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Abstract

The purpose of this study was to illustrate how youth crime is constructed by three different
political parties in Sweden; Moderaterna, Socialdemokraterna and Vänsterpartiet. The data in
this study consists of several official political documents such as interpellations, motions and
proposals. The documents were analyzed using perspective analysis, which stems from the
social constructionist perspective and aims to expose different perspectives of a social
problem using a problem-component scheme. Perspective analysis can be used as both theory
and method, and the data is analyzed through the perspective analysis but with a focus on
claims-making.

The study shows that there are three possible perspectives of youth-crime detectable in the
chosen material that corresponds to the three parties. The following perspectives were
constructed in the study; Moderaterna - Stricter policies, Socialdemokraterna - fight crime as
well as the causes of crime and Vänsterpartiet - Strong social welfare. The perspectives were
found to have both similarities and differences. There are for example similarities in how
youth offenders are depicted as villains by Moderaterna and Socialdemokraterna, whereas
Vänsterpartiet describes them as a product of their context.

Nyckelord: unga lagöverträdare, perspektivanalys, anspråksformulering, social
konstruktivism, Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet

Keywords: young offenders, perspective analysis, claims-making, social constructionism,
The social democrats,  The moderate party, The left party
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1. Inledning

1.1 Problemformulering
När går man från att vara en ung brottsling till brottsling? Redan år 1902 infördes den första

lagen som definierade unga lagöverträdare. Lagen innebar att unga blev straffmyndiga vid 15

års ålder, samt att de mellan 15 - 18 fick reducerade straff (1902:7). Införandet av den

dåvarande lagen speglade idéer om barnets rätt till utbildning och ett anständigt liv. Lagen har

sedan justerats vid ett flertal tillfällen, men ligger till grund för den nuvarande lagstiftningen,

enligt vilken den som begått brott innan hen har fyllt tjugoett få sin ungdom beaktad vid

straffmätningen. Rätten får döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet och

den som är tjugoett år får inte dömas till svårare straff än fängelse i tio år (1962:700). Lagen

gällande påföljder för personer över 18 och under 21 (BrB 30:5 2 st.) infördes 2009 och

innebär att en persons ålder och mognad ska beaktas vid straffmätningen.

Svensson (1998, s. 7) beskriver hur konstruktionen av ungdomsbrottslighet och vilka

påföljder som är lämpliga har präglats av olika synsätt under olika tidsepoker, där man

antingen propagerar för straff eller för behandling. Straffet i sig utgör en markering för att

visa allmänheten att något händer när man träder över gränsen. Den dömda “försvinner” från

samhället och stör inte allmänheten. Behandling syftar till  att  individen som har begått

brottet ska få möjlighet komma tillbaka till samhället och leva i harmoni med sina

medmänniskor. Straffets syfte kan därmed vara att antingen avskräcka allmänheten från att

begå brott eller att få bort brottslingen från gatorna (ibid.).

Estrada & Flyghed (2017, s. 27) förklarar ungdomsbrottslighet och frågan om vård och straff

som politiskt laddad. Frågan engagerar både politiker och allmänhet där ett skäl till

engagemanget kopplas till att ungdomsbrottslighet skapar en oro för framtida sociala

problem. Hur ungdomsbrottslighet beskrivs av politiker påverkar den allmänna uppfattningen

av unga lagöverträdare och får således konsekvenser för vem som anses bära huvudansvaret

och därmed vilka påföljder som är lämpligast. Även Payne (1998, s. 447) beskriver hur

konstruktionen av sociala problem sker i ett samspel mellan politik, ekonomi och sociala

interaktioner.  När makthavare, samhällsmedborgare och institutioner interagerar med

varandra skapas uppfattningar om vad ett socialt problem är. Hur sociala problem konstrueras

får således konsekvenser för vilka insatser som anses lämpliga och får därmed en konkret
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betydelse för socialt arbete.

Estrada & Flyghed (2017, s.14f.) beskriver vidare en tvetydighet i hur ungdomsbrottslighet

konstrueras. Å ena sidan kan ungdomsbrottslighet ses som en konsekvens av samhälleliga

faktorer som ungdomen själv inte har makt att styra över. Utifrån en sådan syn har samhället

ett ansvar att hjälpa ungdomen, där straff som påföljd resulterar i att ungdomen straffas för

samhällets brister. Å andra sidan präglas synen på unga lagöverträdare av ungdomen som

fullt ansvarig för sina handlingar, för vilka denne bör straffas proportionsenligt. Estrada

(ibid.) beskriver hur dessa olika syner återspeglat sig i politiken. Historiskt sett har

Socialdemokraterna förespråkat behandlingsinriktade påföljder medan Moderaterna i större

utsträckning har förespråkat disciplin och straff som påföljd.

Liknande tendenser går att se även idag - på Moderaternas hemsida uttrycker de en önskan att

slopa den nuvarande straffrabatten för unga lagöverträdare i åldern 18-21. Enligt Moderaterna

bör en en person som är över 18 definieras som vuxen och vid lagöverträdelser dömas som

vuxen i likhet med proportionalitetsprincipen. (Moderaterna 2021). Däremot har

Vänsterpartiet tagit över Socialdemokraternas roll som motpol i debatten. På sin hemsida

betonar de vikten av att minska klassklyftorna för att förebygga kriminalitet och satsa på en

omfattande välfärd och bättre skola (Vänsterpartiet 2021). Socialdemokraterna förespråkar,

likt Moderaterna, en slopad straffrabatt för unga mellan 18 - 21. De uttrycker att samhället

måste markera tydligt gentemot unga som begår brott, men lägger även vikt vid preventivt

arbete och sociala insatser (Socialdemokraterna 2021).

Forskare har intresserat sig för hur det kommer sig att kriminalpolitiken har blivit alltmer

repressiv, det vill säga att åtgärderna är riktade mot den som har begått ett brott, och hur

kriminalpolitik och ungdomsbrottslighet har använts som politiskt redskap. Ett flertal

forskare menar på att kriminalpolitiken och frågan om hårdare straff utgör en typisk

höger-fråga, där Moderaterna har haft en alarmistisk ton i den kriminalpolitiska debatten

vilket lett till att partier åt vänster har börjat fokusera allt mer på lag och ordning  (Tham

2018, Demker & Duus-Otterström 2009, Estrada 2004). Andra forskare menar däremot att en

repressiv kriminalpolitik ligger i linje med Socialdemokraternas ideologi och används som

medel för att framstå som ett trygghetsparti (Andersson 2019, Andersson och Nilsson 2017).

Moderaterna grundades år 1904 som ett klassiskt konservativt-nationalistiskt parti med

6



namnet Allmänna valmansförbundet. Sedermera har partiets ideologiska inställning

utvecklats och partiets ideologi präglas idag av både konservatism och liberalism. Liberala

idéer kommer till uttryck genom partiets fokus på inidividens valfrihet, rätten till enskild

äganderätt och fri företagsamhet medan de konservativa idéerna uttrycks genom partiets syn

på försvaret, rättssaten och statsskicket. Moderaterna bytte till sitt nuvarande namn år 1969

och idag är Ulf Christerson ledare för partiet (NE 2021, Moderaterna 2017).

Socialdemokraterna bildades 1889 och utgår från demokratisk socialism. Partiet har rötter i

industriarbetarklassen vilket partiet under historien belyst för att manifistera sin ideologiska

utgångspunkt. Socialdemokraterna har idag ett stort fokus på välfärdsfrågor och förespråkar

en blandekonomi, det vill säga att den gemensamma välfärden ska vara offentligt finansierad

med en acceptans för privata utförare (NE 2021). Partiet ämnar uppnå ett samhälle som

grundar sig i demokrati, solidaritet och jämlikhet, det vill säga att alla ska ha samma

möjlighet att forma sitt eget liv och påverka samhället. Likväl har alla samma skyldigheter att

ta ansvar för att bygga det goda samhället gemensamt. Partiet utgör idag Sveriges största parti

med Stefan Löfven som ordförande och statsminister (Socialdemokraterna 2020).

Vänsterpartiet grundades 1917 under namnet Sveriges socialdemokratiska arbetarparti,

sedermera kom de att gå under namnet Sveriges kommunistiska parti och partiet har varit

bunden till den kommunistiska rörelsen. Under 1980 och 1990-talet kom partiet att frångå

ambitionen att representera ett kommunistiskt parti och utvecklades till ett klassiskt

Vänsterparti med namnet Vänsterpartiet (NE 2021). Vänsterpartiet benämns idag som ett

vänstersocialistiskt och feministiskt parti med gröna inslag. Solidaritet, en omfördelande

skattepolitik, stark offentlig sektor och en politiskt styrt marknad utgör Vänsterpartiets fokus

(NE, 2021). Partiledare för Vänsterpartiet är Nooshi Dadgostar.

Eftersom Moderaterna  är för hårdare straff för ungdomsbrottslingar, och Vänsterpartiet står

som motpol (2019/20:JuU30),  blir det intressant att analysera hur ungdomsbrottslighet

framställs av respektive parti. Vi finner det även intressant att analysera  Socialdemokraternas

hemsida och uttalanden på samma sätt då de haft en betydande roll i svensk politik och har en

historisk koppling till frågan. Hur de olika partierna framställer ungdomsbrottslighet, dess

orsaker och lösningar kan tänkas komma till uttryck på partiernas hemsidor och genom

riksdagsdokument som motioner, interpellationer och protokoll från riksdagsdebatter.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur Moderaterna, Socialdemokraterna och

Vänsterpartiet framställer ungdomsbrottslighet och dess orsaker och lösningar.

Våra frågeställningar är således:

- Hur framställer de olika partierna ungdomsbrottslighet?

- Vilka orsaker anser de olika partierna ligger bakom ungdomsbrottslighet?

- Vilka lösningar anser de olika partierna lämpligast för att minska ungdomsbrottslighet?

1.3 Arbetsfördelning

Vi har under den här skrivprocessen träffats regelbundet och därmed skrivit majoriteten av

arbetet tillsammans. I kapitlet “tidigare forskning” valde vi att dela upp återgivningen av de

artiklar och den litteratur vi tagit del av jämnt oss emellan. Likaså valde vi att dela upp

skrivandet av olika delar i teori och metodavsnittet för att sedan tillsammans gå igenom och

sätta ihop kapitlen till en sammanhängande text. Såväl kodningen som resultat och

analys-delen har vi utfört gemensamt. Vi såg ett stort värde i kunna diskutera och analysera

dessa delar av arbetet oss emellan och därmed säkerställa att vi har en gemensam förståelse

för det resultat och den analys vi har utfört.

2. Tidigare forskning

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för relevant forskning för vår studie. Eftersom vi vill

undersöka hur olika politiska partier konstruerar unga lagöverträdare som socialt problem har

vi funnit det intressant att titta närmare på forskning som beskriver hur konstruktionen av

unga lagöverträdare har sett ut historiskt. Vidare har vi har valt ut litteratur som ger en inblick

i hur olika partier tidigare använt sig av kriminalpolitik. För att få en djupare förståelse för

hur partier konstruerar unga lagöverträdare idag anser vi det lämpligt att redogöra för den

historiska kontexten. Nedan presenterar vi därför kort en historisk redogörelse för synen på

ungdomsbrottslighet och vilka idéer och begrepp som varit framträdande.

För att hitta relevant litteratur har vi genom Lubsearch sökt på ord och fraser som “unga
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lagöverträdare”, “ungdomsbrottslighet”, “kriminalpolitik i Sverige”, och funnit relevanta

böcker och forskare. Vi har sedan undersökt ytterligare publikationer av dessa forskare där vi

funnit andra artiklar/undersökningar som bidrar med andra perspektiv.  

2.1 Historisk redogörelse för synen på ungdomsbrottslighet 

Synen på ungdomsbrottslighet har förändrats i takt med att samhället har förändrats. Detta

beskriver Svensson (1998) i sin avhandling ”Straff och behandling”.  Där redogör hon för 

hur man har resonerat kring straff och behandling för unga lagöverträdare i Sverige från tidigt

1900-tal fram till 90-talet. Förändringen kommer även till uttryck i Andersson & Nilssons

(2017) forskning om utvecklingen av svensk kriminalpolitik under samma århundrade. 

2.1.2 Sekelskifte - 1930-tal

I början av 1900-talet sågs ungdomsbrottslighet som ett stort problem. Synen på ungdomen

som våldsam tog sig uttryck genom pamfletter, statliga utredningar och den sociala och

politiska debatten (Svensson 1998, s. 72 ff). Orsakerna till ungdomsbrottslighet ansågs bero

på samhälleliga faktorer. Det var nu som behandlingstanken för första gången fick genomslag

i den svenska lagstiftningen (ibid. s. 86f.). År 1902 infördes den första lagen som fastslog en

straffmyndighetsålder vid 15 år, samt rätten till reducerade straff för de mellan 15 och 18 år

(Jansson 2004, s. 395f.) Andersson & Nilsson (2017, s. 83) beskriver att det är under den här

tiden som beslut om att barnavårdsnämnden ska få ett övergripande ansvar för ungdomar tas,

vilka från och med 1934 kommer att utgöras av alla under 21 år.

2.1.3 Efterkrigstiden - 1970-talet

Andersson & Nilsson (2017, s. 88 ff.) anför att ungdomskriminaliteten utgjorde ett

huvudfokus i svensk kriminalpolitik från efterkrigstiden till 60-talet, på grund av den ökade

brottsligheten som kulminerade på 50-talet. Det kom till uttryck i bland annat sju SOU:er om

ungdomsbrottslighet samt ett engagerande av politiker och allmänheten. Ungdomsfängelse

var en vanlig påföljd och präglades av behandlingsideologin. Anledningarna till

ungdomsbrottsligheten beskrevs som ett samspel av socioekonomiska faktorer, dålig

uppfostran eller att ungdomen hade någon form av “psykisk störning”.
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Svensson (1998, s. 149 ff.) menar att den socialdemokratiska ideologin var stark och

etablerad under 60-talet, men de politiska visionerna hade avtagit. Ungdomar hade mer tid

och pengar och den nya ungdomskulturen skapade en moralisk panik hos vuxenvärlden,

ungdomsbrottslingen sågs som ett hot mot samhällsordningen.

Under 70-talet växer kritik mot behandlingstanken och 1974 kommer en utredning om att

avskaffa ungdomsfängelse (Svensson 1998, s. 179). En del av kritiken riktade sig mot att de

tidsobestämda behandingspåföljdena kunde anses utgöra en juridisk rättsosäkerhet, då det

fanns element av godtycklighet (ibid. s. 115 f.) 

2.1.4 1980-talet till 1990-talet

På 80-talet börjar välfärdssamhället att avvecklas och den politiska diskursen förändras.

Sverige har länge varit styrt av Socialdemokraterna vars kontinuitet bryts mellan år 1976 -

1982 (Svensson 1998, s.181). På uppdrag av justitiedepartementet och Regeringen tillsattes

en så kallad fängelsekommitté, vars huvuduppdrag var att författa ett betänkande kring bland

annat påföljdsval och straffmätning. Kommittén, bestående av sakkunniga inom juridik och

kriminalvård, gav ut tre sammanhängande SOU:er; SOU:1986:13 - 15. 

Kommittén uttrycker i 1986:14 att kriminalpolitikens huvudsyfte är att fungera preventivt,

men att det dåvarande påföljdssystemet och hur det används inte fungerar i detta syfte. De

skriver att det inte råder något samband mellan skärpta straff och minskad brottslighet, och

förespråkar i sitt betänkande ett minskat användande av påföljden fängelse (SOU:1986:13 s.

14). Vidare anser utredarna att fängelse som påföljd användes i allt för stor utsträckning, i

synnerhet i relation till unga lagöverträdare (ibid. s. 419 ff.).

Under 90-talet går Sverige in i en lågkonjunktur, nya partier kommer in i riksdagen vars

majoritet skiftar och politiken blir alltmer polariserad. Svensson (1998 s. 181 ff.) beskriver

hur media målar upp en bild av det ökande ungdomsvåldet som oprovocerat och omotiverat.

Vidare menar hon att  kriminalpolitik med argument om skydd mot brott och hjälp till

brottsoffer används av politiska partier som medel för att värva väljare.

Svensson (1998, s. 212) menar att synen på straffrätten under 90-talet går åt det klassiska

hållet, där påföljderna för unga lagöverträdare ska utgå från principer som proportionalitet
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och ansvar.

Debatten om ungdomsbrottslighet har varit aktuell under hela 1900-talet. Från att

behandlingstanken får genomslag i början av sekelskiftet, med en syn på den unga

lagöverträdaren som påverkad av samhälleliga faktorer, har synen på åtgärder mot

ungdomsbrottslighet förändrats. Sedermera har även medicinska faktorer vägts in som en

orsak till varför den unga lagöverträdaren begår brott och under 70-talet får

behandlingstanken stark kritik. I slutet av sekelskiftet går synen på straff mot unga

lagöverträdare mer åt det klassiska hållet, med större fokus på proportionalitet och ansvar,

samtidigt som den unga lagöverträdaren beskrivs utföra brott oprovocerat och omotiverat.

Sammantaget går det att se ett samband mellan hur den unga lagöverträdaren och

ungdomsbrottsligheten beskrivs samt vilka åtgärder som anses mest lämpliga.

2.2 Perspektiv på användandet av ungdomsbrottslighet som politiskt redskap

Ungdomsbrottslighet är ett ämne som utgjort och fortfarande utgör en del av den politiska

debatten. Nedan presenteras olika perspektiv och synsätt på varför och hur

ungdomsbrottslighet används som ett politiskt redskap.

Tham (2018, s.16f.) anför i boken att lag och ordning har gått från att vara en typisk

höger-fråga till att även bli ett projekt för partier åt vänster. Han menar att borgerliga partier

har använt kriminalpolitiken för att kritisera socialdemokratin, där välfärdsstaten har

anklagats för att både utföra för svag och för stark kontroll. Tham beskriver hur kritiken

bland annat utgjorts av påståenden om att ungdomar blir sysslolösa i Socialdemokraternas

välfärdssamhälle vilket kommer till uttryck genom aggressivitet och vandalisering. Han

beskriver hur Moderaternas profiliering i kriminalpolitiska frågor har haft en alarmistisk ton

då de i motioner, rapporter och faktablad bland annat har uttryckt: “Allt fler brott begås av

unga”, “De senaste årens våldsbrott där unga kallblodigt mördat jämngamla eller äldre

personer”.

Tham (2018, s. 169) menar att den borgerliga kritiken har lett till att Socialdemokraterna även

börjat använda lag och ordning som ett slagträ i den politiska debatten. Han exemplifierar

vändningen genom socialdemokraternas paroll under 1990-talet som löd “hårda mot brott och

hårda mot brottslighetens orsaker”, samt 2013 års kriminalpolitiska program med titeln “Ett
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tryggare Sverige”.  Tham menar att Socialdemokraterna har haft svårt att uttrycka centrala

ideologiska värden genom ett användande av kriminalpolitik i jämförelse med Moderaterna

vars ideologi grundar sig i värden som frihet, ansvar och individualism. Betoningen på

individens egna ansvar för brott går hand i hand med Moderaternas ideologiska värden, varav

kriminalpolitiken med fokus på straffskärpningar blir ett användbart verktyg för partiet att

belysa sin ideologi (ibid. s. 162f.).

Demker & Duus-Otterström (2009, s. 273f.) presenterar i en annan förklaring till varför

kriminalpolitiken har förändrats. De intar hypotesen att den så kallade straffande vändningen

beror på att brottsoffer fått allt större fokus bland politiker, vilket leder till ett naturligt utfall-

att propagera för hårdare straff . I artikeln presenteras en studie av vilken roll olika politiska

partier har haft i utvecklingen av kriminalpolitiken i Sverige från 1960-talet och framåt. De

ställer sig frågan när, hur och varför kriminalpolitiken har blivit mer straff-inriktad.

Demker och Duus-Otterström menar att Moderaterna har haft en alarmistisk ton mot brott

som en strategi för att kritisera Socialdemokraterna. Att diskursen kring brott under 80-talet

kom att fokusera mer på offret öppnade upp för argumentationer inom kriminalpolitiken som

handlade om individens egna ansvar.  De menar vidare att Moderaterna har varit drivande i

frågan om hårdare straff, vilket har påverkat den politiska debatten och gjort att partier åt

vänster även har börjat fokusera mer på offret och därav argumenterat för hårdare straff.

Vänsterpartiet är det parti som genomgående har haft en strategi som förhåller sig “mjuka”

mot brott (Demker & Duus-Otterström 2009, s. 286).

Andersson (2019, s. 20) utgör en motpol mot de ovannämnda artiklarna, då han anför att den

repressiva kriminalpolitiken inte är resultatet av en högervåg. Repressiv kriminalpolitik

innebär riktade åtgärder mot den som har begått ett brott. Andersson menar att repressiv

kriminalpolitik i kontrast till Thams förklaringsmodell (2018, s.72), är i linje med

Socialdemokraternas politik. Han exemplifierar med hjälp av Socialdemokraternas repressiva

narkotikapolitik som inleddes innan Moderaternas mandatperiod 1976 – 1982. Han menar att

repressiv kriminalpolitik visar på Socialdemokratins ”skötsamhetsideal” utifrån vilket brott

som narkotikabrott utgör ett hot mot tryggheten och solidariteten. Därför behövs en repressiv

kriminalpolitik för att skapa trygghet för de ”skötsamma” (Andersson 2019, s. 30). Han

ställer sig inte heller bakom tolkningen av att Moderaterna har använt sig av repressiv
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kriminalpolitik som en partistrategi (Ibid. s. 18 ). Han menar heller inte att de har ”utnyttjat”

behandlingskritiken under sin mandatperiod. Moderaternas kritik är i linje med både deras

ideologi och den juridiska kritiken av legalitet, förutsägbarhet och rättssäkerhet i relation till

grova brott inom behandlingsideologin (ibid.s. 27).

Andersson & Nilsson (2017, s. 216 ff.) beskriver vidare en preventiv vändning inom

kriminalpolitiken, där trygghet utgör en central punkt. Brott ses som ett hot mot tryggheten

och därmed samhället, varpå det måste ”tas bort”. Författarna menar att det råder ett

samförstånd och en allmänt accepterad bild av att grov brottslighet bör bekämpas med

”hårdare tag”, medan ”mildare” brottslighet ska bekämpas med lokal, social brottsprevention

(ibid. s. 213 ff.).

(Andersson & Nilsson 2017 s. 213 ff.)  menar att det politiska systemet utgörs av ett

postpolitiskt system, där medborgarnas ”kundnöjdhet” är en måttstock på hur väl politiken

förs. Det handlar alltså snarare om att bedriva en politik som är tilltalande för ”kunderna” än

att driva ideologiska frågor. De menar att det finns en avsaknad av debatt kring sakfrågor, och

att politikernas huvudfokus ligger på finansiering av kriminalpolitiken.

Det ultimata sättet att uppnå kundnöjdhet blir genom höjandet av straff/hårdare tag.

Författarna problematiserar detta då en universallösning till en vedertagen problembild skapar

avsaknad av alternativa problembilder och därmed alternativa lösningar.

Vidare beskrivs hur juridiska principer som proportionalitetsprincipen användas som slagord,

på ett felaktigt sätt – i synnerhet av Alliansen bestående av Moderaterna, Centerpartiet,

Kristdemokraterna och Liberalerna.  Författarna menar emellertid att

proportionalitet-begreppets inte längre används i dess juridiska bemärkelse. Alliansen

beskrivs tala om proportionalitet mellan straffmätning och hur klandervärd allmänheten anser

att handlingen är. Enligt Andersson & Nilsson (2017, s. 219 ff.)blir det felaktigt då det är vid

bedömandet av straffvärdet som klandervärdhet tas i beaktning - inte vid straffmätningen och

följaktligen val av påföljd. Sammanfattningsvis menar Andersson & Nilsson att det råder en

politisk konsensus kring framställandet av brottslighet och vilka lösningar som är lämpliga,

vilket skapar fokus på finansiering och att hålla medborgarna/”kunderna” nöjda.

Estrada (2004, s. 422) har utfört en studie om hur den politiska dynamiken i relation till

ungdomsbrottsfrågor har sett ut under de senaste tre decennierna. Estrada (2004, s. 427) har
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studerat tre svenska tidningars ledarsidor med socialdemokratisk, liberal samt konservativ

profil mellan år 1970-1999 för att se hur ungdomsbrottsligheten beskrivs och vilka lösningar

man vill se. Estrada frågar sig även om det finns en korrelation mellan vilket parti som sitter i

regeringsställning och hur stor uppmärksamhet som riktas mot ungdomsbrottslighet som

socialt problem (ibid.).

Studien visar att ungdomsbrottslingen i de konservativa ledarsidorna beskrivs som ett

omfattande problem för vilken den allmänna oron i samhället är berättigad. Problemet kräver

att makthavare agerar omedelbart och den socialdemokratiska regeringen kritiseras för att

brista i sina insatser mot ungdomsbrottslighet, likaså kritiseras socialtjänstens insatser.

Ungdomsbrottslingen beskrivs som en “hårding” (Estrada 2004, s. 428f.).

Estrada förklarar hur de socialdemokratiska ledarsidorna beskriver ungdomsbrottsligheten

som stabil, den har varken ökat eller minskat. Därför behöver den oro som finns i samhället

tonas ned. Bakomliggande faktorer till ungdomsbrottslighet tas upp i större utsträckning och

familjen, skolan och vuxenvärldens ansvar i relation till ungdomen betonas likvärdigt.

Behandling och utbildning betonas som lösning på problemet medan hårdare straff kritiseras.

Ungdomsbrottslingen beskrivs som en “ung man uppvuxen under missgynnande

förhållanden” (Estrada 2004, s. 429).

Sammanfattningsvis kommer Estrada fram till att det fanns en stor ideologisk skillnad mellan

hur ungdomsbrottsligheten beskrivs som socialt problem mellan de olika tidningarna. När

Socialdemokraterna på 1990-talet står i opposition betonar de individuella förhållanden i

större utsträckning än vad de gjort tidigare samt kritiserar social kontroll, polisen och det

juridiska systemet i mindre utsträckning. Enligt studien har ungdomsbrottslighet som socialt

problem fått större uppmärksamhet i den politiska debatten under tider då

Socialdemokraterna sitter i regeringsställning (Estrada 2004, s. 433 ff.)

Utifrån artiklarna framgår olika idéer om varför det uppstått ett skifte i kriminalpolitiken.

Tham (2018), Denker och Duus-Otterström (2009) och Estrada (2004) menar att Moderaterna

har använt kriminalpolitiken som en strategi för att kritisera socialdemokratin. Anderson

(2017) menar däremot att en repressiv kriminalpolitik inte är ett strategiskt verktyg för

Moderaterna i motsättning till de övriga forskarnas förklaringar, då det är i linje med deras

konservativa ideologi. Han menar även att repressiv kriminalpolitik gentemot grov

brottslighet ligger i linje med den socialdemokratiska ideologin.
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2.3 Kunskapslucka

Det finns mycket forskning på hur Socialdemokraterna och Moderaterna ställt sig till

ungdomsbrottslighet historiskt, samt deras inställning till kriminalpolitik under tidigt 2000-tal

och vad det beror på. Det finns desto mindre om Vänsterpartiets syn på ungdomsbrottslighet.

I bakgrund till lagrådsremissen som skickades ut i juli 2020 om slopandet av straffrabatten,

som både Moderaterna och Socialdemokraterna ställer sig bakom och Vänsterpartiet

motsätter sig,  anser vi att det blir intressant att undersöka hur dessa tre partier konstruerar

ungdomsbrottslighet.

3. Teoretiskt ramverk

3.1 Socialkonstruktionism

Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet är vår verklighet och en social konstruktion

som ständigt förändras (Wenneberg 2000, s. 10). Därav är vår uppfattning av verkligheten

präglad av den tidsanda vi lever i, inom vilken olika begrepp och ord används för att

konstruera olika fenomen (ibid. s. 29f.). Det kan uttryckas i hur vi benämner och

kategoriserar sociala problem och målgrupper. Huruvida man exempelvis använder begreppet

“ung lagöverträdare” eller “ligist” kan påverka hur vi ser på målgruppen och leder därmed till

ett konstruerande av målgruppen (Loseke 1999, s. 170) Konstruktionen sker genom sociala

interaktioner och processer i samhället, exempelvis när vi samtalar med varandra, vilka

begrepp som används i media och av politiker etc. Detta får sedermera konsekvenser för hur

vi handlar (Jönson 2010, s. 175f.).

3.2 Anspråksformulering

Anspråksformulering är en del av den socialkonstruktionistiska skolan, och är ett begrepp

som används för att analysera hur sociala problem framträder genom anspråksformulering.

Blumer (1971) anges som startare av synsättet vilket sedan har utvecklats av bland annat

Donileen R. Loseke (1999).

Loseke förklarar hur sociala problem får mening när personer tillskriver något mening. De
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som skapar denna mening är så kallade anspråksformulerare (claim-makers), och de som

värdesätter och bedömer det som anspråksformulerare påstår kallar Loseke för publik

(audience).  Själva anspråket kan ske genom ord, bild eller text och syftar till att övertyga

andra att något är ett socialt problem. Ett socialt problem kategoriseras som detta först när

publiken är övertygad om att det existerar, är problematiskt, utbrett och att det kan och bör

förändras (Loseke 1999, s. 25f). Genom att övertyga sin publik om att något är på ett visst

sätt får anspråksformulerare människor att känna och tänka på ett visst sätt kring problemet.

Publiken utgörs av aktörer som värdesätter ett anspråk utifrån praktisk erfarenhet, vilken

social kategori man tillhör, hur vi ser på världen och huruvida man anser att en grupp

förtjänar eller inte förtjänar sympati  (Loseke 1999, s. 29)

Loseke (1999, s. 52) delar upp görandet av sociala problem genom anspråksformulering i två

metoder; dels ett övertygande av att problemet är ett problem med hjälp av logiska

resonemang, dels genom ett övertygande som syftar till att väcka känslor hos publiken så som

sympati eller ilska med eller mot en viss grupp.

Metoderna utgörs av strategier som anspråksformulerare använder för att övertyga publiken

om att deras anspråksformuleringar är trovärdiga. Strategier som hänvisar till logik består

exempelvis av att hänvisa till forskning och statistik, eller som något som är oacceptabelt och

bryter mot kulturella värden (ibid. s. 63). De strategier som används för att väcka känslor kan

bestå i att använda sig av illustrerande exempel av ett problem eller att visa på ett problems

extrema konsekvenser, samt att konstruera offer som någon som behöver sympati och hjälp

och förövare som någon som ska skyllas och straffas (Loseke 1999, s. 27, 56f.).

Loseke (1999 s. 33 ff.) beskriver görandet av sociala problem som ett spel, eller en industri

som utgörs av en stor variation av människor som konstruerar sociala problem och försöker

lösa sociala problem på olika sätt. Vidare menar hon att huruvida anspråket är sant eller inte

egentligen inte spelar någon roll, det som spelar någon roll är ifall publiken tror på det.

Loseke förklarar hur publiken tenderar att värdera vissa anspråk som mer trovärdiga än andra,

beroende på vem det är som gör anspråk på ett problem. Detta utgör en hierarki, där forskaren

anses som mest trovärdig (ibid. s. 36).

Eftersom politiker och politiska partier är folkvalda och sitter på en maktposition i samhället

kan vi tänka oss att de utgör en grupp vars anspråk människor lyssnar och tror på.
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Hur politiker pratar om problem påverkar således hur människor tänker och känner kring

dessa. Anspråksformulering som teoretiskt begrepp blir därav intressant att använda i relation

till våra forskningsfrågor, då de består av formuleringar om hur de olika partierna beskriver

ungdomsbrottslighet som socialt problem, med andra ord, hur de gör anspråk på problemet.

3.3 Perspektivanalys

Håkan Jönson har utifrån bland annat anspråksformulering och socialkonstruktivismen

utformat perspektivanalysen. Perspektivanalysen avser en ansats att förstå konstruerandet av

sociala problem som problemperspektiv, det vill säga hur olika aktörer illustrerar sociala

problem och pratar om dess orsaker, omfattning, karaktär och lösningar (Jönson 2010 s. 25).

Utifrån teorin om anspråksformulering skapas sociala problem utifrån hur olika aktörer pratar

om och definierar sociala problem, alltså själva “görandet” av sociala problem (ibid. s.18).

Perspektivanalys utgör enligt Jönson (2010, s. 25 ff) både teori, analys och i stor utsträckning

metod. Metod och analysdelen inom perspektivanalysen utgörs av analysschemat, vilket är

framtaget  med utgångspunkt i socialkonstruktivistiska teorier om diskurs och konstruerandet

av sociala problem (ibid.). Analysschemat består av ett antal problemkomponenter vilka

utgörs av; karaktär, orsaker, konsekvens, lösningar, aktörer och illustrationer. Genom att

analysera materialet utifrån problemkomponenterna synliggörs olika problemperspektiv.

Jönson menar dock att analysschemat inte nödvändigtvis behöver innehålla alla

problemkomponenter, utan anpassningar bör göras efter studiens syfte och utformning

(Jönson 2010, s. 26). Utifrån en analys av de olika problemkomponenterna, det vill säga hur

de olika problemkomponenterna beskrivs av olika aktörer, kan olika problemperspektiv

synliggöras. Problemperspektiven utgörs således av en sammanställning av de olika

problekomponenterna (ibid. s. 7). Utifrån analysschemats grund i claims-making och därmed

socialkonstruktivismen, torde beskrivningarna kunna tolkas som hur de olika partierna gör

anspråk på ungdomsbrottslighet som socialt problem i vårt urval.
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4. Metodologiska överväganden
4.1 Kvalitativ innehållsanalys med perspektivanalys som ansats

Vi har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys med perspektivanalys som ansats. En

kvalitativ studie passar för att belysa våra frågeställningar eftersom vi söker en förståelse

snarare än ett samband. En kvalitativ ansats öppnar upp för möjligheten att gå på djupet

(Barmark & Djurfeldt 2020, s. 25 ff. )

Kvalitativ innehållsanalys innebär att man analyserar ett material och söker efter

bakomliggande teman. Genom att noga läsa igenom materialet och sedana analysera det med

hjälp av ett analysschema kan bakomliggande teman synliggöras (Bryman 2008, s. 506).

Bergström & Boréus (2015, s. 13 f.) menar att texter utgör en viktig punkt i

samhällsvetenskapliga studier, då texter förmedlar tankar och idéer och påverkar således

mottagarnas agerande. Lind (2014, s. 128) beskriver vidare fördelar och nackdelar med att

studera texter. En fördel är att underlaget är oberoende av oss och våra frågeställningar,

däremot kan det vara en nackdel att underlaget är utformat i ett annat syfte varav det inte går

att garantera att dokumenten belyser frågeställningarna. Prior (2020, s. 11) menar att det är

svårt att härleda anspråk som görs av exempelvis politiker från endast text, då anspråk även

görs genom exempelvis tal och bild. Däremot torde studier av text ge oss möjlighet att få en

bild av politikernas framställning av sociala problem.

Vi har utformat ett analysschema utifrån en perspektivanalytisk ansats. Enligt Håkan Jönson

(2019, s. 27) utgör därmed perspektivanalysen både teori och metod, där själva

analysschemat står för metod-delen. Perspektivanalysen lämpar sig för vår uppsats då den ger

oss en möjlighet att visa hur och om olika anspråksformulerares anspråk skiljer sig åt, vilket

ligger i linje med våra frågeställningar (Jönson 2010, s. 54).

4.2 Urval

Vid valet av texter att analysera har vi använt oss av ett målinriktad urval, vilket innebär att vi

har valt texter som har en direkt hänvisning till våra forskningsfrågor, det vill säga att

texterna lämpar sig för att besvara våra forskningsfrågor (Bryman 2011, s. 350f.)
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Vårt urval består av politiska dokument i form utav Interpellationer, Motioner, betänkanden

och protokoll från riksdagens kammare som löper under ett tidsspann mellan 2017-2020. Vi

har begränsat oss till det här tidsspannet på grund av den utredning som kom 2018 - SOU

2018:85 “Slopad straffrabatt för unga myndiga”. Vi tänker oss att debatten kring unga

lagöverträdare har varit särskilt intensiv både innan och efter utredningen kom. Vidare består

vårt urval av respektive partis hemsida.

Till en början funderade vi över huruvida vi skulle använda oss av debattartiklar skrivna av

politiker eller om vi skulle använda oss av politiska dokument. Eftersom vi är intresserade av

hur de olika partierna konstruerar unga lagöverträdare som socialt problem kom vi tillslut

fram till att använda oss av riksdagsdokument. Vi anser att det lämpar sig bättre med

riksdagsdokument, då dessa innehåller det politikerna själva har skrivit och sagt och vi

behöver således inte ta ställning till tidningarnas eventuella subjektivitet. Vi såg även ett

värde i att genom interpellationerna och protokollen få ta del av debatter mellan politiker där

de direkt ger varandra svar på tal i frågan om unga lagöverträdare.

Bergström & Boréus (2015, s. 13) uttrycker hur politiska dokument utgör ett exempel på hur

personer som sitter på en maktposition vill förmedla något till andra, som sedermera får

konsekvenser för hur andra tänker och agerar. Därav utgör såväl partipolitiska hemsidor som

regeringsdokument ett lämpligt urval för att kunna besvara hur respektive parti konstruerar

unga lagöverträdare som socialt problem.

4.3 Sökprocess och datainsamling

Till att börja med har vi gått in på respektive partis officiella hemsida och tagit del av deras

kriminalpolitiska program. Sedan gick vi in på riksdagens hemsida där vi sökte på

“straffrabatt”, “unga lagöverträdare”, “straffrabatt och vänster”, “straffrabatt och

socialdemokraterna”, “straffrabatt och moderaterna”och avgränsade typ av dokument till

interpellationer, motioner, betänkanden och protokoll. Vi har sökt på ordet “straffrabatt”

eftersom att det är det begrepp som vi uppfattat som mest förekommande i exempelvis de

delar av de partipolitiska programmen som rör unga lagöverträdare.
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Då våra frågeställningar utgörs av konstruerandet av unga lagöverträdare har vi valt ut

politiska dokument som behandlar dessa i synnerhet, och valt bort delar som är mer specifikt

inriktade på vuxna lagöverträdare. Vi har även inkluderat övergripande kriminalpolitiska

delar eftersom de torde utgöra grunden till den kriminalpolitik respektive parti för i relation

till unga lagöverträdare. I protokollen har vi även sållat ut de punkter som inte handlar om

lagöverträdare, samt uttalanden av andra partier.

Slutgiltigt urval:

Parti

Moderaterna Vänsterpartiet Socialdemokraterna

Kriminalpolitiskt program,

hemsida

Kriminalpolitiskt program,

hemsida

Kriminalpolitiskt program,

hemsida

Ungdomsbrottslighet och

straffrabatt

Interpellation 2019/20:145 av

Ellen Juntti

Barn som brottsoffer och unga

lagöverträdare

Motion 2017/18:3605 av Linda

Snecker m.fl.

Ungdomsbrottslighet och

straffrabatt

Svar på interpellation 2019/20:145

Morgan Johansson

Åtgärder mot unga som begår

brott

Motion 2019/20:3065 av Johan

Forssell m.fl.

Stoppa gängkriminaliteten och

den våldsbejakande extremismen

Motion 2019/20:2147 av Jonas

Sjöstedt mfl.

Om rättspolitik, straffrabatter och

jämlikhet

Motion 2020/21:2064 av Mathias

Tegnér och Serkan Köse

Riksdagsprotokoll 2019/20:81

§8 Unga lagöverträdare

Ellen Junti

Riksdagsprotokoll 2019/20:81

§8 Unga lagöverträdare

Linda Westerlund Snecker

Riksdagsprotokoll 2019/20:81

§8 Unga lagöverträdare

Petter Löberg

Straffrabatten för unga mellan

18-21 år

Interpellation 2017/18:139 av

Beatrice Ask

Strategi för kriminalvården

Motion 2020/21:90 av Linda

Westerlund Snecker mfl.

Straffrabatten för unga mellan

18-21 år

Svar på Interpellation

2017/18:139

Morgan Johansson

Protokoll från debatt om

Justitieutskottets betänkande

2019/20:JuU30

Protokoll från debatt om

Justitieutskottets betänkande

2019/20:JuU30

Protokoll från debatt om

Justitieutskottets betänkande

2019/20:JuU30

Totalt antal sidor: 72
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4.4 Bearbetning av empiri

4.6.1 Analysschema som metod/Tillämpning av metod

Eftersom perspektivanalysen utgår från socialkonstruktionismen, utgår den även ifrån att

kunskap är konstruerad. Socialkonstruktionismen utvecklades som ett alternativ till en mer

objektivistisk kunskapssyn. Jönson (2010, s. 18 ff.) menar dock att perspektivanalysen inte

behöver utgöra en del av den ontologiska och epistemologiska debatten och fokuserar istället

på det tidigare nämnda “görandet” av sociala problem. I utformandet av analysschemat är det

emellertid viktigt att belysa att de problemperspektiv vi definierat är våra egna

konstruktioner.  Enligt Jönson (2010, s. 26).  är detta inte något problem eftersom

konstruktionerna inte utgör något slutresultat, utan snarare blir ett redskap som underlättar

möjligheten att synliggöra olika problemperspektiv samt deras problemkomponenter.

Vid användandet av perspektivanalysen utgörs analysmetoden av analysschemat som ger en

möjlighet att ställa olika frågor om materialet som utgår från en intresseinriktning. Jönson

(2010, s. 22)  presenterar fem frågeord; vad, vem, var, hur när och varför som utgör de olika

intresseinriktningarna. Inriktningen är av betydelse för både insamlingen och tolkningen av

datan. Dessa frågor blir därför en avgörande del i både datainsamling, kodning och analys.

Utifrån våra frågeställningar har vi valt följande problemkomponenter; karaktär, orsak,

lösning och illustrationer och exempel.

Orsaker och karaktär behandlar frågan om vad, det vill säga hur anspråksformulerare pratar

om problemet, vilket i vårt fall innefattar vad som avses med unga lagöverträdare och vilka

orsaker som ligger till grund för ungdomsbrottslighet. Illustrationer och exempel samt belyser

frågan om hur anspråksformulerare målar upp problemen. Lösning belyser både frågan om

vad och vem då hur anspråksformulerare pratar om ett problem får konsekvenser för vem man

anser ska lösa problemet (Jönson 2010, s. 17).

Analysschemat:

Problemkomponenter Frågor

Karaktär Vad för slags problem är det?

Orsak Vilka orsaker anges?
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Lösning Vilka förslag till lösningar ges?

Illustrationer och exempel Vilka metaforer och slagord används?

4.5 Genomförande

När urvalsprocessen var gjord gick vi igenom samtliga dokument för att få en övergripande

uppfattning. Därefter gav vi varje problemkomponent i det tidigare presenterade

analysschemat en färg. Med hjälp av analysschemat sökte vi därefter igenom samtliga

dokument efter uttalanden som vi har tolkat korrelerar med våra problemkomponenter. Dessa

kodades genom färgmarkering och överfördes till en tabell med varje tillhörande

problemkomponent som rubrik. Vi valde att koda ett parti i taget. Slutligen förde vi över de

olika färgmarkeringarna var för sig till en samlad tabell för vardera parti för att lättare kunna

få en övergripande bild av problemkomponenterna.

Jönson (2010, s. 56ff.) beskriver vidare kodningen som en del av analysen. När vi har kodat

vårt material har vi gjort tolkningar utifrån problemkomponenterna i vårt analysschema.

Perpsektivansatsen har därav gett oss teoretiskt förankrade begrepp och frågor som blir

användbara genom en systematisk genomgång av en text.

4.6 Tillförlitlighet och överförbarhet

Begreppet validitet innefattar huruvida man observerar eller “mäter” det man påstår sig

“mäta”. Frågor vi ställer oss när det kommer till validitet är i vilken utsträckning våra resultat

kan generaliseras till andra situationer eller sociala miljöer (Bryman 2008, s. 352). När det

kommer till kvalitativ metod är det dock svårt att dra generaliserande slutsatser och fokus

ligger istället på en mer ingående analys av urvalet. Eftersom vi kommer att utgå från ett

konstruktivistiskt synsätt enligt vilket det inte finns en renodlad sanning kommer

trovärdigheten i vår studie istället att avgöras av hur väl vi kan besvara vår fråga och om den

metod vi använder är lämplig, vilket vi argumenterat för tidigare i texten (Bergström &

Boréus 2009, s. 35 f). Studiens trovärdighet kan tänkas styrkas av att vi är två som utfört

analysen tillsammans och haft möjlighet att diskutera och resonera utifrån våra uppfattningar

under analysens gång. Därmed har vi kunnat ifrågasätta varandras eventuella subjektiva

tolkningar av materialet.
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Jönson (2010, s. 22 ff.) beskriver hur det vid en socialkonstruktivistisk analys är viktigt att

vara öppen och ärlig med att studiens resultat kommer att bestå i de konstruktioner vi har

gjort utifrån val av teori. Eftersom vi har utfört analysen utifrån teorin om

anspråksformulering samt med hjälp av ett analysschema med bestämda kategorier kommer

perspektiven att skapas utifrån dessa specifika ramar. Hade vi valt andra kategorier eller

utgått från en annan teori hade andra perspektiv potentiellt sett kunnat synliggöras.

Problemperspektiven som vi identifierat är så till vida våra konstruktioner av partiernas

beskrivningar  av sociala problem. Det vill säga; vårt resultat kommer bestå i den tolkning vi

har gjort av hur partierna konstruerar det sociala problemet utifrån de dokument vi har

studerat (ibid. s. 26).

4.7 Förkunskaper

Winther Jörgensen & Philips (2000, s. 29) beskriver hur socialkonstruktivismen utgår från att

världen alltid kan beskrivas på olika sätt. Vår position i förhållande till ämnet kommer därför

att påverka vad vi ser och inte ser. Bergström & Boréus (2005, s. 352).  poängterar i sin tur att

betraktarens iakttagelse av fakta inte kan ses som oberoende av dennes förförståelse eller

tidigare kunskap. Därför behöver vi vara medvetna om vår egen förförståelse för ämnet och

hur det kan ha att påverkat vår analys.

Vår tidigare kunskap om det här ämnet har inte varit stor. Vi har vetat om att straffrabatten för

unga lagöverträdare och att ungdomsbrottslighet som socialt problem utgjort en

samhällsdebatt. Genom media, tidningar och politiska uttalanden har vi fått en bild av hur

ungdomsbrottsligheten ser ut i vårt samhälle idag. Vi har uppfattat det som ett omfattande

problem där olika aktörer ser olika lösningar. Vidare har vi varit av uppfattningen att

Moderaterna är det parti som varit drivande i frågan om hårdare tag mot unga lagöverträdare,

och att Socialdemokraterna den senaste tiden gått åt samma håll. Vi var även av

uppfattningen att Vänsterpartiet är det parti som förespråkar en mindre repressiv

kriminalpolitik. Detta hade kunnat påverka hur vi kodade och analyserade vårt material, då

det är troligt att man tenderar att se de aspekter som stärker ens förförståelse om de olika

partiernas ställning i frågan. Vi har under kodningens och analysens gång vid ett flertal

tillfällen stannat upp när vi upplevt att vi tenderat att tolka materialet subjektivt. Vi har då
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valt att gå tillbaka till urvalet för att läsa igenom det igen för att säkerställa att vi inte

utelämnar någon del av urvalet som kan påverka resultatet.

4.8 Etiska överväganden

I vårt val av att utgå från politiska dokument istället för privatpersoners uttalanden i form av

exempelvis debattartiklar kan vi värna om privatpersoners integritet och därmed

individskyddskravet.

Individskyddskravet består av de forskningsetiska principerna; informationskravet,

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2008, s. 131 ff.). Vår

data består av redan publicerat offentligt material och enligt forskningsetiska rådet behövs

inte samtycke vid användandet av offentligt publicerade uppgifter (Vetenskapsrådet, s. 9).

Dokumenten är emellertid inte publicerade i forskningssyften och de som uttalat sig i

dokumenten har inte kunnat ge sitt godkännande för användandet av materialet i detta syfte.

Oavsett offentliga dokument har vi valt att inte skriva ut enskilda politikers namn för att

värna om deras enskilda integritet. Informationskravet syftar till att informera eventuell

uppgiftslämnare om studiens syfte och samtyckeskravet innebär att uppgiftslämnaren ska ha

gett sitt samtycke för att medverka, samt ha möjlighet att avbryta när hen vill

(Vetenskapsrådet, s. 10). Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet blir inte heller aktuella i

vårt arbete då vi inte samlar in någon känslig data eller uppgifter som inte är offentliga. Det

betyder emellertid inte att vi inte behöver utgå från etiska principer och det har därmed varit

viktigt att tänka  på att vi använder oss av materialet på ett respektfullt sätt gentemot de som

förekommer i texterna, även om de är offentliga personer.

5. Resultat och analys

5.1 Karaktär

Karaktär syftar dels till hur ungdomsbrottslighet framställs av de olika partierna, dels hur

unga lagöverträdare framställs. Det innefattar frågor som; vad är det för problem, vilka

avgränsningar görs och vad är problemets kärna (Jönson 2010, s. 26). Genomgående i detta

avsnitt hänvisar vi till hur partiet uttrycker sig, snarare än den specifika politikern. Detta görs

då politikerna som uttalat sig kan anses som officiella representanter för partiet. Vi har
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utrönat tre versioner av problemkomponenten karaktär; “Den förhärdade

ungdomsbrottslingen - ett akut problem”, “den förhärdade ungdomsbrottslingen - ett

oförändrat problem” och “ungdomsbrottslingar som produkt av sin miljö - ett oförändrat

problem”.

5.1.2 Den förhärdade ungdomsbrottslingen - ett akut problem

Moderaterna framställer upprepade gånger unga lagöverträdare som “en förhärdad

brottsling”, det vill säga en ungdom som har kommit lång i sitt kriminella beteende. De

beskriver även hur unga lagöverträdare begår grövre och grövre brott. “De är alltså

förhärdade redan innan de har fyllt 18, så loppet är nog kört” (Protokoll 2019/20:JuU30).

Brotten som unga lagöverträdare begår beskrivs av Moderaterna vara av grov karaktär och

innefattar vapenbrott, narkotikabrott, våldsbrott, sexualbrott och stöldbrott. De benämner

brotten som “vidriga”. “Rånarna är inte bara ute efter saker, utan de vill förnedra

brottsoffret.”  (Protokoll 2019/20:JuU30). Moderaterna anser att unga lagöverträdare utgörs

av ungdomar under 18 år. De beskriver att de som är över 18 år är myndiga och bör

behandlas som myndiga av rättsväsendet.

Moderaternas beskrivning av unga lagöverträdare som “förhärdade” brottslingar som begår

grova brott, tolkar vi som en del av deras anspråksstrategi. Genom beskrivningen får publiken

en bild av att den unga lagöverträdaren är en “skurk”med motiv att kränka andra genom grov

brottslighet, och följaktligen förtjänar ett straff. Enligt Loseke (1999, s. 83) utgör

konstruerandet av någon som en “skurk” en strategi som anspelar på publikens känslor.

Moderaterna beskriver vidare ungdomsbrottsligheten som “skrämmande”. De anför följande:

“Samhället har tappat kontrollen över dessa unga grova våldsverkare” (Interpellation

2019/20:145). Moderaterna beskriver ungdomsbrottsligheten som en samhällsfara och

hänvisar till att unga är överrepresenterade i statistiken bland misstänkta; “... den

samhällsfara som ungdomen faktiskt utgör bör beaktas i större utsträckning än vad den gör

idag.” (Motion 2019/20:3065)

Genom Moderaternas beskrivning av ungdomsbrottsligheten som en samhällsfara och att

läget är akut går det att utläsa hur de gör anspråk på problemet som något som får extrema

konsekvenser  (Loseke, 1999, s. 57). I relation till ungdomsbrottslighet kan dessa extrema

konsekvenser vara grovt våld och allmänhetens rädsla. Beskrivningen av konsekvenserna kan

tänkas leda till att mottagaren av informationen upplever känslor av oro och otrygghet.
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Moderaterna utvecklar konsekvenserna av ungdomsbrottslighetens omfattning genom att

hänvisa till statistik, vilket enligt Loseke (1999, s. 52) kan tolkas som en strategi som

hänvisar till logik. Vi anser i samstämmighet med Loseke att ett presenterande av statistik

leder till att man som mottagare inte blir lika benägen att ifrågasätta var, hur, när eller i vilket

syfte statistiken har tagits fram. Resonemanget som ges i relation till statistiken kan därmed

tänkas bli svårare att ifrågasätta. Moderaterna menar att ungdomsrånen ökat med 125 procent

sedan 2014 (Protokoll 2019/20:JuU30). De beskriver ungdomsbrottslighet som ett akut och

eskalerande problem och att läget är allvarligt.

5.1.3 Den förhärdade ungdomsbrottslingen - ett oförändrat problem

Socialdemokraterna ger en generell bild av unga lagöverträdare som en “begränsad grupp”

som “dras in i gängkriminalitet” och hamnar snett (Interpellation 2019/20:145). Den grova

kriminaliteten beskrivs krypa ner i åldrarna och ungdomar som begår många brott beskrivs

som “livsstilskriminella” (Motion 2020/21:2064). De unga lagöverträdarna beskrivs av

Socialdemokraterna råna och förnedrar andra unga, skjuta ihjäl varandra på gatan och begå

fruktansvärda, straffbelagda handlingar. “Vid 18 års ålder kan man ha utvecklat en sådan

kriminalitet att man redan då är en förhärdad brottsling.” (Interpellation 2017/18:139).

Socialdemokraterna beskriver gruppen unga lagöverträdare som unga under 18 år.

Lagöverträdare som är över 18 år ska behandlas som en vuxen vid val av påföljd för det

begångna brottet.

Genom ovanstående beskrivning av den unga lagöverträdaren finns vissa likheter med

Moderaternas beskrivning, såsom att den unga lagöverträdaren är “förhärdad” och begår brott

som syftar till att förnedra andra unga. Socialdemokraterna kan likt Moderaterna tänkas

använda en strategi som syftar till att skapa känslor hos publiken genom att beskriva

ungdomsbrottslingen som en “skurk”.

Socialdemokraterna beskriver dagens ungdomsgeneration som den mest ”skötsamma, nyktra

och kanske mest konservativa” på länge. De anför att dagens ungdom inte dricker lika

mycket som tidigare generationer och inte “slår varandra på käften”(Protokoll

2019/20:JuU30). Vidare beskriver de hur kriminaliteten bland ungdomar inte har ökat i

omfattning, men att siffran har gått upp något det senaste året. Även här kan vi se en

hänvisning till statistik för att ge anspråket en logisk grund. I ovanstående beskrivning av

ungdomsbrottslighetens omfattning och dagens ungdomsgeneration går det att utläsa en

lugnande ton i resonemanget. Socialdemokraterna betonar att siffran endast har gått uppåt
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något de senaste åren, samt att dagens ungdomsgeneration är ovanligt skötsam. Att både

Moderaterna och Socialdemokraterna hänvisar till olika statistik kan tolkas som en

konkurrens i det logiska resonemanget och därmed konkurrens i konstruerandet av

ungdomsbrottslighetens karaktär (Loseke 1999, s. 53 f.).

Enligt vår tolkning går det i Socialdemokraternas beskrivning att utläsa att vi som publik inte

behöver oroa oss för att problemet skulle vara eskalerande eller akut. Samtidigt ser vi i deras

beskrivning av problemets karaktär hur den ungdomsbrottslighet som existerar karaktäriseras

som grov vilket kan tänkas anspela på att skapa känslor av oro. I relation till publiken kan det

tänkas otydligt, då Socialdemokraterna utgår både från känslor och logik i anspråk på

ungdomsbrottslighetens karaktär. Som tidigare nämnt blir publiken övertygad om att ett

socialt problem är ett socialt problem när det konstrueras som existerande, problematiskt,

omfattande och något som måste åtgärdas. I Socialdemokraternas anspråk på

ungdomsbrottslighetens karaktär framhäver de att problemet existerar och är problematiskt. I

de studerade dokumenten framhåller de att problemet inte är omfattande och eskalerande. Det

kan således påverka huruvida publiken värderar deras anspråksformulerande som trovärdigt.

5.1.4 Ungdomsbrottslighet som symbolik

I Vänsterpartiets framställning av unga lagöverträdare anför de att det finns en skillnad i

fysisk och psykisk utveckling i jämförelse med vuxna lagöverträdare. De menar att barn har

andra “känslomässiga” och “utbildningsrelaterade” behov, samt att unga har en

icke-färdigutvecklad frontallob och är således känsliga för inkapacitering (Riksdagsprotokoll

2019/20:8). Inkapacitering syftar till att brotten minskar när de som begår brotten låses in

eller på andra sätt förhindras att begå fler brott (Andersson & Nilsson 2017, s. 10).  De menar

att en sådan påföljd kan “skada hjärnan och den psykosociala utvecklingen” (Motion

2020/21:90). I ovanstående beskrivning gör Vänsterpartiet en tydlig koppling till medicinsk

forskning i sitt resonemang.

Enligt Loseke (1999, s. 36 f) är som tidigare nämnt forskare i toppen av hierarkin när det

kommer till vems anspråk publiken är mest benägen att tro på. Vänsterpartiet kan genom sin

hänvisning till medicinsk forskning tänkas utse sig själva som förmedlare av forskarens

resultat och eventuella anspråk. Hänvisningen till forskning om människans utveckling kan

tänkas utgöra en god grund för konstruerandet av unga lagöverträdare som en grupp som

innefattar alla under 21 år. Vi anser att detta därmed även utgör en logisk strategi, då
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forskning och statistik ger publiken en logik att utgå ifrån i sitt värderande av

anspråksformuleringens trovärdighet.

Vänsterpartiet anger en åldersgräns för unga lagöverträdare vid 21 års ålder och hänvisar till

att personer under 21 ännu inte är vuxna. Vänsterpartiet beskriver hur den största delen av de

grövsta brotten begås av en “liten grupp unga män” (Motion 2020/21:90). Partiet beskriver

vidare en koppling mellan unga lagöverträdare och socialt utsatta områden med sämre

levnadsvillkor där individens resurser är svagare. Den unga lagöverträdaren beskrivs vara i

behov av hjälp och stöd för att inte återfalla i brott. Vidare beskriver de hur en tredjedel av

alla ensamt agerande unga gärningsmän är socialt isolerade.

Vänsterpartiet beskriver hur de högsta nivåerna av lagföring sker i åldern 18-20 år - ett

mönster som alltid har funnits. Följande citat visar på hur Vänsterpartiet beskriver

ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling:

“En rapport från Institutet för framtidsstudier (IFF) 2018 visar att brottsligheten i

Sverige ligger på en stabil nivå. När det gäller ungdomskriminaliteten som helhet

uppvisar även den en stabil eller lätt nedåtgående trend (Estrada, 2017) och landets

yngre befolknings- grupper är betydligt mindre brottsbelastade än de äldre grupperna.

Men samtidigt som lagöverträdare har blivit färre över tid (en minskning i prevalens)

har antalet brott per lagöverträdare blivit fler (en ökning i incidens)” (Motion

2019/20:2147).

Deras belysande av ungdomsbrottslighet som ett konstant, men icke eskalerande problem,

kan tolkas som ett konstruerande av ungdomsbrottslighet som symboliskt. Det innebär att

problemet är en symbol för större underliggande sociala faktorer - såsom klasskillnader och

ojämlikhet (Loseke 1999, s. 68). Vi ser den här typen av konstruerande i Vänsterpartiets

beskrivning av ungdomsbrottslingen som en person med svaga resurser och som kommer från

socialt utsatta förhållanden. Att ungdomsbrottsligheten är konstant kan därav ses som ett

resultat av att klasskillnader kan anses vara konstanta.

Vi ser en skillnad i beskrivning av ungdomsbrottslingar och ungdomsbrottslighetens karaktär

hos Vänsterpartiet i jämförelse med Moderaterna och Socialdemokraterna. Vänsterpartiets

anspråk ter sig grundat i endast logik i form av statistik och forskning, medan Moderaterna

och Socialdemokraternas anspråk i större utsträckning appellerar till publikens känslor.
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5.2. Orsak

Nedan redogör vi för de orsaksfaktorer partierna har gett uttryck för i de olika dokumenten.

Orsak syftar till vad problemet grundar sig i och huruvida det ligger på mikro, meso eller

makronivå (Jönson 2010, s. 28 f.). Utifrån vår analys har vi identifierat två perspektiv på

ungdomsbrottslighetens orsaker; “sociala faktorer påverkar men individen ska hållas

ansvarig” samt “ojämlikhet, klasskillnader och segregation.”

5.2.1 Sociala faktorer påverkar men individen ska hållas ansvarig

Moderaterna beskriver hur ungdomsbrottslighet orsakas av flera faktorer som samspelar,

såsom umgänge med andra ungdomar som begår brott, skolk och droger. Vidare anför de att

det är vanligt att unga lagöverträdares föräldrar inte vet om vad som pågår i ungdomens liv.

Å ena sidan beskriver Moderaterna ungdomens omkringliggande miljö som en orsak till

brottslighet, där utvecklingen i utanförskapsområden skapar en “grogrund för gäng och

organiserad brottslighet att växa sig allt starkare”(Motion 2019/20:3065). Å andra sidan anför

Moderaterna följande:

“Jag känner faktiskt ingen sympati med de rånare som förnedrar brotts- offer på detta sätt.

Det går inte att ursäkta det med sociala klyftor, fattig- dom eller andra ursäkter. Man gör bara

inte så. Sociala klyftor, fattigdom eller vad det än må vara spelar ingen roll. Man gör inte så

här. Det går inte att bortförklara med att man haft en taskig barndom eller en fattig barn- dom.

Man gör inte så här, och gör man det ändå ska man ha ett straff.”(Protokoll 2019/20:JuU30)

Ovanstående citat går att tolka som att Moderaterna ser utanförskapsområden och sociala

förhållanden som en orsak till ungdomsbrottsligheten, men som däremot inte verkar

förmildrande. Således gör vi tolkningen att ansvaret för själva gärningen tillskrivs individen,

trots att individen är präglad av omständigheter bestående av socioekonomiska faktorer som

inte går att påverka. Loseke (1999, s. 63f.) beskriver hur anspråk kan göras utifrån olika

kulturella teman som dominerar i samhället, det vill säga uppfattningar om den sociala

ordningen. Ett av dessa kulturella teman är individualism vilket går att utläsa i Moderaternas

anspråk. De menar att det individen som är ytterst ansvarig för sina handlingar, oavsett

sociala omständigheter, vilket tyder på orsaksfaktorer på mikronivå.
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I en motion från 2019 framställer Moderaterna bristande lagstiftning som en bidragande orsak

till att unga personer utnyttjas av kriminella gäng. De menar att straffrabatten utnyttjas av

kriminella gäng genom att de rekryterar och utnyttjar yngre och yngre personer som får

mildare straff. “Brottsligheten kryper längre ner i åldrarna. Allt yngre rekryteras av kriminella

gäng – det handlar ibland om barn som är så unga som 10–12 år.” (Motion 2019/20:3065)

En annan aspekt av lagstiftningen de lyfter är att unga lagöverträdare idag utgörs av

ungdomar upp till 21 år, varpå Moderaterna menar att även vuxna lagöverträdare mellan 18 -

21 gynnas av ungdomsrabatt. De beskriver den nuvarande regeringens insatser som

“misslyckade” och uttrycker ett missnöje över rådande lagstiftning och riktlinjer:

Dagens regelverk är inte anpassat för den här utvecklingen. Unga personer som grips

för mycket grova brott kan vara tillbaka på gatan redan samma dag – trots att risken

för återfall i brottslighet är uppenbar. (Moderaternas hemsida 2021)

Moderaternas fokus på att vuxna (enligt dem) idag inte straffas som vuxna går att tolka som

en motivering utifrån en logisk grund för deras anspråk på orsaker till ungdomsbrottslighet. I

resonemanget går det att urskilja en logik i yttrandet att alla ska vara lika inför lagen, det vill

säga att myndiga personer ska straffas som myndiga personer. Att den nuvarande

lagstiftningen även ger lagöverträdare över 18 år straffrabatt leder enligt Moderaterna till att

unga människor utnyttjas. Deras strävan efter ett åtstramande av utnyttjandet av rådande

lagstiftning kommer särskilt till uttryck i deras förslag på att utreda sänkt

straffmyndighetsålder (Moderaternas hemsida 2021). Därav utläser vi att Moderaterna anser

att den nuvarande lagstiftningen möjliggör en fortsatt och förvärrad ungdomsbrottslighet och

är således en orsaksfaktor. Moderaternas fokus på lagstiftning utgör ett ett beskrivande av

orsaker på makronivå.

5.2.3 Ojämlikhet, klasskillnader och segregation

I både Socialdemokraterna och Vänsterpartiets anspråk på orsakerna till

ungdomsbrottsligheten går det att utläsa en betoning på socioekonomiska faktorer.

Socialdemokraterna beskriver misslyckanden i skolan, ojämlikhet, otrygg uppväxtmiljö och

samhälleliga normer som bidragande orsaker till ungdomsbrottslighet. De anför följande; “I

många områden i vårt land går för få människor till jobbet. Där saknas ibland förebilder och
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för en del unga förefaller den enda vägen till rikedom gå via kriminalitet.” (Motion

2020/21:2064). De anför även att det i särskilt utsatta områden är vanligt att ungdomar inte

får gymnasiebehörighet. Socialdemokraterna beskriver friskolereformen som en “bov i

dramat som bevisligen lett till ökad segregation” (Motion 2020/21:2064). Vidare lyfter

Socialdemokraterna även psykiska diagnoser och tidiga misslyckanden i ungdomars liv som

en orsak till att man dras in i gängkriminalitet (Protokoll 2019/20:JuU30).

Vänsterpartiet betonar i de studerade dokumenten att ungdomsbrottslighet har sina rötter i

klasskillnader och socialt utanförskap. “Klass är anledningen till att en person faller in i

kriminellt beteende” (Riksdagsprotokoll 2019/20:81). Vidare beskriver de att bristande

utbildning leder till svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden vilket i sin tur bibehåller

ekonomisk utsatthet. Detta resulterar slutligen i en avsaknad av tro på framtiden och

kriminalitet blir en utväg. Vänsterpartiet lyfter även den politiska aspekten av att sänkta

skatter bidrar till större klyftor i samhället och därmed utgör en del av orsaken till

ungdomsbrottslighet. Vidare utläser vi en mer restriktiv inställning till hårdare straff hos

Vänsterpartiet, då de snarare ser det som en orsaksfaktor till ungdomsbrottslighet; “unga som

sitter på långa fängelsestraff blir mer kriminella” (Riksdagsprotokoll 2019/20:81).

I Vänsterpartiets och Socialdemokraternas anspråk på ungdomsbrottslighetens orsaker går det

att utläsa hur orsaker grundas i samhälleliga faktorer. Exempelvis betonar Vänsterpartiet

uttryckligen klasskillnader som en orsak, men även Socialdemokraterna lyfter aspekter som

segregation och ojämlikhet som orsaker till ungdomsbrottslighet. Orsaksfaktorerna beskrivs

således befinna sig på en makronivå och det går att utläsa hur båda partierna använder

ungdomsbrottsligheten som en symbol för underliggande klasskillnader och ojämlikhet

(Loseke 1999, s. 67f.).

5.3 Lösning

Problemkomponenten lösning syftar till vad de olika partierna anser måste göras för att lösa

problemet och innefattar därmed förslag på åtgärder. I lösningar ingår även resonemang om

vem som anses som ansvarig för att lösa problemet och vad det är man vill uppnå (Jönson

2010, s. 31f.). Genom analysen har vi utrönat tre olika perspektiv på lösningar; “Hårdare

tag”, “Hårdare tag och välfärd i kombination” samt “Stark välfärd”.
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5.3.1 Hårdare tag

I Moderaternas beskrivning av lösningar för ungdomsbrottsligheten går det att utläsa en

betoning på skärpta straff. Moderaterna uttrycker upprepade gånger att samhället tydligare

och snabbare måste reagera mot brott och att större fokus borde ges på “inlåsning,

övervakning och kontroll” (Motion 2019/20:3065). De anför vidare att det krävs en “tydlig

markering från samhällets sida hur allvarligt vi ser på de här brotten” (Motion 2019/20:3065).

Vi menar att citaten underbygger Moderaternas önskan om hårdare straff, exempelvis i form

av ett borttagande av ungdomsrabatten. Ett förespråkande för ett borttagande av

ungdomsrabatten kan ses som ett argument för att alla bör vara lika inför lagen: ”Den som är

vuxen och begår brott ska också straffas som en vuxen” (Moderaternas hemsida 2021). Det

kan därmed enligt Moderaterna tänkas uppstå orättvisa när någon som är över 18 år får så

kallad ungdomsrabatt, trots att de enligt Moderaternas definition är vuxna. Att värna om att

alla ska vara lika inför lagen är enligt Loseke ett kulturellt tema som kallas “fair play”. Enligt

Loseke ligger temat i linje med individualism då det utgår från individens rättigheter och

skyldigheter att stå till svars inför sina egna handlingar (Loseke 1999, s. 64f.).

Håkan Jönson (2010, s. 32) förklarar att en anspråksformulering i relation till lösningar kan

innebära att man skuldbelägger någon annan och framhåller att “någon borde ha gjort något”.

Detta går att utläsa i följande citat av Moderaterna; “Regeringen har misslyckats kapitalt med

att bekämpa brottsligheten.”(Interpellation 2019/20:145). Citatet kan tolkas utgöra ett

skuldbeläggande av regeringen och att de borde vidtagit fler åtgärder mot

ungdomsbrottsligheten.

Moderaterna betonar även vikten av det förebyggande arbetet i form av bättre samverkan

mellan polis och socialtjänst och fältpersonal som umgås med ungdomar (2019/20:3065).

Vidare betonar Moderaterna en utökad användning av LVU som en del av det förebyggande

arbetet; “Vård enligt LVU bör även tillämpas oftare när ungdomar är i riskzonen för att

hamna i kriminalitet”(Motion 2019/20:3065). Moderaterna vill vidare att staten och

kriminalvården ska ta över ansvaret för grovt kriminella ungdomar. De vill inrätta en särskilt

enhet inom kriminalvården för unga lagöverträdare mellan 15-18 år, och uttrycker en önskan

om både ungdomsdomstol och ungdomshäkte. Resonemanget kan tänkas utgöra ett anspråk

på vem som bör bära ansvaret för det sociala problemets lösning, det vill säga staten och

kriminalvården (Jönson 2010, s. 32).
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Loseke (1999 s. 98) menar att det finns en relation mellan hur anspråksformulerare beskriver

det sociala problemets karaktär och vilka lösningar som föreslås. En sådan koppling går att

utröna i Moderaternas framställning av ungdomsbrottsligheten som ett akut och eskalerande

problem och deras lösningsförslag bestående av snabbare och tydligare reaktioner. Utifrån

Moderaternas framställande av ungdomsbrottslingen som en “skurk” går det att utläsa hur

ungdomsbrottslingen framställs som en fiende. Den rationella lösningar blir därav att skurken

ska bekämpas vilket kan tänkas rättfärdiga lösningar som inlåsning och hårdare straff.

5.3.2 Hårdare tag och stark välfärd i kombination

Socialdemokraterna beskriver upprepade gånger vikten av tydliga reaktioner mot brott från

samhällets sida som ett medel för att få ungdomar att sluta begå brott. De uttrycker att

ungdomspåföljderna behöver vara tydliga och konsekventa. De lägger fram ett förslag om en

ny ungdomspåföljd:

Det nya straffet ungdomsbevakning innebär att ungdomens rörelsefrihet begränsas

med exempelvis förbud att lämna bostaden under helger eller kvällar. På så sätt blir

straffet kännbart och beteendemönster kan brytas (Socialdemokraternas hemsida

2021).

Socialdemokraterna anför vidare att “straffreduktionen ska avskaffas vid allvarlig

brottslighet” (Interpellation 2019/20:145). Samtidigt uttrycker Socialdemokraterna att det

“vore olyckligt att ge unga längre straff generellt, därför att kriminalitet smittar” (Motion

2020/21:2064). Socialdemokraterna beskriver likt Moderaterna ett utökat användande av

LVU som en lösning på ungdomsbrottsligheten. De beskriver även att de vill ha bort de mest

brottsaktiva från gatan.

Socialdemokraterna belyser även vikten av förebyggande åtgärder i stor utsträckning, såsom

jämlika och högpresterande skolsystem och att ge ungdomar något meningsfullt att göra på

fritiden, ett första jobb och möjligheten att flytta hemifrån.

I jämförelse med Moderaternas ser vi en viss diskrepans mellan Socialdemokraternas

framställande av ungdomsbrottslighetens karaktär och orsak i relation till deras presenterade

lösningar. Å ena sidan framställs den unga lagöverträdaren som “förhärdad” i likhet med

Moderaterna, å andra sidan beskrivs socioekonomiska faktorer som en orsak. En lösning som

består i ett borttagande av ungdomsrabatten kan tänkas rimma väl med framställningen av

Socialdemokraternas framställning av det sociala problemets karaktär. Utifrån deras
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framställning av orsaken finns det dock en tvetydighet i denna lösning. De menar att

fängelsestraff påverkar ungdomar negativt och att de vill arbeta förebyggande - samtidigt som

de lägger en viss tyngd vid straff i enlighet med Moderaterna, där fängelse i jämförelse med

ett liv i en “gängmiljö” framställs som fördelaktigt.

Socialdemokraterna har utifrån ovanstående motstridighet ett komplext samband mellan

anspråksformulerandet av karaktär,  orsak och dess lösning (Loseke 1999, s. 98). Loseke

(ibid. s. 110) menar emellertid att det inte alltid är logik som styr strategier och beslut, utan

dessa kan även styras av vad som kan vara mest framgångsrikt för partiet. Strategin utgörs då

av att kunna stärka sin anspråksformulering genom att spegla allmänhetens uppfattning. I

relation till Socialdemokraterna handlar det i detta fallet om att tillfredsställa allmänhetens

uppfattning om ungdomsbrottslighet även om uppfattningen inte är homogen. Detta kan i sin

tur generera ökat politiskt stöd, vilket belyser samspelet mellan publik och

anspråksformulerare.

5.3.3 Stark välfärd

I Vänsterpartiets beskrivning av lösningar på ungdomsbrottslighet betonas det förebyggande

arbetet i hög utsträckning;

Det är Vänsterpartiets absoluta övertygelse att en stark, gemensamt finansierad och

jämlik välfärd med en väl fungerande skola, fritidsverksamhet, sjukvård, socialtjänst,

låg arbetslöshet och ett starkt socialt försäkringssystem är det bästa sättet att motverka

klassamhället och att förebygga kriminalitet (Vänsterpartiets hemsida 2021).

I likhet med Moderaterna finns det en röd tråd mellan Vänsterpartiets framställande av

ungdomsbrottslighetens karaktär, orsaker, och de lösningar de presenterar. Som nämnt ovan

betonar Vänsterpartiet sociala ojämlikheter och klasskillnader som huvudorsak till

ungdomsbrottslighet och lyfter även in forskning i framställandet av den unga

lagöverträdaren som en ännu inte “mogen” person. Deras lösningar bestående av

förebyggande arbete och behandling kan därmed tänkas samspela med denna framställning

(Loseke 1999 s. 98).

Vänsterpartiets fokus på endast förebyggande arbete och rehabilitering står i motsättning till

Moderaternas och Socialdemokraternas förespråkande av inkapacitering - då det sistnämnda
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får negativa effekter enligt Vänsterpartiet; “längre straff inte är effektiva i den meningen att

de får människor att begå färre brott” (Motion 2020/21:90). De ställer sig därmed kritiska till

att människor sitter inlåsta utan möjlighet till rehabilitering och återanpassning i samhället.

Vänsterpartiet lägger fram sina lösningar som något som kommer att ge ett positivt utfall på

lång sikt, såväl för brottsoffren som de unga lagöverträdarna. De uttrycker vikten av att “ge

alla barn en uppväxt som ger möjligheter i livet, från förskolan till skolan och det första

jobbet” (Vänsterpartiets hemsida 2021). Vänsterpartiet anger klasskillnader som orsak till

ungdomsbrottslighet, vilket kan anses vara ekvivalent med att alla inte har samma

förutsättningar. Deras lösningar är därför inriktade på att åtgärda ojämlikheter genom

exempelvis satsningar på skolan och minskad segregation. Loseke (1999 s. 100) beskriver hur

ett argumenterande utifrån barnets rätt till samma förutsättningar utgör ett användande av det

kulturella temat fair play. Som tidigare nämnt är fair play ett sätt att argumentera för logiken i

sitt anspråk genom att betona lika rättigheter (ibid. s. 65 f.).

Vänsterpartiets hänvisande till forskning och experter kan tänkas utgöra en del av en strategi

som syftar till logik för att förstärka sitt anspråksformulerande; “Vårt resonemang bekräftas

och styrks av forskning som visar att längre straff inte är effektiva i den meningen att de får

människor att begå färre brott.” (Motion 2020/21:90). Det kan tänkas ge

anspråksformuleringen tyngd och trovärdighet (Loseke 1999, s. 107).

5.4 Illustrationer och exempel

Nedan redogör vi för problemkomponenten illustrationer och exempel. Problemkomponenten

syftar till liknelser och målande beskrivningar av olika slag som används för att beskriva

ungdomsbrottslighet och unga lagöverträdare (Jönson 2010, s. 35).Vi har emellertid valt att

använda problemkomponenten för att belysa känsloväckande citat, det vill säga citat som kan

tänkas anspela på publikens känslor på ett tydligt sätt. Nedan presenteras tre varianter av

problemkomponenten; “De ska bort från våra gator”, “bekämpa brotten och brottens orsaker”

samt “hårdare straff är inte rätt väg”.

5.4.1 “De ska bort från våra gator”

I de studerade dokumenten återfinner vi ett flertal målande exempel av hur Moderaterna

beskriver hur ungdomsbrottsligheten kommer till uttryck samt hur offren drabbas.
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”...räcker det inte att råna, utan brottsoffret misshandlas också, många gånger mycket

grovt med skador för livet (Interpellation 2019/20:145)

I ovanstående beskrivning av hur den unga lagöverträdaren inte bara “nöjer” sig med att råna,

utan även misshandlar offret grovt går det att utläsa ett konstruerande av

ungdomsbrottslingen som en “skurk” som förtjänar ett straff. Som tidigare nämnt beskriver

Loseke (1999, s. 83) hur publiken blir övertygad om att någon förtjänar ett straff om

förövaren  haft intentionen att orsaka någon annan skada. Ovanstående beskrivning kan därav

tänkas utgöra ett anspråk som syftar till att skapa känslor av ilska hos publiken.

En annan rubrik lyder "Pojke knivrånad - fick kniv tryckt mot halsen". Det var en

tolvårig kille som var på väg till skolan, mitt på ljusa dagen. Då kommer en rånare

och trycker en kniv mot halsen - på en tolvårig pojke! De flesta av oss har barn. Tänk

att skicka ett barn till skolan, och så kommer det någon och sätter en kniv mot halsen

på barnet mitt på ljusa dagen! Förmodligen påverkar det barnet mer eller mindre

resten av livet. (Interpellation 2019/20:145).

Enligt Loseke (1999, s. 80) medför beskrivningen av ett brottsoffer som “vem som helst” att

publiken kan uppfatta det osannolikt att brottsoffret kan ställas ansvarig för att ha blivit utsatt

för brott. Det vill säga att offret inte hade kunnat undvika att bli utsatt. Därav blir publiken

mer benägen att känna sympati för brottsoffret. I ovanstående citat beskriver Moderaterna att

“de flesta av oss har barn” och målar upp ett scenario där barnet plötsligt blir överfallen med

kniv på väg till skolan. Illustrationen kan tänkas syfta till att beskriva hur brottsoffret

potentiellt sett kan vara vilket barn som helst, vilket leder till att skulden helt och hållet

tillskrivs förövaren. Enligt detta resonemang finns det inget som brottsoffret hade kunnat

göra annorlunda för att inte bli utsatt för brottet.

I de studerade dokumenten har Moderaterna även framfört följande illustrationer:

Dessa ungdomsbrottslingar måste stoppas. Det går inte att gulla med dem längre. Man

måste helt enkelt ta i med hårdhandskarna. De ska bort från våra gator. (Protokoll

2019/20:JuU30)
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Ungdomspolisen i Haninge säger så här: ”Rånarna kan få ungdoms- tjänst ett antal

timmar. Jag kan förstå om målsägare är rädda och inte vill gå vidare om det inte blir

så mycket konsekvenser för gärningsmannen.” (Protokoll 2019/20:JuU30)

Dessa två citat går att tolka som en strategi i Moderaternas anspråksformulerande som vädjar

till publikens känslor. Loseke beskriver hur framställningen av brottsoffer som lidande leder

till känslor av sympati hos publiken. Beskrivningarna kan därmed tänkas uppmana publiken

till att känna sympati med de som utmålas som offer och ilska gentemot förövaren (Loseke, s.

76 ff.). Moderaterna uttrycker även att de “alltid står på brottsoffrens sida”. Deras fokus på

brottsoffer i kombination med ovanstående målande exempel kan ses som ett sätt att skapa en

tydlig bild av ett “offer” som någon som förtjänar hjälp och stöd (Ibid. s. 77 ff.).

5.4.2 Bekämpa brotten och brottens orsaker

Socialdemokraterna har i de studerade dokumenten återgett illustrerande exempel som

speglar deras framställning av ungdomsbrottslighetens orsak, lösning och karaktär.

...normala människor som på ett positivt sätt haft drömmar, idéer och tankar om hur

de vill ha sina liv kan bli människor som gör gärningar som skulle kunna vara med i

en skräckfilm. (Protokoll 2019/20:JuU30)

I citatet ovan beskrivs handlingarna som mycket grova då de liknas vid något som kan

förekomma i en skräckfilm. Citatet speglar därmed framställningen av

ungdomsbrottslighetens karaktär som grov, där man även kan utläsa ett beskrivande av

ungdomsbrottslingen som någon som väcker känslor av rädsla. Att det handlar om “normala

människor” kan tänkas visa på Socialdemokraternas fokus på sociala faktorers inverkan på

ungdomsbrottslighet som beskrivet under avsnittet “Orsaker”.

Vidare anför Socialdemokraterna att de ska “knäcka gängen och de som rekryterar unga”, att

“samhället ska agera snabbt och hårt” och att de vill införa “tydliga påföljder för att

avskräcka”. Vid ett flertal tillfällen lyfter dock Socialdemokraterna vikten av att både

bekämpa brotten och brottens orsaker; “Lika hårda som vi ska vara mot brotten ska vi vara

mot brottens orsaker.” (Socialdemokraternas hemsida 2021). Dessa citat kan tänkas betona

deras handlingskraft, vilket kan tänkas anspela på en känsla av trygghet hos publiken och en
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upplevelse av att något kommer att göras för att lösa problemet. Citaten speglar även

Socialdemokraternas betoning på såväl förebyggande arbete som viljan att skärpa straffen för

unga lagöverträdare.

5.4.3 Hårdare straff är inte rätt väg

I Vänsterpartiets illustrationer och exempel ser vi likheter med Moderaternas fokus på

brottsoffer; “I denna brottslighets spår finns många drabbade brottsoffer, ofta mänskliga

tragedier.”(Vänsterpartiets hemsida 2021) . Detta kan, likt i Moderaternas fall, ses som en

strategi i anspråksformulerandet, då Vänsterpartiet vill frammana sympati gentemot

brottsoffren (Loseke 1999, s. 52). Däremot går det att utröna en skillnad mellan hur de båda

partierna illustrerar den unga lagöverträdaren och vilka lösningar som är lämpliga. Detta kan

vi se i nedanstående citat:

Man kan se på USA som ett exempel. Där är straffen ofta enormt hårda, men

brottsligheten är hög (Vänsterpartiets hemsida 2021).

I jämförelse med Moderaternas strategi illustrerar och exemplifierar Vänsterpartiet

ungdomsbrottslighetens lösningar utifrån ett anspråksformulerande som utgår från logik

snarare än känslor. De tar upp USA som ett exempel på att hårda straff inte fungerar i

praktiken, vilket kan tolkas som ett sätt att skapa trovärdighet i resonemanget om att

lösningarna inte ska utgöras av inkapacitering.  Detta går även att utläsa i följande citat; “Vad

som däremot inte är bra över huvud taget är att ta bort straffrabatten och låsa in unga personer

på långa fängelsestraff” (Riksdagsprotokoll 2019/20:81)

Att i sitt anspråksformulerande motsätta sig konkurrerande anspråk ser vi även i

nedanstående citat;

De som försöker snuttifiera debatten till att handla om att polisen inte har

befogenheter att ingripa mot unga ljuger. De som säger att straffet inte är tillräckligt

kännbart och att det är därför personer begår brott har inte koll på läget.

(Riksdagsprotokoll 2019/20:81)

Citatet visar ett illustrerande av att andra politiker “inte har koll på läget” och att
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Vänsterpartiet själva utgör ett parti som har koll på läget. Detta kan tänkas utgöra en strategi

för att stärka sin position som anspråksformulerare genom att hävda att konkurrerande

anspråksformulerare saknar faktakunskaper. Detta kan i sin tur leda till att publiken upplever

Vänsterpartiet som trovärdiga och får en känsla av att andra partier är opålitliga.

I jämförelse med de andra partierna uppmanar Vänsterpartiets illustrationer inte till känslor

av sympati och rädsla i lika hög utsträckning. Huruvida detta utgör en fördelaktig strategi

eller inte beror i slutändan på om publiken, det vill säga väljarna, uppfattar

ungdomsbrottsligheten som ett socialt problem och hur väl respektive parti speglar deras

uppfattning.

5.5 Problemperspektiven

Nedan redogör vi för samt analyserar de tre problemperspektiven vi kunnat utröna i vårt

urval. Det vill säga de tre perspektiv vi kunnat utröna utifrån vår analys av

problemkomponenterna. Då vi utgått från teorin om anspråksformulering i analysen av

samtliga problemkomponenter utgör problemperspektiven partiernas anspråk på

ungdomsbrottslighet. Anspråksfromuleringens grund i socialkonstruktionismen medför att ett

anspråk på ett socialt problem innebär ett konstruerande av ett socialt problem. Vi var öppna

för att vår analys av problemkomponenterna eventuellt hade kunnat resultera i två

problemperspektiv, trots att vi analyserat tre olika partier. Genom analysens gång har vi dock

utrönat tre skilda perspektiv, ett för vardera parti:

Problemkomponent M: Hårdare tag S: Bekämpa brotten
och brottens orsaker

V: Stärk välfärden -
minska klassklyftor

Karaktär Den förhärdade
ungdomsbrottslingen
- ett akut problem

Den förhärdade
ungdomsbrottslingen -
ett stabilt problem

Påverkad av social
miljö
- Stabilt problem

Orsak Sociala faktorer Ojämlikhet, Ojämlikhet,
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påverkar, men
individen ska hållas
ansvarig

klasskillnader och
segregation

klasskillnader och
segregation

Lösning Hårdare tag och

förebyggande arbete

Hårdare tag och stark
välfärd i kombination

Stark välfärd

Illustrationer och
slagord

“De ska bort från våra
gator”

Bekämpa brotten och
brottens orsaker

Hårdare straff är inte
rätt väg

Vi vill understryka att problemperspektiven i tabellen utgörs av våra konstruktioner som vi

gjort utifrån hur vi har uppfattat och analyserat vårt material med utgångspunkt i de olika

problemkomponenterna. Resultat ska därför inte tolkas som någon objektiv sanning om hur

de olika partierna ställer sig i frågan om ungdomsbrottslighet, utan utgår endast från hur deras

anspråksformulering kan uppfattas i dessa dokument.Vid en studie av andra typer av

dokument, alternativt ett annat urval,  hade potentiellt sett andra problemperspektiv kunnat

utrönas (Jönson 2010, s. 23).

5.5.1 Moderaterna: Hårdare tag

Som tabellen visar så konstruerar Moderaterna ungdomsbrottsligheten som ett akut problem

som bäst löses genom hårdare tag. Hårdare tag syftar till en repressiv kriminalpolitik i form

av exempelvis slopande av ungdomsrabatten, utredd minskad straffålder och mer fokus på

övervakning och kontroll. Moderaterna gör även anspråk på vikten av förebyggande arbete,

men vi har uppfattat en starkare betoning på de åtgärder som utgår från en mer repressiv

kriminalpolitik. Moderaterna betonar upprepade gånger vikten av att ändra lagstiftningen och

att införa nya åtgärder i form av inlåsning, övervakning och kontroll. För att stärka sitt

anspråk använder Moderaterna i stor utsträckning strategier som appellerar till publikens

känslor. Detta synliggörs i analysen av samtliga problemkomponenter, men tydliggörs särskilt

i avsnittet “Illustrationer och exempel” där flera målande beskrivningar återges och

analyseras.

5.5.2 Socialdemokraterna: Bekämpa brotten och brottens orsaker

Socialdemokraternas slogan “bekämpa brotten och brottens orsaker” kan ses som talande för

Socialdemokraternas problemperspektiv.  I Socialdemokraternas konstruerande av

ungdomsbrottslighet läggs vikt vid att både bekämpa brotten och brottens orsaker. Detta
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kommer till uttryck dels genom fokus på repressiv kriminalpolitik mot grov brottslighet, dels

fokus på förebyggande åtgärder och stark välfärd. Socialdemokraternas problemperspektiv

tangerar därmed med både Moderaternas och Vänsterpartiets problemperspektiv.

5.5.3 Vänsterpartiet: Stärk välfärden - minska klassklyftor

Problemperspektivet “Stärk välfärden - minska klassklyftor” speglar Vänsterpartiets

konstruerande av ungdomsbrottslighet i det analyserade materialet. Samtliga

problemkomponenter präglas av ett fokus på andra underliggande strukturer såsom

klasskillnader och ojämlikhet. Utifrån dessa strukturer utgår Vänsterpartiets politik och

uttalanden från att det krävs en stark välfärd för att förbättra dessa strukturer och därmed

komma åt ungdomsbrottslighet som socialt problem. Som tidigare nämnt finns det inom detta

problemperspektiv inte ett lika tydligt anspåksformulerande av just ungdomsbrottslighet, då

det generella fokuset på välfärd inkluderar andra sociala problem som bristande utbildning,

segregation och ojämlikhet.

5.6 Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur ungdomsbrottslighet konstrueras som

socialt problem av Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet på deras officiella

hemsidor samt i riksdagsdokument som motioner, interpellationer, protokoll och

betänkanden. Syftet har vi besvarat utifrån följande frågeställningar:

Hur framställer de olika partierna ungdomsbrottslighet?

Utifrån vår analys har vi kommit fram till att ungdomsbrottslighet framställs, det vill säga

ungdomsbrottslighetens karaktär framställs på olika sätt av respektive parti. Både

Moderaterna och Socialdemokraterna beskriver ungdomsbrottslingen som “förhärdad”, men

skiljer sig i sin beskrivning av ungdomsbrottslighetens omfattning. Moderaterna beskriver

ungdomsbrottsligheten som ett akut och kraftigt eskalerande problem som utgör en

samhällsfara. Socialdemokraterna beskriver ungdomsbrottsligheten som ett stabilt problem

som har ökat en aning de senaste åren men som inte utgör någon akut samhällsfara.

Även Vänsterpartiet beskriver ungdomsbrottsligheten som ett stabilt problem, där den unga

lagöverträdaren framställs vara påverkad av sin sociala miljö. Vi har tolkat Vänsterpartiets
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framställande av ungdomsbrottslighet som symbolisk, det vill säga att ungdomsbrottslighet är

något som ger uttryck för och beror på samhälleliga faktorer som exempelvis ojämlikhet och

segregation.

Vilka orsaker anser de olika partierna ligger bakom ungdomsbrottslighet?

Angående orsaker till ungdomsbrottslighet finns det en samstämmighet mellan partierna om

att mycket grundar sig i ojämlikhet. Samtliga partier nämner bristande utbildning, segregation

och utsatta områden som orsaker till ungdomsbrottslighet.

Enligt ovan anger Moderaterna sociala faktorer som orsak likt de andra partierna, men

bibehåller fokus på individansvaret vilket enligt vår analys präglar deras konstruerande av

ungdomsbrottslighet. Det går framförallt att skönja i deras anspråksformulerande av orsaken

då de betonar att den bristande lagstiftningen leder till att individer inte behöver ta ansvar för

sina handlingar. Det utgör en kontrast till Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som enligt

vår analys tillskriver orsak och ansvar till samhälleliga faktorer. Vänsterpartiets

anspråksformulerande av ungdomsbrottslighetens orsaker går att tolka som en symbolik för

andra underliggande sociala problem såsom ojämlikhet, klasskillnader och en bristande

utbildning.

Vilka lösningar anser de olika partierna lämpligast för att minska ungdomsbrottslighet?

Vänsterpartiet anger hur ungdomsbrottslighet behöver lösas genom en mer jämlik välfärd, det

vill säga att man behöver en välfungerande skola, starkt socialförsäkringssystem, bättre

sjukvård etc. De ser inte hårdare straff som en god lösning på ungdomsbrottsligheten, vilket

de argumenterar för genom att hänvisa till forskning. Även Socialdemokraterna belyser en

starkare välfärd som en del av lösningen för ungdomsbrottslighet, i kombination med hårdare

straff mot den grövsta ungdomsbrottsligheten. Moderaterna däremot vill skärpa

strafflagstiftningen gentemot alla brott som unga lagöverträdare begår, men belyser även det

förebyggande arbetet som en viktig åtgärd.

Vi vill poängtera att repressiv kriminalpolitik och ett slopande av straffrabatten inte är

Moderaternas och Socialdemokraternas enda lösning. Som tidigare nämnt ser samtliga partier

det förebyggande arbetet som en viktig lösning för ungdomsbrottslighet. Enligt våra

dokument fokuserar Vänsterpartiet på förebyggande arbete i relation till fler sociala problem,
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det vill säga att lösningen består i en stark välfärd, medan Socialdemokraterna och

Moderaterna i större utsträckning belyser förebyggande arbete specifikt i relation till

ungdomsbrottslighet. De lösningar som vi anser som mer specifikt riktade mot

ungdomsbrottslighet innefattar bland annat satsningar på samarbete mellan skola, polis och

socialtjänst och ett utökat användande av LVU.

5.7 Slutdiskussion

Loseke menar på att det i slutändan är publiken som har en avgörande roll i konstruerandet av

sociala problem. Hon anför att det är lätt att publiken skyller på att politiker ger oss en

felaktig bild av sociala problem, när en framgångsrik anspråksformulerare egentligen ger oss

den bild vi vill ha (Loseke 1999, s. 178).  Därmed reducerar publiken sin egen roll i relation

till hur sociala problem konstrueras.

Som en del av publiken är det viktigt att reflektera kring sin roll i anpråksformulerandet, det

vill säga vilka värderingar som vi vill se speglade i politiken samt hur vi ställer oss till de

konstruktioner som vi möts av. Loseke (1999, s. 178 f.) menar att det är viktigt att ställa sig

kritisk till konstruktioner för att skapa sig en mer nyanserad bild av det sociala problemet i

fråga. Det finns onekligen ett samband mellan hur väl politiker speglar publikens värderingar

och hur publiken i fråga röstar. Detta får konsekvenser för vem som sitter vid makten och

därmed hur lagar och regler utformas och hur resurser fördelas. Eftersom att mycket av det

sociala arbetet sker på statlig och kommunal nivå så påverkar politiken därmed det sociala

arbetets ramar.

Hur konstruerandet av ungdomsbrottsligheten ser ut torde därför kunna skönjas i det dagliga

sociala arbetet som riktas mot målgruppen unga lagöverträdare. Det samspel som uppstår

mellan publik och anspråksformulerare (politiker) påverkar således dels vilka som räknas in i

målgruppen dels vilka åtgärder och insatser som finns tillgängliga. Det påverkar även

huruvida dessa insatser är inriktade på individen eller övergripande samhälleliga problem

som klasskillnader och bristande utbildning. Draget till sin spets kan detta sätta tonen för

huruvida det sociala arbetet blir främjande och förebyggande eller om det går ut på att

“släcka bränder”.

Ungdomsbrottslighet är ett mångfacetterat problem och det finns många aspekter att belysa.
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Vi har i detta arbete inte belyst skillnader inom gruppen unga lagöverträdare. Det vill säga

skillnader mellan exempelvis kön och etnicitet och har endast berört klass och ålder i mycket

begränsad utsträckning. Vi har heller inte studerat publikens attityder gentemot

ungdomsbrottslighet, utan endast analyserat anspråksformulerare, i det här fallet politikers

konstruerande av ungdomsbrottslighet. Att studera andra aktörers konstruerande av

ungdomsbrottslighet samt människors attityder gentemot ungdomsbrottslighet i allmänhet

hade utgjort intressanta utgångspunkter för vidare studier.
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