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Abstract 

 

 

The Swedish government has increased security but also various efforts in Sweden to reduce 

organized crime. Despite all efforts to reduce gang crime in Sweden, it is increasing 

enormously. Shootings, robberies, murders and explosions are increasing every day. The 

Swedish government started a 34-point program that works against gang crime, but gang 

crime has still increased. The 34-point program includes wiretapping of criminals' telephones, 

stronger penalties, tens of thousands more employees within the police authority, more 

camera surveillance, etc. The majority of the criminal activities are committed by younger 

individuals in society and they are considered brutal and ruthless. A comparative analysis of 

how parliamentary parties and the Swedish government approach organized crime should be 

analyzed. Based on news articles, statements and the analysis of ideas as the main tool and 

relevant facts based on organized crime, one should get a clear picture of what it is, what 

measures are required and how it is fought to bring an improvement in the society. Minister of 

Justice and Migration Morgan Johansson also says that we must mobilize against organized 

crime in Sweden to reduce it. This requires effective tools within the police authority, early 

intervention for schools and stricter law against organized crime. 

 

 

Nyckelord: Komparativ analys, organiserad brottslighet, organiserad kriminalitet, Sveriges 

regering, Sveriges riksdagspartier. 
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1. Inledning 

Organiserad brottslighet är individer i samhället som formar en grupp i syfte att begå brott 

samt göra vinst, syftet är att tjäna pengar utifrån olagliga aktiviteter. Vinsten som oftast görs 

av de kriminella individerna är smuggling av cigaretter, narkotika, vapenhandel, alkohol men 

även prostitution. De organiserade brottsligheten leder till kriminella affärsverksamheter och 

utförs på ett systematiskt sätt och i vinstsyfte1. Otillåten påverkan som också är ett problem i 

dagsläget och förekommer ofta menas med att olika tjänstemän blir drabbade genom hot och 

andra allvarliga påtryckningar men även det synliga utmanandet där individerna bär på 

olämpliga klädsel (västar, symboler) samt att de agerar på ett konfrontatoriskt sätt. Justite- 

och migrationsministern Morgan Johansson, inrikesministern Mikael Damberg och 

Miljöpartiets riksdagsledamot Karolina Skog har framfört via regeringen ett 34 

punktsprogram med förbättringar av den organiserade brottsligheten i Sverige. Det 34 

punktprogrammet innefattar av en förbättringar av polismyndigheten där anställda skall öka 

med 10 000 ytterligare poliser runt om i landet till 2024, hårdare straff men även andra 

förbättringar till Sverige som leder till ett ”tryggare Sverige”2. I SVT nämner statsministern 

Stefan Lövfen att polisens nationella operativa avdelning tillkännagav man en så kallad 

nationell särskild händelse på grund av de nyliga händelserna som rör den organiserade 

brottsligheten i samband med det så sköts en 15 åring till döds i Malmö den 9 november 2019. 

”Det är samhällets viktigaste uppgift att jobba bestämt mot den organiserade brottsligheten. 

Den är ett gift i vårt samhälle. De ser till att knarkhandel frodas, de lever på den, det är deras 

största inkomst” nämner Stefan Lövfen till SVT3. Partiledaren för Moderaterna, Ulf 

Kristersson berättar i en presskonferens för Sveriges radio att betydligt fler gängkriminella 

skall utvisas. Kristersson säger att det inte är rimligt att man inte har någon inkomst men ändå 

har en förmögenhet med bland annat dyra bilar, klockor osv bara för att man befinner sig i de 

kriminella miljöerna4. 

 
1 https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/organiserad-brottslighet.html 
2 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-tryggare-sverige/34-punktsprogrammet-regeringens-
atgarder-mot-gangkriminaliteten/ 
3 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lofven-hela-samhallet-maste-jobba-mot-den-organiserade-brottsligheten 
4 https://sverigesradio.se/artikel/7555722 
 

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/organiserad-brottslighet.html
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-tryggare-sverige/34-punktsprogrammet-regeringens-atgarder-mot-gangkriminaliteten/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-tryggare-sverige/34-punktsprogrammet-regeringens-atgarder-mot-gangkriminaliteten/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lofven-hela-samhallet-maste-jobba-mot-den-organiserade-brottsligheten
https://sverigesradio.se/artikel/7555722
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att kunna vara opartisk och ställa sig an informationen som anges 

i uppsatsen om hur de svenska riksdagspartierna ställer sig till den organiserade 

brottligheten i Sverige samt vilka åtgärder som tas för att förbättra den men hjälp av den 

material som används i uppsatsen. Mot den bakgrunden inställer sig följande 

frågeställning:  

 

• Vilka verktyg och tillvägagångssätt tillämpas av de svenska riksdagspartierna för 

att reducera den organiserade brottsligheten i Sverige? 

 

1.2 Avgränsningar 

Avgränsningarna som används i den här uppsatsen är att hålla sig till Sveriges organiserad 

brottslighet samt Sveriges riksdagspartier och hur respektive parti förhåller sig till den 

organiserade brottsligheten. Inom uppsatsen så utgås det ifrån den organiserade brottsligheten 

i Sverige samt Sveriges partier som sitter i regeringen för att kunna analysera ämnet. 

Uppsatsen kommer att först och främst fokusera på den organiserade brottsligheten som 

utgångspunkt att analysera utifrån partiernas uttalanden, åtgärder men även andra artiklar som 

hjälper till att förklara vissa aspekter som behövs för att analysera utgångspunkten. Därefter 

kommer teorierna tillämpas för att hitta orsakerna och kunna analysera utgångpunkten 

ytterligare. 

 

1.3 Disposition 

I första kapitlet så har vi inledningen där det berättas kort om uppsatsen, inom vilka ramar 

vi håller oss till samt där frågeställningen presenteras. I andra kapitlet så är det 

bakgrunden som presenteras där det handlar det om den organiserade brottsligheten och 

förklaras tydligt vad det är och vad som sker i dagens samhälle. Tredje kapitlet så kommer 

den teoretiska delen med underrubriker som de politiska ideologierna och teorin för att 

styrka uppsatsen. Fjärde kapitlet tillämpas metoderna och vilket material som används i 
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uppsatsen. Femte kapitlet har vi den empiriska analysen och sjätte kapitlet så har vi 

slutsatsen och vad vi har kommit fram till. Sjunde kapitlet är då källförteckningen. 

 

 

2. Organiserad brottslighet 

För att kunna få en skarpare bild av organiserad brottslighet så skall vi kolla närmare på 

begreppet eftersom att den är väldigt bred när det kommer till kriminalitet. Det finns ingen 

specifik betydelse för organiserad brottslighet eftersom att den sträcker sig så pass långt att 

det kan handla om vilka kriminella handlingar, enskilda individer eller grupperingar. Det 

finns vissa kriminella individer som bedriver kriminella verksamheter som tvättar pengar och 

det finns andra lösa kriminella som säljer narkotika osv5.  

Gängkriminalitet eller organiserad brottslighet som det kallas blir allt vanligare nu förtiden 

som begås av individer i form av grupperingar i samhället. Det kan baseras på vanliga 

individer i samhället som grupperar sig, ungdomsbrottslighet men även Mc-gäng, 

fotbollshuliganer och fängelsegäng. Bildningar av dessa grupperingar beror på väldigt mycket 

men oftast så bygger det på en gemenskap av samma intressen. De gängkriminella bildar sina 

gäng på grund av olika anledningar och det underlättar de att vara i grupperingar exempelvis 

för att försvara sig emot sina konkurrenter men även sina territorium. Oftast så försvarar sig 

gängen via våld och det leder även till motvåld6. Den organiserade brottsligheten påverkar 

hela samhället eftersom att det är någon som växer varje dag men även finns runt om i världen 

och den innefattar all typ av kriminalitet7. Kriminaliteten handlar inte bara om 

knarksmuggling utan den sträcker sig ut betydligt längre än så, det kan vara smuggelgods som 

cigarretter, människor, miljöfarligt avfall, men även konst där dess värde är värd en 

förmögenhet. Skattebrott, sjukpenning och även a-kassa bedrägerier pågår väldigt mycket 

också av grovt kriminella individer i samhället8. För att de kriminella individerna eller dess 

handlingar skall klassas som organiserad brottslighet så finns det sex kriterier av elva man 

anses skall uppfylla enligt Europeiska unionen: 

 
5 https://www.regeringen.se/contentassets/3f9ea04805c4420da57fc6834c49b8d9/battre-straffrattsliga-
verktyg-mot-organiserad-brottslighet-prop.-201516113 
6 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%A4ngbrottslighet 
7 https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/organiserad-brottslighet/  
8 https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/organiserad-brottslighet/ 

https://www.regeringen.se/contentassets/3f9ea04805c4420da57fc6834c49b8d9/battre-straffrattsliga-verktyg-mot-organiserad-brottslighet-prop.-201516113
https://www.regeringen.se/contentassets/3f9ea04805c4420da57fc6834c49b8d9/battre-straffrattsliga-verktyg-mot-organiserad-brottslighet-prop.-201516113
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%A4ngbrottslighet
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/organiserad-brottslighet/
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/organiserad-brottslighet/


Lunds universitet  STVK02 
Statsvetenskapliga institutionen  HT-2020 
  Handledare: Hanna Bäck 

7 
 

 

1. Samarbete mellan fler än två personer. 

2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en 

3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden 

4. Någon form av disciplin och kontroll 

5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar 

6. Verksamhet på lokal nivå 

7. Användning av våld eller andra metoder för hot 

8. Användning av kommersiella eller affärsmässiga strukturer 

9. Deltagande i penningtvätt 

10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter 

eller ekonomi 

11. Strävan efter vinning och/eller makt9 

De punkterna som måste vara uppfyllda är 1,3,5, och 1110. 

 

Flera hundratals miljoner kronor är vinsten bara i Sverige som de gör. De kriminella 

handlingar påverkar i stort sett allting beroende på vad de är som blir bestulen, säljs, skadas 

osv. Narkotikan skadar både individen personligt samt att sociala problem uppstår och 

utvecklas i samhället, stöldgods leder till en illegal marknad som utgör en hot för den legala 

marknaden osv11.  

 

Storstädernas organiserad brottslighet har ökat väldigt mycket och dessutom så sker det olika 

slags typer av organiserad brottslighet, skjutningar, droghandel, sprängningar osv. Malmö, 

Stockholm och Göteborg har otrolig hög kriminalitet nivå i Sverige där det sker kriminella 

aktiviteter vardagligen. I Malmö har allt skottlossningar och vapeninnehav blivit allt vanligare 

med tiden och skottlossningarna ökar väldigt mycket. Under 2017 var det 65 skottlossningar, 

2018 minskade det och ledde till 49 skottlossningar och därefter minskar de ytterligare till 26 

skottlossningar under år 201912. Sprängningar och innehav och explosiva medel har varit 

otroligt höga under 2017 som har varit nästan lika mycket som skottlossningar under 2017 

som var 58 stycken, under 2018 har det varit 45 stycken och 2019 har det minskat betydligt 

mer som var 28 stycken13. Det ägde 170 skottlossningar rum runt om i Stockholm samt 22 

 
9 https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/organiserad-brottslighet/ 
10 https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/organiserad-brottslighet/ 
11 https://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Organiserad-kriminalitet-/ 
12 https://malmo.se/Fakta-och-statistik/Trygghet--sakerhet.html 
13 https://malmo.se/Fakta-och-statistik/Trygghet--sakerhet.html 

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/organiserad-brottslighet/
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/organiserad-brottslighet/
https://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Organiserad-kriminalitet-/
https://malmo.se/Fakta-och-statistik/Trygghet--sakerhet.html
https://malmo.se/Fakta-och-statistik/Trygghet--sakerhet.html
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personer döda i samband med skottlossningarna under år 202014. Under 2018 så skedde 56 

skottlossningar under år 2018 i Göteborg15. Skottlossningarna som skedde runt om i landet år 

2019 var 320 bekräftade skottlossningar och 41 döda personer som har drabbats16. 

 

 

3. Teoretiskt ramverk 

 

Varje partis ideologi och synsätt påverkar den organiserade brottsligheten på olika sätt 

eftersom att ideologierna är olika så är varje partis utgångspunkt olika därmed leder de till 

olika åtgärder som respektive parti vill åstadkomma. De konservativa partierna förväntas ha 

en betydligt mer pessimistisk syn på den organiserade brottsligheten än exempelvis höger och 

vänster partierna.  

 

 

3.1 Liberalismen 

Liberalismen grundar sig på frihet, lös egendom, naturliga rättigheter samt anti-förtryck 

(Larsson, 2014, s.29). En individs frihet innefattar inte vilka val som individen har utan i 

vilken stor omfattning den har samt hur bred den är (Björklund, 1971, s.136). Teorin om 

folksuveräniteten förespråkar sig på ”endast den styrelse var legitim som härledde sin 

myndighet från de styrdas samtycke” vilket är den väsentliga styrelseprincipen i Liberalismen 

(Larsson, 2014, s.29). Den största delen av medborgarna i samhället föreslår och beslutar 

tillsammans. För att en människas karaktär skall privilegiera så är han eller hon behov av 

handlingsfrihet, yttrandefrihet samt tankefrihet som är angelägna för att kunna besluta de 

demokratiska besluten. Inom Liberalismen råder det en förväntan till att individerna 

balanserar sitt egna intresse samt beslutar sina egna förnuftsenliga beslut (Larsson, 2014, 

 
14 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/skjutningar-i-stockholm-2020 
15 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/2018-ett-ar-med-manga-dodliga-skjutningar 
16 https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/320-skottlossningar-runt-om-i-landet-under-forra-aret 
 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/skjutningar-i-stockholm-2020
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/2018-ett-ar-med-manga-dodliga-skjutningar
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/320-skottlossningar-runt-om-i-landet-under-forra-aret
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s.32–34). Rättvisa, frihet, individualism samt att saker och ting inträffar självmant är 

grundläggande hos liberalismen. Medborgarna i samhället anser att självständigheten över de 

valalternativen samt de sociala valen som görs väldigt betydelsefulla. Utifrån deras 

självständiga karaktär samt fria alternativ att välja bland anses det de rationella och de yttersta 

för individen. Rättvisan definieras av en rättfärdig värdering speciellt när det rör sig om dom 

utmärkelser och påföljder. En individs gärningar avgörs beroende vad hen är ålagd för 

(Heywood, 2012, s.27–33).  

 

 

 

3.2 Konservatismen 

Konservatismens utgångspunkt förespråkar de sociala reglerna, de politiska samt de 

kulturella. Sedvänjor eller traditioner utvecklas i de nuvarande men det är en långsam process 

tills att de ändras (Larsson, 2014, s.47–48). Konservatismen månar om seder, fast egendom, 

hierarkier samt mänskliga brister. Stora utvecklingar anses vara negativa företeelser som 

framkallar instabilitet samt motverkar euforin i livet (Heywood, 2012, s.68–69). Det finns 

olika faktorer där de som följer konservatismen inte anser att ideologin är helheten för de, 

utan det kan även vara att de älskar sitt land, familj, släktingar, besittning av sin egen mark 

och bearbeta den på rätt sätt men även att ha en passion för sina egna företag är väsentliga 

normer inom konservatismen. Inom Konservatismen så påstår man att individen i sig både är 

god och ond, därpå så omfattar konservatismen de rättsliga likvärdigheten hos individen inför 

lagen (Larsson, 2014, s.47–48). Det finns ett fåtal konservativa efterföljare som anknyter det 

till de gamla testamentet när det kommer till olika brott och synder, även lag och ordning har 

en anknytning till konservatismen. Brottsligheten har ingenting att göra med jämställdheten 

eller sociala olikheter som den nutida liberalismen samt socialismen antyder på, det är mer en 

typ av konsekvens av individens kunskap och kännedom samt beroende.  
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3.3 Socialismen 

Representativ demokrati vilket innefattar en allmän rösträtt, sammansättning av ett parti samt 

parlamentarismen är statsskick till de anhängarna som står för en representativ demokrati och 

ytterst främjar den. Socialismen bygger sin ideologi från marxistiska synsättet (Björklund 

1971, s.169). å andra sidan finns det dispyter som pågår bland de socialister, konservatismer 

och liberalister gällande hur mycket landet skall kontrollera samhället utifrån de politiska 

besluten som tas och ges. Marxismen såsom socialismen talar för att avlägsna alla 

utgångspunkter för klasskillnader samt bristande jämlikheten inom arbeten. Marxismens 

förväntar sig att inom en snar framtid att medborgarna åstadkommer positiva kompetenser 

som gör att både kriminaliteten samt väpnade konflikter inte förekommer längre (Larsson, 

2014, s.59–60). Socialismen förespråkar en succesiv utveckling och ideologins utgångspunkt 

utgår från att avlägsna all ojämlikhet som förekommer i samhället med hjälp av utbildning, 

inkomster samt politiska resurser. En god utveckling av samhället leder till goda invånare. 

Socialismens förutsättningar av individens sociala förmåga är liknande den liberalistiska 

synen som har en optimistisk syn (Larsson, 2014, 85–86).  

 

3.4 Ekologism 

Ekologismen uppkom på 1970 talet som en uppföljning av de radikala idéerna på 1960 talet. 

Det är en av de mest progressiva och omfattande bland de moderna ideologierna som uppkom 

under modern tid. Utgångspunkten för ekologismen, baseras på ekologisk balans. Ifall 

balansen drabbas negativt så påverkas även naturen men även individerna samt samhället. 

Ekologismen anser att de moderna näringslivet är de största faran för samhället, naturen och 

individen. De massiva företagsutvecklingarna samt världsmarknaden förstör den ekologiska 

balansen samt framkallar katastrofer runt om i världen som inte går att kontrollera17.  

De största hoten som förstör är exempelvis den globala uppvärmningen, klimathotet osv. 

Därmed är ideologins tankesätt och handlingssätt att kunna motverka dessa hot utifrån 

politiska åtgärder med såsom miljöskatter, importkontroller samt stränga lagar. Ekologismen 

är väldigt starkt emot progressiva samhälls- och ekonomiska utvecklingar18. 

 
17 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ekologism 
18 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ekologism 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ekologism
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ekologism
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3.6 Högerextrema partiernas syn 

 

Vi diskuterar och tydliggör de empiriska materialen utifrån att majoriteten av invandringen 

inte är anledningen till att fler väljare är villiga att lämna en ”emot-invandrarröst” utan det är 

de som gör att de förknippar brott och invandring i samma kontext. För att kunna studera en 

inverkan av brottslighetens anknytning till invandringen så krävs de en del kvalitativa och 

adekvata metoder. För att kunna dra de slutsatserna så läggs fokuset på en riktning mot 

invandringen (Coffe et al, 2007). De motstridande komponenterna kan orsakas av flera olika 

faktorer men även aggregeringsnivån. Bortsett från Coffe et als analys så har de studierna 

analyserats på en intensiv aggregeringsnivå, som exempelvis statlig samt lands nivå. Vissa 

undersökningar lägger sitt fokus på invandringensnivån, andra lägger sitt fokus på 

förändringarna inom invandringsnivåerna och andra lägger sitt fokus på andelen av 

invandrarna som befinner sin inom olika områden eller utvecklingen av individerna inom de 

proportionerna. 

 

En annan orsak där de distinktionerna kan förekomma, är förutsättningarna för en påverkan på 

en annan beståndsdel. Det har framställts tidigare att en påverkan av arbetslösheten i samband 

med röstningen mot de anti-invandringspartierna kan vara betingade av invandringsnivåer 

(Golder, 2003). Huvudskillnaderna inom högern är oftast väldigt svåra att uppfatta. Anti-

invandrarpartiernas argument som de försöker använda sig av är två olika: De försöker att 

anknyta invandrare med kriminaliteten. I samband med de här, så kan vi förvänta oss att anti-

invandringspartier inte bara har sitt motiv gentemot invandringen eller brottsbekämpningen, 

utan det är själv anknytningen till invandringen och brotten som de partierna stödjer sig på. 

Därmed är invandringen framförallt väsentlig på grund av två punkter; De som anser att det 

finns en anknytning mellan invandrare och brott och de som har motsägelsefulla ståndpunkter 

som rör de frågorna. Det framställer därmed en tydligare bild av uppfattningen gällande 

varför de länderna med högre invandringsnivåer där de anti-invandringspartierna är emot 

invandringen samtidigt som de partierna verkligen utvecklas och skiner i andra länder.  

Bortsett från de materialistiska eller kulturella hoten så anses även invandrarna till största 

delen ett ytterligare hot med anledning av deras förbindelse till kriminaliteten. De 
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förutsättningarna som påverkar omröstningen gällande invandringen leder även till vissa 

socioekonomiska problem, så som kriminaliteten. Det är krävande, teoretiskt att anti 

invandringspartier anknyter invandrare med kriminaliteten på grund av de orsaker som sker 

ute i samhället. Teoretiskt så väljer anti invandringspartier oftast att dra till sig väljare med en 

auktoritär personlighet (Adorno et al, 1950). ”Auktoritärism är ett av de beståndsdelarna som 

påstås oftast att kunna tydliggöra en extremröstning” (Lubbers och Scheepers, 2000:68). Det 

har ytterligare upptäcks utifrån empiriska studier att fler auktoritära väljare har hittats bland 

anti invandringspartierna (Lubbers och Scheepers, 2000; Mayer and Perrineau, 1992). De 

auktoritära väljarna lägger stor vikt på att upprätta lag och ordningen i samhället. Att kunna 

anklaga invandrarna för brotten, ger de ytterligare väljare till de anti invandringspartier som 

ökar stödet för dess parti. Deras påstående gällande anknytningen av brottsligheten och 

invandringen skapar en framgångsrik valstrategi. 

 

I praktiken så förekommer kriminaliteten vanligtvis hos partiernas ideologier. Mudde 

framhäver att ”huvudfrågan gällande de auktoritära höger extrema partiernas program är 

brottsligheten” (Mudde, 2007:146). Alla höger extrema partierna är ute efter ”bättre 

utrustning, fler poliser och högre löner, mindre byråkratier samt en utökad kunskap”. Det 

tydliggör starkt deras nyckelfråga inom partierna (Mudde, 2007:146, 300). Därmed är de anti 

invandringspartier så som högerextremister, för en utökad och förbättra polismyndighet samt 

en oberoende rättsväsen som ger striktare lagar, straff och hårdare fängelsestraff men även ge 

rättigheter till medborgarna att bära vapen (Mudde, 2007:146–147). 
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3.7 Ideologiernas förhållande till den organiserade brottsligheten 

 

Ideologierna som är en väldigt väsentlig beståndsdel för riksdagspartierna skall analyseras 

utifrån den organiserade brottsligheten som är en utgångspunkt. Det är ideologierna som är ett 

av materialet som används för att kunna besvara frågeställningen i uppsatsen eftersom att 

respektive parti utgår från sin egna ideologier som de utgår från. 

 

 

Socialismen där Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt till en viss del 

Centerpartiet. Socialismen riktar sitt fokus gällande den organiserade brottsligheten på att 

uppfylla medborgarnas förväntningar, där med behövs det ett välfungerande välfärdssystem. 

Samspelet mellan medborgarna i samhället leder till en succesiv framgång är vad socialismen 

förespråkar och att konkurrens leder till svartsjuka och egoistiska individer. Individernas 

jämlikhet är vad socialismen ser starkt på och det krävs ett samspel bland varandra för att 

åstadkomma den här framgången och det leder till att man kan ta bort den svartsjukan samt 

konkurrensen som pågår bland medborgarna. Ett lyckat samarbete bland medborgarna är 

nyckeln till framgång. Socialismens anknytning till den organiserade brottsligheten är att 

kunna skapa fredliga och förnuftiga val som individerna anser sig att kunna utifrån 

socialismen eftersom att de är vad socialismen förespråkar. Att kunna få ett samspel eller 

bygga upp ett gemenskap bland medborgarna leder till man tillsammans arbetar sig emot de 

negativa komponenterna och uppnår istället framgång och lycka. 

 

Ekologismen som är en annan ideologi där Miljöpartiet men även till en viss del Centerpartiet 

grundar sig på, handlar om ekologisk balans och ifall den balansen inte håller så drabbas 

naturen men även medborgarna i samhället. Ekologismen anser att de största hoten i samhället 

är de samhälls- och ekonomiska utvecklingar men även emot de utvecklingarna som sker av 

staten. Man är mer ute efter att skapa sociala närheter, trygghet bland individerna. Det finns 

olika samband mellan ekologismen och den organiserade brottsligheten ifall man kollar på 

hur samhället utvecklas samt hur medborgarna påverkas av de utvecklingarna. Den 

ekologiska balansen är den väsentliga utgångspunkten inom ekologismen och ifall det 

fortsätter att ske större samhälls- och ekonomiska utvecklingar då drabbar det medborgarna på 

ett negativt sätt eftersom att det är möjligt att vissa medborgare inte hänger med i 
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utvecklingen. Därmed skapar det kaos i samhället och andra komponenter som gör att 

individen försöker åstadkomma de egna små utvecklingar för att hänga med i samhället eller 

de stora ekonomiska utvecklingarna som sker.  

 

 

Liberalismen som där Moderaterna, Liberalismen och en viss del där Centerpartiet grundar 

sig på. Liberalismen handlar om frihet, lös egendom, naturliga rättigheter samt anti-förtryck. 

Liberalismen förespråkar en individs frihet väldigt mycket, att en individens val läggs mer 

fokus på hur bred den är än vad den gör för val och det menas då med att kvalitén är bättre än 

kvantiteten. Liberalismen hävdar att individerna bör inom de besluten dom fattar att de utgår 

från sitt förnuft och att de fattar rationella beslut. Rättvisa, frihet och individualism är 

grundläggande hos liberalismen. Därmed att det skall vara en rättfärdig uppdelning av 

välfärden och förmåner i samhället bland medborgarna. Liberalismen nämner även att 

individernas gärningar beror på vad hen är skyldig till, ifall de är står för ondska och brott så 

skall de stå för de. Det går att finna ett samband mellan liberalismen och den organiserade 

brottsligheten eller kriminaliteten men mer på ett inriktat individnivå eftersom att liberalismen 

inriktar sig mer på en individnivå än att staten skall komma in och kontrollera individerna. 

Som det nämns tidigare i uppsatsen så handlar det om vad för val individen gör och hen är fri 

samt att individen skall fatta sina egna rationella beslut med sitt förnuft. 

 

 

Konservatismen förespråkar traditioner, sedvänjor, de politiska, sociala och kulturella 

reglerna som är en grundläggande beståndsdel. Konservatismens fokus riktar sig väldigt 

mycket om seder, fast egendom, hierarkier och mänskliga brister. Konservatismen framhäver 

att succesiva utvecklingar i samhället påverkas negativt och det leder till negativa 

utvecklingar hos medborgarna i samhället. Konservatismen i grunden tror på att individen är 

både god och ond. När det kommer till brott och lagar så framhäver konservatismen att det 

inte har att göra med jämställdheten eller sociala olikheter såsom liberalismen och 

socialismen påpekar utan att det är mer en konsekvens av individens kunskap och kännedom 

och beroende. Medborgarna kan därmed sluta begå dessa brott ifall de anpassar sig till 

samhället. Att kunna förhindra de brotten som individerna begår är genom lagen, därmed bör 

lagen byggas på ett förnuftigt och med ständig kunskap som förhindrar individerna att begå 

dessa hänsynslösa brott. Konservatismen anknyts då det till ett hårdare rättssystem och mer 
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stränga fängelsestraff. Konservatismen har även en anknytning till brottslighet där de ser 

väldigt starkt på saken. De anser att det är endast lagen som kan förebygga brotten som begås 

av individen, desto mer strikt lagen och påföljderna för brotten är desto mindre chans är det 

för att individerna skall begå brott. Ett hårdare rättssystem leder till en minskad brottslighet i 

samhället.  

 

 

De svenska riksdagspartierna som sitter i riksdagen har en överordnad makt över samhället 

och den svenska staten. Varje svenskt parti representerar sina egna ideologier, tankesätt, vad 

de vill åstadkomma inom samhället och i framtiden för att gynna de svenska medborgarna. De 

svenska partierna är polariserade och därmed finns det två olika sidor, höger sidan där 

partiernas inriktning och utgångspunkt är mer liberala och vänster sidan av skalan där 

socialismen grundar sig på. Det finns även de partierna som befinner lite mer i mitten av 

skalan såsom miljöpartiet där de har en liten blandning av ekologism men även inom vissa 

aspekter har socialismen och liberalismen som de utgår ifrån. Det finns en till ideologi som 

något av partierna utgår ifrån och det är konservatismen som befinner sig lite mer åt höger 

sidan där Sverigedemokraterna grundar sig på. De svenska riksdagspartierna som sitter i 

riksdagen representerar folket och därmed är deras uppgift att kunna bistå de svenska 

medborgarna med en fungerande demokrati där man känner sig säker och trygg. Det finns 

olika frågor som är väldigt väsentliga när det inträffar olika händelser nationellt eller ifall 

landet påverkas väldigt mycket av vissa faktorer då skall politikerna kunna besluta och oftast 

åtgärda de större konflikterna som är ett hot mot staten. Den organiserade brottsligheten har 

därmed varit ett stort problem under ett flerantal år där de sker internationellt samt nationellt 

och påverkar oskyldiga medborgarna, myndigheterna som befinner sig inom landet, olagliga 

handel och sociala problem i samhället. Aktörerna som sätts i analysen är den organiserade 

brottsligheten och de svenska riksdagspartierna. 

 

 

 

 

 



Lunds universitet  STVK02 
Statsvetenskapliga institutionen  HT-2020 
  Handledare: Hanna Bäck 

16 
 

4. Metod och material 

 

4.1 Metodologiska överväganden 

I uppsatsen så tillämpas den kvalitativa innehållsanalysen för att kunna fokusera på innehållet 

men även en komparativ metod där en jämförelse bland partierna och dess ställning samt vad 

för tillvägagångssätt respektive partier använder sig av gentemot den organiserade 

brottsligheten. 

 

Den komparativa metoden lyser upp och förenklar skillnaderna samt likheterna bland 

ländernas politiska system och ger oss en bättre förståelse över hur det skiljer sig bland 

riksdagspartiernas verktyg och dess tillvägagångssätt att reducera brottsligheten i Sverige 

(Denk, 2002, Hellspong, 2001). För att kunna få frågeställningen besvarad på bästa möjliga 

sätt är det viktigt att kunna få förstå de grundläggande aspekter och det är precis därför man 

analyserar ideologierna som är utgångspunkten för partierna eftersom att varje partis ställning 

inom politiken. Hellspong (2001) framhäver att den komparativa metoden är en utmärkt 

metod för att kunna hitta likheter och skillnader mellan två eller flera analysenheter. Att vi ska 

kunna åstadkomma exakta resultat ifall partiernas metoder och tillvägagångssätt fungerar är 

inte relaterat till uppsatsen utan det är vad de använder sig av och hur den kan reducera 

brottsligheten. Varje parti ser den organiserade brottsligheten på olika sätt och det är deras 

ställning, motioner, uttalanden och ideologi som nyckeln till studien. En annan orsak att 

kunna jobba med olika jämförande enheter, leder till att man får en synsätt, fler perspektiv, 

frågeställningar men även tolkningar (Fransson, 2006). 

 

4.2 Den kvalitativa innehållsanalysen  

 

Kvalitativa innehållsanalysen där man utifrån ett par vissa verktyg använder sig av för att 

analysera texter. Att verktygen som tillämpas för att analysera texter kan vara att man studerar 

innehållets viktiga delar, helhet samt de sammanhangen som är väsentliga. Motiven till att 
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använda ett kvalitativt innehållsanalys beror på helt och hållet men vanligtvis är den främsta 

anledningen att fånga de väsentliga delarna som finns i helheten av texten vilket skiljer sig 

helt från resultatet av studien. Därmed menas de med att det finns vissa delar som är mer 

väsentliga än andra. Det är även så att, för att kunna hitta den yttersta relevanta efterfrågade 

delen som endast kan hittas med hjälp av vissa verktyg för att fånga upp den. Således är 

utgångspunkten att en aktör aktivt ingriper på en aktör gällande de fenomen eller objekt runt 

om utifrån den meningen som de har för aktören19.  

 

En kombinerad studie mellan den kvalitativa innehållsanalysen och den komparativa metoden 

ger uppsatsen en blomstrande och mer klargörande tråd att kunna förstå likheterna, 

skillnaderna, innehållet och sammanhangen bland analysenheterna. 

 

4.3 34 Punktsprogrammet 

34 Punktsprogrammet är ett tillvägagångssätt för att förebygga den organiserade 

brottsligheten som har framförts av Sveriges regering, vilket bygger på att åstadkomma 

åtgärder mot all kriminalitet som sker i de svenska samhället. 34 punktsprogrammet innefattar 

34 olika åtgärder för att åstadkomma säkerhet, trygghet och bekämpa våldet inom hela 

Sverige. Programmet sträcker sig över fyra områden som är: ”Påföljder, bryta 

tystnadskulturen, verktyg i brottsbekämpning och förebyggande av brott20. Programmet 

presenteras i appendixet. 

 

4.4 Validitet 

Att analysera deras ställning till den organiserade brottsligheten leder till en hög validitet. 

Uppsatsens validitet handlar om forskningsfrågan som besvaras i samband med hjälp av 

riksdagspartiernas motioner, uttalanden, ideologier gentemot den organiserade brottsligheten. 

Att analysera partiernas program gentemot varandra samt utgångspunkten att analysera deras 

ställning till den organiserade brottsligheten leder till en hög validitet.  

 
19 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, Towns, Ann. 2017. s.211. 
20 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-tryggare-sverige/34-punktsprogrammet-regeringens-
atgarder-mot-gangkriminaliteten/ 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-tryggare-sverige/34-punktsprogrammet-regeringens-atgarder-mot-gangkriminaliteten/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-tryggare-sverige/34-punktsprogrammet-regeringens-atgarder-mot-gangkriminaliteten/
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4.5 Materialinsamling 

De material som används i metoden är riksdagspartis hemsida gällande gängkriminalitet, 

NE.se som ger en klarare och förklarande bild av vad gängkriminaliteten handlar om och vad 

den innebär samt varje partiprogram, motioner och propositioner för att se respektive partis 

ställning till de organiserade brottligheten. 34 punktsprogrammets kommer även att tillämpas 

och analyseras eftersom att den anges som en brottsförebyggande åtgärd från regeringen där 

Justitieministern framhäver. De materialen i uppsatsen för att kunna få en enklare förståelse 

vart partierna står och vilka åtgärder dom vill åstadkomma för att förebygga brottsligheten i 

Sverige. Det förekommer även en hel del motioner och uttalanden från varje parti som 

används i uppsatsen. De materialen som tillämpas i uppsatsen skall kunna med viss säkerhet 

kunna skapa en välformulerad och kunna ge den informationen som uppsatsen begär utifrån 

dess frågeställningen som anges samt kunna besvara den. I detta sammanhang tillämpas även 

politiska material så som motioner och propositioner för att kunna veta vad partierna vill och 

vart de står. De materialet som tillämpas har valt för att kunna på bästa och möjliga sätt få 

information gällande vart partiernas ställning ligger till, vad de är de vill åtgärda, vad de har 

framfört i sina motioner och propositioner men även varför de partierna agerar på de sättet de 

gör gentemot den organiserade brottsligheten.  
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5.  Analys 

 

Inom riksdagsdebatter, partiprogram, debattböcker, på dagstidningars ledarsidor 

populärkulturen, affischer och filosofisk litteratur så kan politiska argument samt ideologier 

uttryckas på olika sätt. Diskussioner gällande frihet, rättvisa, varför lagar bör ändras, stiftas 

men även avskaffas, sker det oftast dispyter och starka åsikter som uttrycks mellan politiska 

idéer och föreställningar. Utifrån de förutsättningarna så är de viktigt att undersöka och förstå 

jämförelsen av varje partis ställning som presenteras.  

 

 

 

 

5.1 Sveriges riksdagspartier om organiserad brottslighet 

Frågeställningen som är ytterst relevant för uppsatsen skall uppmärksammas till högsta grad 

och anknytas till de svenska partiernas agerande samt uttalande, därmed lyder 

frågeställningen:  

”Vilka verktyg och tillvägagångssätt tillämpas av de svenska riksdagspartierna för att 

reducera den organiserade brottsligheten i Sverige?” 

 

Socialdemokraterna vill utöka resurserna till polismyndigheten men även öka antalet poliser 

runt om i landet med 10 000 nya poliser. De vill även stoppa rekryteringen till 

gängkriminaliteten som leder till en ökad brottslighet men framförallt att straffen inte ska vara 

milda eller reduceras bland 18–21 åringar som är kriminella21. 

Vänsterpartiet däremot som lägger större vikt på skolorna och elevernas välmående vid tidig 

ålder som de tycker är en mer angelägen åtgärd att ta sig an. Lena Olsson som är rättspolitisk 

talesperson för Vänsterpartiet säger att: ”Det är samhällets ansvar att stoppa våld och 

 
21 https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/lag-och-ordning#0 

https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/lag-och-ordning#0
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kriminalitet och jag är säker på min sak, att mindre sociala och ekonomiska klyftor minskar 

kriminaliteten, säger Lena Olsson”22. 

Så som Socialdemokraterna så vill även Miljöpartiet öka resurserna till polismyndigheten, 

minska unga människor att dras till kriminaliteten genom utbildning. Men de vill även hjälpa 

kriminella som avgår från kriminella grupperingar samt har kopplingar till kriminella 

aktiviteter genom skydd och stöd23. 

Centerpartiets rättspolitisk talesperson nämner att ”Vi vill att polisen ska kunna säkra bevis 

på fler sätt än idag, exempelvis genom hemliga tvångsmedel, och att det ska bli lättare för 

polisen att sätta upp övervakningskameror i brottsutsatta områden. Det är också viktigt att de 

som utreder grova brott får lättare att utbyta information med varandra”24. 

Kristdemokraterna nämner att: ”Det behövs fler poliser för att skapa ordning, och hårdare 

straff för den som ingår i kriminella gäng. Dessutom behöver straffrabatterna ses över. 

Mängdrabatt, ungdomsrabatt och allmänna strafflindrande principer gör att kriminella får 

alldeles för låga straff. Det behövs också förebyggande åtgärder i skolan, satsningar på 

familjen och jobb för unga”25. 

Liberalerna anser att det är betydligt bättre att satsa på Polismyndigheten i första hand där 

man ökar poliserna med 5000 poliser inom 7år men även att man vill införa betydligt mer 

trygghetsvakter som vakar över de drabbade områdena i Sverige. Lagarna skall även vara 

betydligt strängare när det kommer till vapensmuggling26. 

Moderaterna däremot har efter att mobiliserat våldet påkallat ett möte med regeringen som 

de vill ägna all sin tid gentemot gängkriminaliteten och bekämpa den. De vill öka polislönerna 

men även satsa på polisutbildningen där man får betalt för att gå utbildningen och det lockar 

till sig fler poliser i samhället. Dessutom så vill de dubbla straffen för gängkriminella men 

även ta bort straffrabatten för vuxna mellan 18–21 år. 

Sverigedemokraterna berättar i sin kriminalpolitik att de landet inte är tryggt längre. Det är 

kvinnor, äldre och barn som inte vågar gå ut på kvällarna för att de känner sig hotade eller är 

rädda. Tjänstemännen som arbetar för polismyndigheten säger upp sig för att de blir allt mer 

 
22 https://www.vansterpartiet.se/forebygga-valdsbrott-och-gangkriminalitet-en-prioriterad-fraga/ 
23 https://www.mp.se/politik/lag-och-ordning 
24 https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/lag-och-ratt/organiserad-brottslighet 
25 https://kristdemokraterna.se/politik-a-o/gangkriminalitet/ 
26 https://www.liberalerna.se/politik/brottsbekampning/ 

https://www.vansterpartiet.se/forebygga-valdsbrott-och-gangkriminalitet-en-prioriterad-fraga/
https://www.mp.se/politik/lag-och-ordning
https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/lag-och-ratt/organiserad-brottslighet
https://kristdemokraterna.se/politik-a-o/gangkriminalitet/
https://www.liberalerna.se/politik/brottsbekampning/
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hotade, deras bilar blir upp sprängda, de blir beskjutna i sina hem osv. Våra förslag är att 

staten skall garantera brottsoffrets skadestånd och sedan kräva in beloppet från 

gärningsmannen. Införa obligatorisk utvisning av grovt kriminella utlänningar och möjlighet 

att återkalla medborgarskapet vid terrorbrott. Höja polislöner, få betald under 

polisutbildningen, öka säkerheten hos poliserna och i samhället, öka antalet poliser i samhället 

och öka straffen för brotten och införa livstidsstraff för brottslingar27. 

 

 

 

 

5.2 Riksdagsmotioner gentemot förebyggandet av organiserade 

brottslighet  

 

 

5.2.1 Socialdemokraterna 

 

Socialdemokraterna framförde en motion till riksdagen gällande organiserad brottslighet 

2020, vilket handlar om att kunna ge kommunerna den position där de medverkar för att 

förebygga den organiserade brottsligheten gentemot finansierad verksamhet. 

Motionen är från Socialdemokraterna där Ingela Nylund Watz, Abraham Halef, Anna 

Vikström, Mathias Tegnér och Serkan Köse framhäver att det har pågått väldigt bedrägerier 

samt fusk. I Södertälje påvisas det stort när det kommer till de här brotten. De kriminella utgår 

från att bidragen som de får är en basinkomst och utnyttjar de på felaktigt sätt, både 

kommuner samt de offentliga aktörerna blir drabbade. Det är välfärdsbrotten som är väldigt 

drabbande och påverkar välfärden väldigt mycket utifrån de här metoderna de kriminella 

använder sig av för att ta emot bidragen och använda de inom kriminella aktiviteter. 

Myndigheter såsom Skatteverket, kronofogden och arbetsmiljöverket har fått resurser för att 

bekämpa de systematiska välfärdsbrotten. Straffen har skärpts, Polismyndigheten samt 

åklagarna har givits i uppdrag att ta behandla de brotten utifrån skärpta metoder28. 

 
27 https://sd.se/vad-vi-vill/kriminalpolitik/ 
28 https://data.riksdagen.se/fil/1FC58E01-B370-4CFA-9F8C-2FA81C2A150E 

https://sd.se/vad-vi-vill/kriminalpolitik/
https://data.riksdagen.se/fil/1FC58E01-B370-4CFA-9F8C-2FA81C2A150E
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5.2.2 Vänsterpartiet 

Vänsterpartiets representant Jonas Sjöstedt (V) framför har framfört en motion 2017 där den 

riktades mot ekonomisk brottslighet som även är en inriktning mot den organiserade 

brottsligheten. 

 

Sjöstedt framhäver att regeringen bör skärpa samt utreda en ny revisionsplikt för mindre 

aktiebolag och även hitta en ny metod för att förebygga ekonomisk brottslighet. Välfärden 

som sagt är en viktig beståndsdel inom samhället som skall gynna medborgarna ifall de har de 

ekonomiskt dåligt eller ifall de behöver hjälp i sin vardag för att kunna leva, sjukvården och 

skolorna är även stora faktorer som påverkas. Därför är det viktigt att bidragen som utdelas 

görs på rätt sätt så att de inte sker i dåliga sammanhang för att gynna de som inte behöver de 

eller de kriminella. Det som sker i dagens samhälle är att kriminella individer startar ett 

aktiebolag och begår ekonomisk brottslighet till sin fördel. De kriminella startar nya företag 

för att kunna tvätta pengarna eller gömma pengarna men även för att utnyttja företaget när det 

kommer till att begära en återbetalning av moms och ersättningar. De har även tillgång till att 

beställa varor och tjänster till ovanligt höga summor utan att betala någon faktura, de handlar 

då om kreditvärdiga företag. Därför framhäver Sjöstedt (V) att det bör komma nya metoder 

och lösningar gentemot den ekonomiska brottsligheten som är en del av den organiserade 

brottsligheten29. Det behövs en ny strategi för att motverka de här brotten nämner Jonas 

Sjöstedt (V) i motionen. 

 

 

 

5.2.3 Miljöpartiet 

Riksdagsledamoten Karolina Skog (MP) som framhäver i motionen som hon har framfört 

handlar om att bekämpa den organiserade brottsligheten med inriktning välfärdsbrott, bränder, 

 
29 https://data.riksdagen.se/fil/B9D87400-D8A7-4057-A5D4-A22E60C86005 
 

https://data.riksdagen.se/fil/B9D87400-D8A7-4057-A5D4-A22E60C86005
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olika brottsliga miljöer samt ekonomisk brottslighet bör åtgärdas utifrån nya metoder och 

strategier. 

 

Skog (MP) berättar att de starkt vill se betydligt fler poliser i samhället men även annan faktor 

där de kriminella påverkas ännu starkare och det är emot deras likvida medel som de 

tillhandahåller utifrån deras kriminella aktiviteter. Därmed berättar Skog (MP) att det behövs 

fler byråkratier. Skog (MP) fortsätter att påpeka att de behövs olika medel för att bekämpa de 

brottsliga aktiviteterna så som hantering av avfall, handel med utrotningshotade djur samt 

växter som har högt ekonomiskt värde men fortsätts att handlas på den svarta marknaden. Det 

är tillsynen som borde skärpas mer för att kunna hantera de här åtgärderna. Länsstyrelsen har 

utfört ett par tillsyn för att åtgärda de här problemen, de är även en del av de myndigheterna 

som skall bekämpa den organiserade brottsligheten. I Malmö har det skett progressiva 

utvecklingar när det kommer till samordnad tillsyn. Det hanteras på ett framgångsrikt sätt och 

det bör alla andra myndigheter ta del av samt kommuner runt om i landet. Det krävs mer 

resurser för att kunna stoppa de illegala verksamheterna och pengaflödet åt den organiserade 

brottsligheten30. 

Vapen brotten är även en del av den organiserade brottsligheten som måste tas på allvar där 

tullverket behöver fler verktyg och medel som gör att de kan stoppa de illegala vapen inflödet 

till Sverige. 

Avslutningsvis bör man stärka myndigheterna och tillse de med mer verktyg och kunskap för 

att kunna stoppa den organiserade brottsligheten samt stärka straffen.  

 

 

 

 

 

 

 
30 https://data.riksdagen.se/fil/1153146B-F138-462F-BFF8-972865D4C74C 
 

https://data.riksdagen.se/fil/1153146B-F138-462F-BFF8-972865D4C74C
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5.2.4 Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet 

 

Moderaterna Beatrice Ask (M), Centerpartiet Johan Hedin (H), Kristdemokraterna 

Andreas Carlson (KD) och Roger Haddad Folkpartiets (FP) riksdagsledamöter står 

bakom samma motion gällande den organiserade brottsligheten. 

Motionen handlar om att motverka nyrekrytering till de kriminella nätverken, utreda samt 

lagföra gränsöverskridande brott, människohandel, ringa stöld och miljöbrottslighet. Den 

organiserade brottsligheten måste bekämpas med intensiva metoder för att åtgärda de brotten 

som sker. Att kunna stoppa nyrekryteringen till de kriminella nätverken är en väsentlig faktor 

som måste sättas stopp för att de inte skall utvecklas ännu mer, där med skall det finnas stöd 

till de som vill lämna de kriminella nätverken eller de kriminella livet. Man behöver även 

arbeta internationellt för att förebygga de kriminella aktiviteterna som rör sig internationellt så 

som vapenhandel, människohandel osv. Därmed behövs ett internationellt samarbete eller mer 

specifikt ett EU-samarbete. Därmed kan man få mer information gällande de kriminella 

organisationerna och snabbt och effektivt fånga de kriminella. Att förebygga 

människohandeln som riksdagsledamöterna lägger stort fokus på handlar om att kunna stärka 

de straffrättsliga lagarna. I september 2014 så utfördes en utredning av straffrättslig skydd vid 

människohandel och köp av sexuell handling av barn 2014:128, där det ska undersökas ifall 

det behövs åtgärder för att stärka de straffrättsliga skydden gentemot människohandeln, köp 

av sexuella tjänster samt köp av sexuell handling av barn. Uppdraget redovisas senare i början 

av 2016. Därmed har regeringen tillkännagett att straffen gällande ovanstående händelser, att 

de skall skärpas31. 

Miljöbrottsligheten som även är ett stort problem idag där det sker cirka 4 000 miljöbrott per 

år där polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har hand om. Det kan handla om att göra 

sig av med farliga ämnen som de inte vill stå för kostnaderna när man gör det på rätt sätt eller 

att kasta farliga avfall i naturen är vanliga miljöbrott. Det krävs mer specialkompetens men 

det är även ett väldigt svårt att utreda de miljöbrotten som sker32. 

 

 
31 https://data.riksdagen.se/fil/571FD0CC-07F6-4C32-8DA3-B9D258E053F0 
32 https://data.riksdagen.se/fil/571FD0CC-07F6-4C32-8DA3-B9D258E053F0 

https://data.riksdagen.se/fil/571FD0CC-07F6-4C32-8DA3-B9D258E053F0
https://data.riksdagen.se/fil/571FD0CC-07F6-4C32-8DA3-B9D258E053F0
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5.2.5 Sverigedemokraterna 

 

Sverigedemokraternas (SD) representant Jimmie Åkesson har framfört en motion där 

Sverigedemokraterna vill införa en ny lag gällande individer som vill gå med kriminella 

organisationer. De vill även ge Rikskriminalpolisen fler behörigheter som leder till att de kan 

använda sig av allt fler hemliga tvångsmedel inom olika brottsliga fall som organiserad 

brottslighet. Men även för att kunna delegera befogenheterna till de lokala 

polismyndigheterna. I dagsläget för att kunna binda någon till ett brott så är det väldigt svårt 

och det ser Sverigedemokraterna väldigt negativt på. Därmed vill man att du skall kunna fälla 

en kriminell individ utan att hen blir skyldig inom domstolen, att de bara påvisar att hen har 

kriminella kopplingar till någon kriminell organisation. USA har liknande lagar så kallas 

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO). Deltagande i kriminell organisation 

(DIKO) är en ny brottskategori som SD vill införa där de kan anknyta varje kriminell individ 

som är misstänkt och ha en koppling till kriminella aktiviteter. Med ett DIKO brott skall det 

kunna medföra livstidsstraff samt att ministraffen skall vara väldigt högt utan någon villkorlig 

frigivning, därmed en obligatorisk utvisning ifall individen är utländsk medborgare33. 

Åkesson vill även ge befogenheten att ge Rikskriminalpolisen huvudansvaret att bekämpa 

organiserad brottslighet men även att kunna delegera befogenheterna till de lokala 

polismyndigheterna. De vill även att domstolen i Sverige vid DIKO brott skall kunna åtala en 

individ utan att hen skall vara anknuten till de specifika brottet. 

 

5.2.6 Liberalerna 

Riksdagsledamoten Johan Pehrson (L) för Liberalerna framför en motion gällande 

organiserad brottlighet som inriktar väldigt mycket gentemot vapenbrott, Europol, Eurojust, 

Europeiska åklagarmyndigheter, samarbetsavtal med EU om organiserad brottslighet, hemliga 

tvångsmedel, att handgranater bör klassas som vapenbrott samt att Tullverket bör få högre 

befogenheter att ingripa vid misstänkt smuggling av stöldgods34. 

 
33 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sarskilda-atgarder-mot-organiserad-
brottslighet_H002Ju288 
34 https://data.riksdagen.se/fil/7E3124CD-9AAF-4106-8315-6A932FDACAED 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sarskilda-atgarder-mot-organiserad-brottslighet_H002Ju288
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sarskilda-atgarder-mot-organiserad-brottslighet_H002Ju288
https://data.riksdagen.se/fil/7E3124CD-9AAF-4106-8315-6A932FDACAED
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Liberalerna anser att ett starkare samarbete med Europeiska länder när det kommer till 

organiserad brottslighet leder till en reducerad brottslighet runt om i Europa och även 

nationellt i Sverige. Europol som är likt FBI (Federal Bureau of Investigation) i USA har inte 

den befogenheten för att kunna starta egna undersökningar och fälla de kriminella individerna 

i någon specifik ”EU-domstol” utan de bidrar mer information till respektive lands 

polismyndighet där de kriminella begår brott. Därmed vill de att kunna fastställa de kriminella 

och påbörja ett samarbete med avtalsländerna för att kunna agera gentemot de kriminella 

individerna, det krävs då ett operativt mandat som gör att Europol får den befogenheten35. De 

svenska anställda poliserna hos Europol ger även de befogenheten att arbeta runt om i Europa 

samt den gränsöverskridande brottsligheten36.  

Eurojust är ett straffrättslig samarbete bland åklagare som är medlem i de Europeiska länderna 

men däremot så har de ingen befogenhet att kunna bedriva specifika egna fall utan de arbetar 

genom att främja de grova gränsöverskridande brottsligheterna som sker i flera medlemsstater 

samtidigt, genom att skapa ett åtal.  

Liberalerna har även förlagt ett annat beslut till riksdagen gällande vapenbrott. Enligt 

Liberalerna behövs det en skärpning av vapenlagarna där handgranater bör klassas som vapen 

istället för explosiva medel37. 

 

 

5.6 Riksdagspartiernas analys 

 

Vänsterpartiets ställning inom den organiserade brottsligheten handlar om att kunna ta hand 

om individerna, att kunna bistå de unga individerna redan från grundskolan med bra kunskap 

och bra skola samt att värdesätta individens välmående vid tidig ålder för att kunna ge 

personen en annan utväg istället för att komma in till den organiserade brottsligheten. 

 
35 https://data.riksdagen.se/fil/7E3124CD-9AAF-4106-8315-6A932FDACAED 
36 https://data.riksdagen.se/fil/7E3124CD-9AAF-4106-8315-6A932FDACAED 
37 https://data.riksdagen.se/fil/7E3124CD-9AAF-4106-8315-6A932FDACAED 
 

https://data.riksdagen.se/fil/7E3124CD-9AAF-4106-8315-6A932FDACAED
https://data.riksdagen.se/fil/7E3124CD-9AAF-4106-8315-6A932FDACAED
https://data.riksdagen.se/fil/7E3124CD-9AAF-4106-8315-6A932FDACAED
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Vänsterpartier ställer sig an socialismen som förespråkar en gemenskap av jämlikhet av 

klasskillnader i samhället men även när det kommer till jobben.  

Jonas Sjöstedt (V) som är Vänsterpartiets representant gick ut med åtgärder om organiserad 

brottslighet i motionen (2017/18:1143) handlar om ekonomisk brottslighet mot välfärden. 

Vänsterpartiets ideologi och dess motion samt åtgärder som de går ut med och håller sig till 

tyder starkt på sambandet mellan ideologin och deras ställning till ämnet. Vänsterpartiets 

anknytning till brottsligheten utifrån Socialismen påvisar att de finns ett starkt kontrast där de 

håller sig inom ramen för sina ideologiska grunder samt kopplingen till brottsligheten där de 

försöker utveckla personen i ung ålder för att minska antalet individer som går med i 

kriminaliteten. Västerpartiets fokus handlar om individen i sig istället för att utveckla statliga 

verktyg där olika myndigheterna utövar de i samhället såsom Sverigedemokraterna eller 

Liberalerna. 

 

Socialdemokraterna är precis på samma sätt som Vänsterpartiet att de vill redan i ung ålder 

stoppa de individerna eller ge möjligheten till individerna utifrån en bra utbildning och kunna 

utöka förståelsen för att det finns andra banor man kan inrikta sig på än kriminaliteten med 

som sagt bra utbildning, fritidsaktiviteter, ett bra första jobb och även möjligheten att flytta 

hemifrån så att man blir självständig och skall kunna ta hand om sig själv samt påbörja ett nytt 

och hälsosamt liv. Socialdemokraterna förespråkar ett förnuftigt och framgångsrikt sätt att 

bekämpa brottsligheten. Socialdemokraterna grundar sig också på socialismen som 

förespråkar jämlikhet men även goda utbildningar för att förebygga ojämlikheterna i 

samhället. Socialdemokraterna utgår precis som Vänsterpartiet från Socialismen, de delar 

synsätt men även om Vänsterpartiet har en lite mer marxistisk syn så hänger de oftast ihop. 

Socialdemokraterna förespråkar jämlikhet och att staten ska kunna ge medborgarna i 

samhället en lika utbildning för att kunna komma på rätt spår och avse från kriminaliteten i 

samhället. Socialdemokraterna sitter även i regeringen med miljöpartiet där politikerna 

Morgan Johansson (S), Mikael Damberg (S) och Karolina Skoog (MP) gick ut med 34 

punktsprogrammet för en lösning på den organiserade brottsligheten.  

 

Miljöpartiet ställer sig bakom Socialdemokraterna och dess påverkan på de unga individerna 

där man anser att ge de unga en bättre förståelse över utbildningar och att de förbättrar ens 
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framtid är något som är ytterst viktigt. Däremot så har Miljöpartiet andra saker som dom 

ställer sig an, vilket är polisresurser som är en väsentlig beståndsdel som de vill utöka. Men 

de vill även hjälpa kriminella anhängare att lämna de kriminella livet eller kriminella 

ungdomar som har en koppling till organiserad brottslighet utifrån skydd och stöd. 

Miljöpartiet ställer sig an bakom ekologismen men även till en viss del av socialismen, där de 

försöker arbeta emot progressiva och snabba samhälls- och ekonomiska utvecklingar eftersom 

att de är med stor möjlighet att de kan drabba medborgarna. På så sätt att samhället utvecklas 

fortare än individen och dess ställning, då uteblir individen i ett utanförskap som leder till 

negativa faktorer såsom att jobba upp sig svart d.v.s. att arbeta utan att betala skatt för att få 

en tillräckligt bra lön och vara medelmåttig i samhället. Miljöpartiet som inte bara är de 

regeringspartiet och medverkar starkt i de 34 punktsprogrammet utan har även visat att deras 

mål och åtgärder är att utifrån ett ekologiskt och socialistisk syn så vill de stoppa 

brottslingarna i samhället och de faktorer som leder till att individen dras till de kriminella 

miljöerna. Att kunna hålla de unga människorna i skolan är något som Miljöpartiet, 

Socialdemokraterna och även Vänsterpartiet lägger stort fokus på till skillnader från de andra 

partierna. Utbildningen är fas ett ifall det finns olika faser att se åtgärderna på, sedan har man 

de snabba samhällsutvecklingarna och ekonomiska utvecklingarna som man vill bromsa och 

inte ska låta samhället eller staten att ”flyga iväg” medan medborgarna inte hänger. Det ska 

vara ett jämlikt och succesivt utveckling bland medborgarna och samhället så att inte det sker 

fattigdom eller liknande faktorer.  

 

 

Centerpartiet däremot ställer sig an en förbättring av polismyndigheten i Sverige men även 

att kunna använda sig av hemliga tvångsmedel såsom exempelvis husrannsakan men även att 

kunna sätta upp flera kameraövervakningar för att trygga platserna som är utsatta. Det skall 

även betydligt enklare för de tjänstemännen som utreder de grova brotten att kunna utbyta 

information som de har med varandra för att underlätta förebyggandet av brotten. 

Centerpartiet har också en blandning av socialism, liberalism men även ekologism som 

förekommer både i ovan och nedanstående uppsatsen. Centerpartiet riktar sig mer mot 

polisväsendet och dess bevismaterial för att kunna påvisa deras brott och fälla dom i en 

domstol. För att öka säkerheten anser de även att sätta upp fler övervakningskameror i de 

utsatta områdena för att få fler översiktliga syn över vad som händer i de drabbade områdena. 
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Utifrån ett socialistiskt, ekologiskt samt liberalistisk syn så ser man att Centerpartiet även vill 

åstadkomma en förbättring av de kriminella som lämnar de kriminella livet med vittnesskydd 

osv. Att kunna utöka poliskåren runt om i Sverige tycker Centerpartiet att de hade minskat 

brottsligheten betydligt mer. 

 

Kristdemokraterna ställer sig även bakom Centerpartiet där de vill att polismyndigheten 

skall ökas och att det skall finnas fler poliser för att bevara ordningen i samhället. Men de står 

även bakom hårdare straff för de individerna som befinner sig i de kriminella omkretsarna, 

utan någon straffrabatt som menas med att deras straff inte skall reduceras. Kristdemokraterna 

vill även satsa på skolorna, se till att de får den hjälp de behöver redan som unga i skolan för 

att förhindra de unga att gå med i de kriminella omkretsarna. Kristdemokraterna ställer sig an 

den konservativa ideologin som förespråkar sedvänjor, traditioner, hierarkier osv. 

Konservatismen påpekar även om människan kan bara rätta sig efter samhället om de blir 

förhindrade att begå de brottsliga aktiviteterna, därmed är det lagen som kommer in och 

minskar brottsligheten. Därför är man ute efter att stärka lagarna och straffen. 

Kristdemokraterna som utgår från en konservativ syn riktar sig också mot en förbättring av 

polismyndigheten men de har en mer öppen syn till skillnad från Sverigedemokraterna som 

sätter verkligen sitt fokus på att förbättra styrkan gentemot brottsligheten än att fokusera på de 

unga och se till att de får en bra utbildning osv. Kristdemokraterna anser att både att de är 

viktigt för individen att kunna välja rätt och en framgångsrik väg i ung ålder genom att hjälpa 

till i hushållet ifall de finns social eller familjeproblem då skall någon myndighet komma in 

och hjälpa till vid behov men även att kunna skapa fler jobb till de unga som gör att de håller 

sig borta från de kriminella miljöerna och får en laglig inkomst.  

 

Liberalerna ställer sig an polismyndigheten och dess förbättring av den. Liberalerna anser att 

polismyndigheten behöver utvecklas betydligt mer inom sju år och därmed en ökning av 5000 

poliser under de åren för att åstadkomma ett tryggare samhälle och förebygga brotten som 

sker runt om i landet på ett mer effektivt sätt. Trygghetsvakter som även är en väsentlig 

beståndsdel för att kunna hålla de drabbade områdena trygga. Liberalerna ställer sig an 

liberalismen som de grundar sig på vilket handlar om att individen i grund och botten bör vara 

fri och begå rationella beslut som de själva ansvarar för. Liberalerna förespråkar liberalismen 

som deras ideologi och de står för frihet för individen där individen är fri och väljer att utgå 
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från sina egna val utan att staten skall vara den bestämmande övermakten som kontrollerar de. 

Att medborgarna är rädda och inte vågar gå ut om nätterna eller att kvinnorna känner att de är 

tvungna att ta den säkraste och snabbaste vägen hem går emot ideologin och dess frihet. 

Därför står Liberalerna emot den organiserade brottsligheten som inskränker medborgarnas 

frihet. Liberalerna framför sina åtgärder för att kunna sätta stopp för de brottslingarna som 

orsakar fördärv i samhället. De åtgärder som Liberalerna fokuserar på är ett internationellt 

samarbete med Europol och Europeiska polis och åklagarämbetet för förebyggandet av 

överskridande brottslighet men ett av de viktigaste grundläggande metoderna som verkar 

gentemot de brotten är att kunna bistå unga individer med bra utbildning så att de inte faller ur 

de rätta spåret och fortsätter in i den kriminella världen. Att kunna skärpa lagarna gentemot 

vapensmuggling och användning är också en prioritet, att få de granater att klassas som vapen 

och inte explosiva medel, d.v.s. ändra lagen så att de blir mer strikt gällande allt som har med 

den organiserade brottsligheten att göra, lagar som rör vapen, narkotika osv.  

 

 

Moderaterna har påkallat ett krismöte med regeringen där de anser att gängkriminaliteten 

bör tas på största allvar på grund av händelserna som sker runt om i landet, d.v.s. alla 

skjutningar, sprängningar, brottsliga aktiviteter. Det skall inte heller finnas någon reducering 

av straffen som begås av individerna mellan 18–21 år. Moderaterna ställer sig an liberalismen 

som de grundar sig på vilket handlar om att individen i grund och botten bör vara fri och begå 

rationella beslut som de själva ansvarar för så som liberalerna. Men Moderaternas åtgärder 

gentemot den organiserade brottsligheten skiljer sig till en viss del till från Liberalerna. 

Moderaternas fokus ligger starkt på att förbättra statens och myndigheternas ställning, det 

menas med att öka poliserna inom polismyndigheten, att ha en betald polisutbildning som 

lockar allt fler medborgare att bli polis och det leder mer till ett säkert samhälle. Att kunna 

dubbla straffen för de kriminella som är med i olika kriminella organisationer eller gäng. 

Kameraövervakning för att få en klarare bild över dom drabbade områdena, inga straffrabatter 

som leder till reducerade straffar för brottslingarna. Förbättra verktygen som polisen använder 

sig av för att kunna ställa brottslingarna till rätta och skärpa lagarna och straffen. Moderaterna 

precis som Liberalerna utgår från den liberala tänkandet där individen är i centrum och dess 

frihet är ytterst prioritet som sagt, det menas med att de individens frihet inte skall inkräktas 

utan de har sina egna val får göra.  
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Sverigedemokraterna ställer sig an en förbättring av polismyndigheten så som Moderaterna 

och föregående riksdagspartier d.v.s. med högre löner, få en betald polisutbildning, att öka 

säkerheten hos poliserna men även i samhället, öka poliserna i samhället samt att utföra 

hårdare straff för brotten som begås för de kriminella individerna men även att införa 

livstidsstraff för brottslingar. Sverigedemokraterna vill även garantera brottsoffret skadestånd 

från brottslingen som utför den brottsliga handlingen och därmed skall staten komma in och 

kräva beloppet från gärningsmannen. Sverigedemokraterna ställer sig även an att kunna införa 

obligatorisk utvisning av grovt kriminella med invandrar bakgrund samt att det skall finnas 

möjligheten att kunna återkalla medborgarskapet vid terrorbrott. Sverigedemokraterna ställer 

sig an den konservativa ideologin precis så som Kristdemokraterna som förespråkar 

sedvänjor, traditioner, hierarkier osv. Konservatismen påpekar även om människan kan bara 

rätta sig efter samhället om de blir förhindrade att begå de brottsliga aktiviteterna, därmed är 

det lagen som kommer in och minskar brottsligheten. Sverigedemokraterna vill även införa en 

DIKO lag riktat mot de organiserade brottsligheten i Sverige där man inte behöver något 

bevis för att fälla de kriminella i en domstol så länge man kan visa att de tillhör den kriminella 

organisationen samt att straffen där ifall man döms skall vara livstid så som i USA där de har 

RICO fall som är riktade mot organiserade brottslighet. 

 

Coffe et al (2007) , Mudde (2007) och Golder (2003) framhäver tidigare i uppsatsen att det 

finns extrema anti invandringspartier som är högerextrema och hur de förhåller sig till 

kriminaliteten som pågår i samhället. Högerextrema partier är väldigt ofta ute efter att kunna 

gynna sina partier utifrån brottsligheten och invandringen. Med det menas de att de anknyter 

invandringen och brottsligheten och skyller på invandringen på grund av vad som sker runt 

om i samhället. Högerextrema partier eller anti invandringspartierna har väldigt hårda krav 

när det kommer till brottsligheten och deras åtgärder för att bekämpa den är väldigt hårda. 

Exempelvis så nämner Mudde (2007) att ”alla höger extrema partierna är ute efter bättre 

utrustning, fler poliser och högre löner, mindre byråkratier samt en utökad kunskap” men 

även att de vill utföra oberoende rättsväsen som ger striktare lagar, straff och hårdare 

fängelsestraff. Ifall vi kollar på de svenska riksdagspartierna så kan vi se likheter och 

skillnader bland vad teorin framhäver och vad riksdagspartierna i sina motioner men även vad 

de representerar står för. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och till en viss del 
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Kristdemokraterna visar större likheter såsom teorin handlar om. All verktyg som partierna 

använder sig av och vill framför är precis lika så som Mudde (2007) och Golders (2003) 

nämner i stycket ”anknytningen mellan brottslighet och invandring”. Till exempel så berättar 

Sverigedemokraternas representant Jimmie Åkesson (SD) i motionen (2012/13: JU288) att 

man skall kunna utvisa kriminella personer med invandrar bakgrund som har en koppling till 

någon kriminell organisation och återkalla medborgarskapet.  

 

De andra partierna så som Moderaterna eller Liberalerna har och till en viss del samma 

åtgärder men att de står för två olika ideologier till skillnad från Sverigedemokraterna som 

står för konservatismen. Moderaterna och Liberalerna börjar luta sig lite mot den konservativa 

utifrån teorin där Mudde (2007) och Golders (2003) berättar att man vill förbättra statens 

verktyg och myndigheter betydligt mer till skillnad från den socialistiska sidan där man 

fokuserar på att ett jämlikt stabil utbildning och skola i tidig ålder så att man tar bort de 

kriminella vägarna för individerna redan från start. Att det finns bättre vägar än den kriminella 

vägen som man alltid råkar illa ut och förlorar sitt liv ibland. 
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6. Slutresultat 

De svenska riksdagspartierna har framfört en hel del gällande åtgärder som de vill skall 

tillämpas för att reducerad den organiserade brottsligheten. Sveriges regering har även 

tillämpat ett 34 punktsprogram för att kunna bekämpa den organiserade brottsligheten på ett 

mer effektivt sätt. Sveriges riksdagspartier har många likheter i sina åtgärder som de vill 

utföra men även en del skillnader. Riksdagsmotionerna som framförs av riksdagspartierna 

handlar främst om ett förbättrande av polisväsendet men även hårdare straff för de kriminella 

individerna i samhället för att kunna reducera den så pass mycket som möjligt. Fler poliser 

leder till ett tryggare samhälle därmed minskar brottsligheten. Skärpningar av lagar osv. gör 

även att de kriminella individerna avlägsnar sig från de kriminella kretsarna eftersom att de 

inser att straffet är så pass högt att de inte vill bli tagna. De här åtgärderna förekommer av alla 

riksdagspartierna där de anser att de borde ske en förändring gällande de punkterna. Senare 

framhäver respektive parti sina egna åtgärder som de själva tycker att de borde tillämpas 

eftersom att de utgår från sina ideologier där de är deras utgångspunkt. Exempelvis så kan vi 

ta Sverigedemokrater som är konservativa och grundar sig på konservatismen där de lutar sig 

mer åt de extrema höger partierna utifrån teorin som tillämpas i uppsatsen där det sägs oftast 

att de höger extrema partierna är ute efter en utökad polismyndighet, hårdare lagar, utvisning 

av medborgare som har en utländsbakgrund som befinner sig i de kriminella miljöerna, fler 

utrustning till poliser osv. Vilket anknyter Sverigedemokraterna till de höger extrema 

partierna enligt teorin som tillämpas i uppsatsen. 

34 punktsprogrammet är även en väldigt viktig beståndsdel som tillämpas i dagsläget och som 

har utförts av Sveriges regering. Åtgärderna har stor anknytning till riksdagspartiernas 

åtgärder som de har framfört i sina motioner. Programmet har även stora anknytningar till 

motionerna som utifrån varje riksdagspartis egna åtgärder som de vill tillämpa mot den 

organiserade brottsligheten. Åtgärderna är väldigt lika och därmed anses det att åtgärderna 

som har framförts av respektive parti i en enhetligt program sammansatts och därmed 

framförts av Sveriges regering.  

Slutligen för att besvara frågeställningen ” Vilka verktyg och tillvägagångssätt tillämpas av de 

svenska riksdagspartierna för att reducera den organiserade brottsligheten i Sverige?” så 

tydliggörs det starkt att riksdagspartiernas åtgärder har till största del en stor anknytning till 

varandra och det klargörs med de 34 punktsprogrammet där varje riksdagsparti har något av 
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sina åtgärder sammansatt i programmet som används för att bekämpa den organiserade 

brottsligheten.  
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https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/organiserad-brottslighet.html 

 

 

 

Appendix 

 

Verktyg i brottsbekämpning 

1. Polisen får möjlighet att läsa krypterad kommunikation 

2. Enklare att använda hemliga tvångsmedel i fråga om grov och organiserad 

brottslighet 

3. Ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan kopplat till skjutningar och 

gängmiljöer. 

4. Obligatorisk häktning för fler brott 

5. Utvidga och permanenta arbetet med snabbare lagföring 

6. Ordningsvakter kan avlasta polisen 

7. Automatisk kamerabevakning av fordon i gränsområden 

8. Förstärk det myndighetsgemensamma arbetet mot grov och organiserad 

brottslighet 

9. Ökade möjligheter att förverka brottslingar 

10. Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott 

Påföljder 

11. Avskaffa straffreduktionen för unga vuxna vid grov brottslighet 

12. Utred vistelseförbud inom ramen för påföldssystemet  

13. Ytterligare mede till LVU-placeringar 

14. Fler SIS-platser med förbättrad kvalitet och säkerhet 

15. Skärp straffen för den som rekryterar unga till kriminaliteten 

16. Skärp straffen för brott kopplade till kriminella uppgörelser 

17. Skärpta straff för vapen och sprängmedelsbrott 

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/organiserad-brottslighet.html
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18. Skärp straffen för den som överlåter narkotika till andra 

19. Koppla villkorlig frigivning till deltagande i återfallsförebyggande 

åtgärder 

20. Inför påföljden ungdomsövervakning 

21. Straffansvar för falska uppgifter i polisförhör utreds 

Bryt tystnadskulturen 

22. Utred system med kronvittnen 

23. Höj minimistraffen för övergrepp i rättssak kraftigt 

24. Utred höjning av straff för mened samt skyddande av brottsling 

25. Se över skyddet av och stöder till vittnen och dras anhöriga och utred 

anonyma vittnen 

26. Förstärk vittnesskyddsprogrammet 

Förebyggande av brott 

27. Trygghetsberedning 

28. Satsa långsiktigt på skolor och socialtjänst i socialt utsatta områden 

29. Socialtjänsten måste kunna gripa in tidigare och i fler situationer (s.k. 

”mellantvång) 

30. Socialtjänst på kvällar och helger i socialt utsatta områden, samt sociala 

insatsgrupper 

31. Lagstifta om brottsförebyggande ansvar för kommuner 

32.  Samordnade insatser för barn och unga i riskzon  

33. Inför ett nationellt avhopparprogram 

34. Effektivisera arbetet mot penningtvätt 

 


