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”Det är svårt att diskutera brottslighet enbart utifrån de rationella och logiska 

utgångspunkter som är så eftersträvade av många forskare. Egentligen är detta föga 

förvånande – brott är något som berör på djupet, genom de känslor av orättvisa dessa 

handlingar ofta väcker hos debattörerna”. 

    (2010, 117 Jerzey Sarnecki) 

 

Sammanfattning 

I denna studie redogörs för de svenska riksdagspartiernas syn på brottsförebyggande åtgärder 

i förhållande till gängkriminalitet. Det i forskning beskrivna effektiva åtgärder för att lösa 

gängkriminalitet är hämtade från Brottsförebyggande rådet, vilket sedan jämförs med 

respektive riksdagspartis syn på gängkriminalitet. Detta görs genom att studera respektive 

partis handlingsplan mot gängkriminalitet. Samtliga partier föreslår ökade resurser till 

polisväsendet för att förebygga kriminalitet vilket överensstämmer med Brottsförebyggande 

rådets forskning. De flesta partierna vill se hårdare rättsliga åtgärder för grova brott. Däremot 

visar Brottsförebyggande rådet att hårdare rättsliga åtgärder inte är en långsiktig lösning på 

problemet.  

 

Abstract 

In this study, the Swedish parliamentary parties' views on crime prevention measures in 

relation to gang crime are presented. The effective measures to solve gang crime described in 

research are based on information from the Crime Prevention Council, which later are 

compared with each parliamentary parties' view on gang crime. This is presented by studying 

each parties' action plan against gang crime. All parties propose increased resources for the 

police to prevent crime, which corresponds with the research made by the Crime Prevention 

Council. Most parties want tougher legal measures for serious crimes. On the other hand, the 

Swedish Crime Prevention Council shows that tougher legal measures are not long-term 

solutions to the problem. 
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1. Inledning 

Denna studie behandlar ämnet gängkriminalitet vilket är ett ständigt aktuellt samhällsproblem. 

Gängkriminalitet är något som ibland framställs som ett av de största hoten mot det 

demokratiska samhället och politiker talar ständigt om gängkriminalitetens negativa påverkan 

på samhället. 

 

Det svenska demokratiska samhället utgår ifrån det proportionella valsystemet vilket innebär 

att de folkvalda politikerna i parlamentet får mandat efter röstandelar. Parlamentets största 

uppdrag är att representera folket och ska även fungera som ett debattorgan, de ska stifta lagar 

och fatta beslut som är för landets bästa (Anckar, 2013, 63–63, 134). Utgångspunkten i denna 

studie är att studera vilka brottsförebyggande åtgärder de åtta partierna i riksdagen föreslår för 

att förebygga gängkriminaliteten i Sverige och jämföra om dessa åtgärder överensstämmer med 

vad det Brottsförebyggande rådet (hädanefter förkortat ”BRÅ”) framställer i sin rapport.   

 

I Riksdagsförordningen (2016:1201) finns skrivet i 1 § att BRÅ ”har till uppgift att bidra till 

kunskapsutvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt att främja 

brottsförebyggande arbete” (Riksdagen, 2020). Den statliga förvaltningsmyndigheten BRÅ 

skriver i sin rapport Insatser mot brott och otrygghet (2016) att den uppmärksammade 

brottsligheten, i synnerhet i socialt utsatta områden, är ett fenomen som har fått stor 

uppmärksamhet bland polis och massmedia. Under 2016 fick BRÅ i uppdrag av regeringen att 

se över brottsförebyggande åtgärder i socialt utsatta områden. Både internationell- och 

nationell forskning tillsammans med beprövade erfarenheter ligger till grund för dessa 

brottsförebyggande åtgärder. De metoder och arbetssätt som lyfts fram ska fungera som ett 

verktyg för att förbättra situationen i de utsatta områdena.  

 

Gängkriminalitet har varit ett högaktuellt ämne att debattera, framförallt under det senaste 

året. Debatten tog på nytt fart under sensommaren 2019 då en kvinna med ett barn i famnen 

sköts ihjäl under en förmiddag på öppen gata i Malmö (SVT, 2019). Politikerna i Sveriges 

Riksdag har därefter med olika medel försökt att stävja och motverka gängkriminaliteten 

genom bland annat ”Operation rimfrost” (SVTb, 2019) där skjutningar och sprängningar 

ibland gängen ska minska, öka antalet beslag av vapen och arbetat för att allmänheten ska 

känna sig tryggare. Regeringen har även presenterat ”34-punktsprogrammet” (Regeringen, 
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2020) vilket är 34 åtgärdspunkter mot gängkriminalitet. Denna studie grundar sig i en analys 

av forskning som främst grundar sig på information från det BRÅs rapport Insatser mot brott 

och otrygghet (2016) samt samtliga riksdagspartiers handlingsplaner för åtgärder mot 

gängkriminalitet.  

1.1 Problemformulering 

Gängkriminalitet är ett ständigt aktuellt ämne och dess konsekvenser påverkar samhället på 

olika nivåer, såväl ekonomiska, sociala som politiska. Lösningarna på problemen kan vara 

flera. Är de olika riksdagspartiernas förslag på brottsförebyggande åtgärder förenliga med 

aktuell forskning? Tar politikerna i riksdagen välgrundade beslut baserade på BRÅs studier 

inom ämnet? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka riksdagspartiernas syn på brottsförebyggande 

åtgärder. Genom att analysera riksdagspartiernas handlingsplaner i ämnet och jämföra dessa 

mot aktuell forskning utkristalliseras olika tolkningar som grundar sig i olika partipolitiska 

ideologier.  

1.3 Frågeställningar 

● Vilka brottsförebyggande åtgärder presenterar Brottsförebyggande rådet för att 

förebygga gängkriminalitet?   

● Vilka är riksdagspartiernas förslag till åtgärder för att förebygga gängkriminalitet? 

● Hur överensstämmer riksdagspartiernas åtgärder med vad Brottsförebyggande rådet 

säger om effektiva insatser kring gängkriminalitet? 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningen i denna studie är att undersöka BRÅs förebyggande arbete och åtgärder för att 

motverka brottslighet och gängkriminalitet i samhället. BRÅs forskningsverksamhet publicerar 

bland annat fördjupade studier, utvärderingar och kartlägger den rådande kriminaliteten och 

rättsväsendets verksamheter samt reformer (Brottsförebyggande rådet, 2020b). Avgränsningen 

är även ämnad att studera respektive riksdagspartis handlingsplaner som berör förebyggande 

samhälleliga insatser gällande brottslighet och gängkriminalitet.  

 

 



 

  6 

 

Syftet med att avgränsa till endast riksdagspartier är att dessa politiker är folkvalda och därmed 

representerar folkets åsikter. De riksdagspartier som omfattas i studien är de som i dagens 

datum sitter i riksdagen, dvs. de åtta partier som valdes till riksdagen 2018; Centerpartiet (C), 

Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L), Miljöpartiet de gröna (MP), Moderaterna (M), 

Socialdemokraterna (S), Sverigedemokraterna (SD) och Vänsterpartiet (V). Studien fokuserar 

på att hitta stöd för brottsförebyggande insatser i respektive partiers sammanfattade 

handlingsplaner. Dessa sammanfattade handlingsplaner benämns exempelvis i form av “Vår 

Politik” eller “Politik A-Ö” och finns att ta del av på respektive partiers hemsidor under våren 

2020.  De olika partiernas partiprogram är olika i sin utformning och det är därför svårt att göra 

direkta jämförelser av partiprogrammen utifrån synen på gängkriminalitet. Partiernas 

inställning till gängkriminalitet visas tydligast i partiernas sammanfattade handlingsplaner och 

ska vara enkla att tolka av allmänheten. Tidigare forsknings kring respektive riksdagsparti 

handlingsplaner har inte återfunnits i andra studier. Därför blir avgränsningen till 

handlingsplanerna ett nytt inslag att studera.  

 

För att ytterligare analysera fenomenet gängkriminalitet ur ett politiskt perspektiv skulle det ha 

varit intressant att studera motioner och propositioner från utskotten i riksdagen eller andra 

mediala politiska framträdanden. Detta hade dock gjort att studien blivit alltför omfattande för 

den satta tidsramen.   

1.5 Gängkriminalitet 

Nedan följer en definition och tolkning av det centrala begreppet gängkriminalitet.  

 

Gängkriminalitet operationaliseras i denna studie utifrån den statliga myndigheten BRÅ (2020) 

förklaring av begreppet. “Organiserad brottslighet utförs av någon form av kriminell grupp som 

begår brott i syfte att göra vinst. Eftersom syftet framför allt är att tjäna pengar är vissa brott 

mer givna än andra” (Brottsförebyggande rådet 2020). I studien förekommer begreppen 

gängkriminalitet och organiserad brottslighet vid ett flertal tillfällen. Dessa två begrepp är 

synonyma med varandra genomgående i studien. 
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2. Redogörelse för tidigare forskning 

 

2.1 Vad är kriminalpolitik?  

Det samhälleliga beslutsfattandet gällande brottslighet kallas kriminalpolitik. Beslutsfattandet 

handlar om, huvudsakligen genom myndighetsåtgärder, att kontrollera kriminaliteten och 

bakomliggande faktorer för att bekämpa brottsligheten. Det är de folkvalda politikerna som 

beslutar om kriminalpolitiken. Politikerna kan påverkas från flera håll, men framförallt 

påverkas politiskt beslutsfattande av partipolitiska ställningstaganden och ideologier (Ekbom, 

Engström, Göransson, 2011, 55–56). Det absolut viktigaste målet med att fatta 

kriminalpolitiska beslut är att förebygga brott. Grundläggande politiska prioriteringar gällande 

kriminalitet handlar bland annat om vad som är straffbart och vilken dignitet påföljderna bör 

innefatta beroende på brottslig gärning. Det brottsförebyggande arbetet är en komplex fråga 

eftersom det berör flera politiska områden. Kriminalpolitiskt arbete består alltså av sociala 

insatser på bred front. Rätt politiska insatser inom bostads- och familjepolitik, skolan, 

missbruksvården, arbetslivet och fritidsverksamheten har visat sig minska och förebygga brott 

i samhället samtidigt som att åtgärder inom rättsväsendet skapar ett rättvist samhälle (Ekbom, 

Engström, Göransson, 2011, 55–56). Kriminalpolitiken ska även verka för att minska skadorna 

som brott resulterar i. Detta kan ske genom exempelvis stöd till brottsoffer, utövandet av 

kontroll för att skipa rättvisa, samt att se till att samtliga medborgare står lika inför lagen och 

att rättssäkerheten fungerar. Kriminalpolitiken verkar för att ställa de förväntade effekterna av 

brottsbekämpning mot konstaderna för bland annat polismyndigheten och kriminalvården. 

Verktygen som används för att reglera brottsliga beteende kan ske på andra grunder än 

straffrättsligt, exempelvis genom skadestånd, civil- eller socialrättsligt (NE.se, 2020). 

 

2.2 Hur påverkar socioekonomiska effekter kriminalitet/kriminella beteenden? 

Ekbom, Engström och Göransson (2011, 103–105) skriver att det inte finns någon enskild 

faktor som påverkar att ungdomar väljer den kriminella vägen. De menar att vägen till 

kriminalitet påverkas utav olika nivåer i samhället. Å ena sidan finns ett strukturellt perspektiv 

(strukturell nivå) som exempelvis arbetsmarknad-, social-, vård och omsorgspolitik och hur 

denna politik bedrivs påverkar utfallet. Å andra sidan finns närsamhällets perspektiv (individ- 

och familjenivå) där bostadsområden, skolor och fritidsverksamheter påverkar varför 

ungdomar hamnar i den brottsliga miljön. Författarna skriver att det krävs brottsförebyggande 
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åtgärder för att minska att ungdomar hamnar i kriminalitet. Ungdomar med en tuff 

socioekonomisk bakgrund där det bland annat råder arbetslöshet, missbruk, och våld i hemmet 

bidrar till känslan av utanförskap. Istället för känslan av utanförskap öppnas alternativa dörrar 

bland de kriminella nätverken där de hittar en gemenskap. Rekryteringsbasen till den 

organiserade brottsligheten sker där de kriminella ungdomsgängen befinner sig.  

 

2.3. Frihetsberövande påföljder – positiva eller negativa effekter?  

Åsikterna gällande frihetsberövande effekter råder det delade meningar om bland forskare, 

politiker och bland privata personer skriver Jerzey Sarnecki (2010, 117), professor i 

kriminologi. Åsikter och debatter gällande frihetsberövande påföljder styrs ofta av personliga 

värderingar, moraliska och etiska ställningstagande och starka känslor. Sarnecki skriver att 

”straff för människor som begått brottsliga handlingar är ett mångfasetterat fenomen” (2010, 

l16). Med det menar han att det är naivt att använda straffsystemet enbart som ett rationellt 

verktyg för att underminera samhällets problem när det kommer till att minska kriminella 

beteenden (2010, 117). Detta stärks av tidigare forskningsresultat från Ekbom, Engström och 

Göransson (2011, 57–58) som också menar att frihetsberövande påföljder av brott har en mer 

negativ än positiv effekt på den dömde. Forskning visar att påföljden av att bli anstaltansatt 

ofta leder till att den dömde inte tar sig ur de kriminella kretsarna, det kriminella beteendet 

snarare utvecklas (Ekbom, Engström och Göransson (2011, 57–58).   

 

Ytterligare en samhällsåtgärd är förebyggande straffinsatser. Målet med förebyggande 

straffinsatser, eller prevention, är att förebygga och minska brott. Genom att samhället 

använder sig av allmänprevention (allmän avskräckande metoder) i form av straffhot är syftet 

att människor undviker att begå brottsliga handlingar. Ökade straffsatser för individer som 

begår vissa brott eller ökade straffsatser för individer med stora återfallsrisker är två exempel 

på avskräckande förebyggande insatser. Problemet med vissa förebyggande straffinsatser är att 

det är svårt att forska och bevisa metodernas effekter av brottslighet (Sarnecki 2010, 118). 

 

2.4. Rehabilitering och dess effekter? 

En del av den kriminella rehabiliteringsprocessen står Kriminalvården för. Kriminalvården är 

en del av rättsväsendet, och syftar till att uppfylla de kriminalpolitiska målen. En del av 

kriminalvårdens uppgifter är att utföra personutredningar vilket innebär att utreda 

brottsmisstänktas personliga förhållanden. Kriminalvårdens mål är bland annat det 
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förebyggande arbetet vilket handlar om att ta del av åtgärder för att intagna ska vara förberedd 

till frigivningen och återanpassa sig till samhället (Ekbom, Engström, Göransson, 2011, 176–

177). Rehabilitering syftar till att återskapa nedsatta eller förlorade funktioner (Sarnecki, 2010, 

119). Sarnecki menar att rehabiliteringsinsatser kan sättas in mot både offret och 

gärningspersonen. Kritik gällande rehabilitering och behandling av förövare har förekommit 

under lång tid. Däremot poängterar Sarnecki att senare forskning har visat att rehabilitering kan 

ge positiva effekter, men att den riktas mot rätt målgrupp och utformas på ett korrekt sätt 

(Sarnecki 2010, 119). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund till denna uppsats är de tre ideologierna 

Liberalism, Konservatism och Socialism vilka förklaras mer ingående nedan. 

 

3.1 Liberalism 

Liberalismen förespråkar frihet, rätten till liv, egendom och rätten till motstånd mot förtryck 

(Larsson, 2014,29). Frihet är inte vilka valmöjligheter en människa har framför sig, utan hur 

stor valmöjlighet denne upplever (Björklund, 1971, 136). Läran om folksuveränitet grundar sig 

på “endast den styrelse var legitim som härledde sin myndighet från de styrdas samtycke” 

(Larsson, 2014, 29) är den vedertagna styrelseprincipen inom liberalismen.  

 

Jeremy Bentham förankrade i början av 1800-talet den utilistiska moralläran som kom att bli 

liberalismens främsta värderingsgrund vilket även genomsyrar dagens liberalistiska tankesätt.  

Grundtanken bakom den utilistiska moralläran anknyter till talesättet “största möjliga lycka för 

största möjliga antal” (Larsson, 2014, 31) vilket kan härledas till dagens demokratiska 

tankesätt. Majoriteten av befolkningen avgör och fattar beslut över vad som behöver 

åstadkommas i samhället. För att individers personlighet ska främjas är människan i behov av 

tankefrihet, yttrandefrihet och handlingsfrihet vilka är tre fundament för att fatta demokratiska 

beslut. Inom liberalismen förekommer en stor optimism till att människorna avväger sina 

egenintressen och fattar rationella beslut på egen hand (Larsson, 2014, 32–34). Individualism, 

frihet, rättvisa och att saker sker av en anledning är några essentiella grunder vilket liberalismen 

vilar på. Individer finner stort värde i att de befogar över en mängd valmöjligheter och sociala 

alternativ. Genom fria val kan individerna själva fatta beslut som är för individens eget bästa. 

Den liberalistiska grundsynen menar att människan föds med lika förutsättningar, innefattar 

naturliga och mänskliga rättigheter. Det liberalistiska tankesättet förespråkar även social 

rättvisa vilket är uppfattningen om en rättvis fördelning av välstånd och fördelar i samhället. 

Rättvisa kännetecknas av en moralisk bedömning, i synnerhet gällande belöningar och straff. 

En persons handlingar bedöms efter vad denne gjort sig skyldig till (Heywood, 2012, 27–33). 

Liberalismens antagande är att politiken är till för att tillgodose invånarnas behov. Invånarna 

har ett eget ansvar att rangordna sina behov och önskemål (Björklund, 1971, 149). 
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3.2 Konservatism  

Konservatismens normvärderingar grundar sig i nationens historia, såväl politiska som 

kulturella. Traditioner förändras i det befintliga men det sker i maklig takt. Den vedertagna 

religionen som är etablerad i landet, samhället eller området ses som en viktig normkälla 

(Larsson, 2014, 47–48). Konservatismen värnar om traditioner, mänskliga brister, hierarkier 

och fast egendom. Förändring anses vara ett ovisst fenomen som skapar osäkerhet och 

förhindrar lycka i livet (Heywood, 2012, 68–69). Politiken anses bland flera konservativa 

individer inte vara det enda som är viktigt i tillvaron utan faktorer som patriotism i form av 

kärlek till landet, respekt för familj och släktband, finna värde i marken genom att äga och 

bruka den samt se betydelse i egenskapta verksamheter är viktiga grundvärderingar inom 

konservatismen. Människan anses vara både ond och god och konservatismen förespråkar 

juridisk jämlikhet, med andra ord likhet inför lagen (Larsson, 2014, 47–48). Den ensamma 

individen är oförmögen att åstadkomma någonting, kollektivet runt omkring krävs för att ge 

stöd i större mänskliga beslut (Björklund, 1971, 157).  

 

Den konservative politiska teoretikern Thomas Hobbes uttryckte att ”Mänskligheten är ständigt 

självisk och girig, allt annat än perfekt” (Heywood, 2012, 72). Vissa konservativa anhängare 

förklarar detta med hänvisning till det gamla testamentet gällande synd och brott. Begreppet 

lag och ordning är nästintill synonymt inom konservatismen. Brott är inte en produkt av 

ojämlikhet eller sociala nackdelar, vilket socialister och moderna liberaler anspelar, utan en 

följd av mänskliga insikter och begär. Människor kan bara anpassa sig till ett civiliserat 

beteende om de avskräcks från att begå våldsamma, brottsliga och asociala impulser. Det enda 

effektiva verktyget mot dessa impulser är lag. Lagen behöver grunda sig på kunskap av 

användas strikt. Utifrån detta tankesätt finns koppling till den konservativa idén om en stark 

regering med ett hårt rättssystem, tuffa och långa fängelsestraff. För konservatismen är 

grundtanken bakom lag och ordning att bevara ordningen i samhället, inte att upprätthålla frihet 

(Heywood,2012,72). 

 

3.3 Socialism 

Representativ demokrati som inkluderar fri partibildning, allmän rösträtt och parlamentarism 

är den styrelseform som reformistiska socialister prioriterar mest. “Någon principiell oenighet 

om själva styrelseformen finns därför inte mellan socialdemokrater, liberaler och konservativa 
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rörelser” (Larsson, 2014, 89). Däremot finns det meningsskiljaktighet om hur mycket staten, 

genom politiska beslut, ska kontrollera samhället (Larsson, 2014, 89).  

 

Socialismen har sina rötter ur marxistiska värderingar (Björklund, 1971, 169). Marxism, liksom 

socialism förespråkar att avskaffa alla former till förutsättningar för klasskillnader och 

ojämlikhet i arbetsdelning. Marxismens förhoppning är att i den framtida sociala miljön 

kommer individerna utveckla goda sociala förmågor vilket på sikt leder till att krig och 

kriminalitet försvinner (Larsson, 2014, 59–60). Samhällets intuitioner är ämnad till att 

tillfredsställa invånarnas behov. För detta krävs kollektiva åtgärder i form av ett fungerande 

välfärdssystem för alla människor (Björklund 1971, 168–169). Socialismen är för gradvis 

samhällsförändring och dess grundsyn förespråkar starkt jämlikhet och strävan efter att utjämna 

olikheter genom politiska medel, dels genom utbildning och dels genom inkomster. Genom 

förbättrade samhällsförhållanden förbättras även människorna som lever i samhället. Synen på 

människors sociala egenskaper är likt liberalismen en ständig tro på optimism. (Larsson, 2014, 

85–86). Socialismen menar att människor är sociala varelser och relationer handlar utifrån ett 

socialistiskt synsätt om samarbete, inte om tävlan. Samarbete skapar ekonomiskt förnuft och 

goda moraliska värderingar. Tävlan däremot, skapar endast avund, aggression och själviska 

individer (Heywood, 2012, 102). Sett till jämlikhet ur ett socialistiskt perspektiv krävs det att 

människor behandlas lika av samhället. Genom att bilda ett jämlikt samhälle kommer det att 

resultera i att människan får större frihet. Eftersom alla människor har relativt liknande behov 

är ett jämlikt samhälle ett avgörande fundament för att upprätthålla rättvisa och göra sig av med 

avund (Heywood, 2012, 103–105).  
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4. Metod 

4.1 Fallstudie 

Denna fallstudie studerar riksdagspartiernas kriminalpolitik gällande gängkriminalitet. 

Gängkriminalitet har varit ett högaktuellt ämne att debattera det senare året. Debatten tog på 

nytt fart under sensommaren 2019 då en kvinna med ett barn i famnen sköts ihjäl under en 

förmiddag på öppen gata i Malmö (SVT, 2019). Politikerna i Sveriges Riksdag har därefter 

med olika medel försökt att stävja och motverka gängkriminaliteten genom bland annat 

”Operation rimfrost” (SVTb, 2019) där skjutningar och sprängningar ibland gängen ska 

minska, öka antalet beslag av vapen och arbete för att allmänheten ska känna sig tryggare. 

Regeringen har även presenterat ”34-punktsprogrammet” (Regeringen, 2020) vilket är 34 

åtgärdspunkter mot gängkriminalitet. Denna studie grundar sig i en analys av forskning som 

främst grundar sig på information från det BRÅs rapport Insatser mot brott och otrygghet 

(2016) samt samtliga riksdagspartiers handlingsplaner för åtgärder mot gängkriminalitet.  

 

En fallstudie är en forskningsdesign som i en del sammanhang kan innebära att ett fåtal fall 

jämförs med varandra (Bryman, 2016, 649). Valet att använda fallstudien som tillvägagångssätt 

är ett strategiskt beslut då valet av metod kan anpassas till det specifika fallet (Denscombe, 

2018, 85). Innebörden i begreppet fall som anknyter till fallstudieanalysen kan relatera till en 

viss plats eller organisation (Bryman, 2016, 74). Organisation i detta avseende innebär en 

granskning av ett flertal organisationer vilket i denna studie är BRÅ samt samtliga 

riksdagspartier. En fallstudieanalys lämpar sig väl i denna studie eftersom den behandlar ett 

komplext samhällsproblem där syftet är att genom att granska information skapa större 

förståelse inom ämnet gängkriminalitet (Denscombe, 2018, 88). 

4.2 Komparativ- och kvalitativ textanalys 

För att samla in information inom ämnet gängkriminalitet har en kvalitativ textanalys i 

kombination med en komparativ textanalys tillämpats. Syftet med den kvalitativa textanalysen 

är att analysera och förstå samhällsdebatter, i detta fall skriftliga dokument (Fejes & Thornberg, 

2019, 193) från BRÅ och samtliga riksdagspartiers handlingsplaner. Syftet med den 

komparativa textanalysen är att med hjälp av olika källor jämföra likheter, skillnader och andra 

aspekter dem emellan (Hellspong, 2001, 79). De olika analysverktygen kompletterar varandra 

då den kvalitativa textanalysen ställer frågor om sammanhanget utanför texten och den 
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komparativa textanalysen fokuserar på innehållet (Fejes & Thornberg, 2019, 194; Hellspong, 

2001, 79–80). 

 

Den kvalitativa textanalysen i studien bearbetas i BRÅs rapport (2016) och samtliga 

riksdagspartiers handlingsplaner. Genom att analysera texter skapar läsaren en förståelse om 

hur det omgivande samhället ser ut. Syftet med texten kan exempelvis vara att skapa förståelse 

för hur ett samhälle ser ut socialt, är organiserat eller vilka samhällsinstitutioner eller politiska 

maktstrukturer som beskrivs. Detta genererar intresse för att förstå vilka samhällsföreträdare 

som lyfter samhällsfrågor och idéer samt vilka politiska aktörer som är pådrivande i en politisk 

debatt. Genom en sådan kvalitet textanalys kan dominerade idéer, värderingar och normer i 

samhället tolkas och analyseras utifrån texten (Fejes & Thornberg, 2019, 197).  

 

Den komparativa textanalysen i studien behandlas när riksdagspartiernas handlingsplaner 

jämförs mot varandra samt mot BRÅs dokument. Genom att studera och försöka förklara 

relationerna mellan texterna går det att särskilja texternas ursprung, samband och särprägel 

utifrån historiska aspekter (Hellspong, 2001, 79). Texternas, handlingsplanernas, ursprung och 

innehåll kan därigenom härledas till partiernas ideologiska grunder och vidare analyseras i 

studien. 

4.3 Granskning av dokument  

Genom att tillämpa en komparativ textanalys tillsammans med kvalitativ textanalys kan studien 

belysa texternas jämförelser i förhållande till sammanhanget, språket, innehållet, sociala 

undertoner och stilistiska drag. Detta underlättar sedermera studiens analyskapitel eftersom 

relationerna, likheterna och skillnaderna, lättare kan förklaras och förstås (Hellspong 2001,78-

79). Valet av text beror på undersökningens syfte och problemformulering. I detta fall 

behandlar den kvalitativa textanalysen om politiska texter som riksdagsmaterial och 

styrdokument. Dessa texter kan tillämpas och granskas för att söka kunskap och bedöma 

politiken på nationell nivå. En sådan kvalitativ textanalys åsyftar till att analysera den politiska 

processen, lagstiftning och övergripande politiska förändringar (Fejes & Thornberg, 2019, 

197–198).  

4.4 Urval 

Det empiriska materialet grundar sig på det BRÅs rapport (2016) samt respektive 

riksdagspartis handlingsplaner. BRÅs rapporter anses tillförlitliga och vilar på väl underbyggd 
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statistik då det är en myndighet (Fejes & Thornberg, 2019, 198). Myndigheten utför uppdrag 

givna av Sveriges regering och samverkar regelbundet med andra samhällsbärande funktioner 

som polis, rättsväsende och sociala myndigheter. Därigenom faller det sig relevant att studera 

vilka åtgärder och förebyggande insatser mot gängkriminalitet som BRÅ presenterar. 

Handlingsplanerna är skrivna av de åtta riksdagspartierna vilka är folkvalda och därmed 

representerar den allmänna opinionen i Sverige. Skälet bakom att samtliga riksdagspartier är 

inkluderade i studien är att ge läsaren en nyanserad bild av vilka åtgärder och idéer som har 

anammats av de olika partierna.  

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Bakgrunden till studien påbörjades genom att söka information genom att studera tidigare 

forskning av riksdagspartiernas syn på gängkriminalitet. Att studera politiska publikationer 

anses vara trovärdiga källor då de erhåller goda resurser och sakkunniga inom ämnet 

(Denscombe, 2018, 322). Därefter studerades politiska ideologier för att skapa en överblick 

över vad ideologierna liberalism, konservatism och socialism står för och anser om brott. Valet 

av dessa tre ideologier studerades eftersom de ligger till grund till dagens riksdagspartiers 

politiska tankesätt.   

 

Efter att skapat en förståelse över vad ideologierna står för och åsikter runt brott samt tittat på 

vad tidigare forskning kommit fram till formulerades syfte och frågeställningar.  

 

Det empiriska inslaget i denna studie kom dels att handla om att studera en rapport från BRÅ 

samt att granska samtliga riksdagspartiers handlingsplaner på respektives partis hemsida. 

BRÅs rapport Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden (2016) behandlar 

grundligt det på senare tid aktuella problemet gängkriminalitet. Valet bakom att använda BRÅs 

rapport som källa är att myndigheten har som huvuduppgift att ”främja brottsförebyggande 

arbete genom utveckling, utvärdering, forskning och information inom det kriminalpolitiska 

området” (Brottsförebyggande rådet, 2020b).  

 

Handlingsplanerna är ett enkelt verktyg att ta del av för allmänheten samtidigt som dessa 

innehåller tydliga partipolitiska åsikter och åtgärder. Dessutom återfanns ingen tidigare studie 

gällande riksdagspartiernas handlingsplaner efter att studerat tidigare forskning. BRÅs (2016) 

forskning gällande brottsförebyggande förslag till åtgärder analyserades och sammanställdes i 
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en tabell om fem kategorier. Riksdagspartiernas förslag till åtgärder sammanställdes och 

kopplades samman i en tabell utifrån BRÅs sammanställning. 

 

I analyskapitels diskuterades skillnader och olikheter över vad riksdagspartierna inkluderade i 

sina handlingsplaner, dels utifrån vad forskningen (Brottsförebyggande rådet, 2016) kommit 

fram till, dels utifrån vilken ideologisk bakgrund riksdagspartierna har.  

 

Sammanfattningsvis avslutades studien med en slutdiskussion.  

4.6 Validitet 

Studiens validitet handlar i detta fall om studiens tre frågeställningar besvaras med stöd i BRÅs 

forskning och riksdagspartiernas handlingsplaner mot gängkriminalitet. Utifrån det empiriska 

avsnittet behandlas frågeställningarna och jämförelse görs utifrån riksdagspartiernas 

sammanfattande handlingsplaner. En granskning av partiprogrammen hade gett en större 

validitet. 

4.7 Metodkritik 

Utifrån den metod som har använts i arbetet kan det riktas kritik gentemot att riksdagspartierna 

ej haft möjlighet att utveckla sin syn på brottsförebyggande åtgärder. Detta har dock inte varit 

möjligt utifrån studiens begränsade tidsperiod samt att samtliga riksdagspartier har haft samma 

förutsättningar, d.v.s. att beskriva sina förebyggande åtgärder via handlingsplaner och 

partiprogram. BRÅs rapporter bygger till viss del på utländska studier, dessa har dock bedömts 

vara applicerbara på svenska förhållanden. Utifrån studien upplägg var en kvalitativ- och 

komparativ textanalys det mest lämpliga tillvägagångsättet.  
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5. Vad säger Brottsförebyggande rådet? 

 

I BRÅs rapport “Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden” (2016) framgår 

det tydligt att vissa delar av landet har betydligt högre brottslighet än andra delar. Dessa 

områden har i hög utsträckning präglats av sociala problem som låg socioekonomisk status där 

arbetslösheten är hög och utbildningsnivån är låg. Det som är utmärkande för dessa platser är 

även lågt valdeltagande, höga ohälsotal och att befolkningen i hög grad består av nyanlända. 

Generellt sett ligger dessa socialt utsatta områden i storstäder eller i nära anslutning till 

storstäder men förekommer i hela landet. Det som är signifikant för dessa socialt utsatta 

områden är att brottsligheten ständigt hamnar i fokus. I BRÅs rapport studeras därigenom vilka 

insatser, arbetsmetoder och åtgärder som bör ligga till grund för att förebygga brottsligheten 

och minska gängens inflytande. Rapporten visar även att samhället kan förbättra förbindelsen 

mellan den berörda befolkningen och rättsväsendet samt de myndigheter som arbetar i 

brottsförebyggande verksamheter.  

 

I BRÅs rapport tydliggör polisen vad som klassas som socialt utsatta områden vilket är 

brottslighet i form av ordningsstörningar som kan vara nedskräpning, vårdslös framfart med 

fordon och öppen handel med narkotika på gatan. Även hög grad av svart ekonomi, kriminella 

nätverk, utpressning mot olika affärsrörelser och våldsbejakande extremism är signifikanta för 

dessa utsatta områden. BRÅ åsyftar i sin rapport att de sociala ordningsstörningar som 

utmärker dessa socialt utsatta områdena är grov brottslighet där allmänheten inte berörs direkt 

av de brottsliga handlingarna. Detta skapar en osäkerhet bland invånarna och det förekommer 

även skottlossning bland de kriminella gängen. Polisen uppger att stor del av den problematik 

som förekommer i de utsatta områdena är att förtroendet för rättsväsendet är för svagt och detta 

resulterar i att invånarna inte vill eller vågar berätta för myndigheter om brottsligheten. 

Dessutom förekommer det att blåljuspersonal överfalls med stenkastning när det är inne och 

ska ingripa i utsatta situationer (Brottsförebyggande rådet, 2016, 8–9). 

5.1 Brottsförebyggande arbetssätt, metoder och modeller 

I rapporten har BRÅ tagit del av studier där material och metoder kan användas som åtgärder 

vilket skulle syfta till att förebygga brottsligheten på de socialt utsatta platserna. Flertalet av de 

studier BRÅ har tagit del av rör socialt utsatta områden där åtgärder mot barn och ungdomar 

legat i fokus. Däremot är de flesta studierna inte utförda i Sverige vilket man bör ha i åtanke. 
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Olika samhällsförhållanden världen över skiljer sig åt men däremot kan resultaten från 

studierna ge ett riktmärke för vilka åtgärder som kan appliceras för att minska 

gängkriminaliteten bland de utsatta områdena i Sverige. BRÅ skriver i rapporten att det finns 

lite forskning gällande hur polisen bör agera och vilka metoder de bör använda sig av för att på 

ett så effektivt sätt som möjligt ingripa mot den brottsliga verksamheten. Ännu mindre 

forskning är inriktad mot polisens arbete och insatser i socialt utsatta områden.  

(Brottsförebyggande rådet, 2016, 7–12).   

 

5.1.1 HOT SPOTS 

Genom att styra polisiära insatser med så kallade “Hot Spots” kan stora delar av 

brottsstatistiken minska. Hot Spots är insatser som är riktade till specifika tider och platser där 

det ofta förekommer brottslighet. En framgångsfaktor för att minska brott och förebygga 

gängkriminalitet har visat sig vara när samverkan mellan polis tillsammans med andra sociala 

myndigheter fungerar väl. BRÅ poängterar att genom att granska bakgrundsfaktorer till varför 

det sker flertalet brott på vissa specifika platser kan polisen lättare kartlägga vilka insatser som 

bör sättas in. Till exempel, bilinbrott eller bilstölder är vanligt förekommande bland 

parkeringsplatser med dålig belysning. Då kan åtgärder som bättre gatubelysning, 

kameraövervakning eller mer frekvent patrullering av polis i dessa områden vara effektiva. Det 

har riktats en oro mot Hot Spots-metoden eftersom kritiker menar att brottsligheten endast 

förflyttar sig till andra områden. Utifrån de utvärderingar som BRÅ har tagit del av är grunden 

till dessa påståenden svag (Brottsförebyggande rådet, 2016, 41). 

5.1.2 Pulling Levers 

En insats som kan bidra i ingripandet mot kriminella gäng är att koncentrera sig på 

inflytelserika kriminella och frekvent övervaka dem. Denna modell är känd som “Pulling 

Levers”. Arbetsmodellen har vuxit fram i USA som ett projekt för att trappa ner 

gängskjutningar och grovt gängvåld som äger rum på allmänna platser. Skjutningar mellan 

kriminella gäng är något som karaktäriserar socialt utsatta områden i Sverige och Pulling 

Levers-modellen har varit positiva i arbetet kring att förebygga brott. Syftet med arbetet är att 

koncentrera sig på de ledarna i de kriminella gängen och förhindra övriga gängmedlemmar att 

begå brott eftersom de hårdbevakas på platser där gängen befinner sig. För att veta vilka 

kriminella personer polisen ska hårdbevaka måste en grundläggande analys av personernas 

riskprofil och tidigare kriminella register genomföras. Pulling Levers-modellen bygger på att 
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bevakningen backas upp och att samverkan med andra samhällsaktörer som exempelvis 

socialtjänst och skola fungerar väl (Brottsförebyggande rådet, 2016, 42). 

5.1.3 POP 

När det kommer till polisens brottsförebyggande arbete och vad som har visat sig vara en av 

de mest effektiva modellerna kallas POP, vilket är en förkortning på Problemorienterat 

polisarbete. POP är en arbetsmetod där polisen analyserar problem som behöver åtgärdas. 

Förhoppningen är att polisen samverkar med andra myndigheter i syfte att effektivisera 

insatserna kring arbetet och finna realiserbara lösningar gällande olika brottsförebyggande 

åtgärder. En viktig del i det problemorienterade polisarbetet är att åtgärderna som har använts 

utvärderas grundligt för att i ett senare skede kunna dra slutsatser kring dess effektivitet. Den 

analys som ringar in problemet ska omfatta åtgärder på individ- och gruppnivå samt 

områdesnivå. De åtgärder som behandlas i det problemorienterade polisarbetet avser att minska 

antal tillfällen som brott begås (Brottsförebyggande rådet, 2016, 11, 47–48).  

5.1.4 COP 

Det har visat sig att om polisen har goda lokala förbindelser i socialt utsatta områden kan det 

leda till ökat förtroende för polisen hos invånarna. När boende i dessa områden får möjlighet 

att vara med och bidra till att finna lösningar på lokala problem ökar motivationen hos 

invånarna att vara tillmötesgående samtidigt som polisen får bättre kännedom kring området, 

dess möjligheter och problem. Den internationellt etablerade modellen gällande lokalt 

polisarbete COP, Community Policing, syftar till att polisen för explicita dialoger med 

invånarna i socialt utsatta områden. Dessa dialoger har fler ändamål än att enbart vidmakthålla 

ordning i området och att se till att lagarna följs. Det kan exempelvis handla om att polisen 

gemensamt med de boende fattar beslut om vilka insatser och åtgärder det finns behov av i 

området. COP-modellen utgår även ifrån att ha ett formellt samarbete med myndigheter och 

andra organisationer i närområdet (Brottsförebyggande rådet, 2016, 55).  

 

Arbetssättet går att applicera på alla områden, men forskare menar att den får speciell betydelse 

i socialt utsatta områden (Brottsförebyggande rådet, 2016, 55–56). Arbetet med COP-modellen 

tyder på att arbetssättet visar flertalet positiva effekter för ökat förtroende för polisen bland de 

boende samt att de majoriteten av de boende menar att COP-modellen minskat 

ordningsstörningarna i området. Andy Myhill (2012, 81–85) menar i sin rapport att COP-

modellen borde införlivas kontinuerligt i polisens arbetsuppgifter och inte uteslutande av 
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särskilda program. Kommunen och invånarna måste få vara delaktiga i planeringen samt att 

det finns en tydlig tvåvägskommunikationen gällande arbetsprocessen. Myhill understryker att 

det krävs tålamod att lansera COP-modellen eftersom det bygger till stor grund på 

lokalbefolkningens engagemang.  

 

BRÅ (2016, 12) skriver att utifrån de underlag som kommit fram från modellerna har forskare, 

däribland Myhill (2012), poängterat vikten av att förena de två metoderna COP och POP. 

Denna kombination anses av forskarna vara ett fördelaktigt tillvägagångssätt i arbetet med att 

kunna förebygga den organiserade brottsligheten. Genom COP-modellen skapas möjligheten 

att skapa tillit bland de invånare som lever i ett utsatt område samtidigt som POP-modellen gör 

det genomförbart att tillämpa konkreta insatser för att lösa brott med hjälp av att polisen 

analyserar problem som behöver åtgärdas (Brottsförebyggande rådet, 2016, 12). 

5.1.5 Spergelmetoden 

Ungdomar som begår brott, ofta i särskilt utsatta områden, påverkas i de flesta fall av 

grupptillhörighet och gruppens normer styr ofta över ungdomars identitet och livsstil. 

Spergelmetoden är en av de mest vedertagna åtgärderna nationellt sett när det handlar om 

gängkriminell brottslighet och omfattar åtgärder på olika plan. Sociala insatser i kriminella 

områden är primära och de kombineras i form av prevention, intervention och bekämpning. 

Prevention kan innebära att förebygga gängbildning, intervention kan handla om att stödja 

ungdomar att hitta ett arbete eller annan sysselsättning och bekämpning kan i sin tur betyda att 

bevaka och omhänderta ledande aktörer i de kriminella gängen. Insatserna sker i samverkan 

mellan sociala myndigheter, polis och rättsväsende. Däremot har det kommit fram, från bland 

annat Socialstyrelsen och en engelsk utvärdering, att metodens effektivitet är relativt måttlig 

(Brottsförebyggande rådet, 2016, 84–85). 

 

Spergelmetoden är framtagen av Nation Gang Center (NGC) som är en plattform där 

myndigheter inom rättsväsendet i USA samverkar för att komma fram till åtgärder för 

ungdomar som begår kriminella handlingar. NGC har pekat på några viktiga aspekter när det 

kommer till arbetet med att få ungdomar att lämna gängkriminaliteten. Kunskapen kring hur 

de lokala gängen fungerar och hur man hjälper avhoppare är viktig för att garantera säkerheten 

för avhopparen. Det är även viktigt att samarbetet mellan rättsväsende, sociala myndigheter 

och andra organisationer fungerar väl när det handlar om ungdomarnas familjesituation, behov, 

utbildning, arbete, missbruk etc. Det är viktigt att rätt stöd erbjuds och att en åtgärdsplan efter 
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individens behov tas fram så avhopparen får hjälp att förändra sitt beteende och sin identitet. 

Genom samarbete med föräldrar, familjemedlemmar och stödlinjer kan det uppmuntra 

individen att lämna gängkriminaliteten (Brottsförebyggande rådet, 2016, 14–15). 

5.1.6 Insatser i ett tidigt skede 

Sett till brottsstatistiken begås flertalet av brotten i socialt utsatta områden av barn och 

ungdomar. I det långsiktiga arbetet mot brottslighet i allmänhet och de kriminella gängens 

fortlevnad är det i synnerhet av yttersta vikt att bromsa rekrytering av barn och ungdomar till 

dessa kretsar. Unga personer som gör sig skyldiga till brott i tidiga åldrar tenderar ofta att fastna 

och bli kvar inom kriminalitet resten av livet. Därför behövs det till insatser på flera olika nivåer 

för att förebygga detta problem. Till exempel generella insatser inom förskolan och skolan som 

är specifikt inriktade mot barn och ungdomar som begår brottsliga handlingar samt unga som 

befinner sig i riskgrupp för att hamna i kriminalitet. Forskningen har visat att tidiga insatser 

visat sig vara effektiva (Brottsförebyggande rådet, 2016, 71–72). 

 

Metoderna som har betonats vara effektiva i det förebyggande arbetet är hembesöksprogram 

där föräldrar i kriminell riskgrupp får återkommande besök av sjuksköterska redan under 

graviditeten och under barnets första år. Sådana hembesöksprogram har varit en viktig faktor 

för att minska barnmisshandelsfall och undvika framtida kriminalitet. Program som i ett tidigt 

stadium fokuserar på att träna intellektuella och sociala förmågor bland barn på förskola som 

lever under problematiska omständigheter eller har någon form av Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättning (NPF) visat sig vara positiva på längre sikt.  Barn med NPF som dessutom 

får stöd och blir hjälpta hemifrån av vårdnadshavarna att hantera sina svårigheter har visat sig 

vara effektivt. Även skolor som har specifika KBT-baserade handlingsplaner för vissa elever 

kan göra skillnad på längre sikt (Brottsförebyggande rådet, 2016, 72–73). Socialstyrelsens 

studie (Socialstyrelsen 2014) utgår ifrån fyra svenska undersökningar ger program som dessa 

goda resultat oavsett vilken teoretisk utgångspunkt som de utgått ifrån samt oberoende vilken 

myndighet socialtjänst, skola eller barn- och ungdomspsykiatri som har erbjudit programmen 

till familjerna. Nordens välfärdscenter ser även flera positiva effekter av liknande program och 

att de finns i de flesta kommuner i Norden, men betonar att marginaliserade familjer ofta inte 

nås av dessa insatser (Brottsförebyggande rådet, 2016, 74–75). 
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5.1.7 Rättsliga påföljder 

BRÅ (2016) hänvisar till Socialstyrelsens rapport, Insatser för unga lagöverträdare (2008, s 

86–90) som skriver dem att rättsliga åtgärder som exempelvis fängelse inte haft positiva 

effekter när det kommer till återfallsförebyggande resultat bland ungdomar. Det har snarare 

visat sig att fängelse tenderar att ge negativa resultat. Fängelse verkar ge ett negativt utfall i 

form av stämpling och känslan av en negativ självbild. De insatser som generellt sett har visat 

sig vara effektiva bland unga lagöverträdare är de med terapeutisk utgångspunkt. Grundtanken 

är att ge ungdomarna möjligheter till reflektion genom att beröra tankar, känslor och förmåga 

att förhålla sig till andra människor. Dessa insatser har visat sig ge positiva resultat med 

avseende på att inte återgå till kriminella handlingar. Forskningen kring dessa insatser visar att 

den terapeutiska omfattningen måste förhålla sig och bemöta varje enskild ungdom. Sociala 

insatsgrupper kan ytterligare vara ett långsiktigt alternativ, framför allt när det kommer till två 

typer av målgrupper bland ungdomar. Målgrupperna är det som riskerar att rekryteras till 

kriminella gäng och de som behöver stöd att lämna kriminella gäng.  

5.1.8 Fler poliser 

BRÅ (2016, 40, 46) skriver att sambandet mellan att anställa fler poliser och minskad 

kriminalitet är varierande. Forskning som BRÅ har tagit del av skriver att fler poliser inte 

påverkar våldsbrottsstatistiken utan att polisens arbetssätt ses över och resurser användas på ett 

mer effektivt sätt. BRÅ hänvisar även i sin rapport till undersökningar som ser mer optimistiskt 

på att fler poliser faktiskt leder till minskad brottslighet. Polisiära insatser som exempelvis Hot 

spot har tillsammans med sociala insatser och samverkan med andra myndigheter har visat sig 

vara mer effektivt mot organiserad brottslighet än att enbart anställa fler poliser. 
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Nedan följer en sammanfattande tabell av Brottsförebyggande rådets förslag till 

åtgärder:           Tabell 1.0 

Förslag Innehåll Förklaring 

Förslag 1 Polisiära insatser Brottsförebyggande metoder 

som: 

● Hot spots  

● Pulling Levers 

● POP 

● COP 

Förslag 2 Samverkan ● Sperglermetoden  

● Hot spot 

● POP  

Förslag 3 Förebyggande sociala 

insatser 

Tidiga insatser: 

● Förskola/ skola 

● Förebygga 

rekrytering 

● Besöksprogram 

Förslag 4 Rättsliga påföljder ● Hårdare straff 

Förslag 5 Fler poliser ● Utökande av poliser i 

yttre tjänst 
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6. Vad säger riksdagspartierna? 

 

För att få en tydlig bild av vad respektive riksdagsparti anser om brottsligheten och 

gängkriminaliteten, samt vilka åtgärder som kan förebygga dessa samhällsproblem är den 

empiriska delen av denna rapport hämtad från varje riksdagspartis senast uppdaterade 

hemsida som berör dessa delar. Riksdagspartierna är listade i alfabetisk ordning.  

6.1 Centerpartiet (C) 

Centerpartiet (2020) skriver på sin hemsida, “Politik A-Ö”, att gängkriminaliteten har fått fäste 

i socialt utsatta områden. Centerpartiet vill avskaffa den grovt organiserade brottsligheten och 

menar att polisen måste erbjudas alternativ för att på ett smidigare sätt säkra bevis i arbetet mot 

kriminella gäng. Dessa tillvägagångssätt är exempelvis fler övervakningskameror i områden 

där brottsstatistiken är hög och genom hemliga tvångsmedel som exempelvis 

telefonavlyssning. Centerpartiet vill låta kommunerna ta ett större ansvar för det 

brottsförebyggande arbetet. Stödet till lokala brottsförebyggande insatser i socialt utsatta 

områden måste utvidgas genom exempelvis trygghetsskapande, attraktiva miljöer bland lokala 

centrum och parker (Centerpartiet 2020).   

 

Polisen och den rättsliga kedjan i Sverige måste få tillgång till mer resurser. Ett exempel i denna 

process är att myndighetspersoner som utreder grövre brott enklare ska kunna byta information 

mellan varandra. Centerpartiet vill investera resurser på vittnesskydd för att kunna stötta 

personer som aktivt tar beslutet att lämna kriminella gäng. Partiet menar att det 

brottsförebyggande arbetet kräver både tidiga och långsiktiga insatser. Bra skolor och ett 

välmående civilsamhälle som har rätt kunskaper att ingripa om det finns misstankar för att ett 

barn eller en familj far illa, förebygger flertalet brott (Centerpartiet 2020).  

 

En långsiktigt brottsförebyggande åtgärd som Centerpartiet presenterar är att tillföra en 

parlamentarisk trygghetsberedning i riksdagen. Ännu ett steg i processen mot att minska den 

grova organiserade brottsligheten är att sätta in resurser mot småbrott, främst i socialt utsatta 

områden där behoven är stora. Partiet menar att det är de små brotten som i ett längre perspektiv 

utvecklas till grövre brott. Som ett förslag till att minska småbrott, såsom snatteri och 

skadegörelse, behövs fler lokala poliser i specifika områden. Genom fler poliser ute på fält 

samt tuffare straff mot grova vapenbrott menar Centerpartiet att dödsskjutningar bland 

kriminella gäng kommer att minska. Polisen måste ha nära lokala samarbeten med föreningar, 
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affärer och fastighetsägare och ständigt vara närvarande och tillgänglig vilket skapar trygghet 

för invånarna. Det krävs en satsning på polisens löner och arbetsvillkor samt rikta satsningar 

mot att effektivisera polisens resultatuppföljning och ansvarsutkrävande (Centerpartiet 2020). 

6.2 Kristdemokraterna (KD) 

Kristdemokraterna skriver på sin hemsida, “Politik A-Ö” att det är på grund av de kriminella 

gängen som den kraftiga ökningen av grov brottslighet har skjutit i höjden under senare år. Den 

grova organiserade brottsligheten har fått fäste framförallt i socialt utsatta områden vilket 

skapat problem för både innevånare och polis. Det gemensamma brottsförebyggande 

myndighetssamarbetet mellan skola, socialtjänst, polis, Skatteverket osv. ser 

Kristdemokraterna som högsta prioritet (Kristdemokraterna, 2020). 

 

Kristdemokraterna menar att det behövs 10 000 fler poliser i tjänst för att förebygga och 

bekämpa den rådande kriminaliteten. Straffen för medlemmar inom kriminella gäng bör vara 

tuffare. Kristdemokraternas förslag i arbetet mot gängkriminaliteten är att införa ett 

samröreförbud med kriminella organisationer och införa hårdare straff för att de inte ska begå 

nya brott, ge brottsoffret upprättelse och ge möjlighet till behandling för att återgå till ett liv 

utan brottslighet. Genom att utöka polisens resurser, främst i socialt utsatta områden, i form av 

exempelvis fler övervakningskameror och andra tvångsmedel kommer polisens 

brottsförebyggande arbete att underlättas (Kristdemokraterna, 2020). 

 

Kriminalvården ska nyttjas på ett effektivt sätt och bestå av insatser som gör det genomförbart 

för den dömde att lämna kriminaliteten. I kriminalvården bör det därför erbjudas utbildning, 

arbetsträning och behandling för alkohol och narkotikamissbruk. Straffrabatten i samhället bör 

ses över och påföljder för attacker mot sjukhus och socialkontor ska bli strängare. Straffrabatten 

som inkluderar exempelvis mängdrabatt och ungdomsrabatt anses vara för milda. Det 

förebyggande arbetet behöver ses över inom såväl skola, familj och arbeta för att hindra 

ungdomar att komma in i kriminalitet. Familjens roll är avgörande eftersom ett barn som växer 

upp under trygga förhållanden löper mindre risk att bli kriminell senare i livet. Förskolan och 

skolans roll är central eftersom tidiga indikationer hos barn och unga kan upptäckas där och 

stöd kan därefter sättas in. Även kommunerna måste få ett större inflytande i det 

brottsförebyggande arbetet så att det även utvecklas på lokal nivå. Kristdemokraterna vill införa 

ett nationellt utbildningsstöd till de kommunala socialtjänsterna som gäller allvarliga händelser. 

En ytterligare förebyggande åtgärd skulle vara om sekretessbestämmelser mellan myndigheter 
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upphörde. Lagbrott som har utförts av personer som är under 15 år behövs utredas på ett mer 

konkret sätt än vad det gör idag och en tillförordnad polis behöver vara tillgängligt för varje 

enskild skola i landet. Slutligen bör stödet och skyddet till avhoppare från kriminella gäng vara 

större för att arbetet mot den organiserade brottsligheten ska minska (Kristdemokraterna, 

2020). 

6.3 Liberalerna (L) 

På Liberalernas hemsida “Politik A-Ö” gällande brottslighet och brottsbekämpning står det att 

frihet är att vara trygg och att människors säkerhet måste fungera över hela Sverige. 

Liberalernas brottsförebyggande förslag är att tillsätta fler poliser över hela landet där målet är 

att öka antalet yrkespoliser som är i tjänst med 5 000 inom en sjuårsperiod. Genom en ökning 

av poliskåren ökar möjligheten att förebygga och bekämpa kriminalitet på flera håll i landet, 

såväl inom storstäderna som på glesbygden. Genom fler närvarande poliser skapas en trygghet 

för befolkningen i utsatta områden. Det brottsförebyggande arbetet måste effektiviseras och ett 

led i det är att individens integritet måste vara av högsta prioritet i brottsbekämpningen. 

Liberalerna uttrycker att det är i det socialt utsatta områdena som gängkriminaliteten har fått 

fäste och genom att rikta fokus mot den organiserade brottsligheten som omfattar allt från 

bedrägeri till mord och skjutningar på öppen gata menar Liberalerna att kriminaliteten kommer 

minska (Liberalerna, 2020). 

 

Smidigare och effektivare samverkan mellan myndigheter om information gällande den 

organiserade brottsligheten är ett viktigt steg i denna process. Liberalerna skriver att samhället 

inte har lyckats med brottsbekämpningen och lösningen till problemet är rätt jobb-, skol- och 

integrationspolitik. Det är av största vikt att samverkan mellan skolan, socialtjänsten och 

polisen fungerar på allra bästa sätt bland de ungdomar som löper en risk att hamna i 

kriminalitet. Ett förslag till att effektivisera samarbetet är att införa att kommunerna får ett 

större ansvar gällande det brottsförebyggande arbetet (Liberalerna, 2020). 

 

Rättsväsendet behövs om olika lagbrott har inträffat. Kriminalvården ska användas dels i syfte 

för att lagöverträdaren ska avtjäna sitt straff och dels för att bryta dennes kriminella livsstil. Ett 

förslag i arbetet mot den organiserade brottsligheten är hårdare straff för vapenbrott och 

dessutom bör brottsmål av ungdomar under 15 år alltid utredas av polis. Den som är myndig är 

fullt ansvarig för sina handlingar och ska inte få någon form av straffrabatt (Liberalerna, 2020). 
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6.4 Miljöpartiet (MP) 

Miljöpartiet skriver på sin hemsida, “Politik som gör skillnad”, att den organiserade 

kriminaliteten i Sverige måste få ett slut. Oavsett var i landet man bor ska människor känna 

trygghet och tillit till samhället. Problemet är att marginaliseringen och utsattheten är för stor i 

samhället och blir därför en avgörande faktor i det brottsförebyggande arbetet. Miljöpartiet 

skriver att alla brottsförebyggande insatser måste grunda sig på forskning och tidigare 

erfarenheter. Tidiga insatser i skolan är ett av flera viktiga åtaganden för att hindra att ungdomar 

hamnar i kriminella kretsar. Flertalet av brotten som begås utförs av yngre personer som 

äventyrar sin egen framtid. Personer som utnyttjar ungdomar att begå brottsliga handlingar 

eller bjuder in till att ingå i gängkriminella grupperingar förorsakar kostnader och lidande för 

den unga människan och samhället. En åtgärd som Miljöpartiet önskar är att införa hårdare 

påföljder för personer som rekryterar ungdomar in i gängkriminalitet. Ytterligare en åtgärd i 

det brottsförebyggande arbetet är att ge polisen fler resurser i form av att tillsätta fler lokala 

poliser. Genom lokala poliser skapas möjligheten att vara närvarande och etablera starkare 

relationer mellan rättsväsendet och folket. Miljöpartiets förhoppning är att förtroendet för 

polisens arbete och rättsväsendet därigenom skulle öka (Miljöpartiet, 2020).  

 

Partiet vill sätta in mer resurser i form av ekonomiskt stöd till verksamheten kring avhoppare 

från kriminella gäng. En avhoppare är en stor vinst för alla och samhället ska kunna underlätta 

denna process. Det är av yttersta vikt att samhället inte tolererar våldet och hotet och genom 

förebyggande insatser går det att försvara demokratiska öppna värderingar. I regeringsställning 

har Miljöpartiet varit med och genomfört att fler poliser utbildas, ökade ekonomiska resurser 

till polisen och satsat resurser på skolan, vilket partiet skriver är den mest effektiva åtgärden i 

det brottsförebyggande arbetet på lång sikt (Miljöpartiet, 2020).  

6.5 Moderaterna (M) 

Moderaterna skriver på sin hemsida, “Vår politik A-Ö”, att gängkriminaliteten håller vissa 

områden i Sverige i ett järngrepp. Moderaterna anser att det krävs slagkraftiga åtgärder som 

exempelvis skärpta straff och ökade befogenheter för poliskåren för att minska 

gängkriminaliteten. De brottsförebyggande insatser som är centrala är att gängkriminella ledare 

får fängelsestraff. Genom att bedriva en långsiktig brottsförebyggande politik som riktar 

resurser mot skolor i socialt utsatta områden, och tidigt hjälpa ungdomar som är på väg att 

hamna inom den kriminella världen kan mycket förebyggas. Moderaterna skriver att 

kriminalvården ska ta över ansvaret för unga grovt kriminella från socialtjänsten eftersom 
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kriminalvården sitter på en större erfarenhet och kan därigenom använda fler och mer lämpliga 

åtgärder. En annan förebyggande åtgärd som Moderaterna presenterar är att ungdomar som 

befinner sig i kriminella gäng ska tvångsomhändertas enligt LVU (Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga) i större utsträckning. Partiet vill även införa ett nationellt 

exitprogram för att få gängkriminella personer att lämna kriminaliteten. Detta exitprogram bör 

ha god samverkan med andra viktiga myndigheter (Moderaterna, 2020). 

 

Moderaterna vill, för att stoppa den organiserade brottsligheten, satsa på fler poliser, 

polisyrkets lön, betala för polisutbildning, anställa mer administrativ personal inom polisen och 

investera resurser på före detta poliser som har lämnat kåren för att dessa ska komma tillbaka. 

Vidare presenterar partiet hårdare påföljder för personer inom kriminella gäng där ett förslag 

är att dubbla påföljden för personer som ingår i kriminella gäng. Moderaterna vill införa 

systematiska visitationszoner och vistelseförbud. Vistelseförbud innebär att efter att en person 

har suttit av sitt fängelsestraff förbjuds denne att husera inom ett bestämt område under en viss 

tidsperiod för att minska kontakten med kriminella gäng även efter sin fängelsetid. 

Moderaterna vill avskaffa straffrabatten och mängdrabatten för personer mellan 18–21 år. Satsa 

på fler övervakningskameror i framför att socialt utsatta områden vilket skulle underlätta 

polisens arbete mot gängen. Det sista åtgärderna i arbetet mot gängkriminalitet som partiet 

presenterar är att införa ett kronvittnessystem samt ett system som innefattar anonyma vittnen. 

Avslutningsvis skriver Moderaterna att det mest angelägna åtagande som Sverige står inför i 

skrivande stund är att få bukt med gängkriminaliteten och det vore på sin plats att ett nationellt 

säkerhetsråd bör samlas och diskutera saken i Regeringskansliet innan den eskalerar 

(Moderaterna, 2020). 

6.6 Socialdemokraterna (S) 

Socialdemokraterna skriver på sin hemsida “Vår Politik”, att brottsligheten i Sverige hotar de 

demokratiska grunder som samhället vilar på. Brottsligheten, brottens orsaker och våldet ska 

bekämpas med alla medel. Socialdemokraterna skriver att ett jämlikt samhälle bygger på 

trygghet och om det inte finns en framtidstro blir våldet och kriminella gäng en valmöjlighet. 

Därför behövs hela samhällets engagemang kring tidiga insatser för att förebygga brott. 

Socialdemokraterna skriver att det mest effektiva sättet att förebygga att ungdomar hamnar 

inom kriminalitet är att rikta insatser mot bra utbildning, sysselsättning på fritiden, arbete och 

möjligheten att skaffa egen bostad. Rättssamhället behövs och behöver stävja brottsligheten 

genom påföljder för att påvisa vad som är rätt och fel. Kännbara påföljder ska delas ut vid 
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brottsliga handlingar och den som döms till fängelsestraff ska erbjudas behandling. 

Ungdomskriminella måste erbjudas stöd för att lämna den brottsliga världen 

(Socialdemokraterna, 2020).  

 

Socialdemokraterna vill satsa resurser på polisen och anställa 10 000 poliser till år 2024. För 

att stoppa rekryteringen till de kriminella gängen krävs framgångsrika brottsförebyggande 

insatser i form av satsningar på skola, sociala insatsgrupper, bättre påföljder och slopad 

straffrabatt för personer mellan 18–21 år. Polisen ska arbeta effektivt och verka lokalt i 

bostadsområden för att motverka kriminella gäng och skapa trygghet genom att exempelvis 

utöka polisens kameraövervakning. Polisiära resurser måste finnas såväl i storstäder som på 

glesbygden. Som ett led i detta måste fler poliser utbildas och därför vill Socialdemokraterna 

öppna två nya polisutbildningar. Polisens arbetsvillkor måste få mer rimliga och förbättrade 

arbetsvillkor vilket ska ske i samråd med facket (Socialdemokraterna, 2020).  

 

I regeringsställning har Socialdemokraterna tillfört mer pengar och resurser till polisen i syfte 

att främja polisens brottsförebyggande arbetssätt och metoder samt riktade resurser till utsatta 

skolor. Socialdemokraterna har höjt straffen för bland annat grovt vapenbrott, narkotikabrott, 

våldsbrott och organiserad brottslighet. Slutligen har Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, 

Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Tullverket, Statens Institutionsstyrelse och SOS 

Alarm fått ökat anslag. Socialdemokraterna värnar om allas lika värde och rätt till frihet 

(Socialdemokraterna, 2020).  

6.7 Sverigedemokraterna (SD) 

Sverigedemokraterna skriver på sin hemsida “Vad Vi Vill” angående gängkriminaliteten i 

Sverige att de verkar för ett tryggt samhälle fritt från hat och våld. Sverigedemokraterna skriver 

att det inte finns tillräckligt med stöd från högre instanser inom polisväsendet och tilltron till 

rättsväsendet är svagt. Invånare i socialt utsatta områden lever i en vardag som styrs av 

kriminella gäng. Partiet menar att straffen för grova brott är för lindriga och ersättningen för 

de drabbade offren är för låg. Sverigedemokraterna föreslår att staten ska se till att brottsoffren 

ska få skadeståndsersättning och att personen som utförde brotten får skadeståndet. Ytterligare 

en åtgärd som Sverigedemokraterna vill införa mot grovt kriminella är obligatorisk utvisning 

om personen som har begått brottet är utlandsfödd (Sverigedemokraterna, 2020). 
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I ett förebyggande syfte vill Sverigedemokraterna locka fler personer till polisyrket genom att 

med olika styrmedel höja yrkets status genom exempelvis höjda löner, större möjligheter till 

att göra karriär inom poliskåren samt att se över rekryteringen inom högre tjänster inom yrket 

så att rätt utbildning och erfarenhet prioriteras. Sverigedemokraterna vill även se ökad 

nödvärnsrätt för poliser, tuffare påföljd när det handlar om hot mot tjänsteman och att 

samhällets övervakningskameror förenklar arbetet att klara upp och förebygga brott. Partiet 

menar att genom att polisyrket ses som mer attraktivt kommer antalet poliser att öka och verka 

för brottsbekämpning samtidigt som beredskapspolisen bör återkomma i kraft. Den sista 

åtgärden Sverigedemokraterna presenterar i sin handlingsplan är införa hårdare straff på såväl 

upprepade som grova brott, vapensmuggling och transnationell brottslighet 

(Sverigedemokraterna, 2020). 

 

6.8 Vänsterpartiet (V) 

Vänsterpartiet skriver på sin hemsida “Politik A-Ö” att den viktigaste förebyggande åtgärden 

för att försvaga våldet och kriminaliteten är ett rättvist samhälle. Ingen medborgare eller 

bostadsområde ska behöva bli orättvist behandlad på grund av en politik som saknar ekonomisk 

jämlikhet. Om det finns en framtidstro och framåtanda kommer färre brott att begås och de 

kriminella gängen kommer att få det svårare att värva ungdomar. Vänsterpartiet menar att det 

krävs långsiktighet i arbetet kring brottsförebyggande åtgärder och genom olika redskap 

kommer kriminaliteten att minska. Partiet förespråkar inte tuffare påföljder och längre straff 

utan menar att fokus måste riktas mot orsaken bakom de kriminella handlingarna och mot de 

brottsförebyggande åtgärderna. Insatser kring rätt kunskap, betydelsefull vård och 

behandlingar kommer på sikt att vara lösningen på kriminaliteten. Forskningen tyder på att 

tuffare och längre straff har liten påverkan i avskräckande syfte för att fortsätta begå kriminella 

handlingar skriver Vänsterpartiet (2020).  

 

Antalet poliser och deras insatser är en av flera avgörande faktorer i det brottsförebyggande 

arbetet men det krävs att polisens arbetsuppgifter prioriteras för att vara så effektiva som 

möjligt. Det är viktigt att polis, räddningstjänst och övrig form av samhällsservice finns på 

platser i hela landet när det kommer till det brottsförebyggande arbetet. Personal ska finnas i 

städerna, förorterna och glesbygden i den grad som krävs för att alla ska kunna känna trygghet 

och tillit till samhället. Vänsterpartiet framhåller att varierande påföljder måste vidtas när en 

brottsgärning har utförts. Däremot ser partiet inte fängelserna som ett förvaringsutrymme för 
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brottslingar utan att det krävs ändamålsenlig kriminalvård som fungerar på bästa möjliga sätt. 

Genom ett målinriktat arbete ska kriminalvården sträva efter att ge den som sitter i fängelse för 

sina kriminella handlingar möjligheter att bli en fri medborgare utan kriminalitet 

(Vänsterpartiet, 2020). 

 

Nedan följer en sammanfattande tabell av vilka förslag till åtgärder, utifrån BRÅs 

sammanställning, riksdagspartierna presenterar i respektive handlingsplaner: 

1. Polisiära insatser 

2. Samverkan 

3. Förebyggande sociala insatser 

4. Rättsliga påföljder 

5. Fler poliser         Tabell 1.1 

Förslag (C) (KD) (L) (MP) (M) (S) (SD) (V) 

1. JA JA NEJ JA JA JA JA JA 

2 JA JA JA NEJ JA NEJ NEJ NEJ 

3 JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ 

4 JA JA JA JA JA JA JA NEJ 

5 JA JA JA JA JA JA JA JA 
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7. Analys  

 

7.1 Polisiära insatser 

Angående polisiära insatser som innefattar liknande former av Hot spots-, Pulling Levers-, 

POP- och COP- metoderna anser samtliga riksdagspartier i handlingsplanerna förutom 

Liberalerna att detta är brottsförebyggande. Ett av de polisiära brottsförebyggande 

tillvägagångssätten som tas upp av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är exempelvis fler övervakningskameror i 

brottsutsatta områden. Detta stämmer väl överens med Hot-spot- metoden som går ut på att 

rikta polisiära insatser till specifika tider och platser där det ofta förekommer brottslighet. 

Varför inte Liberalerna tar upp övervakningskameror kan bero på den liberalistiska grundsynen 

av att individers personlighet ska främjas är människan i behov av tankefrihet, yttrandefrihet 

och handlingsfrihet (Larsson, 2014, 32–34). Ett övervakningssamhälle är inget liberalismen 

förespråkar.  

 

Samtliga riksdagspartier understryker att det krävs långsiktiga brottsförebyggande åtgärder för 

att minska kriminaliteten. Flera av de åtgärder som partierna tar upp som förebyggande åtgärder 

går att finna bland de arbetsmetoder som tas upp i resultatdelen. Att rikta polisiära insatser till 

specifika platser där småbrott begås är en form av Hot spot-metod som går ut på att styra 

polisiära insatser dit brottslighet är vanligt förekommande. Hot spot-metoden har varit 

lovordad bland flera forskare gällande att minska brotten. Genom att applicera arbetsmodeller 

som Hot Spots, Pulling Levers, POP och COP i en svensk kontext kan gängkriminaliteten och 

därigenom brottsligheten minska.  

 

Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet beskriver att invånarna i 

Sverige ska känna trygghet och ha tillit till polisen. Polisiära insatser på lokal nivå är viktiga 

och att polisen finns på platser i hela landet, såväl i städerna, förorterna som på glesbygden. 

Detta överensstämmer väl med COP-metoden som förespråkar vikten av polisens goda lokala 

förbindelser i socialt utsatta områden där det kan leda till ökat förtroende för polisen hos 

invånarna. Centerpartiet beskriver vikten av att polisen ständigt måste ha nära lokala 

samarbeten med föreningar, affärer och fastighetsägare för att brott ska kunna bekämpas och 

trygghet säkerställas. Miljöpartiet är inne på samma linje och värdesätter lokala poliser som 

skapar band mellan rättsväsendet och invånarna. Tanken bakom ett tryggt samhälle ligger i 
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linje med samtliga ideologier. Sett från ett socialistiskt perspektiv understryker Björklund 

(1971,168–169) att samhällets intuitioner, i studiens fall polisens och dess insatser, är ämnad 

att tillfredsställa alla invånarnas behov.  

 

7.2 Samverkan 

Centerpartiet skriver att brottsförebyggande åtgärder kan innebära att myndighetspersoner 

lättare ska kunna byta information mellan varandra. Kristdemokraterna och Liberalerna menar 

att det är av högsta prioritet att det gemensamma brottsförebyggande myndighetssamarbetet 

med skola, socialtjänst, polis och exempelvis Skatteverket fungerar väl. Dessa samarbeten 

styrks av BRÅs rapport från både NGC och Hot spots- metoden som understryker vikten av att 

samverkan mellan rättsväsende, sociala myndigheter och andra organisationer måste fungera 

väl för att det brottsförebyggande arbetet ska vara effektivt.  

 

Moderaterna talar om betydelsen av samverkan mellan myndigheter för personer som vill 

lämna gängkriminalitet, s.k. “exitprogram”. Detta stämmer väl överens med NGC:s 

Spergelmetod som bland annat fokuserar på hur man hjälper avhoppare i gängkriminalitet för 

att garantera dennes säkerhet. I denna process är det av största vikt att samverkan mellan 

rättsväsende och sociala myndigheter fungerar väl för att underlätta avhopparens 

familjesituation, behov, utbildning, arbete, missbruk etc. Genom rätt stöd erbjuds specifika 

åtgärdsplaner efter individens behov vilket skapar förutsättningar för att avhopparen får hjälp 

att förändra både dess beteende och identitet (Brottsförebyggande rådet, 2016 14, 84–85). 

 

Övriga riksdagspartier, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och 

Vänsterpartiet skriver inte något om samverkan mellan myndigheterna. Däremot framför 

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att stödet för att hjälpa avhoppare från 

kriminella gäng är viktig att arbeta med för att avhopparen ska kunna bli en fri medborgare.  

7.3 Förebyggande sociala insatser 

Centerpartiet vill låta kommunerna ta större ansvar över det brottsförebyggande arbetet genom 

ökat stöd till socialt utsatta områden. Kommunerna ska ges möjligheten till att bygga attraktiva 

miljöer som är trygghetsskapande i exempelvis lokala skolmiljöer, centrum och parker. Genom 

bra skolor och ett väl fungerande civilsamhälle, kan rätt förebyggande kunskaper om barn och 

unga som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet förebygga flertalet brott. Liberalerna är av 

samma mening och vill också införa att kommunerna får ett större ansvar gällande det 
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brottsförebyggande arbetet. Partiet framhåller att samhället inte har lyckats med 

brottsbekämpningen och lösningen till problemet är ett fungerande jobb-, skol- och 

integrationspolitik. Moderaterna skriver gällande förebyggande sociala insatser att resurser 

måste riktas till skolor i socialt utsatta områden, och tidigt hjälpa ungdomar som är på väg att 

hamna inom den kriminella världen med exempelvis exitprogram och LVU-

omhändertagningar i större utsträckning. Partiet vill även se hårdare påföljder för personer som 

rekryterar ungdomar till kriminella gäng. Det samhällsansvar som Centerpartiet, Liberalerna 

och Moderaterna refererar till går att anknyta till den utilistiska moralläran, vilket är en gren 

inom liberalismen, som handlar om största möjliga lycka för största möjliga antal (Reidar, 

2014, 31). Genom ett väl fungerande civilsamhälle med brottsförebyggande insatser i skola och 

socialtjänst kommer färre individer söka sig till kriminalitet vilket genererar ett tryggare 

samhälle. Det åtgärder C, L och M presenterar går att härleda till vad Ekbom, Engström och 

Göransson (2011, 103–205) förtydligade. Ett välfungerande samhälle utan kriminalitet skapas 

genom en strukturell nivå med där politiken ansvarar för en bland annat god arbetsmarknads-, 

social- och världspolitik. Den socioekonomiska bakgrunden spelar en avgörande roll i detta 

avseende.  

 

Kristdemokraterna skriver att det förebyggande arbetet behöver ses över inom såväl skola, 

familj och arbete för att hindra ungdomar att ta sig in i gängkriminalitet då det är där tidiga 

indikationer hos barn och unga kan upptäckas och stöd kan därefter sättas in. 

Kristdemokraterna är även för att kommunerna ska få större inflytande över det 

brottsförebyggande arbetet på lokal nivå. Sett ur ett konservativt perspektiv går förebyggande 

sociala insatser i linje med Björklunds (2071, 257) förklaring angående att den ensamma 

individen inte är förmögen att åstadkomma någonting. Om kollektivet, familjen och skolan, 

runt omkring hjälper individen med större mänskliga beslut är förhoppningen att mindre 

ungdomar hamnar i gängkriminalitet. 

 

Miljöpartiet skriver angående brottsförebyggande insatser att problemet är att 

marginaliseringen och utsattheten i samhället är för stor. Genom tidiga insatser i skolan kan 

flera ungdomar hindras från att hamna i gängkriminalitet. Miljöpartiet vill rikta åtgärder mot 

personer som rekryterar ungdomar till kriminella gäng. Rekryteringen förorsakar kostnader och 

lidande för den unga människan och samhället. Socialdemokraterna är inne på samma linje och 

skriver att ett jämlikt samhälle bygger på trygghet och om det inte finns en framtidstro blir 

våldet och kriminella gäng en valmöjlighet. Hela samhällets engagemang kring tidiga insatser 
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krävs för att förebygga brott. Bra utbildning, sysselsättning på fritiden och tillgång till arbete 

är de effektivaste förebyggande sociala insatser som Socialdemokraterna framhäver. Denna 

infallsvinkel går i linje med vad socialismen säger vikten av en jämlikhet och strävan efter att 

utjämna olikheter genom politiska medel, framförallt genom utbildning. Synen på människors 

sociala egenskaper är likt liberalismen en ständig tro på optimism. Genom förbättrade 

samhällsförhållanden förbättras även människorna som lever i samhället (Larsson, 2014, 85–

86). Larsson skriver att socialismen, vilket har sina rötter ur marxismen, förespråkar ett 

samhälle utan klasskillnader och ojämlikhet. Genom denna förhoppning kommer det framtida 

samhället innefatta individer med goda sociala egenskaper vilket på längre sikt leder till att krig 

och kriminalitet försvinner (2014, 59–60).  

 

Alla riksdagspartier beskriver att de långsiktiga insatserna för att förebygga att ungdomar 

hamnar i gängkriminalitet är primära. Partiernas ståndpunkter stämmer väl överens med BRÅs 

(2016, 72–76) rapport gällande förebyggande sociala insatser. Däribland nämns vikten av att 

bromsa rekryteringen av barn och ungdomar till kriminella gäng. Det behövs insatser som 

förebygger att ungdomar gör sig skyldiga till brott. Här nämns exempelvis generella insatser 

inom förskolan och skolan som är specifikt inriktade mot barn och ungdomar. BRÅ (2016) 

skriver att det finns forskning kring förebyggande sociala insatser som visar att det gör skillnad. 

Intressant nog är det bara Miljöpartiet som nämner att brottsförebyggande insatser måste 

grunda sig på forskning och tidigare erfarenheter.  

 

Vänsterpartiet beskriver inga specifika åtgärder om förebyggande sociala insatser men skriver 

att den viktigaste förebyggande åtgärden för att försvaga våldet och kriminaliteten är ett rättvist 

samhälle. Om det finns en framtidstro och framåtanda kommer färre brott att begås och de 

kriminella gängen kommer att få det svårare att värva ungdomar. Detta går att anknyta till såväl 

det marxistiska som det socialistiska synsättet på att eftersträva jämlikhet kommer att minska 

brottsligheten. Sverigedemokraterna skriver ingenting i sin handlingsplan angående 

förebyggande sociala insatser.  

 

Inget av riksdagspartierna specificerar BRÅs förslag till hembesöksprogram eller skolor som 

använder KBT-baserade handlingsplaner. Däremot går det tydligt att se liknande incitament i 

partiernas uttalanden. Exempelvis skriver Centerpartiet att ett välmående civilsamhälle som 

har rätt kunskaper att ingripa om det finns misstankar för att ett barn eller en familj far illa, 

förebygger flertalet brott.  
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7.4 Rättsliga påföljder 

Samtliga partier förutom Vänsterpartiet är för hårdare rättsliga påföljder för personer inom 

kriminella gäng. Centerpartiet och Liberalerna vill införa hårdare straff för grova vapenbrott. 

Kristdemokraterna vill införa hårdare straff för gängkriminella och de som samarbetar med 

dessa gäng samt behandling för att ta sig ur gängkriminaliteten. Miljöpartiet förespråkar 

hårdare påföljder för personer som rekryterar ungdomar till kriminella gäng. Moderaternas 

åsikter om rättsliga påföljder är att dubbla straffen för medlemmar av kriminella gäng och 

införa vistelseförbud. Socialdemokraterna skriver att rättssamhället behövs för att påvisa rätt 

och fel. Partiet framför att brottsliga handlingar ska vara kännbara. I regeringsställning har 

Socialdemokraterna höjt straffen för bland annat grovt vapenbrott, narkotikabrott, våldsbrott 

och organiserad brottslighet.  

 

Det har funnits en bred politisk samstämmighet angående dessa lagändringar. I 

Sverigedemokraternas handlingsplan lägger partiet stor vikt vid de rättsliga påföljderna. Partiet 

menar att straffen för grova brott är för milda och vill införa obligatorisk utvisning om personen 

som har begått grovt brott är utlandsfödd. Denna åtgärd går i linje med ett mer konservativt 

perspektiv i denna fråga. Parallellen är konservatismens syn på patriotism och normvärderingar 

i nationens politiska och kulturella historia om att värna om “det egna” överensstämmer väl 

med Sverigedemokraternas ståndpunkter i denna fråga (Larsson, 2014, 47–48). 

Sverigedemokraterna vill även se hårdare påföljder när det handlar om hot mot tjänsteman och 

hårdare straff på upprepade grova brott. Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och 

Socialdemokraterna vill att lagen om straffrabatt för ungdomar ska ses över. Ur ett konservativt 

perspektiv är lag och ordning nästintill synonymt. Individer som utför ett brott visar tecken på 

mänskliga insikter och begär. Genom avskräckande verktyg undviker människor att begå 

våldsamma handlingar. Detta kan endast regleras genom ett hårt rättssystem, med tuffa och 

länga fängelsestraff. Genom denna konservativa bevekelsegrund upprätthålls ordningen i 

samhället (Heywood, 2012,72). 

 

Det enda parti som inte förespråkar strängare rättsliga påföljder är Vänsterpartiet.  De vill rikta 

fokus måste mot orsaken bakom de kriminella handlingarna och mot de brottsförebyggande 

åtgärderna. Insatser kring rätt kunskap, betydelsefull vård och behandlingar kommer på sikt att 

vara lösningen på kriminaliteten. De skriver att forskningen tyder på att hårdare och längre 

straff har liten påverkan i avskräckande syfte för att fortsätta begå kriminella vilket stämmer 
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väl överens med BRÅs (2016) åtgärder. BRÅ hänvisar till Socialstyrelsen (2008, 86–90) som 

pekar på att rättsliga åtgärder som exempelvis fängelse inte haft positiva effekter när det 

kommer till återfallsförebyggande resultat bland ungdomar. De rättsliga åtgärderna verkar ge 

ett negativt utfall i form av stämpling och en negativ självbild. Effektiva insatser bland unga 

lagöverträdare är de med terapeutisk utgångspunkt. Detta kan anknytas till marxismens 

människosyn som grundar sig på att människan skapas av den nuvarande sociala miljön (2014, 

59). Om en person har varit i en kriminell omgivning kan vägen ur vara en rättvis chans till 

förbättring genom terapi.  Denna tes stärks av tidigare forskning av både Sarnecki (2010, 17) 

och Ekbom, Engström och Göransson (2011, 57–58) som menar att frihetsberövande påföljder 

av brott har en mer negativ än positiv effekt på den dömde. De menar att forskning visar att 

påföljden av att sitta på anstalt ofta leder till att den dömde inte tar sig ur de kriminella 

kretsarna, det kriminella beteendet snarare utvecklas.  

7.5 Fler poliser 

Samtliga partiers handlingsplaner gällande gängkriminalitet förespråkar ökade resurser till 

polisutbildningen och fler poliser ute i tjänst. Centerpartiet menar att fler poliser ute på fältet 

kommer att bidra till mindre dödsskjutningar mellan kriminella gäng. Kristdemokraterna menar 

att genom att tillsätta fler poliser kommer det att förebygga och bekämpa den rådande 

kriminaliteten. Liberalerna vill se fler poliser ute i fält samt införa fler trygghetsvakter för att 

förebygga kriminaliteten i hela landet. Miljöpartiet vill rikta insatser mot fler lokala poliser i 

utsatta områden för att skapa relationer med invånarna och därigenom förebygga 

kriminaliteten. Moderaterna vill i arbetet kring att förebygga kriminaliteten locka fler poliser 

till yrket genom höjda löner, införa en betald polisutbildning och satsa resurser på att locka f.d. 

poliser till att komma tillbaka till polisyrket. Socialdemokraterna vill satsa på bemanningen till 

polismyndigheten ytterligare anställda genom att öppna två nya polisutbildningar och göra 

polisutbildningen till en högskoleutbildning. Sverigedemokraterna vill se fler poliser ute i fält 

och menar att genom höjda styrmedel i form av exempelvis höjda löner och enklare 

karriärmöjligheter kan komma att locka fler personer till yrket. Vänsterpartiet skriver att antalet 

poliser spelar roll men poängterar att det avgörande i det brottsförebyggande arbetet mot 

kriminalitet är att polisens arbetsuppgifter är effektiva. Det BRÅ (2016, 40, 46) skriver att 

forskningen ger varierande svar kring sambandet mellan att anställa fler poliser och minskad 

kriminalitet. 
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8. Slutdiskussion  

 

BRÅ (2016) lyfter fram fem förslag till åtgärder mot gängkriminalitet i sin rapport. Den första 

är polisiära insatsers betydelse där beprövade metoder i form av Hot spots, Pulling levers, POP 

och COP kan användas i brottsförebyggande syfte. Hot spots verkar vara en effektiv metod mot 

gängkriminaliteten eftersom om det går att kartlägga specifika platser där gängkriminella 

befinner sig kan effektiva polisiära insatser sättas in i området i ett tidigt skede. Däremot 

medför metoden en risk att gängen söker sig vidare till andra platser. Genom att aktivt 

motarbeta platser där gängkriminella befinner sig är gängen dock tvungna att förflytta sig vilket 

skapar förvirring för den kriminella verksamheten. Därigenom försvårar polisen gängens 

fortlevnad. Pulling levers-metoden är en annan framgångsrik förebyggande åtgärd mot 

gängkriminaliteten. Metoden innebär att polisen koncentrerar sig på de gängkriminella ledarna, 

vilket resulterar i att gängen får problem inom organisationen. En konsekvens av detta kan vara 

att någon annan i verksamheten tar över ledarrollen, men förhoppningen är att osäkerhet skapas 

i gängens existens och hierarkier vilket kan leda till att gängens splittras. Samtliga partier, utom 

Liberalerna, nämner polisiära insatser i sina respektives handlingsplaner.  

 

Samverkan är den andra åtgärden som poängteras i BRÅs (2016) rapport. Metoderna POP, 

COP och Spergel berör samverkansåtgärder. Genom fungerande samverkan mellan 

myndigheter och grundliga analyser av åtgärder som berör individ-, gruppnivå och 

områdesnivå kan flera gängrelaterade brott förebyggas. Det är viktigt att myndighetsutövande 

beslut är väl förankrade bland berörande myndigheter för att rätt åtgärder ska implementeras i 

det brottsförebyggande arbetet mot gängkriminalitet. För att lösa problemenen med 

gängkriminalitet måste myndighetspersoner ta ansvar och agera utifrån samhällets och 

invånarnas bästa, allt ifrån polis, verksamma inom socialtjänst till skolpersonal. Hälften av 

riksdagens partier nämner samverkan i sina respektives handlingsplaner. Den tidigare 

Alliansregeringen 2006–2014 skriver alla om samverkan medans MP, S, SD och V inte 

utrycker sig i denna fråga.  

 

Den tredje åtgärden handlar om förebyggande sociala insatser vilket handlar om att förhindra 

rekrytering, besöksprogram och skolans roll. Samhället har ett ansvar att förbättra 

levnadsförhållandena i socialt utsatta områden. Därför behöver en fungerade social-, skol- och 

arbetsmarknadspolitik implementeras för att minska social exkludering och arbetslöshet som 
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är vanliga problemfaktorer i utsatta områden. Även familj och omgivning kring unga 

människor som är benägna att hamna inom gängkriminalitet har ett ansvar att göra vad de kan. 

Analysen tyder på att det finns en direkt koppling mellan människors ideologiska tankesätt och 

gängkriminalitet. Det är viktigt att vi tillsammans, på individ och samhällsnivå, hjälper till att 

förhindra rekrytering till de kriminella gängen. Samtliga partier förutom SD och V skriver 

något om förebyggande sociala insatser. 

 

Den fjärde åtgärden i BRÅs (2016) rapport understryker att fängelse leder till negativa åtgärder 

samtidigt som rättsliga åtgärder med terapeutisk utgångspunkt visat på effektiva effekter, 

framförallt bland unga förbrytare.  Samtliga partier förutom V är för tuffare rättsliga påföljder. 

V är det enda partiet som överensstämmer med BRÅs åtgärder.  

 

Den sista åtgärden handlar om utökandet av poliser i yttre tjänst. Det BRÅs (2016) rapport 

påvisar är att antalet poliser inte är avgörande för att minska gängkriminaliteten. Det är av 

yttersta vikt att poliserna får rätt förutsättningar och  att samverkan mellan myndigheter 

fungerar väl. Det leder till att insatserna blir effektiva mot gängkriminella. Polisen syfte är att 

skapa trygghet och det är viktigt att alla i samhället hjälper till för att underlätta polisens arbete. 

Tillsammans kan vi stoppa gängkriminaliteten och det hemska eftermäle det medför.  Analysen 

visar dock att samtliga partier vill utöka antalet poliser i hela landet för att minska 

kriminaliteten vilket går emot den tidigare forskningen.  
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