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Sammanfattning 

De senaste decennierna har svensk politik präglats av såväl straffutvidgningar som straffskärpningar. 

Detta är något som står i bjärt kontrast mot den förhållandevis återhållsamma straffpolitik som 

Sverige historiskt sett har fört. Forskning tyder emellertid på att strängare straff kan få oönskad effekt. 

Mot bakgrund av detta ville vi undersöka hur olika partier resonerar i straffrättsfrågan. Utifrån 

frågeställningen: “Vilka underlag använder politiker sig av för motivera kriminalpolitiska åtgärder 

med avseende på straffrätten?” Är studiens syfte att undersöka huruvida det skiljer sig i hur 

kriminalpolitiska åtgärder rättfärdigas beroende på parti. De partier som granskas är Centerpartiet, 

Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. För att åskådliggöra hur 

politiker själva resonerar kring kriminalitet skärskådas ett antal motioner som väckts av ledamöter 

från dessa riksdagspartier. Motionerna i fråga behandlar påföljder för mord, misshandel och 

sexualbrott. Detta är en kvalitativ studie där arbetet skett induktivt och där en konventionell 

innehållsanalys har tillämpats. Analysarbetet har skett mot bakgrund av Anthony Giddens 

struktureringsteori och Ulrich Becks teori om Risksamhället. Dessa teorier har dessutom 

kompletterats med två teorier om straff samt en teori om legitimitet. Utifrån resultatet kan det sägas 

att  samtliga undersökta partier har det gemensamt att deras förslag hänvisar till en anonym allmänhet. 

Trygghet är en central fråga och samtliga partier betonar vikten av att allmänheten hyser tillit till 

rättssystemet. Det råder även samstämmighet bland partierna kring att brottsoffret ska stödjas. Synen 

på gärningspersonen skiljer sig emellertid åt och straffutvidgningar respektive straffbegränsningar 

kan generellt härledas till den straffrättsteori partierna bekänner sig till. Alla partier utom 

Vänsterpartiet vill, i varierande grad, se straffskärpningar och de skäl som anges tar ofta avstamp i 

straffvärdesresonemang och hänvisningar till den allmänna rättskänslan samt återupprättelse för 

brottsoffret. Vänsterpartiet ser hellre att man arbetar preventivt och då de ser kriminalitet som en följd 

av ett social misslyckande föreslås ofta lösningar som syftar till att åtgärda problem i samhället eller 

hos individen själv till exempel vad gäller det psykiska måendet. För att legitimera sina förslag 

hänvisar de olika partierna, om än i varierande grad, till statistiska källor. 
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1. Inledning 

Riksdagsvalet 1973 betraktas allmänt som det året då brottslighet blev en valfråga i Sverige. Innan 

dess hade kriminalpolitik varit ett område för forskare och ämbetsmän (Tham 2018, 75). Övergången 

skedde i sviterna av att Richard Nixon vann det amerikanska presidentvalet 1968, enligt många med 

hjälp av just brottsfrågan (Tham 2018, 53).  

Historiskt sett har Sverige fört en relativt återhållsam straffpolitik. De senaste decennierna har partier 

på bägge sidor av det politiska spektrat emellertid föreslagit skärpta straff som en åtgärd för att minska 

brottsutövningen. Forskning tyder dock på att lösningar av detta slag snarare har motsatt effekt 

(Estrada, Pettersson, Schclarek Mulinari & Tham, 2019).  Sarnecki (2015) menar att preventiva 

straffrättsåtgärder är att föredra, då dessa har visat sig vara mer effektiva i synnerhet gällande brott 

som föregås av en rationell begrundan (Sarnecki 2015, 18 f.). Mot bakgrund av straffutvidgningarna 

framhåller kriminologer ideligen kriminalpolitikens avsaknad av rationalitet (Tham 2018, 18). Enligt 

Tham (2018) kan  detta härledas till det brottsofferfokus som i allt större grad kommit att prägla den 

svenska kriminalpolitiken (Tham 2018, 115). 

Sett till dess karaktär har brottsligheten genomgått en förändring under årens lopp. Det har delvis sin 

naturliga förklaring i att teknologin utvecklats samt i att tillgängligheten på vapen utökats. Enligt det 

brottsförebyggande rådet har det emellertid inte skett någon ökning vad brottsutövningen beträffar. 

Enligt tillgängliga data har det inte heller skett någon ökning vad gäller rädslan för brott (Tham 2018, 

150). Likväl hävdar politiker att det finns en allmänt utbredd och ökande oro hos den svenska 

befolkningen. Parallellt med detta föreslår politiker  hårdare tag för att få bukt med kriminaliteten. 

Många kriminologer menar att kriminalpolitiska förslag av denna typ har emotionella 

bevekelsegrunder och att de inte kan underbyggas med faktabaserade argument (Estrada, Pettersson, 

Schclarek Mulinari & Tham 2019). Tham (2018) menar att förslag som dessa är ett kalkylerat drag 

för att plocka poäng hos väljare som fått förklarat för sig att deras trygghet är hotad. Somliga menar 

att politiker lägger sin kraft på blidka allmänheten i stället för att hitta verkningsfulla lösningar (Tham 

2018, 149 ff.). Estrada, Pettersson, Schclarek Mulinari & Tham (2019) menar att partierna tävlar om 

vem som ska bli räddaren i nöden. Populism är emellertid inget nytt koncept, och som folkvalda har 

politiker alltid varit mer eller mindre  tvungna att appellera till folket. Likväl tycks det ha skett en 

maktförskjutning som inneburit att politiker fått anpassa sig till folket i en större utsträckning än förr. 

En plausibel anledning till detta skulle kunna vara det medielandskap vi har i dag.  
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Traditionellt har budskap gått i en riktning, från sändare till mottagare, men i och med sociala medier 

har alla försetts med en plattform. En konsekvens av detta är att det inte längre råder konsensus kring 

vilka källor som är att betraktas som legitima. I ett sådant klimat har inte sakkunniga monopol på 

brottsnarrativet. Tham (2018) menar att den förmenta ökande rädslan främst påträffas bland 

opinionsbildare och betonar att det är relativt få människor som har erfarenhet av att ha blivit utsatta 

för brott. När respondenter, i enkäter, uppger att de känner sig oroliga hänvisar de inte sällan till andra 

personer eller miljöer än dem de själva vistas i (Tham 2018, 150). Det finns emellertid inget självklart 

samband mellan utsatthet för brott och rädsla. Ens subjektivt uppfattade sårbarhet är exempelvis något 

som ofta påverkar huruvida man känner oro för att utsättas för brott eller inte (Sarnecki 2015, 106). 

Det faktum att de flesta har väldigt liten personlig erfarenhet av brottslighet gör emellertid att man 

förlitar sig på det man ser, läser och hör i olika medier (Tham 2018, 151).  

 

 

1.2 Syfte 

Då kriminalpolitik, som alla andra former av politik, har en obestridlig påverkan på allas vår vardag 

är det, mot bakgrund av hur det rapporteras kring brottslighet i medierna, av allmänt intresse att 

undersöka vilka underlag som politiker använder sig av för att motivera sina kriminalpolitiska 

åtgärder med avseende på straffrätten. Trots studiens uppenbart socialpolitiska prägel, besvaras 

frågeställningen med hjälp av socialpsykologiska verktyg. Den period som undersöks är perioden 

efter riksdagsvalet 2018. 

 

 

1.3 Frågeställning  

● Vilka underlag använder politiker sig av för att motivera kriminalpolitiska åtgärder med 

avseende på straffrätten? 

 

1.4 Disposition  

För att ge en allmän översikt av det ämne som ska studeras presenteras i kapitel ett 

problemformulering, syfte och frågeställning. I Kapitel två presenteras tidigare forskning som utförts 

inom studiens område. Kapitlet innefattar bland annat forskningsartiklar och doktorsavhandlingar 

som behandlar expertis och hur den legitimerar kunskap, samt allmänhetens påverkan på 

kriminalpolitiken. I kapitel tre presenteras de teorier och begrepp som ligger till grund för denna 
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studie. De centrala teorierna för studien är Anthony Giddens struktureringsteori och Ulrich Becks 

teori om risksamhället. Dessa kompletteras även av en teori om legitimitetens brist,  straffteori och 

Hagens Pyramid. I kapitel fyra presenteras  den metodologiska ansatsen samt det materialet som 

ligger till grund för denna studie. Utöver det presenteras det kodningsschema som användes.  I kapitel 

fem presenteras, med hjälp av citat från motionerna, resultat och analys. Det sjätte kapitlet utgörs av 

en avslutande diskussion. Denna inleds med en summering av studiens resultat och analys och övergår 

sedan i en diskussion om resultatet och analysen i relation till tidigare forskning, teori och metod. 

Kapitlet avslutas med studiens slutsats och förslag på vidare forskning. 

  



 

4 

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som berör legitimitet. De ämnen som kommer att 

avhandlas är legitimitet inom en svensk kriminalpolitisk kontext, legitimitetens användningsområden 

samt allmänhetens påverkan på kriminalpolitiken. Avsikten är att förse läsaren med en översiktlig 

beskrivning av den forskning som utförts kring legitimitet inom en politisk kontext. Vidare 

presenteras tidigare forskning kring kriminalitet som en social konstruktion, varvid såväl mediala 

som politiska dimensioner av kriminaliteten kommer att redogöras för. Den forskning som 

presenteras nedan består av doktorsavhandlingar, forskningsartiklar och böcker inom sociologi, 

kriminologi, och samhällsvetenskap. 

 

2.1 Legitimitetens historia inom Svensk kriminalpolitik 

Med hjälp av frågeställningar gällande hur kriminalpolitiken kommit att utformas, vad den innefattar 

och vilka åtgärder och praktiker den möjliggjort undersöker Robert Andersson (2002), i sin  studie  

Kriminalpolitikens väsen, hur vetenskapliga experter används inom kriminalpolitiken. En central 

fråga i studien är på vilket sätt kriminalpolitiken framställs som rationell och legitim. Kritiken mot 

behandlingstanken och den oenighet som rådde kring kriminalpolitikens syfte, rationalitet och 

legitimitet utgör undersökningens inträde till den kriminalpolitiska debatten. Andersson (2002) 

analyserade kriminalpolitiska debatter under perioden 1970–2000, och fann att liberalerna under 

1970-talet var kritiska mot behandlingstanken. Behandlingstanken går ut på att påföljder ska syfta till  

att rehabilitera den kriminelle. Anledningen till att Liberalerna var kritiska till denna var att de tyckte 

att det lades för stort fokus på förövarnas egenskaper, i stället för på brottets karaktär (Andersson 

2002). 1989 infördes ett nytt straffsystem där allmänprevention stod i fokus. Detta innebar att man 

försökte hitta brottsförebyggande lösningar som minimerar uppkomsten av kriminella handlingar. 

Rättsväsendet, det vill säga domstol och polis, skulle nu hjälpa till i det brottsförebyggande arbetet. 

Följden blev att rättsväsendets legitimitet ökade.  Ändringen motiverades utifrån den allmänna 

rättskänslan. Från och med året 1991 kom kriminalitet att betraktades som ett hot mot existensen av 

det svenska samhället, och kriminalpolitiken vidtog symboliska åtgärder i strävan efter legitimitet. 

Vid det laget ansåg svenska politiker att de hade tappat kontrollen över landets befolkning. Andersson 

(2002) menar att Kriminalpolitiken inte längre tycks handla om att lösa problem, utan snarare om att 

handskas med problem, vilket tar sig uttryck i att politikerna försöker vägleda sina medborgare, i 

stället för att styra landets befolkning. 
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Efter att ha analyserat tre partiers valkampanjer inför valperioderna 2006, 2010 respektive 2014, drog 

Hermansson (2018a) slutsatsen att trygghet har fått en central plats i den svenska kriminalpolitiska 

debatten. Enligt henne har den svenska befolkningen, under de senaste 30 åren, börjat känna sig 

mindre trygga vilket medfört att politiker betraktar detta som ett problem som förtjänar 

uppmärksamhet (Andersson 2010; Garland 2002, 10 ff.; Haber 2011). Hermansson (2018a) ser även 

en koppling mellan den kriminalpolitiska tryggheten och “välfärd, förtroende och tillit till 

rättsväsendet samt till sammanhållning mellan människor” (ibid, 195). Trygghet har inom ramen för 

en kriminalpolitisk kontext, en symbolisk dimension som är kopplad till ”den svenska välfärdsstatliga 

modellen och stoltheten” (ibid, 196). 

 

 

2.2  Legitimitetens funktion 

I Anett Schenks (2005) doktorsavhandling Change and Legitimation undersöktes utvecklingen inom 

högre utbildning i socialdemokratiska regeringar i Tyskland och Sverige från 1960-talets mitt fram 

till 2000-talet. Schenk (2005) utförde en kvalitativ innehållsanalys av politiska policydokument, som 

omfattade politiska öppningstal, regeringsförslag och rekommendationer från expertgrupper. Schenk 

(2005) menar att ändringen i politiken kring högre utbildningen skapade ett behov av legitimitet 

eftersom regeringsvalet i sig inte försåg regeringen med legitimitet. Enligt Schenk (2005) skapar 

regeringen i stället legitimitet genom att basera sina argument på normer och konsensus, vilket har 

två funktioner dels att etablera generella normer, dels att profilera sig politiskt. I en annan 

vetenskaplig artikel som Schenk (2007) författat diskuteras även huruvida expertgruppers arbete och 

användning av expertis befäster eller försvagar regeringens legitimitet. Då Schenk (2007) menar att 

experter anses garantera kunskap använder staten experter  i syftet att kompensera för den legitimitet 

den saknar. 

Christina Boswell (2012) undersöker, i sin bok The Political Uses of Expert Knowledge Immigration 

Policy and Social Research, kunskapens funktioner i förhållande till den europeiska 

migrationspolitiken. Boswell analyserade politiska debatter i Storbritannien och fann att normer och 

värderingar anpassades till allmänheten på bekostnad av forskning. Detta är enligt Boswell ett sätt för 

politiker att vinna legitimitet särskilt när ett parti genomgår stora förändringar och behöver bibehålla 

en allmän konsensus (Boswell 2012). Ett exempel på detta är när Storbritanniens rödgröna regering 

började inta en mer liberal ställning i fråga om medborgarskap för invandrare. Enligt Boswell (2012) 

är en konsekvens av detta att politiker uppfattas bortse från forskningen.  Boswell (2009) hävdar att 
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politiker ofta undviker att använda forskning till förmån för statliga myndigheter vars 

kunskapsproduktion anses vara mer kompatibel med policyskapande. Boswell (2009; 2012) menar 

att det möjligtvis är en följd av att partierna har en bristande förståelse kring vad såväl politiker som 

vetenskapsmän anser är tillräckligt med information för att betraktas som legitim. 

I Klara Hermansson vetenskapliga artikel (2018b), ”The role of symbolic politics in exceptional crime 

policy debate”, analyserades de valkampanjer som det svenska allmänna valet 2014 föregicks av. 

Hon ville ta reda på hur brottskontroll legitimeras och förstås samt hur de politiska partierna, med 

hjälp av symboliska uttalanden frammanar ett samhälleligt engagemang (Hermansson 2018b, 23). 

Hon kom fram till att både symboliska och sakliga uttalanden används inom den svenska 

kriminalpolitiken. Symboliska uttalanden används dock i större grad än sakliga påståenden 

(Hermansson 2018a; Hermansson 2018b). Ett exempel på denna typ av symboliska uttalanden är, 

enligt Hermanson, när politiker förkunnar att de ämnar att vidta kraftfulla åtgärder mot kriminalitet. 

Hermansson menar att det är ett resultat av att den svenska befolkningen, i takt med att den fått en 

ökad känsla av trygghet, intagit en nolltollerans-inställning gentemot brottslighet. Detta erbjuder 

politiker möjligheten att öka rättssystemets resurser. Politiker använder moraliska uttalanden för att 

fördöma diverse fenomen, då det hjälper politikerna att få väljarna, det vill säga folket, att känna att 

politikerna tar deras indignation på allvar. Uttalanden som dessa används även för att verifiera 

väljarnas val av fiende. Hermansson fann att den svenska kriminalpolitiken använde symboliska 

uttalanden för att legitimera rationella och långvariga lösningar samt för att legitimera skärpta 

straffåtgärder. Politiker använder sig av denna typ av åtgärder när rättssystemet ses som en aktör som 

kan minska lidandet för offer (Hermansson 2018b). 

 

2.3 Kriminalitet som en medial konstruktion 

Enligt Surette (1998) får de flesta amerikaner sin information om brottslighet via medierna. Gerbner 

(1969) utvecklade kultiveringsteorin som gör gällande att det finns ett positivt samband mellan 

mängden våldsamt medieinnehåll man konsumerar och den grad misstro mot man hyser gentemot 

andra samt ens rädsla för brott. Enligt kultiveringsteorin är människor dessutom benägna att tro att 

det de ser på tv är en sann representation av verkligheten (Dolliver, Kenney, Reid & Prohaska 2018, 

400 f). Även Dolliver, Kenney, Reid  & Prohaska (2018) fann att det fanns ett starkt samband mellan 

mediekonsumtion och rädslan för brott. De fann också att detta påverkar kriminalpolitiska 

straffrättsåtgärder (Dolliver, Kenney, Reid & Prohaska 2018, 414). Precis som Hagan (2012) fann de 

en koppling mellan rädsla och en önskan om stringens beträffande påföljder. De framhåller dock att 
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åtgärderna är mer effektiva i att inge trygghet än för att få bukt med själva brottsligheten. Dolliver, 

Kenney, Reid & Prohaska (2018) belyser även den diskrepans som råder mellan nyheterna och den 

verklighet som den gör anspråk på att skildra. Medan mediekonsumenter inte sällan ser nyheterna 

som en sann representation av verkligheten fokuserar nyhetsproducenter snarare på nyhetsvärdigt 

stoff som ofta hör mer till undantaget än regeln (Dolliver, Kenney, Reid & Prohaska 2018, 415). Även 

Simmons (2017) fann att det fanns ett samband mellan rädsla och önskan om hårdare straff. Han fann 

emellertid att det fanns andra faktorer som hade en större påverkan än rädsla, exempelvis att man 

värnar om traditioner  samt rasmässigt förakt (Simmons 2017, 321f).  

Sacco (1995) menar att kriminalitet i mångt och mycket är en social konstruktion, så till vida att vad 

som anses vara ett angeläget problem samt hur man anser att det bör avhjälpas påverkas av vilka 

handlingar som  uppmärksammas och hur dessa sedan presenteras i media. Sacco (1995) framhåller 

att diverse företeelser inte bara presenteras så som de är utan de anpassas dessutom till kulturella och 

mediala konventioner. Följden blir att det uppstår en allmän diskurs kring kriminalitet varvid en 

konsensus uppstår som sedermera börjar tas för given (Sacco 1995, 153). 

 

2.4 Kriminalitet som en politisk konstruktion 

Scheingold (1995) beskriver ironin i att amerikanska politiker säger sig vilja minska 

gatubrottsligheten, samtidigt som de sätter in kriminalpolitiska åtgärder som enligt kriminologer har 

motsatt verkan. Han framhåller att man, för att få bukt med kriminaliteten, rimligtvis borde sträva 

efter att eliminera fattigdomen och ojämlikheten eftersom det finns ett bevisat samband mellan 

gatubrottslighet och dessa aspekter (Scheingold 195, 159). I stället drar politiker ned på de sociala 

och ekonomiska stöd som kriminologer menar har en brottspreventiv funktion (Scheingold 1995, 

156). Scheingold drar slutsatsen att det finns bakomliggande motiv till kriminalpolitiska åtgärder av 

denna typ. Genom att fokusera på gatubrottslighet, menar han,  kan såväl politiker som allmänheten 

undvika mer svårbehandlade problem som till exempel rasmässiga konflikter och en sviktande 

ekonomi. Att se dessa problem i vitögat skulle innebära att man erkände att det finns fundamentala 

brister i det samhälle som man själv är en del av och därmed bär ett kollektivt ansvar för. Inte nog 

med att lösningar på problem som dessa inte bara är svårbehandlade och väldigt kostsamma, men 

resultaten låter dessutom vänta på sig. Scheingold menar att gatubrottslighet är en tacksam 

distraktion. Gatubrottslingar utgör ett tydligt och konkret hot vilket  anses kunna avvärjas med hjälp 

av handlingskraft (Scheingold 1995, 165). Då gatubrottslighet är känsloväckande, och därmed något 

som människor kan sluta sig mot, är det ett tacksamt fenomen för politiker som vill positionera sig 
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vad gäller synen på kriminalitet. Kontentan är att det är enklare och snabbare att kriminalisera 

symtomen på problem än att faktiskt åtgärda dem. Det finns dessutom en djupt rotad föreställning 

hos folket att straff har en brottsminskande effekt. Därutöver synes vedergällning vara ett mänskligt 

behov (Scheingold 1995, 166).  

 

 

2.5 Sammanfattande ord 

Den forskning som presenterats erbjuder en förståelse för hur såväl politiker som allmänheten 

resonerar kring brott. Bland annat belyses hur kriminalpolitiska åtgärder motiverats och legitimerats 

under åren. Forskningen visar även hur politiker använder trygghet och otrygghet i en symbolisk 

kontext för att legitimera sina kriminalpolitiska åtgärder. Bland annat presenteras olika sätt på vilka 

politiker försöker återfå sin legitimitet efter att de ändrat sin politik. Vidare diskuteras bruket av 

expertgrupper och möjligheterna för dessa att förse politiker med legitimitet. Av forskningen 

framgick att politiker hela tiden måste förhålla sig till såväl allmänheten som vetenskapen.  

Utgångspunkten för vår studie är att allmänheten och politiker utövar en ömsesidig påverkan på 

varandra. I och med att allmänheten har att lyda sina folkvalda och politiker i sin tur har att 

tillfredsställa sina väljare är det av intresse att utröna vilka aspekter som kan tänkas påverka, i 

synnerhet allmänheten, i fråga om deras önskemål. Den forskning som redovisats här ger exempel på 

åtminstone en aspekt som skulle kunna tänkas påverka hur människor resonerar kring brottslighet. 

Syftet med vår studie är att  ta reda på vilka underlag politiker använder sig av för att motivera 

kriminalpolitiska åtgärder med avseende på straffrätten. Föregående studier erbjuder en ram utifrån 

vilken man kan tolka de kriminalpolitiska åtgärder som föreslås av de olika politikerna. 

Kriminalpolitiken presenteras i såväl en svensk som internationell historisk kontext och det erbjuds 

således en inblick i hur politiker och partier tänkte då och nu avseende straffrätten. 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras de teoretiska ramverk som har använts i analysarbetet av studiens empiri. 

För att besvara studiens frågeställning vilka underlag använder politiker sig av för att motivera sina 

kriminalpolitiska åtgärder med avseende på straffrätten? Används huvudsakligen Ulrich Becks teori 

om ”risksamhället” och Anthony Giddens ”struktureringsteori”.  För att beskriva fenomen som inte 

täcks av de huvudsakliga teoretiska ramverken presenteras kompletterande teorier om straff, där såväl 

den legalistiska aspekten som en mer psykologisk approach av John Hagen redogörs för. Därutöver 

presenteras Renate Mayntz teori om allmänhetens stöd och legitimitet. 

 

3.1 Risksamhället  

Ulrich Beck (2000) menar att Risksamhället är ett stadium i samhällsutvecklingen som uppkom efter 

industrisamhället som en följd av moderniseringen. Han menar att det moderna samhällets rikedom 

gav upphov till risker eftersom det finns fördelningskonflikter. Då det råder en brist på resurser 

uppstår samhällsklyftor. Beck (2000) menar att den industriella moderniseringen skapades för att 

hantera risken för naturkatastrofer. Moderniseringen uppstod till följd av de teknologiska framsteg 

som gjordes. Enligt Beck har  dagens samhälle vunnit kampen mot naturen, och som en följd av detta 

menar han att en reflexiv modernitet, det vill säga kampen mot ens egna principer, trätt i kraft. 

Beck (2000) intresserar sig för relationen mellan vetenskap och social rationalitet, det vill säga en 

social förståelse av samhället. Enligt Beck är relationen dessa emellan komplicerad eftersom de är 

skilda från varandra och samtidigt sammanflätade och beroende av varandra. Modernitetens skapande 

av risker har brutit vetenskapens rationalitetsmonopol och i stället skapat ”konkurrerande och 

konfliktfyllda krav, intressen och åsikter hos de olika moderniseringsaktörerna” där bland annat 

ekonomi, politik och etik har en inverkan på den vetenskapliga rationaliteten (Beck 2000, 41). Detta 

är emellertid inte en relation utan bestämda regler. Vetenskap och social rationalitet är beroende av 

varandra eftersom vetenskapligt arbete styrs av föreskrivna förväntningar och värderingar som 

forskaren har erhållit från samhället. Den vetenskapliga rationaliteten motsäger således sig själv vad 

gäller dess avsikt att vara objektiv och den kan därmed inte självständigt generera en förnuftig 

riskkalkyl beträffande exempelvis en handling eller uttalande. Detta visar enligt Beck (2000) att ”en 

vetenskaplig rationalitet utan social rationalitet är innehållslös, men social rationalitet utan 

vetenskaplig rationalitet är blind” (Beck 2000, 43). 
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Beck (2000) menar att det moderna samhällets globalisering har skapat risker som inte fanns tidigare. 

Förr talades det endast om nationella intressen. Numera finns ett flertal inomnationella intressen, till 

exempel parti- och intresseorganisationer. Detta har gett upphov till globala risker. Då han menar att 

alla i risksamhället drabbas av “mer eller mindre konkreta enorma hot” menar Beck att det väcker 

frågan hur hoten (risker) ska hanteras politiskt (Beck, 2000, 67). Om alla drabbas, tar alla ansvar och 

samtidigt inget ansvar. Detta sker samtidigt som människor för sin vardagliga kamp för försörjning. 

Ur detta uppstår en motsättning mellan att offra andra för att hjälpa sig själv, eller att offra sig själv 

för att hjälpa andra. I en politisk kontext kan det betyda att man gör en övervägning mellan hotet av 

ett visst brott och den åtgärd som betraktas nödvändig för att skydda partiets ideologier. Klassamhället 

drivs således av ”säkerhet”. Målet är dock inte att kunna skapa säkerhet utav osäkerhet, utan snarare 

att uppnå något ”bra nog” (”att förhindra det värsta”) (Beck, 2000, 67 ff.). 

Beck (2000) menar att de risker som finns i dagens samhälle skiljer sig från de  risker som fanns på 

1800-talet i det avseendet att risker har blivit mer globala. Lokala risker kan uppfattas ha nationella 

konsekvenser. En följd av detta är att allmänheten frågar forskare och politiker varför något händer, 

oavsett om det handlar om risker eller konsekvenser. Ett hot (risk) är ett problem som har bekräftats 

kunna påverka en själv, och för att det ska kunna bekräftas måste man ha kunskap (vara medveten) 

om risksituationen. Detta innebär att brist på kunskap kan skapa falska riskantaganden, samt ett större 

beroende av andras kunskap (expertis) (Beck 2000, 77 ff.) . 

 

3.2 Struktureringsteori 

Struktureringsteorin gör gällande att aktörer, genom sina handlingar, återskapar de förhållanden som 

möjliggör sociala praktiker (Giddens 1984, 2). Struktureringsteorin hänför sig delvis till 

hermeneutiken så till vida att mänsklig aktivitet anses fordra en viss förtrogenhet med de livsformer 

som uttrycks i dem. Centralt för den rekursiva organiseringen av sociala praktiker är den reflexiva 

formen av kunskap som besitts av sociala aktörer. Reflexivitet anses vara en förutsättning för 

praktikers fortsatta existens. Samtidig är reflexivitet endast möjligt om praktiker förblir dem samma 

genom tid och rum (Giddens 1984, 3).  

Med agens menas människors möjlighet att handla. Makt är sålunda implicerat i agens (Giddens 1984, 

9). Denna makt kan emellertid inte utsträckas till de konsekvenser som följer av en handling, oavsett 

om handlingen är avsiktlig eller ej (Giddens 1984, 11). Att vara människa förutsätter att man kan 

handla målmedvetet, och att man därmed kan ge ändamålsförklaringar till sina handlingar (Giddens 
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1984, 3). Handlingsfrihet medger möjligheter att både utöva påverkan på  världen, och därmed 

specifika processer eller tillstånd, samt att avstå från att göra det. Att vara en aktör innebär således att 

man är förmögen att utlösa en mängd kausala krafter. Förlorar man denna förmåga kan man inte göra 

anspråk på att vara en aktör (Giddens 1984, 14).  

Resurser refererar till strukturerade egenskaper som kännetecknar sociala system (Giddens 1984, 15). 

Makt är inte en resurs per se, utan resurser är de medier genom vilka maktutövning sker. För att makt 

ska vara beständigt över tid och rum krävs att  det råder institutionaliserade förhållanden mellan 

interagerande aktörer eller grupper inom sociala system, vad gäller såväl autonomi som beroende 

(Giddens 1984, 16). Ett centralt begrepp inom struktureringsteorin är “the duality of structure” vilket 

innebär att de regler och resurser som brukas i skapandet och återskapandet av sociala handlingar 

samtidig är medel för systemets reproduktion. Med system menas konventionella sociala praktiker 

som förekommer och återskapas inom förhållanden mellan aktörer eller grupper. Sociala systems 

strukturella egenskaper betraktas vara såväl en produkt av som ett medium för de praktiker som de 

kontinuerligt organiserar (Giddens 1984, 25). Det är med andra ord de vardagliga aktiviteterna som 

sociala aktörer tar sig för som återskapar de strukturer som kännetecknar sociala system. Det bör 

emellertid beaktas att samhällen inte nödvändigtvis är homogena enheter. Aktörers och gruppers 

möjlighet att utöva påverkan varierar sålunda beroende på vad för slags position de har i det givna 

samhället (Giddens 1984, 24). Märk väl att även de som är underordnade inom ett visst socialt system 

har möjlighet att utöva viss påverkan på de överordnades praktiker. Detta fenomen kallas the 

“dialectic of control” (Giddens 1984, 16) . 

Strukturer erbjuder såväl möjligheter som begränsningar (Giddens 1984, 25). Makt genereras genom 

återskapandet av domineringsstrukturer. Domineringsstrukturer består av två typer av resurser, dels 

allokativa resurser och dels auktoritativa resurser. Dessa är inte statiska, utan ter sig olika beroende 

på samhällstyp (Giddens 1984, 258). Lagringen av allokativa och auktoritativa resurser inbegriper att 

man behåller och kontrollerar den information och kunskap varigenom sociala relationer upprätthålls 

genom tid och rum. För att kunna lagra information och kunskap fordras ett informations- och 

kunskapsmedium, sätt på vilka information kan inhämtas, representeras samt spridas. Det kan 

exempelvis vara böcker, tidningar eller filmer. Olika former av medier erbjuder olika möjligheter 

beträffande vem som har möjlighet att ta del av innehållet. Det finns teknologiska, sociala och 

personliga aspekter som avgör vem eller vilka som kan tillgodogöra sig informationen och kunskapen 

(Giddens 1984, 261f.).  
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3.3 Legitimitets brist 

Jürgen Habermas (1976) hävdade att allmänhetens tillit till samhällsinstitutioner och samhällsledare 

börjat sjunka. Detta i kombination med att staten under senkapitalismen, det vill säga tiden efter 1945, 

fick en större roll i samhället skapade ett större behov av legitimering. Renate Mayntz (1975) anser 

emellertid inte att detta i sig är ett problem. Enligt henne är problemet snarare huruvida staten kan 

ersätta legitimiteten med något annat som omfattas av konsensus. Mayntz (1975) menar att det 

politiska systemet är beroende av hur effektivt det kan implementera diverse policyer. 

Implementering är i sin tur beroende av konformiteten av de som påverkas av policyn. För att kunna 

implementera nya policyer är man med andra ord beroende av allmänhetens stöd. Mayntz (1975) 

hävdar vidare att konflikten mellan legitimitet och allmänhetens stöd är något politiker tar i 

beaktande, dessutom menar hon att allmänhetens stöd oftast premieras då detta är beroende av andra 

faktorer utöver det politiska systemets legitimitet (Mayntz 1975, 262 f.). 

 

3.4 Hagans pyramid 

Vad vi är rädda för är i mångt och mycket avgörande för vem och vilka handlingar som betraktas 

kriminella. En stigande brottsnivå är emellertid inte nödvändigtvis korrelerat med en stigande 

brottsnivå (Hagan 2012, 31). För att förklara varför vissa handlingar betraktas som brott och hur deras 

straff bestäms har Hagan (2012) konstruerat en modell känd som “Hagans pyramid”. Enligt den finns 

det tre typer av dimensioner som avgör var någonstans människor och handlingar som avviker från 

samhälleliga normer platsar på denna pyramid. Den första dimensionen handlar om den grad av 

konsensus som råder kring huruvida en viss handling är klandervärd. Den andra dimensionen handlar 

om hur sträng påföljd handlingen bör få, och den tredje dimensionen handlar om hur skadlig 

handlingen bedöms vara. Generellt sett väcker de handlingar som genererar mest rädsla störst 

engagemang från allmänheten. Dessa handlingar anses också vara de mest moraliskt klandervärda. 

De brott som ger upphov till störst rädsla vill vi även straffa hårdast (Hagan 2012, 45 f.). De 

handlingar som rankas högst på alla dimensioner och därmed på toppen av pyramiden är de 

handlingar som vi räds allra mest och som därför straffas hårdast. Ju längre bort från toppen man rör 

sig desto mindre samstämmighet finns kring handlingarna, vad gäller skadlighet, klandervärdhet och 

straffskärpa. Pyramidens form  illustrerar även att de handlingar som är belägna på toppen är få medan 

de som finnes på den breda basen är mer vanligt förekommande. Hagan betonar att rädsla även är 

mottagligt för inflytande från andra parter, exempelvis från media och politiker (Hagan 2012, 47 f.).  
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3.5 Straffteori 

Utvidgningar och begränsningar av strafflagstiftningen rättfärdigas utifrån olika straffteorier. 

Teorierna kan vara av två slag: relativa och absoluta. Relativa teorier framhåller att syftet med 

påföljder är att minska brottsligheten, medan absoluta teorier betraktar straffet som ett mål i sig. 

Någon förebyggande effekt är således inte en förutsättning.  Utifrån de effekter som förväntas av 

olika reaktioner mot brottslighet kan påföljderna delas in i följande kategorier: “uttryck för den 

allmänna rättskänslan”, “vedergällning”, “prevention” samt “rehabilitering”. De två första 

kategorierna är exempel på absoluta teorier medan de två senare är exempel på relativa teorier 

(Sarnecki 2015, 17).  

När strafflagstiftningen används för att markera vilka handlingar som betraktas som klandervärda ger 

man uttryck för den allmänna rättskänslan. Denna typ av symbolisk lagstiftning är tänkt att påverka 

allmänhetens moral (Tham 2018, 85). Vedergällning syftar till att skipa rättvisa. Tanken är att den 

skada som brottsoffret tillfogats av gärningspersonen ska reflekteras i det straff som denne döms till 

(Sarnecki 2015, 67).  

Preventiva åtgärder förekommer i två varianter. “Allmänprevention” syftar, i sin direkta form, till att, 

med hjälp av hot om straff, avskräcka allmänheten från att begå brott. I sin indirekta form är målet 

att påverka norm- och moralbildning hos allmänheten för att på så sätt förebygga brottslighet 

(Sarnecki 2015, 17). Kriminalisering av en viss företeelse leder inte sällan till att attityden till den 

förändras till det negativa, vilket i sin tur gör att människor i gemen väljer att inte befatta sig med 

företeelsen i fråga (Sarnecki 2015, 18). För att direkt allmänprevention ska få önskad effekt fordras 

att människor agerar rationellt. Tanken är att människor endast begår brott om de tror att de har mer 

att vinna på det än de har att förlora på det, vilket förutsätter att de är i stånd att utföra en riskkalkyl 

(Sarnecki 2015, 19).  “Individualprevention” syftar till att hindra individer som har en brottshistorik 

från att begå nya brott. Dessa åtgärder kan ta sig uttryck i rehabilitering, avskräckning eller 

inkapacitering (Sarnecki 2015, 17). Rehabilitering går ut på att man sätter in åtgärder som syftar till 

att återställa obefintliga eller försämrade förmågor. Åtgärderna kan vara sociala, psykologiska, 

pedagogiska eller medicinska. Förhoppningen är att preventiva effekter ska uppnås. Preventiva 

åtgärder är att föredra när när gärningspersonen saknar förmågan att ta i bruk ett rationellt tankesätt 

(Sarnecki 2015, 43). Med inkapacitering menas att en person frihetsberövas i syfte att omöjliggöra 

vidare brottsutövning. Kollektiv inkapacitering syftar på det som beskrevs i föregående mening 

medan en selektiv inkapacitering innebär att individer som bedöms ha en hög återfallsriskt får 

strängare straff (Sarnecki 2015, 27). Utgångspunkten för individualprevention är att gärningspersoner 
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kommer att avhålla sig från att begå nya brott om de får erfara vad ett straff innebär (Sarnecki 2015, 

23).  

 

3.6 Sammanfattande ord 

De teorier som presenterats i detta kapitel belyser aspekter som erbjuder en referensram utifrån vilken 

studiens frågeställning kan besvaras. Ulrich Becks teori om risksamhället är viktig då den belyser 

centrala fenomen i legitimitetsprocessen. Dessa fenomen är kopplade till risker som uppkommit till 

följd av den reflexiva moderniteten. Riskerna förekommer i form av såväl vetenskaplig rationalitet 

som social rationalitet. Då dessa sammanflätats måste politiker, för att legitimera och kunna framföra 

godtagbara lösningar, hitta en medelväg där användningen av vetenskap vägs mot allmänhetens 

åsikter. Detta är något som genomsyrar alla artiklarna i kapitlet om tidigare forskning. Boswell (2012) 

beskriver exempelvis hur politiker behövde överväga behovet av en allmän konsensus mot 

användningen av vetenskap i syfte att erhålla legitimitet. Andra risker som berörs är de risker som 

politiker tar när de för fram ett argument samt de risker som kommit med att samhället blivit alltmer 

sammankopplat. I kapitlet beskrivs även relationen mellan människors föreställningar om 

kriminalitet, vilka till viss del baseras på medierapporteringen, och hur politiker emellanåt avstår ifrån 

att använda sig av vetenskaplig forskning när de föreslår allsköns kriminalpolitiska åtgärder. Hagans 

pyramid kan med fördel användas för att förklara hur politiker och allmänhet resonerar kring hur 

sträng en påföljd för ett särskilt brott bör vara.  

Även i demokratier finns det en tydlig hierarki som innebär att människors verkliga och upplevda 

makt skiljer sig beroende på vilken ställning de har. Politikers ställning medger en obestridlig 

auktoritet, men som folkvalda har de även att verkställa de beslut som allmänheten efterfrågar. Detta 

väcker frågan om vem som har störst påverkan på vem. Hermansson (2018b) belyser detta förhållande 

då hon redogör för hur symboliska uttalanden används av politiker som försöker blidka sina väljare. 

Struktureringsteorin kan med fördel användas för att förklara den växelverkan som sker mellan 

politiker och allmänhet. Framförallt vad gäller agens, makt och kunskap, vilka är centrala begrepp 

inom struktureringsteorin. 

Renate Mayntz teoretiska utgångspunkt är relevant för studiens syfte då den beskriver en övervägning 

mellan allmänhetens stöd och legitimitet. Denna begrundan är något som uppkommer i majoriteten 

av artiklarna som presenteras i kapitlet om tidigare forskning. Schenk (2007) menar exempelvis att 
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politiker väljer att följa samhällets normer och värderingar (allmänhetens stöd) för att öka sin 

legitimitet. Detta är ett exempel på hur allmänhetens åsikter premieras över vetenskaplig legitimitet. 

Gemensamt för alla partier är att de anser att kriminalitet är förkastligt. Ändå skiljer det sig drastiskt 

gällande hur partierna anser att kriminaliteten ska hanteras, något som kommer till uttryck i de 

lösningar som föreslås av de olika partierna. Scheingold (1995) beskriver en utveckling inom 

amerikansk politik där politiker vidtar kriminalpolitiska åtgärder som är direkt ineffektiva. Svenska 

politiker har anklagats för agera på liknande sätt. För att förstå hur olika politiker resonerar kring 

straffrättsåtgärder måste man förstå vilka utgångspunkter som olika påföljder motiveras utifrån. 

Utvidgningar och begränsningar av strafflagstiftningen rättfärdigas utifrån olika straffteorier och 

dessa kan med fördel användas för att få en förståelse för olika partiernas ståndpunkter i 

straffrättsfrågan.  
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska ansats, vilken motiveras utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Studiens syfte är att ta reda på vilka underlag som politiker använder sig av för att 

motivera sina kriminalpolitiska åtgärder med avseende på straffrätten.  Inledningsvis presenteras det 

material som ligger till grund för studien samt  det urval som gjorts. Därefter presenteras etiska 

överväganden, studiens metodologiska ansats och kodning, vilka utfördes med hjälp av en induktiv 

kvalitativ innehållsanalys. Avslutningsvis diskuteras studiens validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Material och urval 

Avsikten med studien var att det skulle uppdagas vilka underlag som politiker använder sig av för att 

motivera sina kriminalpolitiska åtgärder med avseende på straffrätten. Intentionen var att illuminera 

hur den svenska straffrättspolitiken förmedlas av de olika partierna. För att åskådliggöra hur politiker 

själva resonerar kring kriminalitet samt hur de motiverar kriminalpolitiska åtgärder skärskådades ett 

antal motioner som väckts av ledamöter från fem riksdagspartier. En riksdagsmotion är ett förslag 

som skrivs antingen självständigt eller som ett svar på en proposition.  Dessa författas av en eller flera 

riksdagsledamöter under den allmänna motionstiden vilken inleds vid riksmötets öppnande och sedan 

varar till dess att motionstiden för budgetpropositionen löper ut. De utvalda motionerna behandlar 

brott och påföljder och erbjuder sålunda goda möjligheter för att frågeställningen ska kunna besvaras. 

Eftersom mord, misshandel och sexualbrott varit särskilt uppmärksammade i media under de senaste 

åren har vi i vår studie valt att rikta in oss på just dessa brott. Vi var intresserade av hur de olika 

partierna profilerade sig perioden efter riksdagsvalet 2018. Anledningen till att vi ville undersöka 

denna period var att vi trodde att risken för att det fanns taktiska motiv bakom det motioner som 

väckts perioden precis innan valet var förhållandevis stor. Mot bakgrund av detta ansåg vi att 

motioner som väckts efter valet skulle vara mer representativa för partiernas verkliga ståndpunkter, 

vilket var det vi var intresserade av.  

Med hjälp av sökningsfunktionen på Sveriges riksdags hemsida kunde vi söka efter motioner som 

berörde vårt intresseområde och som väckts inom den allmänna motionstiden 2018 respektive 2019. 

Avsikten var att göra en jämförelse mellan samtliga riksdagspartiers ställning i straffrättsfrågan. Det 

visade sig emellertid att endast fem av de sammanlagt åtta riksdagspartierna lämnat in motioner som 

berörde vårt intresseområde. Detta gav upphov till funderingar kring huruvida vi borde utöka vårt 

tidsspann. Efter en granskning av motioner som sträckte sig ytterligare två år tillbaka i tiden visade 
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det sig dock att denna fråga behandlades i väldigt liten utsträckning av de övriga partierna, varför vi 

beslutade oss för att hålla oss till vår ursprungliga plan. Fastän man bör vara försiktig med att dra 

alltför långtgående slutsatser av det faktum att vålds- och sexualbrott lyser med sin frånvaro i vissa 

partimotioner kan man i vart fall konstatera att det bland de fem partier som studien avhandlar fanns 

ett tillräckligt stort missnöje kring hur denna typ av kriminalitet hanterades för att det skulle motivera 

ett upprop för förändring.  

Vissa motioner behandlar samtliga brott medan andra endast behandlar en eller ett par stycken. För 

att synliggöra hur samtliga brott behandlas av alla partier och därmed möjliggöra jämförelser mellan 

de olika partierna valdes det antal motioner som krävdes för att alla brott skulle täckas av samtliga 

partier. Då motionerna varierade i omfattning samlades varierande mängder av material in från de 

olika partierna. Sammanlagt granskades fjorton motioner varav fem stycken kom från Moderaterna, 

fyra stycken kom från Vänsterpartiet och tre stycken kom från Sverigedemokraterna. Centerpartiet 

och Kristdemokraterna bidrog med en motion vardera. Sammanlagt avhandlades 151 sidor text. 

Motionerna i fråga valdes ut med hjälp av ett målstyrt urval varigenom en sökning efter motioner 

som innehöll relevanta sökord utfördes. Ett målstyrt urval innebär att man väljer analysenhet utifrån 

dess relevans för forskningsfrågan. Detta fordrar att det finns tydligt uppställda kriterier för vad som 

eftersöks (Bryman 2018, 496).  

Tabell 1  

Parti Antal motioner Antal sidor  

Moderaterna 5 39 

Vänsterpartiet 4 47 

Sverigedemokraterna 3 29 

Kristdemokraterna 1 24 
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Centerpartiet 1 12 

Dessa motioner fanns efter att vi sökt på ord som; kriminalpolitik, våld, mord, våldtäkt, misshandel 

etc..   

 

 

4.2 Etiska överväganden 

Konfidentialitetskravet, det vill säga att materialet anonymiseras, är ett huvudkrav om man 

exempelvis utför intervjuer, där deltagarna kan påverkas negativt av att inte vara anonyma. Då den 

empiri som användes i vår studie är offentlig har de etiska kraven emellertid haft en tämligen liten 

påverkan för vår arbetsprocess. Inte heller de övriga huvudkraven; informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet, behöver övervägas i någon större utsträckning då de endast 

används när man som forskare samlar in eller erhåller data som inte är offentlig. Som forskare besitter 

man emellertid viss makt att kunna styra narrativet, därför har man även en skyldighet att visa 

fakticiteten. För att undvika att politiska ståndpunkter förvanskas har vi således noga övervägt hur 

och vilka citat som bör presenteras för att de ska återge en representativ beskrivning av partiernas 

hållning (Vetenskapsrådet, 2018). 

 

4.3 Ansats och kodning  

Inom kvalitativ innehållsanalys används kodning för att koppla samman olika stycken och finna 

likheter och olikheter, i och mellan texterna. Fokus lades följaktligen på olikheter och likheter inom 

de enskilda motionerna, samt mellan de olika motionerna (David & Sutton 2016, 271; Svensson & 

Ahrne 2015, 174 f.). Kodningen gjorde det även möjligt att reducera materialet till den mest relevanta 

informationen, för att vi på så sätt skulle kunna besvara frågeställningen. Detta gjorde det enklare för 

oss att upptäcka mönster. Studien kodades med en induktiv (öppen kodning) kodningsprocess, där vi, 

för att få en helhetsbild, först läste materialet och sedan kodade det. Detta hjälpte oss att skapa 

kategorier och teman som var relevanta för bevarandet av frågeställningen (David & Sutton 2016, 

271). 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys eftersom den tillät oss att analysera och 

reducera stora mängder av material effektivt till representativa kategorier. Denna analysmetod valdes 

även för att den lägger stort fokus på språket som kommunikationsform samt dess kontextuella 
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betydelse, till skillnad från diskursanalysen som lägger fokus på hur språket förhåller sig till ett objekt 

och hur det påverkar individers uppfattning av objektet. Uppsatsens syftar inte till att förstå hur 

politiker använder en viss motivering för att påverka den allmänna opinionen, utan det är underlagen 

på vilka de baserar sina kriminalpolitiska åtgärder som är av intresse (Bryman 2011, 474; David & 

Sutton 2016, 271; Hsieh & Shannon 2005, 1278). 

Kvalitativ innehållsanalys består av tre olika metoder; Konventionell innehållsanalys, riktad 

innehållsanalys och summerad innehållsanalys. I denna studie valdes konventionell innehållsanalys 

eftersom det tillämpas en induktiv analysmetod med öppen kodning. Materialet lästes flera gånger 

för att få en helhetsbild av materialets innehåll, sedan markerades vissa ord eller meningar som väckte 

intresse, efter detta steg samlades dessa ord och meningar (koder) ihop till kategorier som omfattas 

av flera koder. Detta steg upprepades till dess att alla intressanta ord och meningar kodats. Efter att 

de kategoriserats samlades de kategorier som ansågs höra samman till teamn. Somliga hävdar att 

konventionell innehållsanalys är problematisk så till vida att det kan vara svårt att få en helhetsbild 

av kontexten, vilket kan leda till att man misslyckats fånga de viktigaste kategorierna och därmed 

missrepresenterar empirin. Detta problem kan dock motverkas, exempelvis genom att flera personer 

granskar och sammanställer materialet som hittats (Hsieh & Shannon, 2005, 1279-1281). 

 

4.3.1 Kodningsschema 

Utifrån ett kodningsschema som skapades med hjälp av en induktiv innehållsanalys analyserades 

studiens material. Under kodningsprocessen av materialet skapades ett tema med sju olika kategorier. 

De kategorier som skapades ansågs vara relevanta för studiens frågeställning och syfte, det vill säga 

att ta reda på vilka underlag politiker använder sig av för att motivera sina kriminalpolitiska åtgärder 

med avseende på straffrätten. Den första kategorin ”sakkunnig” innefattar allehanda experter eller 

forskare som politiker hänvisade till för att motivera sina tänkta åtgärder. Den andra kategorin 

”institutioner” omfattar exempelvis de organisationer och statliga myndigheter som politiker använde 

sig av för att motivera diverse åtgärder. Den tredje kategorin ”statistik” berör den statistik som 

politiker hänvisade till för att motivera sina tänkta åtgärder. Den fjärde kategorin ”parti” berör hur 

politiker använde sig av sitt eget parti eller andra partier för att motivera sina tänkta åtgärder. Den 

femte kategorin ”allmänheten” är ett uttryck för hur politikerna använde allmänhetens åsikter för att 

motivera sina tänkta åtgärder. Den Sjätte kategorin ”lagen” berör hur politiker användande sig av 

olika straffteorier för att motivera sina tänkta åtgärder. Den sjunde och sista kategorin ”brottsoffer”, 

berör hur politiker hänvisade till brottsoffren för att motivera sina tänkta åtgärder. 
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Tema: Legitimering 

● Sakkunnig  

● Institutioner  

● Statistik 

● Parti 

● Allmänheten  

● Lagen (straffrättsteori) 

● Brottsoffer 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Inom kvalitativ forskning kan validitet och reliabilitet bedömas utifrån fyra kategorier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Ett trovärdigt resultat är ett 

sådant som uppnåtts genom att forskningen utförts på ett forskningsetiskt sätt. De personer som 

eventuellt har studeras ska dessutom få ta del av och erbjudas möjligheten att bekräfta de slutsatser 

man kommit fram till (Bryman 2018, 467). Inom kvalitativ forskning strävar man inte i första hand 

efter att göra vida generaliseringar utan det är snarare det unika som fokuseras, men genom att förse 

läsaren med en “fyllig” beskrivning av en social företeelse erbjuds denne möjligheten att själv 

bedöma hur pass applicerbar studiens resultat är på en annan situation. Detta är vad som menas med 

överförbarhet. Pålitlighet innebär att alla faser av forskningsarbetet redovisas (Bryman 2018, 468). 

Att kunna styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker vara objektiv genom hela 

forskningsprocessen så tillvida att hen inte medvetet låter personliga övertygelser och värderingar 

påverka arbetet i något skede (Bryman 2018, 470). Trots en strävan att inta ett objektivt 

förhållningssätt är det numera allmänt accepterat att det är näst intill omöjligt för forskning att vara 

helt fri från värderingar. Ett sätt att parera det faktum att forskning inte är värderingsfri är att ägna sig 

åt självreflexion samt att vara transparent med läsaren kring eventuell bias (Bryman 2018, 65). Med 

reflexivitet avses här att de konsekvenser som följer av exempelvis personliga värderingar, valda 

metoder och den kunskap som produceras följs av reflexion. Forskaren anses ha en obestridlig roll i 

kunskapskonstruktionen, och det politiska, sociala och kulturella sammanhang som forskaren verkar 

inom måste således beaktas. Kunskapsproduktionen påverkas med andra ord av den position som 

forskaren intar i förhållande till såväl dessa aspekter som det observerade (Bryman 2018, 471).   
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas studiens resultat och analys. Kapitlet är indelat i åtta delar. I del ett till sju 

presenteras citaten som analyserats i kategorisk ordning baserat på de koder som användes i studien. 

I del åtta presenteras en sammanfattning och en redogörelse för partiernas olika ståndpunkter. 

 

 

5.1 Sakkunnig 

“Sakkunnig” användes endast i Vänsterpartiets motioner, och endast två av de fyra motionerna som 

analyserades använde koden i ett legitimerande syfte. Följande citat är ett exempel på hur politiker 

från Vänsterpartiet kunde hänvisa till en sakkunnig för att legitimera en viss åtgärd. 

Dagens kriminalpolitiska debatt och politiska beslut och ställningstagande förespråkar 

dessvärre längre och hårdare straff, samtidigt som forskningsresultat (T.ex. Felipe 

Estrada, professor i kriminologi, Stockholms universitet m.fl.) både i Sverige och i 

utlandet visar att frihetsberövande påföljder är ineffektiva. (2019/20:30) 

Citatet ovan illustrerar hur politiker från Vänsterpartiet använde sig av kategorin sakkunnig för att 

legitimera sin åsikt gällande inkapaciteringens ineffektivitet. Genom att presentera en sakkunnig 

etablerar de en grund utifrån vilken de baserar sina åsikter och sedermera sina åtgärder på. Bruket av 

en sakkunnig (expertis) har sin grund i att deras åsikter skiljer sig från den konsensus som råder bland 

svenska politiker i dag. Den går även stick i stäv med allmänhetens konsensus beträffande 

effektiviteten med frihetsberövande påföljder. Den linje som politiker från Vänsterpartiet höll går 

emot det Schenk (2005) och Boswell (2012) fann i sin forskning. Enligt deras forskning kan det 

faktum att Vänsterpartiet inte baserade sina åsikter på allmänhetens konsensus innebära en betydande 

risk för deras åsikters legitimitet. Detta risktagande kan, i ljuset av Becks (2000) teori, även förstås 

som att politikerna gjort en övervägning mellan skydda sina politiska ideologier och att blidka 

allmänheten (Beck 2000). 

 

5.2 Institutioner 

“Institutioner” användes av samtliga partier för att legitimera sina åtgärder. En skillnad som 

observerades var emellertid att partierna hänvisade till olika institutioner beroende på vad de 
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diskuterade i motionerna. Citaten nedan illustrerar hur institutioner används av politiker i 

legitimerande syfte. 

Sverige ska ha en polis och ett rättsväsende som med kraft bekämpar sexualbrott. 

Utvecklingen gällande sexualbrott måste vändas. Enligt den Nationella 

trygghetsundersökningen från Brå har utsattheten för sexualbrott ökat kraftigt under de 

senaste åren. (...) De här problemen får inte ignoreras eller förminskas utan måste tas på 

största allvar. (2019/20:3068) 

Sverige har haft en destruktiv utveckling av sexualbrott. Andelen av befolkningen som 

utsatts för sexualbrott har mer än fördubblats under det senaste decenniet och den grupp 

som är mest utsatt är unga kvinnor, där 34 procent har uppgivit att de blivit utsatta för 

sexualbrott det senaste året, enligt Brottsförebyggande rådets nationella 

trygghetsundersökning.(...) Det bör därför ske en översyn över samtliga sexualbrott med 

utgångspunkten att såväl straffminimum som straffmaximum ska höjas. (2019/20:541) 

I citaten ovan hänvisar politiker från Moderaterna respektive Sverigedemokraterna till det 

Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning för att legitimera sina ståndpunkter 

avseende vilka åtgärder som betraktas rimliga. Bägge citaten behandlar sexualbrott och föreslår 

hårdare tag. Politiker använder sig av Institutioner som Brottsförebyggande rådet (brå) samt starka 

moraliska uttalanden och starka straffåtgärder, när de betraktas som aktörer som kan minska lidandet 

för offren (Hermansson 2018b). Den position som politiker intar i förhållande till allmänheten gör att 

de uppfattas vara exceptionellt kunniga såväl som förmögna att kunna göra skillnad. De är därmed 

att betraktas som aktörer som kan lösa problem (Giddens  1984; Beck 2000). 

Vänsterpartiet anser dock inte att en egen brottsrubricering för brott med hedersmotiv är 

rätt väg att gå.  Kvinnojourer och andra organisationer som arbetar med dessa frågor 

avvisar att detta skulle ha avsedd verkan. Det finns i stället andra åtgärder som i första 

hand bör vidtas. I den senaste kartläggningen från Örebro universitet bekräftas bilden av 

den bristande kunskap som råder inom våra kommuner gällande hedersrelaterat våld och 

förtryck. Det är viktigt att arbetet för att stävja och verka preventivt baseras på multipla 

förståelser för hur hedersnormer tar sig uttryck. Det gäller att aktörer som möter 

målgruppen lär sig att både upptäcka och se varningssignaler tidigt men även att de 

insatser som sätts in är adekvata och utgår från evidens. (2018/19:2227) 
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I citatet ovan hänvisar politiker från Vänsterpartiet till tre olika Institutioner. De två första 

Institutionerna; “kvinnojourer och andra organisationer” används  för att argumentera mot ”att egen 

brottsrubricering för brott med hedersmotiv är rätt väg att gå”. Därefter används Örebro universitet 

för att hävda att Vänsterpartiets lösningar är bättre. Politikerna erhåller legitimitet genom den här 

typen av hänvisningar där de premierar vetenskap framför den allmänna opinionen. De gör med andra 

ord en övervägning mellan vetenskaplig forskning och allmänhetens konsensus (Beck, 2000). Vidare 

kan det tolkas som att de lägger större fokus på offret än på gärningspersonen, då de avvisar en egen 

brottsrubricering för brott med hedersmotiv till förmån för att man ska arbeta preventivt (Andersson, 

2002). 

Dessvärre bortser regeringen helt i sitt förslag från att en rad tunga remissinstanser riktar 

kritik mot den utredning (Livstidsstraff för mord, Ds 2017:38) som ligger till grund för 

den aktuella propositionen. Både Brottsförebyggande rådet (Brå), Advokatsamfundet, 

Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet och Juridiska fakultetsstyrelsen 

vid Lunds universitet avstyrker förslaget. Brå anser inte att förändringen är påkallad med 

hänsyn till hur det dödliga våldet utvecklats under de senaste decennierna. (2019/20:30) 

I citatet ovan använder politiker från Vänsterpartiet sig av flera institutioner för att legitimera 

föreslagna åtgärder. Genom att hänvisa till dessa institutioner kan de förkasta andra partiers förslag 

samtidigt som deras egna lösningar beläggs. För att göra detta refererar politiker dels till institutioner 

som ”avstyrker förslaget”, som Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet och Juridiska 

fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, och dels till institutionen Brå som framhåller att en ändring 

behövs. Detta sätt att argumentera kan tolkas som ett försök att erhålla legitimitet när politikernas 

egna legitimitet inte är tillräcklig för att uttala sig i ämnet (Schenk 2007). 

Barn är en särskilt utsatt grupp och därmed särskilt skyddsvärda. Enligt Rädda Barnen 

lever omkring 200 000 barn i Sverige med våld som en del av sin vardag. De barnen 

riskerar också att själva utsättas för både våld och sexuella övergrepp. Anmälningarna om 

barnmisshandel ökar och dessutom är mörkertalet stort, vilket gör att det är svårt att veta 

hur många barn som verkligen misshandlas. (2018/19:2861) 

I citatet ovan illustreras hur politiker från Centerpartiet använder Rädda Barnen för att presentera 

information, som är relevant för den åtgärd de vill vidta. Genom att använda Rädda Barnen framställs 

barnen som offer och personer som är särskilt skyddsvärda. Genom att hänvisa till en organisation 

har politikerna dessutom att hänvisa till en statlig myndighet som Barnombudsmannen och en 
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religiöst och politiskt obunden organisation som Rädda Barnen (Beck 2000). Detta ligger i linje med 

Boswells (2009) studier som gör gällande att politiker oftast väljer att luta sig mot statliga 

myndigheter på bekostnad av andra samfund då dessa anses ha mer kompatibel och legitimerande 

information enligt politikerna. Därmed går politikerna mot det normativa valet som politiker 

vanligtvis brukar använda när de hänvisar till forskning enligt Boswell (2009). 

Hedersrelaterade brott utgör grova kränkningar av mänskliga rättigheter och brott mot 

internationell lagstiftning (FN:s kvinnokonvention). Enligt en Brårapport (Rapport 

2012:1 Polisens utredningar av hedersrelaterat våld) är de vanligaste brottstyperna olaga 

hot och misshandel. Direkta dödshot har uttalats i tre fjärdedelar av de ärenden där olaga 

hot förekommer. Förutom att bli utsatta för misshandel och olaga hot blir dessa kvinnor 

också kontrollerade och kränkta på andra sätt, både av gärningsmännen och av andra 

personer i kvinnornas närhet. (2019/20:2728) 

I citatet ovan hänvisar politiker från Kristdemokraterna till två institutioner, dels FN:s 

kvinnokonvention, dels en rapport från det Brottsförebyggande rådet (Brå). Både FN:s 

kvinnokonvention och BRÅ-rapporten används för att ge en bild av vad hedersrelaterade brott 

inbegriper. BRÅ-rapporten används emellertid för att ge en bild av hur hedersbrott tar sig uttryck i 

Sverige medan FN:s kvinnokonvention används för att ge en legalistisk redogörelse för 

hedersrelaterade brott. 

Inte heller Kriminalvården efterfrågar längre straff, utan menar att myndigheten kan göra 

mer och bättre arbete inom frivårdens ramar med behandlingsprogram och kontroll i 

frihet. (2019/20:30) 

I citatet ovan hänvisar politiker från Vänsterpartiet till Kriminalvården för att legitimera sina 

ståndpunkter. Vänsterpartiets argument bygger på att om kriminalvården, som är den statliga 

myndighet som har det yttersta ansvaret för kriminella under straffperioden, inte yrkar på skärpta 

straff så är det heller inte rimligt att politiker ska göra det. 

 

5.3 Statistik 

För att rättfärdiga sina förslag förlitar partierna sig, om än i varierande grad, på statistik. Denna kan 

användas för att ge den bild av läget som påkallar de straffrättsåtgärder som partierna föreslår. 
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Följande exempel från Vänsterpartiet illustrerar hur partiet tar hjälp av statistik från 

Brottsförebyggande rådet för att motivera sina kriminalpolitiska åtgärder. 

Allmänheten får bilden av att alla sorters brott ökar, våldsbrott och sexualbrott i 

synnerhet, vilket skapar en känsla av att otryggheten växer. Denna bild gynnar enbart de 

politiska krafter som vill splittra samhället och dela upp befolkningen efter etniskt eller 

religiöst ursprung där grupper har olika värde...En rapport från Institutet för 

framtidsstudier (IFF) 2018 visar att brottsligheten i Sverige ligger på en stabil nivå 

(Brottsförebyggande rådet, Brå, 2018). (2019/20:2147). 

Citatet ovan kan kopplas till såväl struktureringsteorin som Hagans (2012) teori. I citatet hävdas att 

allmänheten har en felaktig bild av läget. Giddens (1989) betonar den roll som kunskap spelar när det 

kommer till maktutövning. Den kunskap människor har påverkar de föreställningar de har och de 

beslut som de fattar. Det är emellertid inte alla som har tillgång till kunskap, och den kunskap man 

har tillgång till beror på vilka medier man har tillgång till. Utöver teknologiska aspekter spelar sociala 

och personliga egenskaper en avgörande roll beträffande vem eller vilka som kan tillgodogöra sig i 

informationen och kunskapen (Giddens 1984, 261 f.).  

I citaten nedan använder Sverigedemokraterna statistik för att föreslå lösningar i en mer straffande 

riktning. 

Andelen av befolkningen som utsatts för sexualbrott har mer än fördubblats under det 

senaste decenniet och den grupp som är mest utsatt är unga kvinnor, där 34 procent har 

uppgivit att de blivit utsatta för sexualbrott det senaste året, enligt Brottsförebyggande 

rådets nationella trygghetsundersökning. (2019/20:541). 

I citatet ovan hänvisas det till den Nationella trygghetsundersökningen. Att källhänvisningar görs är 

emellertid ingen förutsättning för att olika statistiska påståenden ska göras, något som följande citat 

från samma dokument är ett exempel på. 

Statistiken visar att risken för återfall ökar med de lagförda personernas tidigare 

brottsbelastning. (2019/20:541) 

Oavsett om källhänvisningar görs eller inte bidrar citaten till att väcka känslor. Vänsterpartiet tycks 

försöka uppmana till lugn, medan Sverigedemokraternas tycks anse att statistiken bör ge upphov till 

oro. Följden av det senare är, enligt Hagans (2012) teori, att det kan ge upphov till en önskan om 
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hårdare straff, något som ligger i linje med Sverigedemokraternas ståndpunkter (Hagan 2012, 31). 

Klart är att de olika partierna använder sig av den statistik som ger belägg för deras partipolitik. 

 

5.4 Parti 

Kategorin “parti” användes av alla partier förutom Kristdemokraterna för att legitimera sina åtgärder. 

Nio av fjorton motioner använde denna kategori för att legitimera sina åtgärder. Citaten nedan 

illustrerar hur politikerna använde kategorin parti för att legitimera sina åtgärder. 

Moderaterna har flertalet förslag på skärpt lagstiftning för att förbättra rättsväsendets 

hantering av sexualbrott. Fler gärningsmän som gjort sig skyldiga till våldtäkt och andra 

former av sexualbrott ska lagföras - och dömas till strängare straff. (2018/19:2869; 

2019/20:3068) 

I citatet ovan hänvisade politiker från Moderaterna till sitt eget parti för att legitimera sina 

kriminalpolitiska åtgärder.  I den inledande meningen framhåller partiet sin egna auktoritet att uttala 

sig  i frågan.  

Vänsterpartiet har under den föregående mandatperioden förhandlat fram ökade anslag 

till socialtjänsten och även utbildningsinsatser gällande våld. Det anser vi vara glädjande 

men inte tillräckligt. En viktig del gällande våld i nära relationer är möjligheten att söka 

skyddat boende den dag en person väljer att lämna en våldsam relation. (2018/19:2227) 

I Citatet ovan använder politiker från Vänsterpartiet sitt eget parti för att legitimera sina förslag på 

kriminalpolitiska åtgärder. Politikerna menar att trots att partiet fått igenom några av sina förslag, är 

det inte tillräckligt. De legitimerar med andra ord sina ståndpunkter genom att inta en självkritisk 

hållning partiets  tidigare arbete. 

Sverigedemokraterna är tydliga i sin syn på kriminalpolitiken. Vi sätter offren och deras 

anhöriga i fokus, inte de kriminella. (2019/20:541) 

I Citatet ovan illustreras hur politiker från Sverigedemokraterna hänvisar till sitt eget parti för att 

legitimera sina kriminalpolitiska åtgärder. Genom att politikerna refererar till sitt partis ”syn på 

kriminalpolitiken”, legitimeras deras ställningstagande för brottsoffren och deras anhöriga framför de 

kriminella.   
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Centerpartiet vill att de som utsätter barn för brott ska kunna straffas oftare än idag. Därför 

vill vi se ett nytt barnmisshandelsbrott som ska inkludera både fysisk och psykisk 

misshandel. (2018/19:2861) 

I Citatet ovan hänvisar politikerna från Centerpartiet till sitt eget parti för att legitimera sina 

kriminalpolitiska åtgärder. På så sätt belyser politikerna det egna partiets grundprinciper samtidigt 

som de fastställer att de är i rätt tankebana beträffande straffrättsåtgärder. Genom att presentera 

partiets ståndpunkter får politikerna dessutom  möjligheten att befästa dem och legitimera sina 

åtgärder. 

 

5.5 Allmänheten 

“allmänheten” användes av samtliga partierna i syfte att legitimera sina åtgärder, även om den endast 

förekom i elva av de sammanlagt fjorton motionerna. En skillnad beträffande hur de olika partierna 

hänvisade till allmänheten observerades emellertid. Följande citat visar exempel på hur politikerna 

använde kategorin parti för att legitimera sina åtgärder. 

Att en gärningsman medvetet kan hålla sig undan rättvisan i åratal och därigenom gå fri 

från allvarliga brottsmisstankar strider mot det allmänna rättsmedvetandet. 

(2018/19:2869) 

Våldsbrott är ett särskilt viktigt område där rättsskipningen måste stå i samklang med den 

allmänna rättsuppfattningen. I gengäld mot att rättssamhället skyddar individer och 

straffar förövare har befolkningen accepterat att inte själva bruka våld eller skipa sin egen 

rättvisa. När förövare döms till korta fängelsestraff, samhällstjänst eller skyddstillsyn 

orsakar det slitningar för samhällskontraktet. Sverigedemokraterna vill därför se en 

generell översyn av brottsbalkens tredje kapital med utgångspunkten att såväl 

minimistraff som maximistraff ska höjas. (2019/20:541) 

Det skulle sända olyckliga signaler om vilket samhället prioriterar högst och kunna skada 

det allmänna rättsmedvetandet. (2019/20:2728) 

Ett vanligt förekommande begrepp i motionerna när politikerna refererade till allmänheten är 

begreppet allmänna rättsmedvetandet/uppfattningen). Begreppet används av politiker från 

Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. I citaten ovan presenteras de olika sätt på 
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vilka partierna använde ordet, Kristdemokraterna använde begreppet i sitt påstående om att ett 

splittrat samhälle kan skada samhällets rättsmedvetande. Moderaterna använder begreppet i sitt 

påstående om att gärningspersoner bryter mot det allmänna rättsmedvetandet när de undviker straff. 

Sverigedemokraterna använder begreppet då de uttrycker  att rättskipningen måste stå i samklang 

med allmänhetens rättsuppfattning. Politiker använder således allmänhetens syn på lag och rätt för 

att legitimera sina ståndpunkter och lagförslag. Med andra ord gör de ett övervägning mellan att 

endast använda legitimitet eller allmänhetens stöd. Vilket innebär att politiker gör en riskkalkylering 

mellan allmänhetens stöd som oftast premieras då detta är beroende av andra faktorer utöver det 

politiska systemets legitimitet(Beck 2000;Mayntz 1975) 

Det är viktigt att straff står i relation till brottet som begåtts. Det ska även spegla 

samhällets syn på brottsligheten för att vara legitimt. När det gäller grova våldsbrott är 

den allmänna uppfattningen många gånger att de som begår dessa brott kommer alldeles 

för lindrigt undan. Därför bör straffen för grova våldsbrott skärpas. (2018/19:887) 

Citatet ovan visar hur politiker från Vänsterpartiet använder allmänheten för att legitimera sin åtgärd. 

De argumenterar för att straff måste spegla samma syn som samhället har på brottet. Utöver detta 

framhåller de det faktum att samhället ofta anser att brottslingar kommer alltför lindrigt undan.  

 

5.6 Lagen 

Samtliga fem partier hänvisade till straffteorier för att rättfärdiga sina kriminalpolitiska förslag. En 

analys av motionerna avslöjade emellertid att det förhållningssätt som partierna intog gentemot de 

olika teorierna skiljde sig i viss mån. Med hjälp av utvalda citat kommer de ståndpunkter som 

partierna ansluter sig till att presenteras.“Rehabilitering” som motivering förekom hos samtliga 

partier. Mest frekvent hänvisades det emellertid till av Vänsterpartiet och då kunde det se ut så här:  

För den som på allvar vill minska våld och kriminalitet är grunden att bygga ett rättvist 

samhälle. Men det krävs också en politik som är effektiv i att hjälpa dem som ligger i 

riskzonen för gängkriminalitet och återföra dem som begått brott till samhället. 

(2018/19:147) 

Det parti som refererade allra minst till straffets rehabiliterande effekter var Sverigedemokraterna. 

som dock flitigt refererade till “uttryck för den allmänna rättskänslan”. Vikten av att kraftigt markera 

mot klandervärda handlingar förekom även hos de övriga partierna. Sverigedemokraterna, 
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Moderaterna och Kristdemokraterna använde emellertid detta som motivering till diverse 

straffrättsliga åtgärder i större utsträckning än vad Centerpartiet och Vänsterpartiet gjorde. Följande 

citat från KD, M respektive SD är exempel på hur partierna resonerade i frågan.  

Sett ur brottsoffrets perspektiv är straffet i viss mån ett mått på hur allvarligt samhället 

ser på den kränkning som man blivit utsatt för… (2019/20:2728) 

Det är viktigt att straff står i relation till brottet som begåtts. Det ska även spegla 

samhällets syn på brottsligheten för att vara legitimt. (2018/19:887) 

Ett brott ska alltid medföra ett skyndsamt straff som står i proportion till brottets 

allvarlighet och överensstämmer med det allmänna rättsmedvetandet. (2019/20:541) 

Den proportionalitetsdimension som åskådliggörs med hjälp av de föregående citaten för osökt 

tankarna till Hagans (2012) teori som gör gällande att de brott som ger upphov till mest rädsla är dem 

som vi vill straffa hårdast (Hagan 2012, 31). Även om ordet rädsla inte förekommer i citaten finns 

den implicerad i ordet “allvar” eftersom det är sådana brott som vi räds allra mest. 

Även om påföljdens straffande funktion berörs av samtliga partier är Sverigedemokraterna det enda 

parti som ger uttryck för att “vedergällning” är ett mål i sig oavsett eventuella brottsstävjande effekter, 

något som illustreras av följande citat. 

Utgångspunkten är att brottslingen förtjänar att straffas för att straffet har ett egenvärde i 

sig… (2019/20:541) 

“Prevention” som motivering förekom hos alla partier. Sverigedemokraterna fokuserade 

individualprevention och då särskilt inkapacitering medan Vänsterpartiet fokuserade 

rehabiliteringens preventiva effekter. Övriga partier föreslog främst allmänpreventiva lösningar, som 

allmän avskräckning (Sarnecki 2015, 17 ff.). Följande citat av SD, C respektive V illustrerar hur 

prevention kunde tillämpas beroende på partitillhörighet. 

Kriminaliseringar sker, och bör ske, av allmänpreventiva skäl. Domar ska utgå från 

principerna om proportionalitet och vid verkställigheten av straff bör det alltjämt utgå 

från individualpreventiva grunder. (2019/20:541) 
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Grunden i att bekämpa grov brottslighet är en fungerande polis och en stärkt rättskedja, 

men att förebygga brott redan innan de begåtts är det bästa sättet att skapa såväl säkerhet 

som upplevd trygghet. (2018/19:2861) 

Kriminalvårdens arbete ska vara brottsförebyggande. (2019/20:30) 

 

5.7 Brottsoffer 

Samtliga partier säger sig värna brottsoffret. De partier vars motioner refererar mest frekvent till 

brottsoffret är emellertid Sverigedemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Exempel på det 

redovisas i följande citat av SD, M respektive KD. 

Ett brott ska alltid medföra ett skyndsamt straff som står i proportion till brottets 

allvarlighet och överensstämmer med det allmänna rättsmedvetandet. Det är främst 

viktigt för att skipa rättvisa, ge brottsoffer upprättelse, upprätthålla respekten för lagen 

och undvika individuell rättskipning, men det handlar även om att avskräcka 

gärningsmannen och allmänheten från fortsatt brottslighet. (2019/20:541). 

Kriminalpolitiken ska kännetecknas av ett tydligt brottsofferperspektiv. (2019/20:3068). 

Ett fungerande rättssamhälle förutsätter att de som bryter mot lagen lagförs och straffas. 

Det är viktigt för att skydda laglydiga, ge brottsoffer upprättelse och för att upprätthålla 

ett signalsystem om vad som är rätt och fel, men också för att ge förbrytaren möjlighet att 

sona sitt brott. (2019/20:2728). 

Att vara politiker är behäftat med makt men i och med att de har i uppgift att verkställa folkets önskan 

är deras fortsatta herravälde beroende av att allmänheten är nöjd med deras arbetsinsatser. Detta 

förhållande kallas med Giddens terminologi för “dialectic of control” (Giddens 1984, 16). Andelen 

personer som begår brott är förhållandevis liten och människor har en tendens att se sig själva i ett 

positivt ljus. Mot bakgrund av detta är det tänkbart att allmänheten hellre identifierar sig med 

brottsoffer än med gärningspersoner. Sett ur det ljuset kan partiers anspråk på att värna brottsoffret 

tolkas som ett sätt att appellera till allmänheten. Följande citat vittnar om en medvetenhet om 

allmänhetens  betydelse eller makt om man så vill.  

Det är viktigt att straff står i relation till brottet som begåtts. Det ska även spegla 

samhällets syn på brottsligheten för att vara legitimt. När det gäller grova våldsbrott är 
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den allmänna uppfattningen många gånger att de som begår dessa brott kommer alldeles 

för lindrigt undan. Därför bör straffen för grova våldsbrott skärpas. (2018/19:887). 

Giddens menar att makt genereras genom reproduktionen  av domineringsstrukturer (Giddens 1984, 

258). Politikernas strävan att tillfredsställa allmänheten kan, mot bakgrund av detta, tolkas som ett 

sätt att upprätthålla sin maktposition genom att tillfredsställa de som valt dem. Giddens framhåller att 

alla aktörer, oavsett samhällsställning, har möjligheten att utöva makt, om än i varierande grad 

(Giddens 1984, 24).  Utifrå detta illumineras även allmänhetens/väljarnas makt. 

 

5.8 Summering av resultatet i relation till uppsatsens syften och 

frågeställningar 

Studiens syfte var att besvara frågan “vilket underlag använder politiker sig av för att motivera 

kriminalpolitiska åtgärder med avseende på straffrätten?” Analysen visar att Sverigedemokraterna 

tenderar att förespråka straffskärpningar och straffutvidgningar, i synnerhet då det gäller våldsbrott. 

Dessa motiveras med att denna typ av brottslighet är särskilt integritetskränkande för den utsatte. SD 

är noga med att framhålla att de, till skillnad från andra partier, sätter brottsoffret i centrum. 

Rehabilitering av gärningspersonen  är således ingen prioritet. De menar istället att straff har ett värde 

i sig. Enligt SD är bestraffning viktigt för att offret ska få återupprättelse, men den är även ett viktigt 

redskap för att markera att någon handlat omoraliskt. I övrigt rättfärdigas SD:s kriminalpolitiska 

åtgärder med hjälp av allmänheten, vilken, de menar delar deras uppfattning att påföljderna för 

begångna brott inte alls står i proportion till den skada som brottsgärningarna åstadkommer. Enligt 

Sverigedemokraterna riskerar denna diskrepans att i längden leda till att allmänheten tappar 

förtroendet för rättsväsendet.  

Proportionalitet är ett argument som förekommer ofta. Av allt att döma utgår denna från partiets egen 

syn på vad som är att betraktas som proportionerligt. När det hänvisas till allmänheten framgår det 

inte att de baserar sina slutsatser på någon undersökning utan de hänvisar kort och gott till 

allmänheten, och deras förmenta åsikter, missnöje och behov. Det förekommer emellertid enstaka 

hänvisningar till myndigheter som Brottsförebyggande rådet och Riksrevisionen. Bärande begrepp är 

integritet, respekt, moral, allmänheten, upprättelse, demokrati och brottsofferperspektiv. Påföljderna 

synes ta utgångspunkt i vedergällning, upprättelse för brottsoffret samt inkapacitering. 

Känslomässiga argument används frekvent, exempelvis då det hänvisas till brott som det “hemskaste 

vi kan utsättas för”.  
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Även Kristdemokraterna vurmar för straffskärpningar och straffutvidgningar. De anser att påföljden 

för ett brott ska avgöras på basis av gärningens straffvärde. Likt Sverigedemokraterna framhäver de 

offret och dennes integritet. Brott som anses särskilt integritetskränkande ska följaktligen bestraffas 

hårdare. Trygghet är ett ledord och enligt KD:s mening har staten till uppgift att värna folkets 

trygghet. Detta förutsätter att den som bryter mot lagen straffas. De hänvisar frekvent till det faktum 

att människan är en moralisk varelse, vilket enligt dem medför att påföljder har till uppgift att klargöra 

vilka förfaranden som är moraliskt klandervärda. För gärningspersonen innebär straffet dessutom en 

möjlighet att sona sitt brott. Tanken förs lätt till botgöring vilket precis som Kristdemokraterna har 

en religiös grund. Vad gäller källor hänvisas det endast till en oberoende källa och det är den 

Nationella trygghetsundersökningen. I övrigt utgår deras förslag från partiets egna åsikter och 

påståenden. Centrala begrepp är trygghet, moral, upprättelse för såväl brottsoffer som 

gärningsperson. 

Moderaterna menar att för att få bukt med kriminaliteten och öka tryggheten  krävs såväl skärpta 

straff som att det görs satsningar på rättssystemet. De menar att allmänheten anser att brottslingar 

kommer för lindrigt undan. För att införa lag och ordning krävs att vi med hjälp av den polisiära 

myndigheten och rättsväsendet får bort exempelvis gängmedlemmar från gatorna. Moderaterna säger 

sig ha ett tydligt brottsofferperspektiv där offret ska stödjas. För att sörja för allmänhetens trygghet 

ska kriminella straffas och straffet ska stå i proportion till brottets allvar. För att åtgärda den 

nuvarande “trygghetskrisen” krävs fler poliser. Man bör även införa zonförbud och ge ordningsvakter 

ökade befogenheter. Eftersom kriminaliteten slår mot allmänheten krävs att det sätts in kraftfulla 

åtgärder för att markera vad samhället anser är ett oacceptabelt förfarande. Emellanåt hänvisas det till 

Brottsförebyggande rådet, men generellt görs påståenden utan att det hänvisas till några oberoende 

källor. Centrala begrepp för Moderaterna är trygghet, polis och brottsofferperspektiv samt lag och 

ordning. 

Vänsterpartiet är generellt sett emot straffskärpningar. De ser prevention och rehabilitering som det 

bästa alternativet för att minska brottsutövning. Enligt Vänsterpartiet är kriminalitet en socialpolitisk 

fråga snarare än en säkerhetspolitisk fråga. Partiet menar att kriminalitet är starkt kopplat till ojämlika 

samhällsförhållanden, och för identitetssökande unga män som känner sig alienerade kan behovet av 

grupptillhörighet i värsta fall leda till att de söker sig till våldsbejakande hypermaskulina 

grupperingar. För att få bukt med kriminaliteten fordras således att vi erbjuder socialt stöd i särskilt 

utsatta områden och till människor som bedöms vara mottagliga för kriminalitet. Det krävs ett 

samarbete mellan många olika samhällsinstanser och myndigheter som skola, fritidsverksamhet, 
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sjukvård, polis, socialtjänst samt ett starkt socialt försäkringssystem. Samhället ska dessutom 

underlätta för människor som vill hoppa av den kriminella banan. För att förhindra återfall bör vi 

dessutom ha en fungerande utslussningsverksamhet. På ett samhällsplan måste vi bygga en jämlik 

välfärd. Vidare vill partiet att olika samhällsåtgärder ska outsourcas till lämpliga instanser och att 

detta ska föregås av ett medvetet och systematiskt arbete i stället för att som partier gör mest hela 

tiden lägga fram hastade lösningar. Satsningar på människors psykiska välmående är också viktigt då 

det visat sig psykisk ohälsa är förhållandevis vanligt bland kriminella. 

Narkotika spelar en central roll i gängkriminalitet och detta är sålunda något som Vänsterpartiet 

menar att man måste ta tag i. För att skjutvapenrelaterat våld ska minska föreslås såväl vapenamnesti 

som hårdare koll på införsel av vapen i landet. Vänsterpartiet är noga med att påpeka att trots att att 

det skett en ökning i kriminellt skjutvapenrelaterat våld under åren 2008-2013 så har det dödliga 

våldet i sig inte ökat sedan 1990. Mord är emellertid ett synnerligen allvarligt brott och vänsterpartiet 

anser att straffet för det ska vara hårt. Som i alla fall bör utgångspunkten alltid vara rehabilitering och 

återanpassning. Av det skälet ställer Vänsterpartiet sig emot tidsobestämda straff då de anses 

motverka detta.  

Vänsterpartiet utmärker sig särskilt med det relativt stora gärningspersonsfokus som de har. De 

framhåller exempelvis vikten av att gärningspersoner behandlas korrekt inom kriminalvården. De 

menar att alla har att vinna på att man satsar gärningspersonen, såväl gärningspersonen som samhället 

i övrigt som annars får stå för såväl de emotionella som de ekonomiska kostnaderna. Vänsterpartiet 

hänvisar frekvent till diverse forskare och institutioner för att ge belägg för de lösningar som föreslås. 

De betonar att deras lösningars verkningsfullhet, till skillnad från de lösningar som förespråkas av 

högern och konservativa partier, är vetenskapligt bevisade. Begrepp som förekommer frekvent är 

rättvisa, välfärd, förebyggande, demokratiska värden, sociala insatser, forskning, samarbete, psykisk 

ohälsa, ekonomisk utsatthet, socialt utanförskap, könsroller och ojämlikhet.  

Centerpartiet premierar trygghet, och en säker rättsstat är sättet på vilket detta ska åstadkommas. 

Polisiär närvaro är centralt för att stävja brottsligheten, och en god relation mellan de boende och 

polisen är en förutsättning för att det ska ha önskad effekt. Partiet betonar samtidigt att prevention är 

den bästa metoden för att få bukt med kriminaliteten. För att öka säkerheten och den självupplevda 

tryggheten måste arbete ske på såväl samhällsnivå som kommunal nivå. Skolor, ordningsvakter och 

fastighetsskötare måste alla ta sitt ansvar. Polisen bör också få utökade möjligheter till att bedriva 

kameraövervakning och ungdomar som anses ligga i riskzonen för att hamna i kriminalitet bör 

tillsammans med sina familjer erbjudas socialt stöd. Vidare kan man ta hjälp av stadsplanering för att 



 

34 

 

skapa förutsättningar för tryggare miljöer. Kriminalvården bör ansvara för att förhindra återfall i 

kriminalitet samt bistå dem som vill lämna ett kriminellt leverne.  

Centerpartiet ser straff som ett verktyg för att markera mot oacceptabelt beteende och ser därför att 

exempelvis straffen för grova våldsbrott skärps. De menar vidare att ungdomsrabatten bör slopas 

eftersom man vid arton års ålder enligt svensk lag är myndig och därmed tillräknelig. Då Centerpartiet 

anser att upprepad brottslighet är en försvårande snarare än förmildrande omständighet menar de att 

även mängdrabatten bör slopas. Precis som Vänsterpartiet, ser de en stark koppling mellan 

narkotikahandeln  och dödsskjutningar och Centerpartiet anser därför att det är av ytterst stor vikt att 

man för en kamp mot de personer som organiserar narkotikahandeln. Förslagen som framförs i 

motionerna är tämligen sakliga och oemotionella. De stödjer sig emellertid inte mot några namngivna 

källor, utan det är snarare påståenden som stundom motiveras med att de är till för den allmänna 

tryggheten.  

Sammsnfstningsvis kan det sägas att alla motioner har det gemensamt att de konsekvent hänvisar till 

en anonym allmänhet och i de flesta fall den påstådda oro som denna har. De betonar även vikten av 

att medborgarna hyser tillit till rättssystemet och ser trygghet som ett fundamentalt mål (Hermansson, 

2018b). För expansion av straffrätten används inte sällan straffvärdesresonemang. Trots att 

forskningen visar att grova våldsbrott ofta begås av människor som är påverkade av starka känslor 

eller alkohol eller narkotika föreslås straffskärpningar (Sarnecki 2015, 19). Tham (2018) förklarar 

detta med att lagen, för sin trovärdighet och därmed legitimitet, förutsätter att en viss grad av 

straffvärdeshänsyn beaktas (Tham 2018, 85).  

I dag råder det i princip samstämmighet bland partierna kring att brottsoffret ska stödjas. De skiljer 

sig emellertid beträffande vilken syn de har på gärningspersonen (Tham 2018, 115 f.). Att ta parti för 

brottsoffret är ett sätt att positionera sig som någon som tar kampen för de svaga. Medan politiska 

förslag rimligen bör ses som ett svar på allmänhetens krav visar forskning att brottsoffer generellt sett 

inte är intresserade av hårdare straff utan att de snarare vill ha ett informativt och respektfullt 

bemötande. Detta till trots hänvisas det frekvent till brottsoffrets förmenta behov när straffskärpningar 

föreslås (Andersson 2002; Tham 2018, 127; Hermansson 2018a).  

En konsekvens av att kriminalpolitiken använder straffvärdesresonemang är att politikers tolkning av 

verkligheten premieras framför de sakkunnigas, för där vetenskapen med fog kan uttala sig om 

påföljders verkningsfullhet kan den inte göra anspråk på att föra folkets talan beträffande vilket 

straffvärde ett visst brott har. Som folkvalda kan politiker emellertid göra just det (Giddens 1984; 
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Tham 2018 152). Straff som en reaktion på kriminalitet är grundläggande i människors 

rättsmedvetande (Sarnecki 2015, 69). Strafflagstiftningen har i uppgift att förebygga brott och att 

markera mot önskvärda handlingar. Om det råder en alltför stor diskrepans mellan den allmänna 

rättsuppfattningen och lagens stadganden är risken att statsmaktens legitimitet undermineras. En 

entydig bild av det allmänna rättsväsendet är emellertid svår att få (Sarnecki 2015, 71 f.). 

Uppenbarligen tolkar majoriteten av de undersökta partierna det dock som att allmänheten vill ha 

skärpta straff (Sarnecki 2015, 74).   
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6. Avslutande diskussion  

I detta kapitel presenteras en diskussion av resultat/analys i relation till tidigare forskning, teori 

respektive metod. Kapitlet avslutas med en redovisning av studiens slutsatser samt förslag till vidare 

forskning. 

 

6.2 Diskussion av relation mellan resultat/analys och tidigare forskning 

Andersson (2002) beskriver en utveckling som inneburit att kriminalitet kommit att betraktas som ett 

hot mot samhället och hur politiker försöker eliminera detta hot med hjälp av symboliska åtgärder 

(Andersson 2002, 162). Hermansson (2018b) menar vidare att politiska uttalanden av moralisk 

karaktär syftar till att visa allmänheten att man tar dess missnöje på allvar. Med hjälp av uttalanden 

av denna typ konstrueras dessutom en gemensam fiende vilket är fördelaktigt för att legitimera 

straffskärpningar, i synnerhet vad gäller brott som åsamkar brottsoffret ett stort lidande (Hermansson, 

2018b). Sverigedemokraterna gör frekvent uttalanden där den moraliska aspekten av straffet betonas. 

Citatet nedan är ett exempel på detta. 

Sverigedemokraterna är av uppfattningen att samhället ska göra sin moraliska plikt och 

straffa brottslingar samt att offren och deras anhörigas upprättelse är viktigare i detta 

avseende (2019/20:541). 

Vänsterpartiet påpekar likt Scheingold (1995) det paradoxala med att politiker föreslår straffrättsliga 

åtgärder som visats vara fruktlösa. Precis som Scheingold menar de att det som krävs för att man ska 

få bukt med kriminaliteten är samhällsåtgärder som syftar till att minska social ojämlikhet eftersom 

det, enligt dem, är detta som ger upphov till Kriminalitet (Scheingold 1995, 159). I sin studie 

konstaterar Scheingold att det finns bakomliggande motiv som bland annat har rasmässiga motiv 

(Scheingold 1995, 165). I citatet nedan antyds det att även Vänsterpartiet anser att det finns 

bakomliggande motiv för den straffrättspolitik som förs.  

Allmänheten får bilden av att alla sorters brott ökar, våldsbrott och sexualbrott i 

synnerhet, vilket skapar en känsla av att otryggheten växer. Denna bild gynnar enbart de 

politiska krafter som vill splittra samhället och dela upp befolkningen efter etniskt eller 

religiöst ursprung där grupper har olika värde. (2019/20:2147). 
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I citatet ovan berörs otrygghet och den bild som allmänheten har. Många forskare däribland Dolliver, 

Kenney, Reid  & Prohaska (2018) har påpekat att det finns ett starkt samband mellan rädslan för att 

utsättas för brott och mediekonsumtionen samt att denna rädsla får följder för kriminalpolitiska 

straffrättsåtgärder (Dolliver, Kenney, Reid & Prohaska 2018, 414). De belyste även sambandet 

mellan rädsla och en önskan om strängare straff. Utifrån resultatet och den statistik som redovisas av 

alla studerade partier utom Vänsterpartiet blir det tydligt att den bild som målas upp av samhället är 

tämligen dyster. Dolliver, Kenney, Reid  & Prohaskas (2018) studier gör gällande att rädsla är positivt 

sammankopplat med straffskärpningar vilket kan förklara dessa partiers straffskärpande förslag. 

Dolliver, Kenney, Reid  & Prohaska (2018) menar att lösningar av denna typ inger trygghet (Dolliver, 

Kenney, Reid & Prohaska 2018, 415). Scheingold förklarar att det finns en allmänt accepterad 

föreställning om att straff leder till att kriminaliteten minskar och menar att människor dessutom tycks 

ha ett behov av vedergällning  (Scheingold 1995, 166). 

Medan vårt fokus har legat på den nuvarande svenska kriminalpolitiken har merparten av den 

forskning som vår studie tog avstamp i varit internationell. Den sträcker sig i många fall flera år bakåt 

i tiden. Trots detta kan det konstateras att våra resultat i mångt och mycket ligger i linje med de 

resultat som genererats ur den tidigare forskning som vår studie bygger på. Som nämnt är fokus för 

vår studie Sverige, vilket bidrar med information som är specifikt för det samhällsklimat som råder i 

Sverige just nu. 

 

 

6.3 Diskussion av relation mellan resultat/analys och teori 

Teorierna har bidragit med en referensram utifrån vilket vårt material kan tolkas, vilket gjort att 

materialet kan betraktas ur en annan synvinkel än den politikerna presenterar. Med hjälp av Becks 

(2000) teori om ”risksamhället” fick vi en bättre förståelse för de risker och den riskkalkyl som 

politiker tar respektive gör varje gång de gör ett politiskt uttalande. Detta i kombination  med Mayntz 

(1975) diskussion avseende huruvida det är bäst att ha allmänhetens bifall eller kunskapens 

legitimitet, försåg analysen med en bättre förståelse för de övervägningar som  politiker har att göra. 

Giddens (1984) erbjöd oss möjligheten att bättre förstå hur maktrelationen mellan politiker och deras 

väljare påverkar övervägningsprocessen, både genom att belysa den hierarki som existerar mellan 

väljare och politiker, men också genom att uppmärksamma den makt som väljarna besitter vad gäller 

deras  makt att förse politiska åtgärder med legitimitet. 
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Hagans pyramid (2012) bidrog med en förståelse för hur rädslan för ett visst brott kunde legitimera 

straffskärpningar trots de inte har stöd av forskningen. De legalistiska straffrättsteorierna bidrog med 

ytterligare förståelse för hur diverse straffrättsåtgärder motiveras när det inte finns ett vetenskapligt 

stöd för dem.  

 

 

6.4 Diskussion av relation mellan resultat/analys och metod 

Syftet med studien var att bringa klarhet i hur samtliga riksdagspartier motiverar sina 

kriminalpolitiska åtgärder. För att kunna besvara denna fråga operationaliserades syftet som tidigare 

nämnt i form av frågeställningen: vilka underlag använder politiker sig av för att motivera sina 

kriminalpolitiska åtgärder med avseende på straffrätten? Utöver det faktum att vårt material inte 

samlats in genom ett slumpmässigt urval är det för ringa för att vi ska kunna dra några generella 

slutsatser kring hur politiker från olika partier underbygger sina förslag (Bryman 2018, 222). 

Frågeställningen i sig kan te sig problematisk då den utgår från antagandet att politiker motiverar sina 

förslag, vilket en analys av valda motioner visar att de inte nödvändigtvis gör.  

I analysarbetet tillämpades en konventionell innehållsanalys. Vissa menar att det är svårt att få en 

helhetsbild av kontexten när man använder sig av konventionell innehållsanalys. I värsta fall kan 

följden bli att empirin presenteras på ett missvisande sätt. I vår studie har vi försökt motverka detta 

genom att vi låtit utomstående personer syna vårt material (Hsieh & Shannon 2005, 1279 ff.). 

Fördelen med en konventionell innehållsanalys är att den tillät oss att arbeta induktivt, vilket medgav 

att vi inte hade några begränsningar eller särskilda ramar som vi behövde förhålla oss till, och data 

kunde således samlas in förutsättningslöst. Innehållsanalys erbjuder dessutom ett sätt för oss att 

motverka personlig bias genom att man arbetar nära empirin och kodar textens innehåll. Ett viss mått 

av självreflexivitet iakttogs emellertid eftersom vi insåg att vi, trots en strävan om att förhålla oss 

objektivt och opartiskt till materialet, har en förförståelse samt personliga övertygelser som har såväl 

politiska som moraliska grunder. Det är inte otänkbart att våra föreställningar om de attityder som de 

berörda partierna har gentemot personer som tillhör den könsliga, socioekonomiska, politiska och 

etniska kategori som vi själva gör skulle kunna påverka vad som uppmärksammas i texten och vad 

olika företeelser attribueras till i vår analys. Vi har följaktligen försökt att förhålla oss självkritiskt 

kring varför vi drar de slutsatser vi gör.  

Utöver att diskutera materialet sinsemellan har vi, i syfte att upptäcka spår av personlig bias, låtit 

andra personer vars bakgrunder skiljer sig från våra egna, granska vårt material. Vidare har vi strävat 
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efter att vara så utförliga och transparenta som möjligt så att det klart ska framgå för läsaren vad vi 

baserar våra utsagor och slutsatser på. Detta är avgörande för att läsaren själv ska kunna avgöra hur 

pass överförbara våra slutsatser är. 

 

6.5 Implikationer för forskning och praktik 

Vi har i denna studie använt motioner för att undersöka vilka underlag politiker använder sig av för 

att motivera kriminalpolitiska åtgärder med avseende på straffrätten. Slutsatsen är att olika partier 

använder olika typer av underlag beroende på den straffrättsideologi som de anluter sig till.  

 

Under studiens arbetsgång väcktes många tankar kring vidare forskning beträffande hur politiska 

utsagor motiveras. Motioner är främst riktade mot andra politiker. Det vore intressant att undersöka 

andra typer av material för att se hur politiker motiverar kriminalpolitiska åtgärder när de riktar sig 

direkt mot allmänheten. 
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8. bilagor 

Bilaga 8.1  

Bilaga 1. Bilaga 3. Deklaration av arbetsfördelning 

 

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att gemensamt 

klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och en av 

uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats. 

 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

Författare 1: 40 % Författare 2: 60 % 

 

Tidigare forskning 

Författare 1: 60 % Författare 2: 40 % 

 

Teorikapitel 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 

 

Metodkapitel 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 

 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering) 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 

 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 

 

Diskussionskapitel 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 

 

Bilagor 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 

 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 

 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: 60 % Författare 2: 40 % 

 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: 60 % Författare 2: 40 % 

 


