man inte i 

samma utsträckning som för exempelvis nyhetsartiklar "vikta" eller kontrollera artiklarnas 

storlek, placering och betydelse. Nackdelen är självklart att ledarartiklarna bara utgör en liten 

del av dagspressens totala innehåll. Undersökningar av tidningsläsning har visat att ledarsidan 

tillhör en av de avdelningar i tidningen som läses i minst utsträckning (Nord 2000 s. 196). Om 

man intresserar sig för den uppmärksamhet som t.ex. ungdomsbrottsligheten röner i den 

allmänna debatten är därför tidningarnas löpsedlar, förstasidor eller nyhetssidor sannolikt en 

bättre källa. Dessutom har mediestudier visat att medan artiklar om brottslighet utgör en stor 

del av tidningarnas framsidor och viktiga nyhetssidor spelar dessa en mer undanskymd roll på 

ledarsidorna (Laursen 1994; Pollack 2001).  

Genom att ledarartiklar inte läses av den breda allmänheten och dessutom 

kännetecknas av ett mer kommenterande innehåll bör de sannolikt inte i första hand betraktas 

som opinionsbildande utan snarare som ideologispeglande. Det är därför svårt att utifrån detta 

sakförhållande utgå från att ledare är opinionsdrivande i den meningen att vad som står på en 

ledarsida också kommer att påverka den allmänna debatten. Samtidigt har ledarna genom sin 

kommenterande roll en nyckelposition i den politiska debatten; det är exempelvis vanligt att 

ledarskribenter bjuds in till etermedia för att kommentera dagsaktuella frågor. Men har man 

som främsta mål att studera hur massmedia påverkar den offentliga dagordningen är sannolikt 

både andra avdelningar i dagspressen, t.ex. framsidan eller de viktigaste nyhetsuppslagen, och 

andra medier som tv/radio att föredra. Om man däremot, vilket alltså är fallet i denna studie, 

har en önskan att studera hur den offentliga ideologiska/politiska debatten ser ut och utvecklas 

över tid är ledarsidor en av de bättre källorna som finns att tillgå i mediesfären. Någon 
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svårighet att bedöma vilken ledarsida som står ideologiskt nära ett visst parti föreligger 

knappast då alla de här analyserade ledarsidorna har en uttrycklig hänvisning till en politisk 

linje som kan kopplas till något av de traditionella partierna i Sverige.  

Ledarartiklarna har samlats in i Uppsala universitetsbiblioteks pressarkiv. Detta 

innehåller ledar- och debattartiklar från ett fyrtiotal svenska dagstidningar. Jag har gjort ett 

urval av arkivets tidningsbestånd och analyserat ledare från de ovan nämnda fem 

dagstidningarna. Urvalet gjordes utifrån principen att tidningarna skulle ha daglig utgivning, 

ha stor spridning samt representera skilda politiska ideologier. Arkiveringen går till på så sätt 

att ledarartiklarna läses igenom av de arkivansvariga för att därefter placeras under ett bestämt 

ämnesområde. Ungdomsbrottsligheten täcker flera av dessa områden. Det framgår dock 

tämligen väl av arkivets klassifikationssystem var artiklar om ungdomsbrottslighet kan ha 

hamnat. Den manuella sökningen begränsades därför till följande ämnesområden under 

huvudavdelningen rättsväsen. 4 

 Allmän rättsdebatt: innehåller artiklar om brottsutvecklingen i samhället samt om 

våldsbrott i allmänhet. 

 Ungdomsbrottslighet: innehåller artiklar om brott, påföljd och vård.  

 Övrigt: innehåller artiklar om tillgreppsbrott och andra brottstyper. 

 

Denna datainsamlingsmetod har helt uppenbart sina brister. Artiklar som tar upp 

ungdomsbrottslighet och som därför ”borde” ha placerats under någon av ovanstående 

rubriker av de arkivansvariga behöver inte nödvändigtvis ha placerats där utan hamnat under 

en annan rubrik, vilket således skapar ett bortfall. En jämförelse med Ellqvist & Skoglunds 

(1987) undersökning, där samtliga ledarartiklar om ungdomsvåld i fyra dagstidningar (AB, 

DN, Ex samt SvD) under perioden augusti till september 1986 ingått, kan belysa detta 

problem. Genom sökningen i Uppsala pressarkiv har jag fått tag på 12 av de 17 ledarartiklar 

som publicerats under den angivna perioden. Ytterligare ett problem är om en annan person 

skulle göra samma urval av artiklar ur arkivet givet att denne hade samma urvalsprincip. 

Denna felkälla har kunnat prövas genom att en student inom ramen för sitt examensarbete 

utgick från den ovan beskrivna urvalsprincipen när hon sökte artiklar för åren 1990–1999. 

Genom att jag för en tidigare studie själv hade tagit fram artiklar för åren 1950–1994 (se 

Estrada 1997) kunde delar av våra material (d.v.s. åren 1990–94) jämföras. Resultatet visar 

god överensstämmelse mellan de två uttagen ur arkivet (85 procent av våra artiklar var 

samma). Jag har därför valt att för åren 1990–1999 använda mig av det nyinsamlade 

materialet.  
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En validitetskontroll av hur ledarsidorna fungerar som indikator på den 

uppmärksamhet dagspressen gett ungdomsbrottsligheten kan göras genom att jämföra 

studiens material med andra pressmaterial. En sådan jämförelse gjordes i samband med en 

tidigare undersökning som bygger på detta material (se Estrada 1997 för presentation av dessa 

kontrollkällor). Det visade sig att de olika källorna gav relativt samstämmiga resultat 

beträffande utvecklingen av dagspressens uppmärksamhet av ungdomsbrott.5 Sammantaget 

kan man genom mitt insamlingsförfarande räkna med att få tag på en stor del, men långt ifrån 

samtliga ledarartiklar som behandlat ungdomsbrottslighet. Detta bortfallsproblem minskar 

dock i betydelse om man kan anta att de ”missade” ledarna fördelar sig någorlunda 

slumpmässigt över observationsperioden – ett inte helt orimligt antagande med tanke på den 

samstämmighet som ledarmaterialet och kontrollkällorna visar.  

 

Innehållsanalysen 
 

Materialet har analyserats utifrån ett kodschema med tillhörande kodningsinstruktioner. 

Kvantitativ innehållsanalys är en metod som har som målsättning att kunna dra representativa 

och generaliserbara slutsatser (Bergström & Boréus 2000). Arbetet med kodschemat 

genomfördes i flera steg. För det första skrev jag ner de faktorer som utifrån litteraturen kunde 

ses som värda att studera närmare. Därefter sammanställde jag ett första schema som jag 

testade på ett urval av materialet (50 artiklar från både 1970- och 1990-tal). Pilotstudien 

visade att vissa variabler och kategorier var ofullständiga, problematiska eller onödiga och 

därför omarbetades kodschemat. Kodningen genomfördes därefter växelvis, d.v.s. texterna 

kodades inte i kronologisk eller i annan ordning, detta för att undvika att en eventuell glidning 

i tolkningen skulle slå systematiskt på materialet (Ibid. s. 53). 

Precis som hos t.ex. Nord (2000) används ”huvudandelsmetoden”, d.v.s. det är den 

sammantagna bilden som den enskilda ledaren ger kring varje enskild frågeställning som 

kodas. Ett grundskäl till detta är att man på detta sätt kan väga samman en ledarartikels 

argumentering med den rubrik, ingress och bildpresentation som förmedlas till den 

presumtive läsaren. Ledare är till sin karaktär ofta komplexa och analytiska. Olika 

ståndpunkter prövas och diskuteras men vanligtvis finns ett huvudargument som ges mest 

stöd och det är detta som kodningen avser att fånga. Om bedömning till en viss kategori 

upplevdes som alltför problematisk fanns dock möjlighet att koda artikeln som ”flera 

alternativ uppges”. Förfaringssättet innebär naturligtvis att ett klart mått av kvalitativt 

tolkningsarbete införs i analysen. Men denna tolkning sker alltså mot en ram av regler som 
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skall följas vilket gör att man kan prata om en kvantifiering av kvalitativa data (Bergström & 

Boréus 2000).  

Intersubjektiviteten, att en annan bedömare erhåller samma resultat utifrån det 

föreliggande materialet har inte undersökts. Givet att studiens målsättning är att jämföra 

texter med varandra som är skrivna vid olika tidpunkter och från olika ideologiska 

utgångspunkter är det viktigt att de jämförda textuppsättningarna har kodats på samma sätt 

(Bergström & Boréus 2000 s. 51). Därför har intrasubjektiviteten testats. Detta innebär helt 

enkelt att dubbelkodning av 40 artiklar genomförts. För att undvika minneseffekter valdes de 

artiklar som kodats först. Överensstämmelsen visade sig vara god (86 %). En variabel hade 

dock låg överensstämmelse (60 %) och har därför utgått ur analysen. I ett par andra variabler 

var felen av karaktären att alternativ som ligger nära varandra kodats olika och jag valde här 

att skapa nya variabler där dessa närliggande kategorier slogs samman. Efter dessa 

operationer ökade överensstämmelsen till 90 procent (varierar mellan 83–100) vilket får anses 

vara fullt godtagbart.6 

 

Operationaliseringar av nyckelbegrepp 
 

Kodschemat som ledarartiklarna analyserades utifrån innehöll sammanlagt 14 variabler. Av 

dessa är tio att betrakta som variabler som mäter utsagor och resterande är 

bakgrundsvariabler. Variablerna som beskriver innehållet i ledarmaterialet kan grovt delas in i 

de som handlar om synen på ungdomsbrottslighet respektive de som på något sätt tar upp vad 

samhället bör göra. Bland de förra studeras vilket typ av brott (stöld/våld) som ledaren 

uppmärksammar, vilken bild som förmedlas av brottsutvecklingen (ökar/stabil) och synen på 

experter (positiv eller negativ hänvisning till forskare och utredare från universitet eller 

myndigheter).  

En viktig variabel i detta sammanhang är ledarens uppfattning om den huvudsakliga 

orsaken bakom det ungdomsbrottsproblem som är för handen. Här skiljer kodningen på fyra 

grundläggande orsaksområden. Sociala förhållanden på såväl struktur som individnivå: 

ledaren betonar bakomliggande förhållanden vilka antas påverka individens möjligheter och 

därmed brottsbenägenheten, t.ex. ojämlikhet, arbetslöshet och/eller svåra 

uppväxtförhållanden. Uppfostran: ledaren menar att huvudorsaken till att unga begår brott 

handlar om allmän normupplösning, att föräldrar och skolan misslyckats med att förmedla 

vad som är rätt och fel. Samhällskontroll: artikeln betonar inte frågan om varför ungdomar är 

brottsbenägna. Istället framhålls att det som ligger bakom uppkomsten av brott är att det finns 
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för få poliser, låga straff, sen reaktion, låg upptäcktsrisk etc. De bakomliggande orsakerna är 

alltså i mindre utsträckning kopplade till individen och i större till situation och tillfälle. 

Droger och ungdomskultur: ledaren betonar att berusning, videovåld, kampsport, raggare etc. 

ligger bakom ungdomsbrotten. Den femte och sista variabeln som beskriver ledarnas bild av 

ungdomsbrottsproblemets bakgrund handlar om synen på gärningsmannen. Ledarna 

placerades här i tre kategorier. När den unge brottslingen beskrivs som sårbar, som 

annorlunda än andra unga genom sin besvärliga bakgrund handlar det om en bild av 

gärningsmannen som offer. I de fall där ledaren istället betonar att den unge brottslingen är 

omoralisk och hänsynslös, när han ges en kriminell identitet som därigenom särskiljer honom 

från övriga ungdomar ger ledaren en bild av en värsting. Den tredje kategorin är de fall där 

ledaren överhuvudtaget inte behandlar gärningsmannen som en speciell typ av människa. Den 

unge brottslingen framstår på så sätt som ganska vanlig, det handlar då om en gärningsman 

som är rationell, en anonym del av ungdomsgruppen som utnyttjar ett brottstillfälle.  

De åtgärder som ledaren framförallt förespråkar delas in i motsvarande kategorier som 

för huvudorsakerna ovan. Under sociala förhållanden placeras sålunda de ledare som betonar 

åtgärder som minskar klyftorna i samhället, som förbättrar uppväxtförhållandena för de 

svagaste grupperna osv. Vidare har samma kategorier utnyttjats när de åtgärder som ledaren 

uttryckligen vänder sig mot studeras. De tre sista åtgärdsvariablerna handlar om ledarens syn 

på den sociala ungdomsvården respektive rättsväsendet (positiv/negativ/nämns ej) och 

kriminalpolitikens mottagare, d.v.s. vem åtgärderna är riktade mot (den unge brottslingen 

eller allmänheten). 

 

Resultat 
Ledarsidornas bild av ungdomsbrottsligheten 
 

Inledningsvis presenteras den sammantagna bild de tre ledarkategorierna ger av 

ungdomsbrottsproblemet under hela perioden 1970–99. Det framkommer att det överlag finns 

stora skillnader mellan ledarsidorna. Beskrivningen av innehållet bygger på de mönster som 

framträder i den kvantitativa analysen och de citat som redovisas skall därför främst ses som 

illustrativa exempel (längre fram finns dessa uppgifter uppdelade i 1970-tal respektive 1990-

tal, se Tabell 1 och 2). 

En typisk konservativ (SvD) ledare om ungdomsbrottslighet utgår från ungdomsvåld 

och den fokuserar på samhällskontrollen. Synen på polis och rättsväsende är välvillig och man 

vänder sig framförallt till allmänheten med sina politiska förslag. Det är ytterst ovanligt att en 

konservativ ledare skriver att ungdomsbrottsligheten inte ökar eller att människors oro är 
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överdriven. Det omvända förhållandet, d.v.s. att ungdomsbrottsligheten ökar, att situationen är 

mycket allvarlig och att allmänhetens oro därför är befogad, påtalas däremot i närmare hälften 

av artiklarna. Det är vidare ovanligt med artiklar där de sociala orsakerna lyfts fram eller där 

gärningsmannen beskrivs som ett offer för dåliga uppväxtförhållanden. Vanligare är istället 

att han beskrivs som en värsting, en kriminell lymmel, en nazist, raggare etc. Av detta följer 

också att sociala åtgärder eller behandling utanför rättsväsendets ansvar sällan förespråkas 

utan det är snarare vanligt att detta förhållningssätt explicit kritiseras. Socialtjänstens insatser 

är således, när de väl kommenteras vilket i sig är ovanligt, främst föremål för kritik. En tydlig 

dimension i Svenska Dagbladet är att brottsproblemet anses kräva omedelbar handling från 

makthavarnas sida, ofta i form av resursförstärkningar till polisen, och att bristen på 

handlingskraft i kampen mot brottsligheten blir något som socialdemokratin kritiseras för.  

 

Brottsligheten i Sverige fortsätter att öka […] och man får alltså bekräftat att de grova 

brotten undan för undan blivit ett alltmer bekymmersamt problem i välfärdssamhället. 

Mot den bakgrunden är det givetvis utomordentligt oroande att polisens svårigheter att 

hålla situationen under kontroll består. […] Vi har gjort mycket här i landet för att 

skapa trygghet. Vi har socialförsäkringar och ett omfattande pensionssystem. Vi har 

försökt skydda oss mot de svårigheter som sammanhänger med sjukdom, arbetslöshet 

och ålderdom. Men vi går i vårt eget samhälle inte säkra till liv och lem. […] 

Säkerheten till liv och lem är väl ändå en lika viktig fråga som den ena eller andra 

reformen? (Svenska Dagbladet 30.1.1970, ”Säkerhet till liv och lem”) 

 

Den som blir nedslagen på gatan och kanske märkt för livet känner sig föga tröstad av 

vetskapen om att vi kanske har en bättre brottsförebyggande verksamhet om något 

årtionde eller i nästa generation. […] allmänheten är alarmerad nu och man måste göra 

mera åt saken än hittills. Ordningen måste upprätthållas. (Svenska Dagbladet 

25.5.1972, ”I blekaste laget”) 

 

Det är naturligtvis värdefullt att kunna förklara brottslighet. Men vad som samhället 

framför allt kräver är att det görs något åt den. […] man måste kunna ta svåra 

brottslingar någorlunda varaktigt ur trafik. (Svenska Dagbladet 14.6.1990, ”Nytt 

budskap om brott”) 

 

Fler och fler inser att ungdomar som begår grova brott inte alltid kan vårdas till 

anpassning utan med tvång måste skyddas för sig själva och samhället i övrigt för dem. 

(Svenska Dagbladet 15.8.1990, ”Handling i rättan tid”) 

 

De till socialdemokratin närstående ledarna (AB och Ar) är i stora delar motsatsen till de 

konservativa. Vissa likheter finns dock. Båda behandlar t.ex. oftast ungdomsvåld och om 

experter nämns så är det oftast med positiva referenser. Precis som hos Svenska Dagbladet är 

det vanligast att ledaren inte uttryckligen behandlar frågan om brottsutvecklingen. Däremot 

finns det en tydlig skillnad när detta förhållande väl tas upp. I de socialdemokratiska ledarna 

är det nästan lika vanligt att brottsutvecklingen beskrivs som stabil och oron tonas ner som att 
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artikeln utgår från ett alarmistiskt förhållningssätt. Skillnaderna är också stora när det gäller 

orsaker och åtgärder. De socialdemokratiska ledarartiklarna är de som i störst utsträckning tar 

upp frågan om ungdomsbrottslighetens orsaker och det är de sociala faktorerna – arbetslöshet, 

segregation, socialt arv – som påtalas oftast. Noterbart är dock att förhållanden relaterade till 

uppfostran – föräldrars, skolans och vuxenvärldens ansvar gentemot barnen – betonas i nästan 

lika stor utsträckning. Ungdomsbrottslingen beskrivs sällan som en hänsynslös värsting av de 

till socialdemokratin närstående ledarsidorna, utan oftare som en ung man från dåliga 

uppväxtförhållanden. Vanligast är dock att det inte finns någon tydlig beskrivning av den 

unge. De åtgärder som dessa ledare förespråkar handlar i stor utsträckning om sociala 

insatser, behandling eller satsningar på uppfostran och information. I jämförelse med de 

konservativa ledarna betonas inte utökade kontrollinsatser lika starkt. I stället kritiseras 

åtgärder som riktar in sig på hårdare tag eftersom dessa ofta anklagas för att vara inriktade på 

”symptom och inte de egentliga orsakerna”. Skillnaden i synen på socialtjänsten och 

rättsväsendets arbete med ungdomsbrottslingar är påtagliga. Det finns i de socialdemokratiska 

artiklarna en välvilja gentemot socialtjänstens arbete och en mer avvaktande inställning till 

rättsväsendet. Slutligen är skillnaden tydlig också när det gäller adressaten för 

kriminalpolitiken där de till socialdemokratin närstående ledarna ofta fokuserar på den unge 

brottslingen och vad som skall hända med honom. 

 

Vi kan få 100 eller 1000 nya poliser varje år – ingetdera kommer att i någon avgörande 

mening förbättra denna sida av brottsligheten. […] En förutsättning för att 

brottsbekämpning med hjälp av fler poliser ska ge resultat är därför att samhället med 

samma intensitet som det ger mer pengar till polismyndigheten går in för att minska 

nöden, rehabilitera de utstötta grupperna, krympa klassklyftorna och därmed angripa 

brottslighetens orsaker. (Aftonbladet 14.12.1970, ”Det räcker inte med fler poliser”) 

 

Visst har Palme [dåvarande socialdemokratisk statsminister] rätt i att det från 

reaktionärt håll har målats upp skrämmande vrångbilder. Moderatledarens tal om den 

”nya otryggheten” är bara ett exempel, fast på politisk toppnivå. Värre är, att 

vrångbilderna har fått en sådan spridning, att många människor, särskilt äldre, faktiskt 

upplever sig som ständigt hotade. (Arbetet 5.1.1973, ”På rätt sida?”) 

 

Att hjälpa till att sprida en falsk bild av en allmänt sett växande och alltmera ohanterlig 

brottslighet för att sedan ta politiska poäng och vinna röster på krav på hårdare tag. Det 

handlar alltså om att politiskt exploatera rädslan och otryggheten. Och sådant måste 

fördömas. […] Vi kan också som exempel på positiva tendenser konstatera att den 

grövre brottsligheten bland ungdomar minskat markant sedan mitten på 70-talet. […] 

Vad vi med säkerhet kan säga är att hårdare tag i största allmänhet inte bidrar till att 

lösa problemet. […] Det allra viktigaste motmedlet mot kriminaliteten är inte 

kriminalpolitiskt. Att förhindra arbetslöshet, social utslagning och alltför stora 

klassklyftor är det mest effektiva sättet att motverka ökande brottslighet. (Arbetet 

7.7.1991, ”Hårda tag hjälper inte”) 
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Vanligast är att unga våldsverkare, det rör sig nästan uteslutande om pojkar, växer upp 

i hem där fadern varit frånvarande. […] Det sägs att vi i Sverige är bäst i världen på att 

ta hand om våra små barn. Men hur sköter vi oss som föräldrar när barnen blivit 

tonåringar? Släpper vi för tidigt ansvaret för normöverföringen? Är vi goda förebilder?  

(Aftonbladet 5.12.1994, ”Vad har hänt?”) 

 

De liberala ledarna är betydligt mer ambivalenta i sin hållning gentemot 

ungdomsbrottsligheten än de konservativa och socialdemokratiska, något som gör det svårt att 

lyfta fram en typisk liberal position åren 1970–99. Det är i princip lika vanligt att en ledare i 

Dagens Nyheter och Expressen handlar om ungdomsvåld som om övrig ungdomsbrottslighet. 

I de flesta fall behandlas inte brottsutvecklingen, men om den gör det är det vanligast att det 

hänvisas till en ökning eller allvarlig situation. Orsakerna bakom problemen behandlas 

ungefär i varannan artikel. Viktigaste orsaken utifrån en liberal position är bristfällig 

uppfostran och normer, som betonas i var fjärde artikel mot de sociala förhållanden som 

betonas i var sjätte artikel. Båda dessa orsaksförhållanden betonas oftare än hos de 

konservativa ledarna. Den unge brottslingen beskrivs vanligen inte som någon speciell, han är 

varken offer för dålig uppväxt eller värsting. Även beträffande åtgärder är de liberala ledarna 

tämligen splittrade. Ökad kontroll förespråkas oftast men är inte ensamt mer förekommande 

än uppfostran och sociala insatser. Denna ambivalens framträder också när man ser på 

kritiserade åtgärder där behandling och hårdare tag kritiseras lika frekvent. Den negativa 

inställningen till socialtjänsten och dess insatser för ungdomar liknar den man finner i 

Svenska Dagbladet även om andelen positiva artiklar är något fler. Inställningen till polis och 

rättsväsende är väsentligt mer avvaktande jämfört med de konservativa ledarna.  

Sammantaget pekar genomgången på stora ideologiska skillnader mellan de olika 

politiska lägren när det gäller synen på ungdomsbrottslighet som samhällsproblem.7 I varje 

fråga finns det väsentliga skillnader mellan de konservativa ledarna och de 

socialdemokratiska. De liberala hamnar i en mellanposition. Det intressanta blir nu att se om 

tidsandan respektive den politiska situationen är relaterad till problemuppfattningen. 

 

Tidsandan 
 

I Tabell 1 och 2 redovisas ledarnas beskrivning av ungdomsbrottsproblemet uppdelat i två 

perioder: 1970–1982 respektive 1990–1999. Om det vore så att tidpunkten vore det avgörande 

för hur respektive ledarsida skriver om brott borde skillnaderna mellan respektive tidsperiod 

vara påtagliga. Om tidsandan å andra sidan är helt betydelselös borde inte det ske tydliga 

förändringar över tid hos de enskilda ledarsidorna. Av Tabell 1 framgår åtminstone ett par 
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intressanta förhållanden. För det första är det tydligt att oavsett tidpunkt kvarstår det generella 

huvudmönstret som redovisats ovan. Det finns tydliga skillnader i hur de konservativa 

ledarartiklarna å ena sidan, och de socialdemokratiska å den andra, ser på 

ungdomsbrottsproblemet. Oavsett period förekommer i princip inga konservativa artiklar där 

brottsproblemet beskrivs som stabilt eller där oron för brott tonas ner, detta förhållande gäller 

dock mellan var tredje till var fjärde socialdemokratisk ledare. Skillnaderna i syn på orsak och 

den unge gärningsmannen är stora oavsett period. De konservativa ledarna betonar inte 

orsakerna bakom brottet utan fokuserar på kontroll. Det är dock något vanligare med artiklar 

som tar upp sociala förhållanden under 1990-talet och detta beror på att segregation och 

integration då behandlas som en viktig orsak bakom invandrarungdomars brottslighet. Den 

unge gärningsmannen beskrivs sällan utifrån sin dåliga bakgrund utan istället betonas hans 

onda brottsliga gärningar, sistnämnda förhållande ökar tydligt mellan perioderna.  

Hos de socialdemokratiska ledarna förstärks huvudbilden att orsaker är något som är 

viktigt att behandla. Det sker dock ett tydligt och intressant skifte mellan vilka orsaker som 

anses viktigast – från sociala förhållanden till uppfostran. Samma tendens syns i bilden av den 

unge brottslingen, huvudlinjen är att inte tydligt särskilja den unge brottslingen från 

ungdomsgruppen i dess helhet. Det finns dock en svag glidning från dålig uppväxt till 

värsting. 

 



 15 

Tabell 1. Synen på ungdomsbrottslighet som samhällsproblem hos ledare med konservativa, 

liberala respektive socialdemokratiska värderingar efter period. Brottstyp, brottsutveckling, 

experters roll, huvudorsak samt syn på gärningsmannen. 1970–1982 och 1990–1999, procent. 
 

  1970–1982 1990–1999 

  Tot SvD 

n=46 

DN/Ex 

n=31 

AB/Ar 

N=21 

Tot SvD 

n=32 

DN/Ex 

N=55 

AB/Ar 

n=36 

Typ av brott  

- Våldsbrott 

- Övrigt 

*  

54 

46 

 

59 

41 

 

45 

55 

 

57 

43 

 

68 

32 

 

72 

28 

 

64 

36 

 

72 

28 

Brottsutveckling  

- Alarmism 

- Nedtoning 

- Berörs ej 

*  

49 

12 

39 

 

70 

0 

30 

 

36 

16 

48 

 

24 

33 

43 

 

33 

11 

56 

 

16 

3 

81 

 

40 

6 

54 

 

39 

25 

36 

Experters roll  

- Positiv referens 

- Negativ referens 

- Förekommer inte 

(ns)  

46 

3 

51 

 

48 

0 

52 

 

48 

6 

45 

 

38 

5 

57 

 

45 

10 

45 

 

44 

9 

47 

 

53 

14 

33 

 

33 

3 

64 

Huvudorsak  

- Sociala förhållanden 

- Uppfostran 

- Kontroll i fokus, orsaker 

problematiseras ej  

(ns)  

18 

18 

64 

 

2 

17 

81 

 

23 

31 

46 

 

45 

5 

50 

 

21 

27 

52 

 

16 

6 

78 

 

16 

27 

57 

 

34 

47 

18 

Unga brottslingens karaktär  

- Offer för dåliga uppväxt 

- Omoralisk/hänsynslös 

värsting 

- Vanlig ungdom, karaktär ej 

beskriven 

**  

16 

13 

 

70 

 

9 

24 

 

67 

 

19 

3 

 

77 

 

29 

5 

 

67 

 

17 

35 

 

48 

 

12 

59 

 

28 

 

16 

36 

 

47 

 

22 

11 

 

67 

** = p<0,01; * = p<0,05 (chitvå test).  

Testet visar om förändringarna mellan periodernas totalsiffror är signifikanta (d.v.s. ej slumpmässiga).  
 

För det andra är det intressant att notera utvecklingen över tid av ledarnas formulering av 

ungdomsbrottsproblemet. Det är uppenbart att bilden förändrats för vissa förhållanden. Den 

tydligaste förändringen i Tabell 1 gäller bilden av den unge brottslingen. Andelen artiklar där 

den unge beskrivs som en hänsynslös gärningsman ökar tydligt. Under 1990-talet är det 

vidare en markant övervikt i andelen artiklar som har sin utgångspunkt i våldsbrott. Mer 

anmärkningsvärt är förhållandet att andelen artiklar som hävdar att ungdomsbrottsligheten 

ökar, går ner i åldrarna eller blir grövre, kort sagt som har en alarmistisk grundton, minskar 

över tid. Detta förhållande har också noterats i en tidigare undersökning där det konstateras att 

från och med 1987 utgår en majoritet av de undersökta ledarartiklarna om ungdomsvåld inte 

explicit från att våldet ökar (Estrada 1997). En förklaring till detta skulle kunna vara att 

ledarskribenterna tagit intryck av den kriminologiska forskningen som sedan länge påtalat 

svårigheten att på ett självklart sätt beskriva brottsutvecklingen som ständigt ökande. En mer 

realistisk tolkning är emellertid att skribenterna inte anser sig behöva legitimera 

uppmärksamheten på ungdomsvåld med att explicit hänvisa till en allt allvarligare situation 
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eftersom problemet ungdomsvåld så att säga vid denna tidpunkt redan har etablerats som ett 

uppmärksammat samhällsproblem.  

När man ser till åtgärdsaspekterna i Tabell 2 framgår som tidigare att det finns tydliga 

skillnader mellan de olika ledarsidorna och att dessa kvarstår under 1990-talet. De 

konservativa har den mest stabila uppfattningen om ungdomsbrottsligheten. Det är satsningar 

på ökad samhällskontroll som är det alltigenom dominerande åtgärdsförslaget. Sociala 

insatser och behandling kritiseras, inte minst s.k. alternativa vårdformer i form av båtresor och 

kurser vilka uppfattas som flummiga belöningar och inte som straff. Avsaknaden av artiklar 

som förhåller sig positivt till socialvårdens insatser är påfallande och lika tydlig är den 

positiva grundinställningen till polis och rättsväsende. Även hos de socialdemokratiska 

ledarna finns en hel del av värderingarna från 1970-talet kvar 20 år senare även om det skett 

förändringar. Till skillnad från konservativa ledarsidor betonas sociala åtgärder framför 

utökad samhällskontroll. En mer positiv syn på socialtjänstens insatser för unga och en större 

kritik gentemot polisen är också tydlig oavsett tidpunkt. Det finns dock en intressant rörelse 

hos de socialdemokratiska artiklarna och den handlar om den tydliga individualisering som 

sker i de föreslagna åtgärderna. Från att tidigare i huvudsak ha framhållit sociala insatser blir 

det under 1990-talet vanligare att uppfostran eller samhällskontroll förespråkas. 

Överhuvudtaget minskar kritiken mot ökad samhällskontroll och den kritiska inställningen till 

polis och rättsväsende.  
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Tabell 2. Synen på ungdomsbrottslighet som samhällsproblem hos ledare med konservativa, 

liberala respektive socialdemokratiska värderingar efter period. Åtgärder, syn på 

socialvården och polisen samt kriminalpolitikens mottagare. 1970–1982 och 1990–1999, 

procent. 
 

 1970–1982 1990–1999 

 Tot  SvD  

n=46 

DN/Ex  

n=31 

AB/Ar  

N=21 

Tot SvD 

n=32 

DN/Ex  

n=55 

AB/Ar  

n=36 

Åtgärd som förespråkas *  
- Sociala insatser, 

behandling 

- Uppfostran 

- Samhällskontroll 

 

31 

 

18 

51 

 

9 

 

9 

81 

 

50 

 

38 

12 

 

67 

 

8 

25 

 

18 

 

33 

49 

 

10 

 

20 

70 

 

10 

 

31 

60 

 

38 

 

47 

15 

Åtgärd som kritiseras * 

- Sociala insatser, 

behandling 

- Samhällskontroll 

- Ingen åtgärd kritiseras 

 

20 

 

33 
47 

 

36 

 

7 

58 

 

10 

 

53 

37 

 

0 

 

63 

37 

 

30 

 

17 
53 

 

53 

 

3 

44 

 

34 

 

14 

51 

 

3 

 

33 

64 

Syn på socialvården (*) 

- Positiv 

- Negativ 

- Nämns ej 

 

19 

22 

58 

 

9 

35 

56 

 

36 

19 

45 

 

19 

0 

81 

 

14 

37 

49 

 

6 

59 

34 

 

11 

45 

44 

 

25 

6 

69 

Syn på polis/rättsväsende ** 

- Positiv  

- Negativ  

- Nämns ej 

 

48 

17 

35 

 

76 

2 

22 

 

19 

26 

55 

 

29 

38 

33 

 

33 

9 

58 

 

41 

0 

59 

 

38 

9 

53 

 

19 

17 

64 

Politikens mottagare * 
- Den unge brottslingen 

- Allmänheten 

 

51 

49 

 

23 

77 

 

79 

21 

 

68 

32 

 

67 

33 

 

57 

43 

 

65 

35 

 

81 

19 

** = p<0,01; * = p<0,05; (*) = p<0,10 (chitvå test).  

Testet visar om förändringarna mellan periodernas totalsiffror är signifikanta (d.v.s. ej slumpmässiga). 

 

Den bild som framträder gör att man kan karaktärisera liberalerna som 

”ungdomsbrottsproblemets vågmästare”. Under 1970-talet är det tydligt att de liberala ledarna 

till stora delar har en syn på ungdomsbrottsligheten som ligger nära den socialdemokratiska. 

Genom att liberalerna under 1970-talet, precis som de socialdemokratiska tidningarna, ställde 

sig kallsinniga till ökad samhällskontroll och istället betonade de sociala åtgärderna framstod 

den konservativa problemuppfattningen som förhållandevis extrem. Det är i detta 

sammanhang man skulle kunna prata om tidsandans avtryck - en betydelse som alltså inte 

ligger i att den konservativa problembilden under 1970-talet låg nära den socialdemokratiska, 

utan snarare att de konservativa var tämligen isolerade i den politiska debatten om 

brottslighet. Följande citat förhåller sig till en parlamentarisk brottskommission som tillsattes 

av den socialdemokratiska regeringen i början av 1973: 

 

Man kan helt instämma i Dagens Nyheters förhoppning att den parlamentariska 

kommissionens ledamöter ”kan hålla hjärtat varmt och huvudet kallt inför en del 
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förledande enkla och hårda schablongrepp, som mera kan tillfredsställa oroade och 

upprörda opinioner än de kan förebygga och dämpa brottsriskerna”. (Arbetet 5.1.1973, 

”På rätt sida?”) 

 

Kommissionen […] föreslår att polisen skall få 1680 nya tjänster under en treårs 

period. Det kostar 91 milj. kr. [...] Den allvarliga frågan är om det här området är det 

mest angelägna att visa s.k. politisk vilja och satsa stora resurser på. […] Man kan dra 

fram olika sorters statistik och visa att våldsbrotten varken ökat eller minskat nämnvärt 

under en längre period. Det hjälper emellertid inte eftersom en konservativ politisk 

propaganda […] piskat fram föreställningen att den traditionellt grövre brottsligheten 

härjar vilt i det trots allt fridsamma Sverige. Dessvärre kommer inte heller 

brottskommissionens förslag – många fler poliser och en smula mer till socialt 

förebyggande insatser – att hjälpa. (Aftonbladet 27.3.1973, ”Sveriges polismakt 

förstärks”) 

 

Kommissionen tog inte intryck av polemiken och så framlades alltså betänkandet. 

Aftonbladet (s) fick som man kunde vänta strax hela frågan i vrångstrupen […] Dagens 

Nyheters ledarsignaturer skruvade på sig nervöst […] på nyhetsplats i flera tidningar 

gick diverse socialarbetare strax lös på brottskommissionen. I Dagens Nyheter blev 

man t.ex. upplyst om att polisen inte borde få 90 milj. på tre år och socialvårdarna 25 

utan tvärtom. (Svenska Dagbladet 31.3.1973, ”Polisiärt – och socialt”) 

 

Det finns en hel del förslag som verkar bra. [...] Men det är framför allt en del politiska 

opinionsbildares fel att man ständigt inger och odlar föreställningar om polisen som en 

i stort sett tillräcklig, och bara av någon justitieministers ”nonchalans” saboterad, 

social städpatrull som skulle kunna hålla ”dom” asociala undan från att störa ”oss” 

skötsamma. (Dagens Nyheter 14.4.1973, ”Sociala städpatruller”) 

 

 

Under 1990-talet lägger sig de liberala ledarna närmare den bild som de konservativa intagit 

alltsedan åtminstone 1970. Detta är speciellt tydligt när det gäller synen på den unge 

brottslingen, socialvården respektive polisen samt, vilket är det mest intressanta, de åtgärder 

som förespråkas. Det sker hos liberalerna en kantring från sociala insatser till åtgärder 

inriktade på samhällskontroll. Givet ”vågmästarrollen” leder den liberala sidans förändrade 

problemuppfattning till att den politiska debatten om ungdomsbrottslighet, såsom den 

framträder på svenska ledarsidor, genomgår flera förändringar mellan 1970- och 1990-tal. En 

förändring som framför allt handlar om en rörelse från betoning av sociala förhållanden till 

individualistisk förståelse av brottsproblemet.  

 

Nu behövs hårdare tag mot unga brottslingar. […] Så lyder budskapet i Laila Freivalds 

[dåvarande socialdemokratisk justitieminister] förslag om en parlamentarisk 

kommission som skall utreda brottspåföljder för ungdomar mellan 15 och 20 år. Det 

finns skäl att välkomna initiativet – även om statistik säger att ungdomsbrottsligheten 

stagnerat och kriminologer betvivlar effekten av skärpt bestraffning. […] Laila 

Freivalds tanke [framstår] som en välkommen avvikelse från socialdemokratisk 

kriminalvårdstradition. (Expressen 26.6.1990, ”De värsta”) 

 



 19 

Unga brottslingar skall stoppas tidigt. De måste lära sig att på brott följer straff. [...] 

Skärpta straff ger oss inte färre brottslingar. Tidiga och bestämda insatser mot 

ungdomar som hamnat snett kan däremot göra det. (Dagens Nyheter 9.5.1993, ”Viktigt 

att visa var skåpet ska stå”) 

 

Våldet bland ungdomar blir allt vanligare. […] en majoritet ser arbetslösheten som 

huvudorsaken till kriminaliteten. Samma gissning dominerar den allmänna debatten. 

Men hur genomtänkt är den här förklaringen? […] Den som begår brott har en 

moralisk defekt. […] Den viktigaste förebyggande faktorn är hög upptäcktsrisk. […] 

Det är i det här perspektivet vi måste diskutera det rimliga – eller rättare, det 

vansinniga – i att regeringen ger sig på också polisen med sina besparingar. Att skydda 

medborgarna mot brott är en av de uppgifter som staten nödvändigtvis måste fylla – i 

motsats till så mycket annat den tagit på sig. (Dagens Nyheter 28.4.1997, ”Även de 

rädda är brottslighetens offer”) 

 

 

Ett viktigt resultat av den liberala förändringen är att den konservativa positionen inte längre 

blir den extrema, utan att det istället i många frågor blir den socialdemokratiska positionen 

som blir isolerad. Som tidigare påpekats har dock också de socialdemokratiska ledarna 

snarare närmat sig än fjärmat sig från den konservativa problemuppfattningen. Detta ger fog 

för att påstå att det i ledarna om ungdomsbrottslighet, precis som i den övriga svenska 

samhällsdebatten (Boréus 1994), går att spåra en tydlig glidning åt höger.  

 

Parlamentarisk situation och valår  
 

Under den studerade 23-års-perioden har det varit valår vid åtta tillfällen. Socialdemokraterna 

har haft regeringsmakten under tretton av dessa år och de borgerliga under nio år.8 I Tabell 3 

redovisas det genomsnittliga antalet ledarartiklar om ungdomsbrottslighet som skrivits per år 

mot bakgrund av dessa två politiska situationer. Vidare redovisas andelen artiklar från de tre 

ledarkategorierna som går att hänföra till motsvarande politisk situation. 

 

Tabell 3. Antal respektive andel publicerade ledarartiklar om ungdomsbrott hos ledare med 

konservativa, liberala respektive socialdemokratiska värderingar efter politisk situation. 

1970–1982 och 1990–1999. 
 

 Antal artiklar per år Andel av artiklarna som publicerats 

vid specifik politisk situation 

 Totalt SvD DN/Ex AB/Ar 

Valår 

- Ja 

- Nej 

 

 

10 

  9 

 

38 

62 

 

33 

67 

 

40 

60 

Regeringsmakten hos 

- Socialdemokraterna 

- De borgerliga 

 

11 

  5 

 

77 

23 

 

70 

30 

 

83 

17 
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Resultaten visar att valåren inte är överrepresenterade i materialet – lika många artiklar om 

ungdomsbrottslighet publiceras oavsett år. Inte heller finns det några skillnader mellan 

tidningarna. Detta antyder att ungdomsbrottsproblemet inte på ett generellt sätt fungerar som 

en mobiliserande fråga under valåren i Sverige- ett resultat som självfallet inte betyder att 

brottsfrågan i allmänhet aldrig hamnar i förgrunden för den politiska debatten inför ett val. I 

materialet framträder 1973 och 1991 års valrörelser som två val där brottsproblemet 

diskuteras mer utförligt (Tham 1995). Vidare visar det sig att antalet artiklar är klart relaterat 

till vilka partier som har regeringsmakten. Ledarsidorna publicerar dubbelt så många artiklar 

om ungdomsbrottslighet när socialdemokraterna sitter vid makten - en skillnad som knappast 

kan förklaras med att brottsligheten under de socialdemokratiska regeringsåren är speciellt 

mycket allvarligare. Värt att poängtera är att tidsperioden inte har någon betydelse för dessa 

resultat eftersom det i materialet ingår socialdemokratiska och borgerliga regeringsår från 

såväl 1970- som 1990-tal. Detta bekräftas också av att en uppdelning av materialet i dessa två 

perioder inte påverkar fördelningen. Därmed framträder en bild där brottsproblemet främst är 

något som den politiska debatten har att förhålla sig till under socialdemokratiskt 

regeringsinnehav. Det är t.ex. noterbart att de socialdemokratiska ledarsidorna inte passar på 

att skriva mycket om ungdomsbrottslighet under de borgerliga regeringsåren utan att mönstret 

är detsamma som för de borgerliga ledarsidorna. Detta antyder att man från 

socialdemokratiskt håll förhåller sig till en debatt snarare än att man för den.  

 

Avslutande diskussion 
 

I detta kapitel har synen på ungdomsbrottsproblemet undersökts hos ledarsidor med skilda 

politisk hemvist åren 1970–99. Studien visar på flera tydliga skillnader i hur 

ungdomsbrottslighet betraktas av de olika politiska lägren. Kortfattat går dessa ut på att den 

konservativa ledarsidan i Svenska Dagbladet ofta beskriver ungdomsbrottsligheten som ett 

allvarligt samhällsproblem - ett problem som tenderar att öka och bli allt grövre. Statens 

insatser ses som antingen otillräckliga eller felriktade, i synnerhet när de utförs av de sociala 

myndigheterna. Vad som enligt den konservativa uppfattningen behövs är fler poliser och 

tydligare reaktioner. Offren sätts i förgrunden och Svenska Dagbladet menar att (de 

socialdemokratiska) politikerna inte förstår den oro som brott väcker hos allmänheten. De 

sociala förhållanden som är kopplade till brottslighet betonas sällan eftersom detta anses leda 

bort fokuseringen på vad som är statens huvuduppgift – att garantera ”säkerhet till liv och 
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lem”. De socialdemokratiska ledarsidorna intar under huvuddelen av perioden en mer eller 

mindre motsatt position; ungdomsbrottslighetens utveckling beskrivs oftare som stabil och det 

varnas för att överdrifter skapar rädsla hos allmänheten, sociala missförhållanden betonas som 

orsak och det är också sociala insatser som anses vara det som politiken skall fokusera på, 

synen på socialtjänsten är i linje med detta mer positiv osv. Hos ledarartiklarna i de liberala 

tidningarna finner man en mer föränderlig hållning. På 1970-talet intar de en uppfattning som 

påminner om den socialdemokratiska medan den på 1990-talet istället är mer lik den 

konservativa synen.  

Resultaten i kapitlet bekräftar vidare den hypotes som tidigare formulerats av Lenke 

och Olsson (1995); brott är ett samhällsproblem som framför allt sätts på dagordningen av de 

konservativa när socialdemokratiska regeringar sitter vid makten. Ungefär dubbelt så många 

ledarartiklar under både 1970- och 90-talet är skrivna de år som socialdemokraterna regerar. 

Det är osannolikt att denna skillnad orsakats av slumpen och det är inte heller rimligt att anta 

att brottsligheten skulle vara speciellt allvarlig och därför värd att särskilt uppmärksamma just 

under de socialdemokratiska regeringsåren. Istället antyder detta resultat att ledarsidorna ser 

en politisk dynamik i brottsfrågan. Ett intressant exempel på det senare är den ekonomiska 

brottsligheten som samtidigt är ”undantaget som bekräftar regeln”. Sven-Åke Lindgren 

(2000) har pekat på att socialdemokratin äger ekobrottsfrågan i meningen att de har 

tolkningsföreträde vad gäller orsaker och åtgärder. De borgerliga har i denna fråga varit 

passiva och i första hand reagerat på de förslag som formulerats från vänster. Lindgren (2000 

s. 209) menar att socialdemokratin formulerat sina viktigaste förslag under oppositionsåren 

1982 och 1992/93. Utifrån en analys av motioner om ekonomisk brottslighet visar också 

Sandberg (2000) att aktivitetsgraden varierar beroende på vilka som har regeringsmakten och 

att innehållet i motionerna skiljer sig tydligt mellan de två politiska blocken. Lindgren 

uppmärksammar det han kallar för ”tvärtompositionen” hos ekobrottsfrågan. Enkelt uttryckt; 

när det gäller ekobrott är det vänstern som vill ha hårdare tag, som inte fördjupar sig i de 

strukturella bakomliggande orsakerna till varför människor begår ekobrott utan hellre lyfter 

fram orsaksresonemang på individnivå. De borgerliga å andra sidan värnar om integriteten, 

varnar för polisstat, föreslår avkriminaliseringar och betonar slutligen ofta de 

strukturella/institutionella orsakerna till att människor begår skattebrott (Lindgren 2000 s. 

213).  

Brottsfrågans politiska och ideologiska dynamik kan också illustreras på det sätt 

varigenom den konservativa positionen gått från att ha varit en marginaliserad röst i den 

politiska debatten till att bli den dominerande. Under 1970-talet var alltså Svenska Dagbladets 



 22 

ledarsida ganska ensam i sin syn på hur ungdomsbrottsproblemet såg ut och hur det skulle 

bekämpas. De till socialdemokratin respektive borgerliga mittenpartierna närstående 

ledarsidorna intog ofta en gemensam position där Svenska Dagbladet uttryckligen kritiserades 

för sina överdrifter i brottsfrågan. Uppenbarligen upplevde dock de konservativa att man i 

brottsligheten hade en politisk fråga där man på ett lyckosamt sätt både kunde särskilja sig 

från och attackera sina politiska motståndare. När man skall förstå brottsfrågans politiska 

dimension är det därför svårt att bortse från att de åsikter högern intog på 1970-talet stod i 

direkt motsatsställning till en traditionell välfärdsstatlig syn på sociala problem. De 

konservativa såg tidigare än många andra i Sverige den potential brottsproblemet har när 

statens ”dyra välfärdspolitik” skall kritiseras för ”ineffektivitet”. När så de nyliberala idéerna 

på allvar slog igenom i svensk offentlig debatt i början av 1980-talet (Boréus 1994) fanns det 

redan en färdig tolkningsram att använda på brottsproblemet. Vid 1990-talets början hade 

även de liberala ledarsidorna anammat denna syn på brottsproblemet. Genom att liberalerna 

hade haft en ”vågmästarroll” blev resultatet av deras kursomläggning att de 

socialdemokratiska ledarsidorna oftare fick uppleva sig isolerade i sin uppfattning om 

brottsproblemet - en position som de visade sig klara av sämre än vad de konservativa gjorde 

på 1970-talet. Förutom att det är svårt att hävda att de socialdemokratiska ledarsidorna är de 

pådrivande i ungdomsbrottsfrågan blev det under 1990-talet tydligare att man inte heller ville 

gå i direkt konflikt om problembilden. När den socialdemokratiska synen på brott och straff 

modifierades under 1990-talet förändras också totalbilden i riktning mot en mer konservativ 

syn på brott och straff.  

Vad som därmed framträder är en bild av brottsproblemet som synnerligen politiskt 

laddat och inte minst användbart för att förmedla såväl kritik mot politiska motståndare som 

stöd för den ideologiska riktning man själv företräder. En viktig och samtidigt komplex fråga 

är varför brottsfrågan har kommit att få en mer framträdande plats i den politiska debatten. 

Det har tidigare påpekats att brottsutvecklingen sannolikt är en missvisande, eller åtminstone 

otillräcklig, förklaring. Avslutningsvis föreslås därför istället en förklaringsmodell som utgår 

från den politiska dynamiken genom kopplingen politiken har till de senaste decenniernas 

samhällsomvandling. Starkt förenklat fick politikerna efter andra världskriget ett tydligt 

mandat att någorlunda rättvist fördela den välfärd som marknadsekonomin skapade. I takt 

med att den globala ekonomin försvårat en nationell ekonomisk politik har en klyfta uppstått 

mellan den politik som väljarna förväntar sig och den politik som är möjlig att driva 

(Habermas 1984). Brottsligheten kom i detta läge att spela en viktig roll i den nyliberala 

kritiken av välfärdsstaten (Hall m.fl. 1978; Tham 1995; Bauman 2000). Synen att det är 
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individen som avgör om han lyckas eller misslyckas är viktig här. Att man inte ska kunna 

skylla ifrån sig på samhället är en grundbult i den nyliberala argumentationen mot 

välfärdsstaten (Boréus 1994). Kritiken går ut på att välfärdssamhället skapar individer utan 

sporre att lyfta sig ur fattigdom. De sociala förhållandena som är grogrund för kriminalitet har 

sålunda alltmer kommit att betraktas som ursäkter och undanflykter. Kopplingen mellan 

socioekonomisk utsatthet och brottslighet ges på så sätt en ny tolkning. Istället för att förstå 

brottslighet som ett samhällsproblem som kräver reformer för att förbättra livssituationen för 

de mest utsatta grupperna läggs skulden på individen (Tham 1995; Beckett 1997; Garland 

2001). Gentemot denne har staten inga skyldigheter, däremot gentemot hans offer vilka 

upprättas genom statens bestraffande. Därför bör staten satsa på lag och ordning istället för att 

”ödsla pengar på dyra välfärdsprogram”. USA:s tidigare president Ronald Reagan, utryckte 

detta på följande vis i ett tal år 1983: ”Här i världens rikaste land, där mer brott begås än i 

något annat land, får vi höra att lösningen är att minska vår fattigdom. Det är inte svaret. 

Regeringens uppgift är att skydda samhället från den kriminelle, inte tvärtom” (förf. 

översättning, citerat ur Beckett 1997 s. 48). Kapitlet visar att i Sverige var den konservativa 

ledarsidan först med att utnyttja problemområdet ”den ökande ungdomsbrottsligheten” på 

detta sätt. Övriga ledarsidor har därefter anpassat eller modifierat sin position i den 

riktningen.  

Bauman (2000) menar att den huvudsakliga konsekvensen av den ekonomiska 

globalisering som beskrivits ovan är osäkerhet. I takt med att staten tvingades tona ner 

ambitionerna på det generella välfärdsområdet fick politikerna det också svårare att erbjuda 

det som folkflertalet vill ha - trygghet. Istället har det uppstått ängslan om hur framtiden 

kommer att te sig, krav på individuell risktagning snarare än kollektiva lösningar, otrygghet 

på arbetsmarknaden osv. Det handlar alltså om osäkerhet i vid bemärkelse. Samtidigt finns en 

tydlig tendens att denna allmänna osäkerhet kanaliseras till en rädsla för individens personliga 

säkerhet. Det är lätt att se hur lämpligt detta är för den politiska makten. Politiker från såväl 

höger som vänster får utrymme att framstå som handlingskraftiga när vår tids osäkerhet görs 

till en rädsla för brott istället för en förlust av grundläggande social trygghet.  
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Noter
                                                           
1 David Garlands (2001) bok har inlett en intressant diskussion om just detta. Den intresserade läsaren 

rekommenderas ta del av Robert Anderssons (2002) avhandling samt Youngs (2002) och Feeleys (2003) 

recensionsessäer. 
2 Signerade krönikor av gästskribenter ingår inte i denna undersöknings material. 
3 Eftersom riksdagsvalen hålls den tredje söndagen i september har gränserna för regeringsskifte satts vid den 20 

september åren 1976, 1982, 1991 och 1994. 
4
 De artiklar som inkluderades i undersökningen skulle ta upp något av följande ämnen: 

+ Ungdomsbrottslighet eller ungdomsbrottslingar. 

+ Våldsamheter där unga uttryckligen deltagit (inklusive vid demonstrationer). 

Exempel på artiklar om brottslighet som hamnar utanför detta urval är: 

– Artiklar som behandlar specifika kriminalpolitiska frågor utan att kopplingar görs till ungdomsbrottslighet. 

– Artiklar om socialvård av barn och ungdomar, t.ex. tvångsomhändertaganden (givet att hänvisning till den 

unges brottsliga beteende inte görs). 
5 Se vidare Åkerström (1996) och Pollack (2001) vars resultat också är i linje med det som framkommer i 

Estradas (1997) analys av föreliggande ledarmaterial. 
6 Som en jämförelse kan nämnas att Nords (2000) reliabilitetstest på fem procent av hans ledarmaterial visar en 

85-procentig överensstämmelse vilket han anser tillfredsställande. 
7 Skillnaderna mellan tidningarna under respektive period har inte signifikanstestats för respektive period på 

grund av urvalets storlek. Däremot visar ett chitvå test på det sammanlagda materialet att skillnaderna mellan de 

tre tidningskategorierna är signifikant (p<0,01) för samtliga variabler utom experters roll (p<0,05) respektive typ 

av brott som ledaren behandlar (ej signifikant).  
8 När regeringsmakten analyseras har jag valt bort år 1990 för att göra de socialdemokratiska och borgerliga 

regeringsinnehaven mer jämförbara i tid. I analysen av valår ingår dock året. 
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