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Abstract
Construction of culprits within criminal policy programs: A critical discourse analysis.
The purpose of this study was to make visible discourses within criminal policy before the
elections of 2018 through analysis of the established political parties´ criminal policy programs.
Method qualitative content analysis was used to bring out categories, later analysed with
Fairclough´s critical discourse analysis. Constructions of culprits as “foreigner”, “in gang”,
“organized”, “young”, “male” and “non-ethical Swedish” emerged. Other groups were crime
victims identified as “children”, “juveniles”, “elders”, “females” and “entrepreneurs/business
owners”. The crimes observed were honor crimes, terrorism, crimes of violence (especially
domestic violence), sexual offences and internet-based crime. The constructions may create a
skewed interpretation of criminality and feelings of “us and them”. This may lead to “them”
labelled as the criminals and “us” as their potential victims. The discourses in the programs
therefore risk sustaining unequal power configurations in society.

Key words: constructions of culprits, criminal policy, critical discourse analysis, labelling theory,
critical criminology

Sammanfattning
Studiens syfte var att synliggöra diskurser inom kriminalpolitiken inför valet 2018 genom analys
av de etablerade partiernas kriminalpolitiska program. Metoden kvalitativ innehållsanalys
användes för att få fram kategorierna som sedan analyserades med Faircloughs kritiska
diskursanalys. Konstruktionerna av brottslingar som “utländska”, “i gäng”, “organiserade”,
“unga”, “män” och “icke-etniskt svenska” framkom i de kriminalpolitiska programmen. Andra
grupper som framträdde i texten var brottsoffer som beskrivs som “barn”, “unga”, “äldre”,
“kvinnor” och “företagare/näringsidkare”. De brott som uppmärksammades var hedersbrott,
terrorism, våldsbrott och specifikt mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation, sexualbrott samt
internetbaserad brottslighet. Konstruktionerna riskerar skapa snedvridna uppfattningar av
brottsligheten och en känsla av “vi och dem”. Det kan leda till att “dem” utmålas som brottslingar
och “vi” som deras potentiella brottsoffer. Diskurserna i programmen riskerar därmed att
vidmakthålla ojämna maktförhållanden i samhället.

Nyckelord: konstruktioner av brottslingar, kriminalpolitik, kritisk diskursanalys, stämplingsteori,
kritisk kriminolog
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1. Inledning
Det politiska systemet innehar makten i samhället och bär det yttersta ansvaret för de lagar och
beslut som påverkar statens invånare. Ur ett kriminologiskt perspektiv är det därför av intresse att
studera kriminalpolitikens budskap. Svensk kriminalpolitik har sedan 1960-talet gått från att
beskriva brottsligheten i form av trender till att beskriva den som ett statiskt tillstånd (Andersson
& Nilsson, 2013, s. 154). Ett resultat av detta är att brottsnivån anses vara hög oavsett vad
statistiken visar (ibid.). Utvecklingen har lett till att kriminalpolitiken styrs av den laglydiga
befolkningens “känsla av otrygghet och utsatthet” (Andersson & Nilsson, 2013, s. 156). Det gör
att kriminalpolitiken får sin legitimitet genom allmänhetens uppfattning om huruvida politiken
fungerar bra eller inte (ibid.). Problemet är att allmänheten inte är särskilt väl insatt i frågor som
rör brott och straff (jfr. Jerre & Tham, 2010, s. 9). Det leder till att den kriminalpolitik som förs
endast till viss del baseras på verkliga problem och fungerande lösningar (Andersson & Nilsson,
2013, s. 154, s. 159).
I valtider är partierna beroende av att locka väljare. Därför formuleras de kriminalpolitiska
budskapen utifrån de ämnen som man tror att allmänheten anser vara viktiga (jfr. Andersson &
Nilsson, 2013, s. 156). Jerre och Tham (2010, s. 9) menar i sin tur att allmänhetens kunskap om
grova brott och straff främst kommer från sekundära källor som journalister och politiker. Ur ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv är det genom språket och samspel med andra som vi förstår
den verklighet vi lever i (Allwood & Eriksson, s. 122). De kriminalpolitiska budskapen bidrar
därmed till att allmänheten får en begränsad bild av hur verkligheten ser ut. Det är därför av vikt
att synliggöra hur man väljer att beskriva dem som är föremål för kriminalpolitiken eftersom
beskrivningarna får konsekvenser.
Den här studien kommer att ha en socialkonstruktionistisk ansats och analysera politiska program
genom en kvalitativ innehållsanalys och Faircloughs kritiska diskursanalys.
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1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att synliggöra diskurser som finns inom kriminalpolitiken genom att
analysera de etablerade partiernas kriminalpolitiska program och partiprogram så som de såg ut
inför valet 2018. Uppsatsen ämnar svara på:
-

Hur konstrueras brottslingar i de etablerade partiernas kriminalpolitiska program?

-

Vilka andra grupper av människor och vilka brottstyper framträder i texterna?

-

Vad visar analysen av konstruktionerna i förhållande till maktrelationer och stigmatisering
av olika grupper?

1.2 Definition av begrepp och tydliggöranden
För att klargöra vad som åsyftas i användandet av ett antal ord följer här en definition av de centrala
begreppen. Ord som inte är centrala i uppsatsen men som kräver en definition kommer att beskrivas
när de används.
Kriminalpolitik är enligt Nationalencyklopedin (von Hofer & Tham, utan årtal):
“statliga åtgärder som rör brottsligheten, huvudsakligen genom strafflagstiftning, polis,
åklagarväsen, domstolar och kriminalvård …. I vidare mening kan till kriminalpolitiken
också räknas sådana åtgärder inom andra samhällsområden som väntas leda till minskad
brottslighet, t.ex. genom jämnare inkomstfördelning, minskad boendesegregation och
stärkt moralbildning genom familjens, grannskapets och skolans försorg.”
Kriminalpolitik används i uppsatsen för att referera till de kriminalpolitiska program som
analyseras i studien. Dessutom används ordet kriminalpolitik vid referenser till annan forskning
som använt begreppet1.
Brottsling (2009) är enligt Svensk ordbok en “person som (vanemässigt) begår brott”. I uppsatsen
används begreppet för att beskriva personer som begår brott oberoende av om de dömts eller inte.

1

Politik används vid ett fåtal tillfällen och syftar då till åtgärder inom det politiska systemet.
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Diskurs kan beskrivas som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av
världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7).
Kritisk diskursanalys är en metod för att analysera text i det sociala sammanhang i vilket texten är
skapad (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 74). I studien används Faircloughs (1995) kritiska
diskursanalys som förklaras i detalj i stycke 4.2. När ordet diskurs används i uppsatsen syftar det
till den bredare definitionen i stycket ovan.
Dessutom kommer uppsatsen att använda citattecken och kursivering var för sig och i kombination
beroende på sammanhang.
● Kursivering används för att förstärka ett ord eller begrepp och för att göra hänvisningar i
texten. Som exempel: principen att göra gott. Se vidare information i bilaga. Kursiveringen
används också för publikationer.
● Citattecken används för att göra indelningar i eller förstärka kategorier när dessa bör sticka
ut i texten för att öka läsbarheten.
● Kombinationen av citattecken och kursivering används för att förtydliga att texten är ett
citat.

1.3 Disposition
I kapitel 2 återfinns en genomgång av tidigare forskning. Kapitlet börjar med en beskrivning av de
sökningar som gjorts och vilka begränsningar som finns i materialet. Efter det följer tre stycken
som vardera behandlar kriminalpolitik ur ett historiskt perspektiv i 2.1, befolkningens uppfattning
om brott och straff i 2.2 samt språket och dess påverkan i 2.3. Kapitel 3 berör studiens teorier och
efter inledningen går kapitlet igenom studiens vetenskapsteoretiska perspektiv i 3.1 och kritisk
diskursanalys som teori i 3.1.1. Studiens kriminologiska teorier redogörs för inledningsvis i 3.2
och följs av en beskrivning av kritisk kriminologi i 3.2.1 samt stämplingsteori i 3.2.2. Teoriernas
koppling till studien och problematisering av teorier återfinns i 3.3. I kapitel 4 presenteras metod.
Inledningen börjar med en motivering till valda metoder följt av en beskrivning av kvalitativ
innehållsanalys i 4.1 och Faircloughs kritiska diskursanalys i 4.2. I 4.3 redogörs för studiens urval,
i 4.3.1 redovisas hur materialet eftersökts och i 4.3.2 materialets avgränsningar. 4.3.3 går igenom
vad bilagorna innehåller. Studiens tillvägagångssätt behandlas i 4.4. Validitet och reliabilitet
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diskuteras i 4.5 följt av diskussion om studenternas förförståelse i 4.5.1. Kapitlet avslutas med
studiens etiska överväganden i 4.6. Kapitel 5 beskriver resultat och analys. Efter en introduktion
av hur frågorna kommer att besvaras följer en genomgång av resultatet av innehållsanalysen i 5.1.
Analys med Faircloughs tredimensionella modell presenteras i 5.2. Analysen är indelad i tre
nivåer, en för varje dimension. I den första nivån ingår flera underkategorier som redogör för
konstruktionerna i materialet, andra grupper som framträder i texten, textens modalitet samt vad
texten inte tar upp. I kapitel 6 förs en avslutande diskussion och i 6.1 ges förslag på framtida
forskning. Referenserna återfinns i kapitel 7 och bilagor i kapitel 8.

2. Tidigare forskning
Sökningar i sökverktygen Discovery och Diva har genomförts, på svenska och engelska med orden
[kritisk diskursanalys/critical discourse analysis], [kriminalpolitik/judicial politics] respektive
[politik/politics]. Att artiklarna blivit peer reviewed och gick att finna i fulltext var krav för
sökningarna. Detta gav inga träffar. Sökningen fick fortsätta på kriminologiska institutionens
hemsida på Stockholms universitet där publikationer med relevans för uppsatsen av Henrik Tham,
Klara Hermansson, Anita Heber och Janne Flyghed lästes igenom. Med utgångspunkt från
artiklarna, Thams bok Kriminalpolitik (2018) och Robert Andersson och Roddy Nilssons bok
Svensk Kriminalpolitik (2013) har ytterligare artiklar och författare hittats. Genomgången av
tidigare forskning består nästan uteslutande av material som rör svenska förhållanden. Böcker av
David Garland och Carol Lee Bacchi är undantagen. Eftersom sökningen har formats av referenser
från ett fåtal forskare är genomgången långt ifrån fullständig. Dock har ett antal ämnen och
forskares namn återkommit vilket har gjort att de framstår som viktiga. Alla artiklar som eftersökts
har inte gått att få fram vilket begränsat den tidigare forskningens omfattning.

2.1 Kriminalpolitik ur ett historiskt perspektiv
Analyser av svensk kriminalpolitik från mitten av 1960-talet till 2017 visar på stora förändringar i
budskapen om brott och straff (Tham, 2018, s. 75). Det har dock inte varit en kontinuerlig
förändring i en riktning under perioden (ibid.) utan kriminalpolitiskt fokus har växlat beroende på
bland annat opinion2 och politisk ideologi (Andersson & Nilsson, 2013, s. 110; Tham, 2018, s.
2

Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, KRUM, som grundades 1966, jobbade till exempel i riktning
mot en mer human kriminalvård (Andersson & Nilsson, 2013, s. 110, s. 111), vilket ledde till en rad
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56—57). Tham (2018, s. 75) beskriver förändringen som en utveckling i riktning från något till
något annat. De förändringar som har störst påverkan på området för den här studien är att
kriminalpolitiken har gått från 1) att styras av experter till att styras av politiker, 2) att fokusera på
nationell brottslighet till internationell brottslighet, 3) att beskriva kriminella som ensamma
gärningspersoner till organiserade brottslingar och 4) en optimistisk till en alarmistisk syn på
möjligheten att lösa problemen med brott (Tham, 2018, s. 75)3. Utvecklingen har gjort att
kriminalpolitiken inte längre bygger på statistik om brottsnivåer och fungerande åtgärder utan getts
en känslomässig prägel (Andersson & Nilsson, 2013, s. 154, s. 159). Det politikerna försöker möta
genom denna utveckling är folkets åsikter i olika kriminalpolitiska frågor (Jerre & Tham, 2010, s.
6).
I takt med att experters utlåtanden fått mindre tyngd har en känslomässig framställning av brott
fått ta plats både inom politiken och media4 (Andersson & Nilsson, 2013, s. 183; Garland, 2001,
s. 121). Det har gjort att media, i den politiska debatten, fått ”ikläda sig rollen som den allmänhet
politiken säger sig vara riktad till” (Andersson & Nilsson, 2013, s. 159). Samtidigt menar Flyghed
(2007, s. 84) att medias mål inte bara är att sprida information utan också att öka sin spridning och
därmed sina intäkter. Det gör att media främst är intresserade av en viss sorts nyheter som drar
uppmärksamhet (jfr. Flyghed, 2007, s. 84). Detta sammantaget tenderar att leda till en onyanserad
bild av verkligheten (jfr. Flyghed, 2007 s. 84). Enligt Ester Pollack (2001, s. 81) ger media
“överdrivna och stereotypa skildringar” av grupper av “gott” och “ont” där den förra företräds av
polis och den senare av drogmissbrukare och bohemer. Framställningarna kopplas till bilden av
Sverige som under 1990-talet “utsatt för en hotfull förändring, orkestrerad av ligor, gäng, rasism,
huliganism, vandalism, droger och politiska misslyckanden” (Demker & Duus-Otterström, utan
årtal, s. 227).

kriminalpolitiska åtgärder som avskaffande av telefon- och brevcensur, minskad isolering och mildare straff
(Nestius, 2004, s. 36).
3
För en genomgång av samtliga punkter läs Tham (2018, s. 75—94).
4
Brottsoffer blir i ett sådant sammanhang viktiga för att uttrycka “offrets känslor och allmänhetens upprördhet inför
brott” (Garland, 2001, s. 9, citerat i Tham, 2018, s. 165).
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2.2 Befolkningens uppfattning om brott och straff
Allmänhetens kunskap om brott och straff refereras ofta till som det allmänna rättsmedvetandet
(Jerre & Tham, 2010, s. 6). Detta är något som i politiska sammanhang tar sig ut som en önskan
hos befolkningen om strängare straff. Forskning visar dock att begreppet är mer komplext än så.
Jerre och Tham (2010) har studerat begreppet. Allmänhetens rättsuppfattning i relation till
påföljdsbestämmelser och straff kan förstås genom en indelning av begreppet i det generella-, det
informerade- och det konkreta rättsmedvetandet där kunskapsnivån rörande specifika brott och
inblandade individer är avgörande för synen på vad som anses vara ett rimligt straff. Det generella
allmänna rättsmedvetandet kopplas till en önskan om strängare straff men detta kan ses som ett
avståndstagande från handlingen snarare än en faktisk önskan om straffskärpning, det kan också
handla om låg kunskap rörande faktiska straffnivåer (Jerre & Tham, 2010, s. 2, s. 3). Det
informerade allmänna rättsmedvetandet bygger på aningen mer förhandsinformation om brott och
visar att de svarande anser att straffen ska vara både fler och längre än vad de tror att svenska
domstolar dömer (Jerre & Tham, 2010, s. 51). I själva verket är dessa antaganden om straff lägre
än vad domare bedömer vara en korrekt straffnivå utifrån sina professioner (Jerre & Tham, 2010,
s. 52). Studien av det konkreta allmänna rättsmedvetandet innefattar ytterligare information om
brotten och även de inblandade (Jerre & Tham, 2010, 56). Resultat från denna delstudie tyder på
att mer information rörande brotten och de inblandade resulterar i än mindre benägenhet till stränga
straff jämfört med vad som anses vara praxis inom domstol (Jerre & Tham, 2010, s. 67).

2.3 Språket och dess påverkan
Språket påverkar enligt studiens vetenskapsteoretiska ansats vårt sätt att uppfatta världen (Allwood
& Eriksson, 2010, s. 122). Det sker genom att språket konstruerar föreställningar om vad olika
begrepp innebär (ibid.). Konstruktionerna för med sig outtalade överenskommelser som påverkar
förståelsen av olika fenomen (Allwood & Eriksson, 2010, s. 123). Bacchi (1999, s. 41) har studerat
hur problem inom politiken konstrueras. Bacchi menar att det är nödvändigt att undersöka hur
problemen beskrivits förr och nu och identifiera vad konstruktionerna grundar sig i och inte
“förutsätta att allt som behöver sägas är sagt” och att det vi ser är “oföränderliga sociala
situationer” (1999, s. 41, egen översättning). Konstruktionerna är diskurser och genom att koppla
vissa handlingar med värdeladdade ord, exempelvis abort med ordet omoraliskt, påverkas synen
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på handlingen (Bacchi, 1999, s. 49). Diskurser är något som alla är medskapare av och det gör att
även politiken påverkas av diskurser (jfr. Bacchi, 1999, s. 48).
Forskning tyder på att kriminalpolitiken har kommit att fokusera på några centrala begrepp som
trygghet, brottsoffer och säkerhet (Hermansson, 2018a; Heber, 2014; Flyghed, 2007). Begreppet
trygghet beskrivs av Hermansson (2018a, s. 196) som “en känsla och ett tillstånd som alla har
rätt att förvänta sig i Sverige”. Genom att koppla trygghet till ökad kontroll av “vissa platser,
grupper och individer” (Hermansson, 2018a, s. 195) skapas legitimitet för kriminalpolitiken och
föreslagna åtgärder (ibid.). Detsamma gäller för begreppet brottsoffer5 som enligt Heber (2014, s.
423) kan användas för att rättfärdiga politiska åtgärder. Enligt Tham, Rönneling och Rytterbro
(2011, s. 564) finns det en bred samstämmighet mellan de politiska partierna gällande skyddet av
brottsoffer vilket gäller även för brottsofferdiskursen i stort. Genom att sätta brottsoffer i relation
till gärningspersoner kan lagförslag om strängare straff motiveras (Heber, 2014, s. 423). Detta
leder till en uppdelning i “vi och dem” där brottsoffer beskrivs som de goda, vi, och
gärningspersoner som onda (Heber, 2014, s. 421), dem. Boréus lyfter i sin analys av så kallade
“sinnesslöa” i mellankrigstiden i Sverige att negativa beskrivningar av grupper som identifieras
som “andra” skapar en psykologisk distans till den beskrivna gruppen6 (Boréus, 2006, s. 442).
Konsekvenserna av diskurserna rörande den utpekade gruppen riskerar att bli diskriminerande.
Vidare visar Statens offentliga utredningar (2006:52) av makt, integration och strukturell
diskriminering7 att även den politiska retoriken till viss del gör en indelning i “vi och dem” (SOU
2006:52, s. 157, s. 160).
Trots att syftet med kriminalpolitiken är att upprätthålla lag och ordning har symbolpolitik kommit
att inneha en väsentlig betydelse inom den kriminalpolitiska arenan. Enligt Flyghed (2007, s. 84)
är det genom vissa uttalanden som politiken framstår som handlingskraftig. Denna typ av politik
är av vikt under valkampanjer och syftar till att skapa legitimitet för lagförslag och att locka väljare
(Hermansson, 2018b, s. 34). I en studie av partiers symbolpolitik inför valet 2014 visar
Hermansson (2018b, s. 34) att svensk symbolpolitik förs, sammankopplad, med begrepp som
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Brottsoffer som begrepp uppkom i Sverige först under 1970-talet (Tham, 2018, s. 113).
Uttrycken kan vara bokstavliga eller metaforiska och mer eller mindre tydliga (Boréus, 2006, s. 442).
7
I En studie av svenska valrörelser 1988-2002 (SOU, 2006:52).
6
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“allmänhetens trygghet” och “brottsoffret”. Denna bild förstärker å ena sidan synen på Sverige
som ett “humant och klokt land” (Hermansson, 2018b, s. 35) men den kan också legitimera
kontroll, strängare straff och lagskärpningar.

3. Teori
Då syftet med studien är att tydliggöra befintliga diskurser inom kriminalpolitiska program, genom
metoden kritisk diskursanalys, har det vetenskapsteoretiska perspektivet socialkonstruktionism
antagits. Kritisk diskursanalys kommer också att nämnas som en del av teorin i detta kapitel. För
att analysera eventuella kriminologiska konsekvenser av dessa diskurser kommer två
kriminologiska teorier att användas. De konstruktioner som förs fram i de politiska programmen
kommer att analyseras mot bakgrund av den kritiska kriminologin och stämplingsteorin som
presenteras i detta kapitel. Avslutningsvis presenteras teoriernas relevans för studien samt
problematisering av den teoretiska ramen.

3.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv
Studien tar sin utgångspunkt i det socialkonstruktionistiska perspektivet8. Detta innebär att
människors förståelse för fenomen är ett resultat av de kommunikationsprocesser som existerar i
och förmedlas via sociala interaktioner inom den samhälleliga kontext i vilken de lever (Allwood
& Eriksson, 2010, s. 122). I förlängningen riskerar detta att leda till att människor tillskriver olika
fenomen innebörder och ser dessa som självklara utan att reflektera kring hur denna uppfattning
påverkats av sociala konstruktioner och i förlängningen också påverkar åtgärder och ageranden
(Allwood & Eriksson, 2010, s. 123). Det är således genom språket och sociala praktiker som
människor tolkar och förstår sociala objekt och företeelser, deras omvärld (Ahrne & Svensson,
2015, s. 177; Bryman, 2011, s. 37).
Kritik som riktats mot socialkonstruktionismen rör kanske främst perspektivets ytterlighet, att allt
är socialt konstruerat (Allwood & Eriksson, 2010, s. 124). Kritiker menar att det finns fenomen
som inte kan förklaras som sociala konstruktioner och att fysiska ting är ting oberoende av
människors uppfattning av dem (Allwood & Erikson, 2010, s. 125). Anhängare av
8

Viss åtskillnad kan göras mellan det smalare begreppet konstruktivism och begreppet som här används:
konstruktionism. Det förra begreppet kan sägas främst vara individinriktat genom att fokusera på individers
kunskapskonstruktion snarare än socialt förankrade föreställningar såsom inom konstruktionismen (Allwood &
Eriksson, 2010, s. 128). Begreppet konstruktivism används allt mer sällan (Bryman, 2011, s. 37).
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socialkonstruktionismen bemöter kritiken med att det är de betydelser som tillskrivs dessa ting
som är socialt konstruerade och således av intresse för socialkonstruktionisterna, då de skapar
mening (ibid.). Diskussionen rör alltså två ytterligheter om världens beskaffenhet som styrd av
lagbundenhet eller styrd av sociala konstruktioner (jfr. Danermark, 2011, s. 59). Den här studien
medger existens av lagbundna fenomen men av intresse för studien är de sociala konstruktioner
som skapas eftersom de får konsekvenser.
3.1.1 Kritisk diskursanalys som teori
Som en del i det teoretiska ramverket kommer även kritisk diskursanalys att nämnas. Kritisk
diskursanalys utgår ifrån att det är genom ett samspel mellan sociala praktiker och diskursiva
praktiker som vi kan förstå vår omvärld (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 25). Diskursiva
praktiker, det vill säga användandet av diskurser, kan skapa förändring men likaså reproducera
befintliga uppfattningar om den sociala omvärlden, beroende på hur de används (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13, s. 25). En viktig del i den sociala praktiken är således diskursen
som har förmåga att utforma och forma om, men även återge processer och strukturer av social
karaktär (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 68). Vidare är maktförhållanden av särskilt
intresse då diskursiva praktiker tenderar att såväl reproducera som att skapa maktförhållanden
präglade av ojämlikhet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69).

3.2 Kriminologisk teori
För att analysera eventuella konsekvenser av framträdande konstruktioner av brottslingar i
kriminalpolitiska program kommer i detta stycke två kriminologiska teorier, relevanta för studien,
att presenteras. Ett av många teoretiska perspektiv inom kriminologin är perspektivet om olika
samhällsklassers varierande intressen, det vill säga konfliktperspektivet (Williams & McShane,
1998, s. 205). Vad som är gemensamt för teorier inom detta perspektiv är synen att samhället är
uppbyggt av de konflikter som finns mellan olika grupper, vilka konkurrerar om att tillgodose sina
intressen (ibid.). Målet är att uppnå makt (Akers, Sellers & Jennings, 2017, s. 208). De som innehar
makten är också de som utformar och upprätthåller lagen, vilken har till syfte att vidmakthålla den
egna gruppens position i samhället (Akers, Sellers & Jennings, 2017, s. 208, s. 209). Dessa teorier
kan sägas ha sina rötter i den tyska sociologin med grundare som Karl Marx (1818—1883) med
fokus på konflikten mellan arbetarklassen och de borgerliga och Max Weber (1864—1929) med
fokus på sociala konflikter (Sarnecki, 2015, s. 215). Gemensamt för dessa är ett kritiskt
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förhållningssätt gentemot det etablerade samhället (ibid.). Kritiken gentemot det etablerade
samhället delas också av de två kriminologiska teorierna som nedan presenteras.
3.2.1 Kritisk kriminologi
Den kritiska kriminologin är inte en enhetlig teori utan snarare ett perspektiv inom vilket det ryms
flera olika inriktningar (Sarnecki, 2015, s. 221), däribland feministisk kriminologi, anarkistisk
kriminologi och vänsterrealism med flera (Akers, Sellers & Jennings, 2017, s. 249). Generellt kan
sägas att teorier inom perspektivet är kritiskt inställda till samhällsetablissemanget (ibid.). Vidare
är många också kritiska till den kriminologi som har en positivistisk inriktning och tar istället
utgångspunkt i den sociologiska teoribildningen (Hogg & Carrington, 2002, s. 2). Trots sina
olikheter förenas de olika teorierna genom en gemensam kritisk syn på samhället och den
kriminologi som där är etablerad. Young, (2002, s. 254—255) skriver i sin artikel Critical
criminology in the twenty-first century: critique, irony and the always unfinished att denna
gemensamma syn bygger på några utgångspunkter som, förutom att ena de olika kritiska
inriktningarna, även är samhällskritiska.
● “Self-fulfilment”- Föreställningar om brott, baserade på stereotyper och felaktigheter, kan
fungera självuppfyllande.
● “Seriousness”- Brott är inte ett fenomen bland arbetarklassen utan förekommer i hela
samhället, av såväl fattiga som rika. Konsekvenserna av de sistnämndas brott kan ha större
negativa konsekvenser.
● “Ontology”- Vad som anses brottsligt, och inte brottsligt, är baserat på konstruktioner och
således inte verkliga sakförhållanden. Detta innebär att samma agerande kan uppfattas på
olika sätt beroende på inom vilken kontext agerandet uppträtt. Det som anses legitimt i en
kontext kan anses kriminellt i en annan.
● “Decentring”- Rättssystemets uppgift är att agera som en del i ett system för social kontroll,
beroende av civilsamhällets informella normer.
● “Selectivity”- Strafflagen är ojämlik och selektiv i praktiken trots att den uttrycks som
jämlik.
● “Counter-productivity”-

Fängelser

och

övriga

rättssystemets

funktioner

kontraproduktiva då de genererar fortsatt brottslighet snarare än verkar brottspreventivt.
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● “Socialisation”- “Grundläggande värderingar och hållningar, såsom tävlingslystnad,
habegär, individualism och hedonism, är nära relaterade till brottsbenägenhet, så en
socialt välanpassad individ är mer benägen att bryta mot lagen än en individ som är sämre
anpassad” (Young, 2002, s. 254—255, svenskt citat lånat från Sarnecki, 2015, s. 220).
● “Contradiction”- “De ideal som håller ihop samhället är desamma som skapar den
frustration hos människor som leder till att samhället bryter samman.” (Young, 2002, s.
255, svenskt citat lånat från Sarnecki, 2015, s. 220).
● “Function”- Det är avvikaren/brottslingen - den andra som frambringar de stereotyper som
håller samhället oförändrat och förstör således inte samhällets enhetliga system.
● “Secondary harm”- De sekundära skador som orsakas av interventioner avsedda att stävja
sociala problem anses vara större än de primära skador dessa problem orsakat från början.
Ett exempel är försöken att kontrollera användningen av narkotika.
3.2.2 Stämplingsteori
Stämplingsteori är en teori som syftar till att förklara brottslighetens orsaker och effekter utifrån
de krav det etablerade samhället ställer på den enskilde individen (Akers, Seller & Jennings, 2017,
s. 143). Bland stämplingsteoretikerna kan Lemert (1912–1996) och Becker (1928—) nämnas.
Lemert var den som myntade begreppet sekundärt avvikande med vilket han avsåg att förklara en
individs avvikande beteende som en följd av stämpling och samhällelig reaktion (Lemert, 1998, s.
200). Men det var flera år senare, genom Becker, som teorin fick uppmärksamhet i början på 1960talet (Akers, Sellers & Jennings, 2017, s. 146). Becker (1998) ansåg att det ojämlika samhället
innebar att individer tilldelas olika status och, som ett resultat av detta, tillskrivs olika egenskaper
av det omgivande samhället vilket kan resultera i begränsade livsmöjligheter (jfr. Becker, 1998, s.
192–193). Huruvida någon stämplas som en avvikare, menar Becker, avgörs främst av de villkor
som den politiska makten ställer upp (Becker, 1998, s. 195). Hur principerna för stämpling ser ut
kan variera beroende av samhällelig kontext och således råder ingen konsensus (Becker, 1998, s.
192).
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Williams och McShane (1998, s. 181) skriver att avvikande beteende definieras av samhället. Det
är således samhällets reaktioner på avvikande handlingar som står i fokus och inte hur de
avvikande handlingarna först uppstod (Williams & McShane, 1998, s. 181). Anhängare av teorin
menar att utpekandet av en individ kan leda till en självuppfyllande profetia där den utpekade
individen anammar den roll och de avvikande handlingar som utpekarna givit densamma (Akers,
Sellers & Jennings, 2017, s. 144). Det är således inte handlingen i sig som är avgörande för
huruvida individen kommer anamma den nya synen på sig själv utan det handlar om andra
människors reaktioner gentemot individen som en avvikare eller en brottsling (Akers, Sellers &
Jennings, 2017, s. 143, s. 144). Detta kan vara fallet oberoende av om någon form av avvikande
handling har skett; det vill säga att en individ uppfattas som en avvikare oberoende av ett avvikande
beteende (Akers, Sellers & Jennings, 2017, s. S. 143). Avgörande för uppfattningen är därför inte
om avvikande beteende eller brott förekommit eller inte. Omgivningens uppfattning är snarare
kopplad till individens grupptillhörighet (Akers, Sellers & Jennings, 2017, s. 144). Teorin har mött
negativa reaktioner från rättssystemet som enligt teorin framhålls som brottsproducerande snarare
än brottsreducerande (Sarnecki, 2015, s. 204).

3.3 Teoriernas koppling till studien
Då studien syftar till att “synliggöra diskurser som finns inom kriminalpolitiken” ges språket en
central

roll

och

därmed

antas

en

socialkonstruktionistisk

utgångspunkt.

Det

socialkonstruktionistiska perspektivet utgår ifrån att det är genom språket som människor kan
förstå sin omvärld (Allwood & Eriksson, 2010, s. 122). Diskurserna kan således ha en inverkan på
människors uppfattning om vilka som tenderar att vara brottslingar, och inte (jfr. Allwood &
Eriksson, 2010, s. 123). Detta kan i sin tur påverka hur människor agerar gentemot varandra och
riskera att skapa ojämlika maktrelationer. Kritisk diskursanalys som teori syftar därför till att
undersöka både hur diskursiva praktiker “konstruerar världsbilder, sociala objekt, sociala
relationer, inklusive maktrelationer” och vilken roll dessa konstruktioner “spelar i främjandet av
bestämda sociala gruppers intressen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69). Här kommer
de kriminologiska teorierna in. Den kritiska kriminologin antar ett kritiskt förhållningssätt mot det
etablerade samhället, inklusive den rådande kriminologin (Akers, Sellers & Jennings, 2017, s. 249;
Hogg & Carrington, 2002, s. 2). De gemensamma dragen (jfr. Young, 2002, 254—255), för denna
annars brokiga skara teorier, kommer att ligga till grund för att analysera tänkbara konsekvenser
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av diskurserna i programmen i förhållande till olika grupper och maktrelationer. Stämplingsteorin
är relevant för studien därför att utpekande av vissa grupper och individer som brottslingar kan
leda till stigmatisering och negativa konsekvenser (jfr. Becker, 1998, s. 192—193).

Vad som skulle kunna vara problematiskt med studiens teoretiska ramverk är dess ensidiga fokus
på maktförhållanden. Kritisk kriminologi riktar kritik mot det etablerade samhället och den
kriminologi som där är rådande. Perspektivet tar sin utgångspunkt i konfliktteori som bygger på
olika samhällsklassers varierande intressen (Williams & McShane, 1998, s. 205) där målet för
respektive klass är att uppnå makt (Akers, Sellers & Jennings, 2017, s. 208). Faircloughs kritiska
diskursanalys är också inriktad på makt och huruvida diskurserna reproducerar eller förändrar
rådande maktstrukturer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69). Stämplingsteorin som ingår i
det teoretiska ramverket är precis som den kritiska kriminologin kritisk mot rådande
samhällsstruktur. Studiens teorier framstod, tidigt i bearbetning av materialet, som lämpliga då de
förväntades kunna kopplas samman med det som uppmärksammades i de kriminalpolitiska
programmen. Mer om tillvägagångssätt i 4.4. Valet av teorier ledde dock till att vissa delar av
materialet fick större fokus än andra under resterande del av analysarbetet. Det är således inte
omöjligt att valet av andra teorier lett till annat fokus och andra resultat. Teorierna bedöms trots
det vara adekvata då de valdes efter vad som framkom vid genomläsning, vilket nämndes ovan.
Dessutom genomförs studien med Faircloughs kritiska diskursanalys som syftar till att belysa
ojämna maktförhållanden. Mer om modellen i 4.2.

4. Metod
Studien genomförs med en kombination av metoderna kvalitativ innehållsanalys och kritisk
diskursanalys (Schreier, 2012, s. 49). De två metoderna är i många avseenden olika men kan
kombineras genom att den kvalitativa innehållsanalysen används som metod för att få fram
diskurser (ibid.). Kvalitativ innehållsanalys lämpar sig väl för material som är stort och måste
bearbetas och reduceras innan analysen kan påbörjas (Schreier, 2012, s. 3) och där budskapet inte
är tydligt utan måste tolkas (Schreier, 2012, s. 2). De olika programmen som är underlag för
analysen skiljer sig åt vad gäller uppbyggnad och andelen innehåll som är relevant för studien.
Utgångspunkten för studien blir induktiv eftersom den utgår ifrån materialets innehåll (Schreier,
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2012, s. 87; Ahrne & Svensson, 2015, s. 218), även om delar också har inslag av deduktion9.
Genom att använda kvalitativ innehållsanalys kan materialet struktureras i huvudteman vilket
tydliggör partiernas programinnehåll (Schreier, 2012, s. 3). Samtidigt reduceras irrelevant material
bort vilket underlättar vidare analys och tolkning. Fördelen med den här metoden är att den tvingar
kodarna att läsa igenom hela materialet och koda varje del av det i respektive tema (Schreier, 2012,
s. 5). Det gör att genomgången blir systematisk och varje del av materialet bedöms utifrån
användbarhet för studien (ibid.). Metodens flexibilitet är dessutom en fördel för den första delen i
den här studien (Schreier, 2012, s. 7). Flexibiliteten kan dock bli problematisk eftersom teman
väljs av dem som genomför studien och det finns en risk att analysen i hög grad påverkas av deras
förförståelse och fokus (jfr. Schreier, 2012, s. 2). En annan kodning hade således kunnat få fram
andra teman för analys (jfr. Ahrne & Svensson, 2015, s. 228—229). Fördelen med att vara två
kodare är dock att det finns en form av kontroll av de teman som identifieras. Likheter i valda
teman mellan kodarna kan tyda på att också någon annan skulle kunna se dem som relevanta.
Faircloughs kritiska diskursanalys används för att belysa ojämna maktförhållanden i samhället och
därigenom bidra till “mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället
som helhet” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69). Metoden används för att analysera text i
dess sociala kontext och modellen lämpar sig för undersökningar i “kommunikation och samhället”
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 74). Textanalysen förhåller sig dessutom både till det som
uttryckligen finns i texten och det som inte finns i texten (Fairclough, 2003, s. 17; Fairclough,
1995, s. 5). Denna inställning till texten är anledningen till att metoden valts för den här studien.
Den kritiska diskursanalysen är inte objektiv utan förhåller sig till maktförhållanden (Fairclough,
1995, s. 132—133) vilket gör att metoden passar väl för analys av de konsekvenser som
diskurserna skapar. Faircloughs modell utgår ifrån att det finns en diskursordning vilket innebär
att flera diskurser existerar inom samma område (Fairclough, 1995, s. 10) . För den här studien är
det en stor fördel eftersom det är troligt att det existerar olika diskurser inom kriminalpolitiken
beroende på ideologi och partitillhörighet. Diskursanalysen påverkas, precis som den kvalitativa
innehållsanalysen, av förförståelsen hos dem som genomför studien på det sätt som sker för
9

Det induktiva förhållningssättet innebär att analys av material ligger till grund för de slutsatser som dras (Bryman,
2011, s. 28). Deduktivt förhållningssätt innebär däremot att insamling och analys av material styrs av teori (Bryman,
2011, s. 25). Dessa förhållningssätt bör ses som tendenser snarare än tydligt separerade inriktningar (Bryman, 2011,
s. 29). En växelverkan mellan dessa två inriktningar kallas abduktion (Ahrne & Svensson, 2015, s. 219).
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samtliga kvalitativa studier (jfr. Thomsson, 2011, s. 46; Ahrne & Svensson, 2015, s. 228). Genom
att tydliggöra de egna utgångspunkterna finns möjlighet för läsaren att förhålla sig till analys och
resultat utifrån de skrivandes förförståelse (Sandberg & Faugert, 2018, s. 153). Förförståelsen
diskuteras vidare i 4.5.1.

4.1 Kvalitativ innehållsanalys
Kvalitativ innehållsanalys är en systematisk och flexibel metod som reducerar data (Schreier,
2012, s. 5). Den systematiska delen innebär att allt material läses igenom och kategoriseras utifrån
en kodningsram (ibid.). Det gör att risken minskar för att material som är relevant för analysen inte
uppmärksammas. Kvalitativ innehållsanalys är flexibel genom att kodningsramen som används i
modellen formas efter den studie som den används för (Schreier, 2012, s. 7). Kodningsramen kan
dessutom skapas utifrån antingen ett deduktivt eller induktivt förhållningssätt eller en kombination
av de båda (Schreier, 2012, s. 87, s. 89). Den reducerande delen av metoden innebär att delar som
inte är relevanta för analysen faller bort efter att kodningen genomförts (Schreier, 2012, s. 7—8).
Kodningen fångar upp det i texten som studien fokuserar på och resten reduceras bort.

4.2 Faircloughs kritiska diskursanalys
Faircloughs kritiska diskursanalys är en modell som analyserar text i tre dimensioner (Fairclough,
1995, s. 133). Fairclough sätter därmed texten i det sociala sammanhang i vilket texten är skapad
(Fairclough, 1995, s. 87—88). Varje dimension, vilka också kan kallas analysnivåer, har ett antal
begrepp som hör till respektive dimension. I följande stycken presenteras varje nivå med de
begrepp som kommer att vara kopplade till den här uppsatsens analysdel10. Modellen kan
illustreras av tre i varandra liggande rutor (Fairclough, 1995, s. 98). Se figur 1.

10

För samtliga begrepp inom Faircloughs modell, se Fairclough (1992).
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Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Fairclough, 1992, s. 73, bilden
lånad från Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 74).
4.2.1 Text
I den första nivån, den innersta rutan, analyseras text (Fairclough, 1995, s. 23). Analysen handlar
om vem som sätter dagordningen för vad som kan sägas om det som texten rör (Fairclough, 2003,
s. 12, s. 40, s. 164; Fairclough, 1992, s. 234). I den här studien är det de politiska partierna som
sätter agendan för de kriminalpolitiska budskapen, vilka ämnen som lyfts fram och hur de beskrivs.
Den här nivån undersöker alltså förhållandet mellan producenten av texten och dem som texten
handlar om vilka i analysen är brottslingar. Deras respektive identiteter konstrueras genom ordval,
metaforer och grammatik (Fairclough, 1995, s. 2). För textanalyser11 är ord som transitivitet och
modalitet aktuella. Genom att analysera transitiviteten (Fairclough, 1995, s. 147) undersöks hur
händelser binds samman genom olika användning av subjekt och objekt. Ansvaret för en händelse
kan skifta beroende på meningsbyggnad vilket kan göra att en händelse beskrivs som mer eller
mindre ofrånkomlig beroende på vilka ord som används. Modalitet betyder “sätt” (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87) och rör hur starkt talaren håller med om ett påstående
(Fairclough, 2003, s. 17, s. 164). De olika sätten att uttrycka sig på för fram olika grad av säkerhet

11

Modellen kan analysera olika former av lingvistik (Fairclough, 1995, s. 4).
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i uttalandet. Modalitet hänger ihop med avsändarens motiv och budskap och olika diskurser kan
använda sig av olika modalitet (jfr. Fairclough, 2003, s. 165). Det innebär i studiens analys att
olika modalitet kan användas av olika partier beroende på det budskap som respektive parti vill få
fram, vilket styrs av bland annat ideologi. Faircloughs (2003, s. 17) modell intresserar sig både för
det som uttryckligen finns i texten och det som inte finns i texten eller det som är underförstått12.
Studien kommer inte fokusera på enskilda partiers budskap utan de gemensamma budskap som
framkommer. Det finns dock en möjlighet att det i analysen framkommer flera diskurser som rör
kriminalpolitiken. De olika tänkbara diskurserna kallas diskursordning (Fairclough, 1995, s. 97).
4.2.2 Diskursiv praktik
Nästa ruta analyserar diskursiv praktik. I den här nivån är begreppen diskurs och intertextualitet
aktuella. Diskurs är “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen &
Phillips, 2000, s. 7). Analysen handlar om hur texten är producerad, vem som är producent
respektive konsument och om producenten använt sig av existerande diskurser (jfr. Fairclough,
1995, s. 91; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 77). Intertextualitet (Fairclough, 2003, s. 17,
s. 39) innebär att analysera om texten är del i en kedja av liknande texter, så kallad intertextuell
kedja (Fairclough, 1992, s. 232), eller om texten helt eller delvis bygger på tidigare texter. En
annan betydelse av intertextualitet är det faktum att all kommunikation “bygger på tidigare
händelser; man börjar aldrig om från början” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 77). Det
innebär att texten utgår ifrån vissa antaganden och förutsättningar som inte är uttalade (Fairclough,
2003, s. 17, s. 40; Fairclough, 1995, s. 6; Fairclough, 1992, s. 234). Det är i den diskursiva
praktiken som text och social praktik möts och det är i mötet som diskursen både formas och
omformas av social praktik (Fairclough, 1995, s. 133; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 75).
Förenklat uttryckt så är det när språket används som det kan förändras och det förändras av det
sociala sammanhanget.
4.2.3 Social praktik
I den tredje rutan analyseras social praktik (Fairclough, 2003, s. 25) vilket innebär att de två
innersta nivåerna sätts i ett sammanhang utifrån två aspekter. Den första är genom att de diskurser
som existerar inom diskursordningen ska belysas och det andra att de sociala och kulturella

12

Att förlita sig på det som är underförstått är ett sätt att agera intertextuellt (Fairclough, 2003, s. 17, s. 40).
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förbindelser som inte styrs av diskurser ska utredas (jfr. Fairclough, 1995, s. 97). I det första fallet
innebär det att undersöka om diskurserna följer diskursordningen och därmed upprätthåller
rådande normer eller om diskursordningen används på ett nytt sätt och därmed skapar social
förändring (Fairclough, 1995, s. 134)13. I det andra fallet undersöks “sociala och kulturella
relationer och strukturer som skapar ramen för den diskursiva praktiken” (Fairclough 1992, s.
237, svenskt citat lånat från Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 90) vilket innebär att bland
annat analysera de institutionella förhållanden som texten och diskursordningen är del av (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 90). Den här studien ska således slå fast hur det samhälle ser ut som
programmen skapats inom (jfr. Fairclough, 1992, s. 237). Det är i den sista nivån som Faircloughs
kritiska diskursanalys kan belysa konsekvenserna av maktförhållandena och ifrågasätta dessa
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 90). Faircloughs diskursanalys kan inte användas för att
analysera den här yttersta nivån utan andra teorier måste kopplas till analysen (ibid.). I uppsatsen
används teorierna kritisk kriminologi och stämplingsteori. Genom att undersöka de
maktförhållanden som skapas i de politiska programmen, och konsekvenserna av dessa, blir
analysen kritisk och politisk vilket är målet för kritisk diskursanalys (jfr. Winther Jørgensen &
Phillips, 2000, s. 90).

4.3 Urval
Studien analyserar material från de partier som röstades in i riksdagen vid valen 2018 (Sveriges
Riksdag, utan årtal). Partierna är Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna,
Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Urvalet baseras på
att inröstade partier har rikstäckande budskap och att de gemensamt fått flest röster vilket tyder på
att deras budskap fått genomslag bland majoriteten av väljare. Valet att analysera kriminal- och
partiprogram, och inte debattinlägg, valtal och tv-debatter, beror på att programmen är väl
avgränsade vilket passar tidsramen för en kandidatuppsats. Programmen ger trots avgränsningen
ett tydligt budskap i skriftform rörande vad respektive parti valt att fokusera på kriminalpolitiskt.
Dessutom är det troligt att väljare som vill läsa in sig på kriminalpolitik, för specifika partier, söker
information på ett sätt som liknar sökningarna för den här uppsatsen.

13

Att använda diskurserna på nya sätt innebär interdiskursivitet (Fairclough, 1995, s. 134). I teorin finns det
oändliga möjligheter för människor att använda diskurserna på nya sätt men möjligheten styrs av social hierarki
(Fairclough, 1995, s. 134).
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4.3.1 Material
För att få fram material söktes på partiernas respektive hemsida på “Kriminalpolitiskt program”.
Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna hade specifika kriminalpolitiska
program. För de partier där sökningen inte gav någon träff genomfördes sökningen
“Partiprogram”. Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet hade partiprogram som gick att nå
med sökningen. Dessa partier mejlades en förfrågan om kriminalpolitiskt program på de
mejladresser som finns på partiernas hemsidor. Vänsterpartiet och Liberalerna meddelade att de
inte har ett kriminalpolitiskt program och Miljöpartiet besvarade aldrig frågan om kriminalpolitiskt
program vilket gör att om det trots allt finns ett sådant program så exkluderas det från analysen.
För Kristdemokraterna och Centerpartiet gav sökningarna varken träff på kriminalpolitiskt
partiprogram eller partiprogram och därför gjordes förfrågan om programmen över mejl till
respektive parti. Kristdemokraterna skickade ett principprogram antaget 2015 och Centerpartiet
skickade ett stämmoprogram från 2017. Båda dessa hanteras som partiprogram.
4.3.2 Avgränsningar
Materialet som inkluderas i studien är, vilket framgick i stycket ovan, kriminalpolitiska program,
partipolitiska program, stämmoprogram och principprogram. Information som hittats på partiernas
respektive hemsidor som rör aktuella riksdagsmotioner eller sådant som partierna har beslutat om
exkluderas från materialet eftersom arbetet inte nödvändigtvis påverkat den kriminalpolitiska
diskursen. Studien är inte en genomgång av vad partierna har åstadkommit och därför är materialet
inte intressant för analys. Ett partis möjlighet att få igenom beslut hör sannolikt inte heller ihop
med möjligheten att påverka den kriminalpolitiska diskursen.
4.3.3 Bilagornas innehåll
Bilagorna innehåller kodningsramar för de respektive kategoriseringar av materialet som redovisas
i stycke 4.4 tillvägagångssätt. Dessutom återfinns där de delar ur de partipolitiska programmen
som kodats som “kriminalpolitik”, Centerpartiet i bilaga 6; Vänsterpartiet i bilaga 7;
Kristdemokraterna i bilaga 8; Liberalerna i bilaga 9 och Miljöpartiet i bilaga 10. Det gör att
läsaren, genom att titta på bilaga 6—10 och följa länkarna till de kriminalpolitiska programmen
för Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna, kan få en helhetsbild av det
material som ligger till grund för studien. I resultat- och analysdelen redovisas en rad citat som
plockats ur materialet. För att läsaren enkelt ska kunna se citaten i sitt sammanhang, återfinns de
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sidor som citaten är tagna från, för Socialdemokraterna i bilaga 3; Moderaterna i bilaga 4 och
Sverigedemokraterna i bilaga 5. För övriga partier finns som nämndes ovan allt material som
använts i analysen med i bilagorna. Dessutom har två sidor som inte fanns med i materialet från
början lagts till i bilagorna för Liberalerna respektive Miljöpartiet. När de sidorna används finns
informationen om det i fotnot.

4.4 Tillvägagångssätt
Materialet består av olika sorters politiska program vilket påverkade den initiala sorteringen.
Dessutom skrivs uppsatsen av två studenter vilket också påverkar arbetsgången vid kodningen.
Första steget i arbetet med materialet var för de två kodarna att läsa igenom partiprogrammen var
för sig och utifrån momentet segmentering från den kvalitativa innehållsanalysen (Schreier, 2012,
s. 195) dela in materialet i “kriminalpolitik” och “icke-kriminalpolitik” enligt kodningsram 1, se
bilaga 1. Detta för att sortera ut det material som var relevant för uppsatsen. Kodningarna
jämfördes med varandra för att kontrollera att de överensstämde och sedan togs allt som inte
kategoriserats som “kriminalpolitik” bort (Schreier, 2012, s. 80). I det här skedet var kodarna
överens om vad som skulle definieras som “kriminalpolitik” respektive “icke-kriminalpolitik”. De
sidor som kategoriserats som kriminalpolitik finns för Centerpartiet i bilaga 6; Vänsterpartiet i
bilaga 7; Kristdemokraterna i bilaga 8; Liberalerna i bilaga 9 och Miljöpartiet i bilaga 10.
I nästa steg lästes de kriminalpolitiska programmen var för sig samtidigt som möjliga huvudteman
och associationer antecknades. Förslagen på teman jämfördes med varandra. De flesta teman
överensstämde, nio gemensamma14, och i de fall så inte var fallet inkluderades de teman som bara
den ena föreslagit, två15 respektive tre16 teman. Anledningen till det är att inkludering av teman i
ett tidigt skede är att föredra eftersom material som kan vara relevant annars reduceras bort
(Schreier, 2012, s. 83). Tillsammans skapades kodningsram 2, se bilaga 2, utifrån arbetssättet i
den kvalitativa innehållsanalysen med fjorton huvudteman och ytterligare ett tema för sådant
material som inte bedömdes som intressant för studien (jfr. Schreier, 2012, s. 113). När kodningen

14

Polisen, Hedersbrott, Terrorism, Mäns våld mot kvinnor, Brottsförebyggande arbete, Brottsofferperspektivet,
Utsatta områden, Skärpta straff och Sexualbrott.
15
Tiggeri och Internetbaserad brottslighet
16
Organiserad brottslighet, Trygghet och Gäng
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sedan påbörjades inkluderades ytterligare ett huvudtema17 på förslag av den ena kodaren. Det kan
vara problematiskt att inkludera teman under arbetets gång och det bör inte göras (Schreier, 2012,
s. 197) men eftersom kodningen enbart utfördes av två kodare och huvudtemat lades till tidigt i
processen gick det att genomföra.
Allt material18 kodades var för sig utifrån kodningsram 2. Ingen testkodning genomfördes för att
se att båda kodarna använde kodningsramen lika vilket kan anses problematiskt (Schreier, 2012,
s. 147). Anledningen till att ingen testkodning genomfördes var att kodningen skulle ligga till
grund för identifiering av ämnen inom kriminalpolitiken och inte ytterligare steg i en kvalitativ
innehållsanalys. Dessutom skapades kodningsramen gemensamt vilket gjorde det möjligt att
diskutera innehållet i varje tema under arbetets gång (jfr. Schreier, 2012, s. 147). Bedömningen är
därför att den jämförelse av indelning i huvudteman som skedde när hela kodningen genomförts
var tillräcklig för att kontrollera att kodningsramen fungerade. I de fall kodningarna inte stämde
överens kunde det konstateras att en av kodarna missat att koda ett relevant stycke, en av kodarna
kodat fel eller att kodarna var oense om hur ett stycke borde kodas (Schreier, 2012, s. 159). I de
två första fallen löstes oenigheten genom att felen korrigerades; i det sista fallet krävdes
diskussioner rörande vilket tema stycket tillhörde (Schreier, 2012, s. 160). I de fall oenigheten
kvarstod inkluderades båda teman (jfr. Schreier, 2012, s. 83). Vissa stycken passade väl in på flera
teman vilket också föranledde diskussioner. I en strikt kvalitativ innehållsanalys är det viktigt att
temana är så väl avgränsade att de är ömsesidigt uteslutande, särskilt vid användande av
subkategorier (Schreier, 2012, s. 75) vilket innebär att en textdel bara kan passa in i ett tema. I den
här analysen där kvalitativ innehållsanalys används för att få fram diskurser har indelningen tillåtits
vara något friare. Det är möjligt att indelningen hade kunnat göras striktare men det hade varit på
bekostnad av sammanhanget vilket är av vikt för den kritiska diskursanalysen (jfr. Winther
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87). Det gör att i de fall ett stycke passade in på flera teman tilläts
de alla stå med.
Efter genomgången av teman diskuterades de associationer som uppkommit under kodningen. Den
första associationen var “vem är kriminell?”. Kodarna var överens om att vissa brott och grupper
17
18

Jämställdhet.
Kriminalpolitiska program, Partipolitiska program, Stämmoprogram och Principprogram.
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i samhället målas upp som problem återkommande i de olika programmen. Den andra
associationen var “orsaker till brott” vilket är kopplat till om brottslighet anses bero på sociala
förhållanden eller brister i den situationella brottspreventionen och kontroll.

4.5 Validitet och reliabilitet
För att bedöma kvaliteten i en studie ser man till studiens validitet och reliabilitet (Bryman, 2011,
s. 351). Främst rör dessa begrepp den kvantitativa ansatsen men anpassningar har gjorts till det
kvalitativa fältet (ibid.). Att bedöma validitet och reliabilitet i kvalitativa studier innebär att vara
kritisk till arbetet och valda metoder (jfr. Sandberg & Faugert, 2016, s. 30) samt att vara transparent
för att möjliggöra för läsaren att bedöma kvaliteten i det arbete som resulterat i uppsatsen (jfr.
Bryman, 2011, s. 370). I följande stycken kommer validitet och reliabilitet som begrepp att
beskrivas följt av en presentation av hur dessa använts i studien.
Den interna validiteten kallas också för trovärdighet och syftar till hur väl underbyggda en studies
slutsatser är (Bryman, 2011, s. 354). För den aktuella studien har tillvägagångssätt noga
presenterats, begränsningar med vald metod nämnts samt flertalet citat presenterats i relation till
resultaten som framkommit (jfr. Sandberg & Faugert, 2016, s. 152). Förutom att de program som
ligger till grund för studien går att finna via länkar i referenslistan, har bilagor för de delar av de
partipolitiska programmen som ingått i analysen bifogats. Detta bidrar till att skapa intern validitet,
eller trovärdighet, beroende på vilken term man föredrar. Extern validitet rör huruvida studiens
resultat är generaliserbart till andra situationer i någon grad (Bryman, 2011, s. 352). För denna
studie kan detta vara problematiskt. Då studien bygger på kriminalpolitiska program och de
konstruktioner som där framkommer görs inget anspråk på generaliserbarhet.
De två kommande begreppen rör en studies pålitlighet (jfr. Bryman, 2011, s. 354).
Extern reliabilitet avser en studies replikerbarhet, något som är svårt att uppnå i många kvalitativa
studier (LeComte & Goetz, ref i Bryman, 2011, s. 352). För denna studie tycks ändå detta kriterium
vara möjligt att uppnå. Studieobjekten är politiska program vilka inte förändras av sociala och
interpersonella omständigheter. Tillvägagångssättet och vald metod är noga beskrivna vilket gör
att någon annan skulle kunna genomföra studien på ett likvärdigt sätt. Det som däremot kan
påverka de resultat som framkommer i en replikering är det faktum att analysen är beroende av
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tolkarens förförståelse och kontext. Oavsett tolkare bör dock de kategorier som framkommer i
texten vara möjliga för någon annan att finna. Den interna reliabiliteten handlar om
överensstämmelsen mellan studenternas tolkningar av materialet (Bryman, 2011, s. 352). För
majoriteten av kategorierna som presenteras i denna studie har studenterna varit överens om
tolkningarna som gjorts, se Tillvägagångssätt 4.4. Överensstämmelsen mellan de två studenterna
torde ge en fingervisning om andras möjlighet att tolka materialet på aktuellt sätt vilket ökar den
interna reliabiliteten.
4.5.1 Förförståelse
Förutom det som kan diskuteras genom begreppen i stycket ovan finns annat som påverkar en
studie men som är svårare att bedöma. Studenternas förförståelse är något som påverkar arbetet,
från val av metod och teori till tolkning av materialet och diskussion. Studierna i kriminologi har
sannolikt haft störst inverkan på förförståelsen och gjort att synen på de politiska programmen blir
kritisk. Det som sägs i programmen sätts omedvetet i relation till forskning inom området vilken i
många fall motsäger det som programmen presenterar. Det faktum att båda studenterna är kvinnor
och intresserade av hur könen utmålas har säkerligen påverkat kategoriseringen av män som
förövare och kvinnor som brottsoffer. Detsamma gäller då skillnaden mellan orden gärningsman
och gärningsperson belyses i analysen i 5.2.1.

4.6 Etiska överväganden
De etiska övervägandena styrs av den metod och data som studien använder (jfr. Vetenskapsrådet,
2004, s. 6). För studier som påverkar enskilda individer är det viktigt att förhålla sig till
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer19 (Vetenskapsrådet, 2004, s. 6). Den här studien
analyserar offentliga partipolitiska program och behöver därför inte ta hänsyn till enskilda
deltagare eller känsliga uppgifter (jfr. Vetenskapsrådet, 2004, s. 6; Smedler, 2012 s. 57). En
enskild studentuppsats har sannolikt inte särskilt stor påverkan på samhället. Därför rör
diskussionen om etiska överväganden den här typen av studier i de fall de är större, fler till antalet
eller får stort genomslag. Uppsatsen lånar de principer för interventionsstudier som beskrivs av
Smedler (2012, s. 60). Två av principerna är att göra gott (Smedler, 2012, s. 61) och att inte skada
(Smedler, 2012, s. 66). I studier som kritiskt analyserar partiers program finns en risk att tron på
19

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2004, s. 6).
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det politiska systemet urholkas. Frågan är då om kravet på att inte skada har uppfyllts. Studien kan
dock uppfylla kravet på att göra gott eftersom analysen kan synliggöra sådana sätt att uttrycka sig
på inom politiken och i samhället som medborgarna kan ha nytta av att vara medvetna om. Genom
att informera om hur diskurser påverkar oss i vår uppfattning av grupper kan människor bli mer
kritiska till de budskap som bygger på diskurser inom politiken för att locka väljare.
Synliggörandet av diskurser rörande specifika grupper riskerar att påverka utpekade grupper
negativt och därför är det viktigt att tydliggöra att diskurserna är socialt konstruerade och bygger
på konstruktioner och uppfattningar om utpekade grupper.
Faircloughs (1995, s. 91) för en diskussion om etiska dilemman kopplade till den egna
tredimensionella metoden för kritisk diskursanalys. Fairclough (1995, s. 106) menar att resultatet
av den kritiska diskursanalysen inte ska användas för att till exempel lära chefer ett specifikt sätt
att tala på med sina anställda. Strävan efter en så kallad “kontextfri” (Fairclough, 1995, s. 104)
diskurs som ska fungera i många sammanhang riskerar att göra människor osäkra på vad som är
inlärt och vad som är äkta i samtalet (Fairclough, 1995, s. 106). Syftet med Faircloughs kritiska
diskursanalys är att synliggöra maktstrukturer och använda resultatet för att skapa mer jämlika
förhållanden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 92). Metoden är således inte utvecklad för
att identifiera och forma diskurser för att hantera olika problem mellan till exempel företag och
anställd (jfr. Fairclough, 1995, s. 106).
Etik rör dessutom allmänna regler om att inte fuska och att följa de etiska riktlinjerna, vilka är
uppsatta för forskning men gäller även inom uppsatsskrivande (jfr. Ahrne & Svensson, 2015, s.
28). Dessa regler och de ovan nämnda riktlinjerna strävar den här studien efter att följa.

5. Resultat och analys
Uppsatsen kommer, genom Faircloughs kritiska diskursanalys, att svara på hur brottslingar
konstrueras i de politiska programmen, vilka andra grupper av människor som framträder i texten
samt vad analysen av konstruktionerna visar i förhållande till maktrelationer och stigmatisering av
olika grupper. Vilka brott som uppmärksammas i programmen besvaras av den kvalitativa
innehållsanalysen som redovisas i nästa stycke. Programmen från Socialdemokraterna och
Moderaterna är specifikt kriminalpolitiska och dessutom utförliga i förhållande till
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Sverigedemokraternas kriminalpolitiska program. Övriga partier nämner, kortfattat, det
kriminalpolitiska området i sina ordinarie program. Detta innebär att uppsatsen främst innehåller
material från Socialdemokraterna och Moderaterna även om övriga partiers program också tagits
med i analysen. Fairclough (1995, s. 5) menar att det som inte uttrycks i en text också är av intresse
för analys och därför är det intressant att undersöka vilka brott som inte nämns i programmen.

5.1 Resultat av innehållsanalysen
Innehållsanalysen av programmen resulterade i de gemensamma kategorierna Polisen,
Hedersbrott,

Terrorism,

Mäns

våld

mot

kvinnor,

Brottsförebyggande

arbete,

Brottsofferperspektivet, Utsatta områden, Skärpta straff, Sexualbrott, Tiggeri, Internetbaserad
brottslighet, Organiserad brottslighet, Trygghet, Gäng och Jämställdhet. Trots att analysen
innefattar program från åtta partier med olika ideologisk grund kunde de delas in i ett
förhållandevis litet antal kategorier. Ett av syftena med den kvalitativa innehållsanalysen var att få
fram kategorierna som bildade det material som analyserades i den kritiska diskursanalysen.
Genom kategorierna ovan gick det också att identifiera ett antal brott som är uppmärksammade i
programmen. Brotten är hedersbrott, terrorism, våldsbrott och specifikt mäns våld mot kvinnor
och våld i nära relation, sexualbrott och internetbaserad brottslighet. Vidare nämndes en del brott
sporadiskt i texten. Narkotikabrott, rattonykterhet, bedrägerier och brott mot arbetsmiljölagen är
exempel på brott som nämns i programmen men som inte får något större utrymme. Av dessa brott
är bedrägerier dessutom ett brott som delvis ingår i kategorin internetbaserad brottslighet.

5.2 Analys med Faircloughs tredimensionella modell
Den kritiska diskursanalysen kommer att presenteras i tre olika stycken utifrån respektive nivå av
analys vilka beskrivs i stycke 4.2. För att öka läsbarheten kommer enbart förkortningar av
partiernas namn20 och sidnummer att användas i referenserna.
5.2.1 Analys av text
Programmen som analyserats är skapade av de etablerade partierna. Det är således partierna som
är producenter och därmed sätter agendan för hur man framställer brottslingar och andra grupper
20

Centerpartiet, 2017, (C), Kristdemokraterna, 2015, (KD), Liberalerna, 2017, (L), Miljöpartiet, 2013, (MP),
Moderaterna, 2017, (M), Socialdemokraterna, 2018, (S), Sverigedemokraterna, 2018, (SD) och Vänsterpartiet, 2018,
(V).
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av människor i de politiska programmen. Partierna har möjlighet att sprida sina respektive budskap
oemotsagda. I förhållande till olika grupper i befolkningen har politikerna således makten att
konstruera bilden av dem. Trots partiernas olika ideologiska inriktningar visar analysen av
texterna, som en helhet, på några gemensamma konstruktioner av brottslingar genom val av ämnen
och ord. Nedan presenteras dessa konstruktioner följt av en presentation av andra grupper som
framträder i texten, textens modalitet samt vad texten inte tar upp.
Internationella ligor
De partier som har stora kriminalpolitiska program21 beskriver brottslingar bland annat som
“utländska” (M, s. 16) eller som medlemmar i “internationella stöldligor” (S, s. 13) och målar ut
dem som “välorganiserade med avancerade logistikkedjor och en hög grad av specialisering” (S,
s. 13). Stöldligorna är kopplade till både stölder och inbrott och sägs stå för “närmare hälften av
alla inbrott i Sverige” (M, s. 16). Enligt Moderaterna är de här grupperna medvetna om att polisen
har en ansträngd arbetssituation och “utnyttjar att vardagsbrottsligheten ofta bortprioriteras” (M,
s. 16).
Gäng
En annan konstruktion av brottslingar är att de “kriminella i Sverige flyttar fram sina positioner”
och att “i vissa områden har kriminella gäng i praktiken tagit över makten” (M, s. 3). Centerpartiet
skriver på liknande sätt att vi aldrig kan “acceptera att gängbrottslighet och grov organiserad
brottslighet breder ut sig och sätter skräck i vissa utsatta områden” (C, s. 3—4). Hotet som är
kopplat till kriminella gäng beskrivs vara riktat mot hela samhället (M, s. 19; S, s. 5) och “inte
minst mot de områden där gängmedlemmar bor och verkar” (SD, s. 3). Attacker mot
blåljuspersonal beskrivs också som ett ökande problem (M, s. 13; S, s. 5) och gängkonflikterna
“utgör ett hot mot såväl patienter som medarbetare” (M, s. 6) på akutmottagningarna.
Centerpartiet konstaterar också att ingen förälder ska behöva känna oro för att “ens barn ska dras
in i kriminella gäng” (C, s. 3—4).
Organiserad
“Organiserad” är ett av de begrepp, av de som ingår i analysen, som är mest utbrett i materialet (S,
s. 5; M, s. 19; SD, s. 3; C, s. 4; L, s. 35; MP, s. 5). Den organiserade brottsligheten beskrivs som
21
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att den “har växt och tagit sig djupare in i samhället, inte minst inom arbetslivet” (S, s. 3) och då
till exempel inom bygg och entreprenad (S, s. 7). Samtidigt sätts begreppet i samband med
narkotikabrottslighet (M, s. 20) och den svarta ekonomin (S, s. 9). Även terrorbrott sätts i relation
till ordet genom uttrycket “organiserade terrorceller” (M, s. 30). Liberalerna nämner den
“gränslösa organiserade människohandeln” (L, s. 36) och Miljöpartiet hävdar att “den grova
organiserade brottsligheten utgör ett hot mot demokratin och människors frihet” (MP, s. 5).
Unga
Ett begrepp som getts en dubbel roll i programmen är “unga”22 som beskrivs både som brottslingar
och som potentiella offer för brottslighet (C, s. 7; KD, s. 37; L, s. 35). Det här stycket fokuserar på
konstruktioner av brottslingar som unga. Moderaterna (s. 12) beskriver att det “på senare tid
förekommer en ny grupp av unga vuxna på fängelserna i Sverige” och att de redan är “tungt
kriminellt belastade och har missbruksproblem.” (M, s. 12). Socialdemokraterna uttrycker att de
unga som begår brott måste mötas av tydliga reaktioner och att unga som “är mest brottsaktiva
måste bort från våra gator” (S, s. 11) och Sverigedemokraterna menar att minderåriga som begår
de grövsta brotten “som mord och grova våld- och sexualbrott” inte ska “behandlas som oskyldiga
barn.” (SD, s. 3).
I relation till hedersbrott återfinns en unik dubbel roll där unga beskrivs som både offer och
förövare samtidigt och att “detta gäller inte minst pojkar och unga män.” (M, s. 23). Förutom i det
stycket används unga i olika sammanhang för att lyfta brott eller offerskap.
Män
Brottslingar konstrueras som män genom användandet av uttrycket gärningsman och gärningsmän
nästan uteslutande i programmen23. Flertalet program tar upp “mäns våld mot kvinnor” (V. s. 52;
M, s. 23; S. s. 18; KD, s. 86; MP, s. 3524; jfr. L, s. 12) och “våld i nära relation” (M, s. 23; C, s. 6;
KD, s. 86; L, s. 36; MP, s. 11; jfr. S, s. 18). För beskrivningar av förövare i det senare fallet används
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termen gärningsman trots att det förefaller naturligt att använda det mer neutrala begreppet
gärningsperson om programmen syftar till ett jämlikt våldsutövande i relationen. När ordet
gärningsman används även i relation till våld i nära relation är det svårt att göra en annan tolkning
än att gärningspersoner konstrueras som män. Ordet gärningsman är dock det ord som sedan länge
använts för att beskriva förövare, oberoende av kön. I och med att de flesta partier lyfter fram
ojämlikhet mellan män och kvinnor och därmed visar en medvetenhet om skillnader borde det
finns en möjlighet för partierna att använda sig av ordet gärningsperson om målet var ett neutralt
uttryck.
Icke-svensk etnisk bakgrund
Den sista konstruktionen av brottslingar, som presenteras här, är den som görs genom fokus på
begreppen heder (S, s. 21; M, s. 23; C, s. 7; L, s. 12; MP, s. 11) och terrorism samt utsatta områden
(S, s. 11; M, s. 19; SD, s. 1; C, s. 4). Utsatta områden betyder enligt polisens definition bland annat
“ett geografiskt avgränsat område” med “riskfaktorer” som kan vara “en upplevd oro bland
etniska grupper…” (Polisen, 2017, s. 4). Heder beskrivs som “djupt rotat i vissa kulturer” och
“något som vi inte kan acceptera.” (C, s 8). Socialdemokraterna beskriver att det inte ska “finnas
plats för hedersförtryck i vårt land.”(S, s. 21). Vidare tas också attentatet på Drottninggatan den 7
april 2017 (S, s. 14; M, s. 30; C, s. 9) upp och sätts i relation till terror. Moderaterna skriver om
betydelsen av att “upptäcka och motverka våldsbejakande extremism och radikalisering … ” och
att arbetet bör få “hög prioritet i kriminalvården” (M, s. 12—13) eftersom det “från andra länder
finns flera exempel på personer, som har begått islamistiskt motiverade terrordåd, som med stor
sannolikhet har radikaliserats i fängelsemiljö” (M, s. 12—13). Centerpartiet uttrycker att
“radikalisering och terrorism är ett hot mot vårt öppna samhälle och vårt sätt att leva” (C, s. 9)
och skriver i samma stycke att “den terrorrelaterade verksamheten … “ enligt Säkerhetspolisen
domineras av “aktörer som är motiverade av våldsfrämjande islamistisk extremism” (C, s. 9) men
gör också tillägget “men även andra extremistiska organisationer inom vit makt-miljön och den
autonoma vänstermiljön kan utgöra ett hot” (C, s. 9). Socialdemokraterna nämner “högerextrema
grupper” (S, s. 14) och Liberalerna “den våldsbejakande autonoma vänstern, högerextremismen
och den islamistiska extremismen” (L, s. 37). I relation till terrorism nämns alltså som citaten visar
höger- och vänstergrupper men de nämns endast kort och sätts inte i något större sammanhang.
Genom ord och uttryck för att beskriva heder, terrorism och utsatta områden konstrueras
brottslingar som i huvudsak icke-etniskt svenska. I flera fall är begreppet heder presenterat under
28

överskrifter som rör “mäns våld mot kvinnor” och “våld i nära relation” där även begreppet
patriarkala strukturer finns med.
Andra grupper som framträder i texten
De kriminella individerna sätts i relation till dem som utsätts för brottsligheten. De brottsoffer som
framträder

är

främst

barn,

unga,

som

har

en

dubbel

roll,

äldre,

kvinnor

och

företagare/näringsidkare. Barn är till exempel “särskilt utsatta, inte sällan för att de befinner sig i
olika typer av beroendeställningar till förövaren”. (M, s. 10). Detsamma gäller ungdomar “som
riskerar att dras in i kriminalitet” (S, s. 17). Om gruppen äldre skriver Sverigedemokraterna att
“gamla ska kunna öppna sin dörr utan att oroa sig för att en främling tränger sig in i deras hem”
(SD, s. 1) och Moderaterna skriver om “gärningsmän utklädda till hantverkare som stulit från
ensamma äldre kvinnor” (M, s. 27). Programmen tar också upp kvinnors utsatthet för “mäns våld”
(V. s. 52; M, s. 23; S. s. 18; KD, s. 86; MP, s. 3525; jfr. L, s.12) och Moderaterna skriver att “det
ofta råder stor okunskap om det våld som äldre kvinnor utsätts för” (M, s. 25). Företag är
ytterligare en grupp som utsätts genom att “företag som är seriösa och vill göra rätt för sig
drabbas” (S, s. 7). Näringsidkare måste också ges bättre möjlighet “att skydda sina butikslokaler
och sina varor mot personer som dömts för upprepade snatterier eller stölder” (M, s. 17).
Textens modalitet
Orsakerna till brott beskrivs som grundade i sociala faktorer och missbruk (M, s. 13; S, s. 3; jfr.
MP, s. 6). Trots det använder texten en objektiv modalitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.
88) vilket innebär att partiernas framställning av brottslingar är säkra och förefaller grunda sig på
fakta och konstateranden som inte behöver ifrågasättas. Vidare är brottslingar och andra grupper
i programmen sådana det talas om. Programmen har således inte formen av ett debattinlägg eller
del i en dialog. Delar av programmen kan snarare tolkas som manifest vars budskap är fastslaget.
Det finns således ingen möjlighet för grupperna att motsätta sig beskrivningarna.
Vad texten inte tar upp
En del av analysen med Faircloughs (2003, s. 17) modell är att undersöka vad som inte sägs i
texten alternativt vad som är underförstått. Något av det som inte sägs kommer här att i korthet
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belysas26. Först kan det vara på sin plats att klargöra att studien inte intresserar sig för vilka
problem som finns i samhället. Studien påstår inte heller att de problem som framkommer i
programmen inte finns eller att de är överdrivna. Vad som däremot är intressant att undersöka är
vilka problem som inte tas upp i programmen eftersom genomgången i punkterna ovan inte är de
enda problem och ämnen som skulle kunna vara intressanta på den kriminalpolitiska arenan. Ett
brott som till exempel inte tas upp, mer än i förbigående av ett parti, är brott mot
skattelagstiftningen (S, s. 7) vilket gör att konstruktionen av dem som begår skattebrott helt uteblir.
Konstruktionen av brottslingar som kvinnor är också frånvarande förutom i fallet med hedersbrott.
Programmen skriver inte heller om ekonomisk brottslighet mer än i förbigående i relation till
finansiering av den organiserade brottsligheten (S. s, 9) och korruption nämns i förbigående av
enbart ett program (L. s. 3927). Miljöbrott och mutbrott omnämns överhuvudtaget inte. Vad gäller
brott som ett resultat av alkohol eller droger tas dessa upp av fyra partier. Kristdemokraterna
skriver “Den övervägande delen av våldsbrottsligheten sker under inflytande av alkohol och andra
droger” (s. 38) och Liberalerna “En stor del av alla brott sker under inflytande av alkohol och
andra droger” (s. 35). I relation till alkohol och droger nämner Moderaterna (s. 9) och
Socialdemokraterna (s. 22) endast rattonykterhet. Programmen konstruerar dock inte brottslingar
som narkotikamissbrukare.
5.2.2 Analys av diskursiv praktik
De analyserade programmen är producerade inom partierna och kan tydliggöra partiernas
respektive fokus inom kriminalpolitiken, ena respektive parti i kriminalpolitiska frågor och dra till
sig väljare28. Dessutom kan programmen separat men också som helhet ena befolkningen i
föreställningen om hur samhället ser ut. Det sker till exempel genom att lyfta fram specifika
brottskategorier (jfr. Tham, 2018, s. 95). Samhällsstrukturen bygger på att det stora flertalet
individer faktiskt inte begår brott (jfr. Sarnecki, 2015, s. 248) samtidigt som brottsligheten av
många ses som ett stort hot (Sarnecki, 2015, s. 29).
Analysen visar att programmen har hög grad av intertextualitet vilket tar sig uttryck på en rad olika
vis. Texten bygger först och främst på existerande diskurser om brottslingar, vilka till exempel
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konstrueras som organiserade och i gäng, begrepp som återfinns i media (jfr. Flyghed 2007, s. 84).
Samtidigt hänvisas till polisens rapport (Polisen, 2017, s. 4) om utsatta områden vilket för tankarna
till ekonomisk och social utsatthet och andra härkomster än den etniska svenska. Dessutom
används begrepp som heder och terrorism som förutsätts handla om andra kulturer än den svenska
och där texten skapar ett “vi och dem”-perspektiv vilket gör att kriminalitet ses som något
främmande, skiljt från “oss”. Programmen förutsätter här att läsaren ska förstå vad som menas
med en rad ord och begrepp trots att det i texten saknas definitioner av dem (jfr. Fairclough, 1995,
s. 6). Det leder till att texten lämnar öppet för läsaren att göra egna tolkningar.
Programmen är också del i en intertextuell kedja genom att de är en i raden av liknande program
som skrivits innan och sannolikt kommer att skrivas efter det aktuella programmet. Gemensamt
för samtliga program är att de innehåller ideologiskt laddad brödtext. De stora kriminalpolitiska
programmen från Socialdemokraterna och Moderaterna avslutar också varje kapitel med
punktlistor liknande manifest över de åtgärder som partierna vill genomföra. Vidare tyder analysen
på att det finns en stark igenkänning i både form och användning av textgenrer mellan de
kriminalpolitiska programmen. Detta trots att de grundar sig på olika ideologier.
5.2.3 Analys av social praktik
Sedan mitten av 1980-talet har kriminalpolitiken styrts av hårda tag mot kriminella och
nolltolerans (jfr. Andersson & Nilsson, 2013, s. 169). Perspektivet har blivit mer alarmistiskt och
ser brottsnivåerna som för höga oavsett statistisk nivå (Tham, 2018, s. 75; Andersson & Nilsson,
2013, s. 154). Således är de politiska programmen skapade i en kontext präglad av detta tankesätt.
Som en del av det kan nämnas att allmänhetens uppfattning om brott och straff i större utsträckning
kommit att präglas av nyhetsrapportering, vilket bidrar till uppfattningar kopplade till känslor
snarare än reell kunskap presenterad av sakkunniga (Andersson & Nilsson, 2013, s. 183; Garland,
2001, s. 121; jfr. Jerre & Tham; Andersson & Nilsson, 2013, s. 154, s. 159). Medias önskan om
att öka vinsterna och sälja lösnummer bidrar till att vissa typer av brott får ta större plats vilket
påverkar bilden av brottsligheten (jfr. Flyghed, 2007, s. 84).
Konsekvenserna av att texten konstruerar brottslingar som exempelvis organiserade gör att
kriminaliteten förefaller vara mer välstrukturerad och planerad än vad som nödvändigtvis är fallet.
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Många kriminella lever ett socialt utsatt liv, med narkotikamissbruk, som finansieras genom att
begå brott (jfr. Lalander, 2016, s. 134—135). Trots det tyder inte analysen på att brottslingar
konstrueras som narkotikamissbrukare, som slåss för sin överlevnad, utan som individer som gör
rationella val på bekostnad av samhällets laglydiga medborgare. Genom att konstruera brottslingar
som “utländska” eller som medlemmar i internationella stöldligor och genom att prata om
hedersbrott, terrorbrott och utsatta områden vilka alla pekar mot en icke-svensk etnisk härkomst
riskerar programmen skapa ett “dem”. Synen på brottslingar riskerar då bli något främmande som
människor från andra länder, andra kulturer och andra områden ägnar sig åt. “Vi” blir i det
sammanhanget dem som bor i områden som inte beskrivs som utsatta, de etniskt svenska och, i
och med det, de som inte begår brott. Risken blir att omgivningens uppfattning om en individ
kopplas till vilken grupptillhörighet personen ser ut att ha, något som också tidigare forskning visat
(Akers, Sellers & Jennings, 2017, s. 144). Vissa individer och grupper riskerar därmed att stämplas
som avvikande och presumtiva gärningspersoner baserat på deras tillhörighet och egenskaper;
något som i sin tur skapar begränsningar i deras livsmöjligheter (jfr. Becker, 1998, s. 192—193).
Det här riskerar att leda till en självuppfyllande profetia. De diskurser som framträder kan enligt
studiens vetenskapsteoretiska perspektiv, socialkonstruktionism, påverka uppfattningen om hur
brottsligheten ser ut och vilka som är brottslingar. Ur ett kriminologiskt perspektiv kan denna
uppfattning och utmålning riskera att leda till att vissa individer, med vissa karaktärsdrag stämplas
som brottslingar, oberoende av om de ägnat sig åt brottslighet eller inte. I likhet med det kommer
vissa individer inte att stämplas som brottslingar trots att de begått brott, förutsatt att handlingen
inte genererat påföljd från rättssystemet. Den senare gruppen är de som identifierats som “vi”, vars
brottslighet inte konstrueras i programmen. Detta trots att den kritiska kriminologin och Young
menar att “socialt välanpassad individ är mer benägen att bryta mot lagen än en individ som är
sämre anpassad” (Young, 2002, s. 254—255, svenskt citat från Sarnecki, 2014, s. 220). Det
betyder alltså att en grupp, som har benägenhet att begå brott, inte beskrivs i de kriminalpolitiska
programmen vars syfte är att tydliggöra partiernas fokus inom kriminalpolitiken.
Analysen visar att konstruktioner av brottslingar som mäktiga inte heller finns med i texten. De
kritiska kriminologerna menar att konsekvenserna av brott begångna av denna kategori kan vara
betydande (Young, 2002, s. 254). Således kan denna konstruktion tänkas ha en plats inom den
kriminalpolitiska arenan. Att dessa konstruktioner inte omnämns kan leda till en uppfattning om
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att de mäktiga inte begår brott. Sett ur ett ideologiskt och socialt perspektiv visar analysen att
programmen riskerar att befästa uppfattningar om samhället som indelat i “vi” och “dem”. Det
leder till att de som konstrueras som brottslingar stigmatiseras och att alla “vi” framstår som
potentiella offer för brottsligheten, särskilt den organiserade, utförd av internationella ligor och
gäng. Genom att skriva om bostadsinbrott och brott begångna inom arbetslivet är alla i riskzonen
för att utsättas. Konstruktioner av brottslingar som framkommit i analysen riskerar att skapa en
ökad känsla av otrygghet hos befolkningen vilket kan användas av partierna. Ökad otrygghet kan
nämligen leda till önskan om en hårdare förd kriminalpolitik (jfr. Heber, 2014, s. 243; jfr.
Hermansson, 2018a, s. 195, s. 196), vilket ligger i linje med den inriktning de kriminalpolitiska
programmen fått under senare tid (jfr. Andersson & Nilsson, 2013, s. 154, s. 159; jfr. Jerre &
Tham, 2010, s. 6). Något som mot bakgrund av den kritiska kriminologin och stämplingsteorin
snarare riskerar en motsatt effekt än den som avses — nämligen att öka kriminaliteten snarare än
att minska den (jfr. Young, 2002, s. 254—255; jfr. Becker, 1998, s. 195).
Partierna använder redan existerande diskurser på ett konservativt sätt vilket reproducerar rådande
maktförhållanden i samhället. Detta trots att partierna har olika ideologisk inriktning vilket skulle
kunna föranleda användandet av diskurserna på ett nytt sätt (jfr. Winther Jørgensen & Phillips,
2000, s. 77). Att lyfta vissa specifika individers kriminalitet, och koppla den till känslan av
otrygghet hos den stora gruppen “vi”, riskerar att leda till ökad polarisering mellan grupper i
samhället.

6. Diskussion
Resultatet visar att brottslingar konstrueras som “utländska”, “i gäng”, “organiserade”, “unga”,
“män” och “icke-etniskt svenska”. Andra grupper som framträder i texten är brottsoffer som
beskrivs som “barn”, “unga”, “äldre”, “kvinnor” och “företagare/näringsidkare”. Dessa står i
motsatsförhållande till brottslingarna. Vidare uppmärksammas ett antal brott i programmen vilka
främst är hedersbrott, terrorism, våldsbrott och specifikt mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relation, sexualbrott samt internetbaserad brottslighet. Dessa konstruktioner vidmakthåller ojämna
maktförhållanden i samhället.
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Programmens konstruktioner och val av ämnen riskerar enligt studiens vetenskapsteoretiska
perspektiv att påverka allmänhetens bild av brottslingar, brottsoffer och brott och ge en snedvriden
uppfattning om brottsligheten. Enligt de kriminologiska teorierna får konstruktionerna i
förlängningen konsekvenser. Genom de konstruktioner av brottslingar som presenterades
inledningsvis riskerar programmen skapa en uppfattning av “vi och dem” (Heber, 2014, s. 421).
“Vi” är alla som enligt konstruktionerna riskerar att utsättas för brott av “dem”, de kriminella.
Indelningen kan enligt stämplingsteorin leda till att individer stämplas som brottslingar därför att
de uppfattas tillhöra grupper som konstrueras som brottslingar i de kriminalpolitiska programmen.
“Vi” anses på motsvarande sätt inte begå brott. Stämplingen kan leda till att individer som stämplas
som brottslingar internaliserar den nya rollen och agerar därefter, alltså brottsligt. Stämplingen blir
då en självuppfyllande profetia. Uppfattningen stöds även av de kritiska kriminologerna som
menar att konstruktioner av detta slag kan vara självuppfyllande.
En konsekvens av konstruktionerna kan bli att de brott som begås av grupper som inte målas ut
som brottslingar i programmen, exempelvis välanpassade eller mäktiga individer, inte uppfattas
som brott av allmänheten. De kritiska kriminologerna menar dock att brottslighet finns i alla
samhällsklasser och att en “välanpassad individ är mer benägen att bryta mot lagen än en individ
som är sämre anpassad” (Young, 2002, s. 254—255, svenskt citat från Sarnecki, 2014, s. 220).
Dessutom menar de kritiska kriminologerna att brott begångna av rika kan få större negativa
konsekvenser (Young, 2002, s, 254). Att utpeka specifika individer som brottslingar hänger ihop
med det som de kritiska kriminologerna anser, nämligen att det är brottslingen som skapar de
stereotyper som upprätthåller samhällets enhetliga system (Young, 2002, s. 255).
Resultatet från analysen av de politiska programmen visar att de följer det mönster som tidigare
forskning visar på. Brottslighet beskrivs som organiserad och med internationell koppling (jfr.
Tham, 2018, s. 75). Programmen är också uppbyggda kring brottsoffer (jfr. Heber, 2014, s. 423)
och otrygghet (jfr. Hermansson, 2018a, s. 195) och har därmed en framställan av brott som bygger
på känslor och inte kunskap (jfr. Andersson & Nilsson, 2013, s. 183; Garland, 2001, s. 121). Det
blir särskilt tydligt i det som programmen inte tar upp. Om konstruktionen av skattebrottslingar
funnits med i programmen hade det troligtvis ändrat bilden av vem som är kriminell. Genom att
skattebrott finns i flera samhällsklasser och påverkar hela samhället, på grund av uteblivna
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skatteintäkter, hade indelning i “vi och dem” troligtvis inte framträtt lika tydligt. Konstruktionen
av kriminella som bygger på rädsla och känslan av otrygghet hade sannolikt inte varit möjlig om
brottslingar beskrivits som socialt utsatta individer med missbruksproblematik vilka begår brott
för att överleva.
Konstruktionen av brottsligheten påverkar således allmänhetens bild av densamma. Den politiska
makten ställer dessutom upp villkoren för vilka handlingar som ska räknas som brottsliga (jfr.
Becker, 1998, s. 195). Konstruktionerna av brottslingarna, i kombination med rop om “hårdare
tag” mot kriminella (jfr. Flyghed, 2007, s. 84; Hermansson, 2018b, s. 34), riskerar att vidmakthålla
ett rättssystem som är selektivt och ojämlikt med inriktning på kontroll (jfr. Young, 2002, s. 254).
Kritisk kriminologi antar ett kritiskt förhållningssätt gentemot det etablerade samhället och den
kriminologi som där styr (Akers, Sellers & Jennings, 2017, s. 249). Analysen av programmen
stödjer perspektivet genom att partierna, trots olika ideologisk inriktning, använder sig av specifika
konstruktioner av brottslingar. De följer därmed redan existerande diskurser inom området
kriminalpolitik och upprätthåller således de maktförhållanden som finns i samhället (jfr.
Fairclough, 1995, s. 91). Om media och politik är allmänhetens främsta kunskapskällor angående
brott och straff (jfr. Jerre & Tham, 2010, s. 9) skulle ytterligare information i programmen leda till
en lägre benägenhet hos allmänheten att kräva “hårdare tag”. Det skulle sannolikt påverka
legitimiteten för förd kriminalpolitik eftersom allmänhetens åsikter är det som politikerna försöker
möta genom kriminalpolitiken (Jerre & Tham, 2010, s. 6). Med fortsatt stöd i den kritiska
kriminologin kan slutligen konstateras att de politiska programmen inte för fram sådant som kan
tolkas som kritik mot samhällets mäktiga.

6.1 Förslag på framtida forskning
Genomförandet av den här studien har givit uppslag till framtida forskningsidéer. För det första
skulle materialet till analysen av kriminalpolitiska diskurser kunna utökas till att innefatta debatter
i tv och radio samt debattinlägg i nyhetstidningar. Det skulle ge en bredare analys av hur språket
används i olika sammanhang. Dessutom finns en möjlighet att upptäcka de olika diskurser som
existerar inom det kriminalpolitiska området vilka kan framkomma i partiledardebatter. Ett annat
förslag är att göra en djupare analys av diskurser hos de partier som inte har specifikt
kriminalpolitiska program. Analys av kriminalpolitiska frågor i de allmänna partipolitiska
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programmen skulle sannolikt få fram andra diskurser än dem som framkom i den här studien som
utgick ifrån kriminalpolitiska program. Ett ytterligare förslag är att analysera kriminalpolitiska
program över tid och se hur diskurserna förändras. Analysen kan innefatta kriminalpolitiska
program som publicerats före och efter en stor händelse för att se hur den påverkat diskurserna.
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8. Bilagor
Bilaga 1 — Kodningsram 1 för kodning av partiprogram
Kategori 1: Kriminalpolitik
Innehåller sådant som rör rättssäkerhet, brott, trygghet kopplat till brott samt brottsförebyggande
arbete. Det betyder att all typ av brottslighet och beskrivningar som använder ordet “brott” oavsett
var i programmen de framträder kommer med i kodningen. Undantaget är när brottsligt beteende
tas upp utan att det finns en koppling till det svenska rättssamhället eller politiska åtgärder inom
det svenska politiska systemet.
Kategori 2: Icke-kriminalpolitik
Innehåller allt som rör politiska frågor som inte kategoriseras i kategori 1.
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Bilaga 2 — Kodningsram 2 för kodning av samtliga program
Kategori 1: Polisen
Innehåller allt som rör orden polis och polisen.
Kategori 2: Hedersbrott
Innehåller allt som rör ordet heder med ändelserna -brott och -kultur.
Kategori 3: Terrorism
Innehåller allt som rör ordet terror med ändelserna -ism, -hot, -dåd, -cell och -resa/or.
Kategori 4: Mäns våld mot kvinnor
Innehåller termen “mäns våld mot kvinnor” och sådant som beskriver våld i nära relation.
Kategori 5: Brottsförebyggande arbete
Innehåller allt som rör brottsförebyggande arbete och försvårande av brottslig verksamhet.
Kategori 6: Brottsofferperspektivet
Innehåller allt som rör ordet brottsoffer och beskrivningar av brottsoffers situation.
Kategori 7: Utsatta områden
Innehåller allt som rör begreppet utsatta områden och särskilt utsatta områden
Kategori 8: Skärpta straff
Innehåller allt som handlar om att öka straffen eller göra det lättare att döma för vissa brott.
Kategori 9: Sexualbrott
Innehåller allt som rör sexualbrott.
Kategori 10: Tiggeri
Innehåller allt som rör tiggeri.
Kategori 11: Internetbaserad brottslighet
Innehåller allt som rör internetbaserad brottslighet och bedrägerier på internet.
Kategori 12: Organiserad brottslighet
Innehåller allt som rör ordet organiserad.
Kategori 13: Trygghet
Innehåller allt som rör ordet trygghet och otrygghet.
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Kategori 14: Gäng
Innehåller allt som innehåller ordet gäng.
Kategori 15: Jämställdhet
Innehåller allt som rör ojämna relationer i samhället. Både vad gäller makt och ekonomi.
Kategori 16: Inte intressant för studien
Innehåller allt som inte är relevant för studien vilket till exempel innefattar sådant som partierna
har eller vill genomföra.
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Bilaga 3 — Socialdemokraterna
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Bilaga 4 — Moderaterna
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Bilaga 5 — Sverigedemokraterna
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Bilaga 6 — Centerpartiet
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Bilaga 7 — Vänsterpartiet
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