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Nyckelord: Statsvetenskap, kriminalpolitik, avideologisering, ideologier, politiska partier.  

Syfte: Syftet med studien har varit att studera om de politiska partierna i 

kommunfullmäktige Halmstad är avideologiserade genom att studera vad 

respektive parti anser vara orsak till ungdomsbrottsligheten samt hur de ser på 

lösning till ungdomsbrottsligheten. Studien utgår ifrån tre olika perspektiv; det 

individorienterade, det samhällsorienterade och det samhälls- och 

individorienterade perspektivet. Vidare har syftet varit att studera var 

Sverigedemokraterna står i relation till de övriga partierna i det valda 

politikområdet.  

Metod: I studien användes en kvalitativ metod som utgjordes av samtals intervjuer med 

en representant från respektive parti med kunskap och kompetens inom det 

valda ämnesområdet, ungdomsbrottslighet. Intervjuerna avsågs ge en fördjupad 

kunskap om vad respektive parti anser vara orsak till ungdomsbrottslighet samt 

vad de fokuserar på för att förebygga ungdomsbrottsligheten i framtiden. Vidare 

utgjordes studiens karaktär av en idéanalys för att kunna studera de politiska 

perspektiven inspirerade av ideologier samt aktörernas position i förhållande till 

de utvalda perspektiven.   

Slutsats:  Resultatet i studien visade att partierna inom politikområdet 

ungdomsbrottslighet inte är avideologiserade fullt ut. Däremot visar resultatet att 

vi idag har en blockpolitik i kommunfullmäktige Halmstad där partierna inom 

blocken är i hög grad homogena och där skillnaderna mellan partierna är relativt 

små. Sverigedemokraterna skiljer sig i hög grad från vänsterblocket, de står 

betydligt närmare högerblocket utifrån deras syn på ungdomsbrottsligheten.  
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras studiens ämnesval och problemformulering följt av studiens syfte 

samt frågeställningar. Därefter följer en diskussion kring urval och avgränsningar. 

1.2 Ämnesval och Problemformulering 
Den svenska politiken har sedan början av 1900-talet präglats av ett parlamentariskt 

styrelseskick (Lewin, 2002, s. 27) med ett flerpartisystem där val av regering sker genom det 

proportionella valsystemet. Maurice Duverger, en fransk framgångsrik politiker på 1900-talet, 

menar att den proportionella valmetoden alltid, med säkerhet, genererar ett flerpartisystem 

och detta gynnar det politiska systemet i Sverige som syftar till att erbjuda en mångfald av 

politiska partier och ideologier på den politiska arenan (Duverger, 2006, ss. 58-68). Hans teori 

överensstämmer med Leif Lewins tidigare forskning om det svenska styrelseskicket som 

antingen har klassificerats som en samarbetsdemokrati alternativt en majoritetsdemokrati. Det 

har ofta diskuterats huruvida det är att föredra samarbetsdemokrati alternativt 

majoritetsdemokrati inom det svenska politiska systemet. Den fråga som varit central i 

diskussionen är om det är önskvärt att uppnå ett tillstånd inom den politiska sfären där 

oenigheter och meningsskiljaktigheter går att lösa genom diskussioner och kompromisser 

(Lewin, 2002, s. 89).  

Malin Rönnblom, universitetslektor på Umeå universitet, poängterar i sin artikel Vart tog 

politiken vägen att en konfliktdimension är av stor vikt för att politisera frågor i den 

etablerade politiken, hon menar att ” … politik måste inbegripa någon form av konflikt” 

(Rönnblom, 2008, s. 34). Historiskt sett kan man se att den svenska politiken i någon form 

alltid har haft denna konfliktdimension då försök till överenskommelser och kompromisser 

aldrig långsiktigt kunnat hållas, då de förr eller senare brutits av ettdera partiet till följd av 

konflikt partierna emellan (Lewin, 2002, s. 14f). I dagsläget kan vi se en tendens till 

blockpolitik inom den svenska politiken då vi dels har vänsterblocket, där de röd-gröna 

partierna samarbetar, Socialdemokratierna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och dels 

högerblocket som består av Alliansens samarbete, Kristdemokraterna, Centerpartiet, 

Folkpartiet och Moderaterna (Lewin, 2002, s. 27f). Teorin om att det svenska partisystemet är 

i förändring och att det har gått från ett flerpartisystem till ett modifierat tvåpartisystem och 

därmed en blockpolitik bekräftas av Bäck och Möller i boken Partier och organisationer där 

de belyser att väljarna idag antingen röstar på vänsterblocket eller högerblocket. Vidare menar 

Bäck och Möller att skillnaderna mellan blocken inte är lika stora idag som det var förr, och 

skillnaderna inom de två blocken är ännu mindre. De menar att ” … blocken har blivit mindre 
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heterogena i ideologiskt avseende och spänningarna inom dem är mindre” (Bäck & Möller, 

2003, s. 36). Ideologierna har en avgörande roll för partiernas ställningstagande, deras 

funktion är att spara tidsåtgången för väljarna vid val då de istället för att sätta sig in i varje 

enskild fråga ska kunna rösta efter ideologi (Bäck & Möller, 2003, s. 36f). Det betyder att 

väljarna gör ” … sig en föreställning om partiernas position på olika skalor och röstar därefter 

på det parti som ligger närmast deras egen ståndpunkt” (Lewin, 2002, s. 89). Om partierna 

drar sig mer mot mitten och ideologiskt sett skiljer sig allt mindre åt, samt ökar samarbetet 

med varandra kan det enligt Lewin vara ett tecken på ideologiernas död, vilket vore tämligen 

problematiskt för det politiska systemet (Lewin, 2002, s. 87). Innebär förändringen inom det 

politiska systemet och partiernas ideologiska ställningstaganden att politiken och de svenska 

partierna avideologiseras? Parallellt med denna förändring av det politiska systemet kom ett 

nytt parti in i riksdagen vid valet 2010, Sverigedemokraterna. De kategoriseras inte in i 

varken vänster eller höger blocket utan driver sin politik parallellt med de andra partierna och 

har under sin politiska karriär väckt många diskussioner bland allmänheten liksom bland de 

övriga partierna mot bakgrund av sina politiska sakfrågor. Hur står Sverigedemokraterna i 

relation till de övriga partierna? Är Sverigedemokraternas politik ett nytt alternativ för 

medborgarna då de andra partierna är avideologiserade?       

Ett politikområde där det kan tänkas ha skett en avideologisering är inom kriminalpolitiken 

som ständigt är under förändring ” … där politiska idéer, uppfattningar och målsättningar 

förenas med … ” (Andersson & Nilsson, 2009, s. 22) olika tekniker om hur man kan styra hur 

brott ska förebyggas och förhindras (Andersson & Nilsson, 2009, s. 22). Ett prioriterat område 

inom kriminalpolitiken är ungdomsbrottsligheten och dess utveckling i Sverige. Forskare har 

under senare år fokuserat på orsak till ungdomsbrottslighet samt förebyggandet och 

förhindrandet av ungdomsbrottslighet i framtiden. Det intressanta är att studera hur respektive 

parti ser på orsak och lösning till ungdomsbrottslighet. Ligger de så nära varandra att man 

skulle kunna betrakta det som att partiernas politik kring ungdomskriminalitet är ett område 

som avideologiseras? 

Teorier har utformats för hur hantering av prevention ska behandlas inom den svenska 

politiken dvs. hur man kan förebygga och förhindra brott genom politik. Robert Andersson, 

lektor i kriminologi, och Roddy Nilsson, docent i historia och lektor i kriminologi vid Växjö 

universitet, skriver i sin bok Svensk kriminalpolitik om den så kallade preventionsteorin. 

Många diskussioner kring teorin har lett till att preventionsteorin systematiserats genom att 

man delat upp den i fyra modeller som ett verktyg inom kriminalpolitiken.  
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Mot bakgrund av Robert Anderssons och Roddy Nilssons preventionsteori är det intressant att 

studera om partierna skiljer sig åt i deras syn på ungdomsbrottsligheten och om en frånvaro av 

en konfliktdimension partierna emellan innebär att politiken för ungdomsbrottslighet 

avideologiserats? Studien avser att undersöka hur samtliga partier i kommunfullmäktige i 

Halmstad förhåller sig till varandra i denna fråga genom att studera vad respektive parti anser 

vara orsak till ungdomsbrottsligheten samt hur de ser på lösning till ungdomsbrottsligheten. 

Vidare ämnar studien undersöka var Sverigedemokraterna står i relation till de övriga 

partierna i frågan om ungdomsbrottsligheten. 

1.3 Syfte & Frågeställningar 

Studiens syfte är att studera om de politiska partierna Kristdemokraterna, Centerpartiet, 

Folkpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna är 

avideologiserade genom att undersöka var de står i relation till varandra i frågan om orsak och 

lösning till ungdomsbrottsligheten utifrån tre perspektiv; det individorienterade perspektivet, 

det samhällsorienterade perspektivet och det samhälls- och individorienterade perspektivet. 

Vidare syftar studien till att belysa var Sverigedemokraterna står i förhållande till de övriga 

partierna i frågan.  

För att tillgodose studiens syfte kommer följande tre frågeställningar besvaras: 

1. Vad anser partierna vara orsak och lösning till ungdomsbrottsligheten i Halmstad 

utifrån tre perspektiv; det individorienterade perspektivet, det samhällsorienterade 

perspektivet och det samhälls- och individorienterade perspektivet? 

2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan partierna och var står 

Sverigedemokraterna ideologiskt sett i relation till de övriga partierna?  

3. Kan man utifrån de två ovanstående frågeställningarna se att partierna är 

avideologiserade?  

1.4 Urval & Avgränsningar 

I studien görs ett totalurval av samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i 

Halmstad dvs. Kristdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. De 

intervjupersoner som har deltagit i studien har valts av antingen partiordförande eller partiets 

kansli efter deras kompetens och förmåga att kunna representera respektive parti i frågan om 

ungdomsbrottslighet.  
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I studien kommer intervjuer att användas för insamling av material. Motiveringen till att 

intervjuer valts framför annat material som exempelvis partiprogram beror på att partiprogram 

inte med nödvändighet representerar partiets aktuella syn på ungdomsbrottsligheten. Det som 

är intressant för den här studien är partiernas syn på ungdomsbrottsligheten i Halmstad och 

hur de arbetar för att förebygga det på lokal nivå. Skälet till att studien bygger på intervjuer är 

att det handlar om att få kunskap om hur partierna arbetar lokalt i Halmstad d v s syn på orsak 

och lösning och hur de förhåller sig till de frågorna. Samtliga riksdagspartier är representerade 

i kommunfullmäktige i Halmstad och det gör det möjligt att undersöka samtliga partiers 

ideologiska ställningsställningstagande. Motiveringen till att studien avgränsas till lokal nivå 

är att studiens syfte är att undersöka ett ”normalfall” dvs. där ungdomsbrottsligheten varken är 

hög eller låg, och bortse från andra faktorer som kan påverka resultatet. Valet att studera 

partierna på lokal nivå framför riksnivå beror på att det är på lokal nivå som det faktiska 

arbetet sker i praktiken gällande vad man kan ta för beslut som kan påverka 

ungdomsbrottsligheten.  

Kriminalpolitik har valts som ämnesområde då det blir allt vanligare för politiker och partier 

att profilera sig inom kriminalpolitiken. Vidare har det blivit allt viktigare att föra fram sina 

åsikter och ställningstaganden inom kriminalpolitiken. Generellt har Sverige en ökad 

brottslighet med undantag för ungdomsbrottsligheten som sedan början på 1990-talet har 

hållit en stabil nivå och som sedan en bit in på 2000-talet till och med har börjat minska. Trots 

denna nedåtgående och positiva tendens att ungdomsbrottsligheten börjat minska, är 

åldersgruppen 15-22 år den mest brottsbenägna åldersgruppen i Sverige, och det gör det till ett 

intressesant ämnesområde att studera. 

1.5 Disposition 

Kapitel 1: I kapitel ett presenteras studiens problemformulering och syfte. Därefter redogörs 

de frågeställningar som ämnas besvaras samt urval och avgränsningar. 

Kapitel 2. I kapitel två presenteras en kortare bakgrund av ungdomsbrottsligheten i Sverige. 

Kapitel 3: I kapitel tre presenteras tidigare forskning följt av den teori som studien utgår ifrån 

samt centrala begrepp och idealtyper. Sedan presenteras det analysverktyg som ligger till 

grund för studien. Slutligen kommer läsaren ta del av en diskussion kring validitet och 

reliabilitet. 
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Kapitel 4: I kapitel fyra redogörs för val av metod och material. Här presenteras även olika 

diskussioner kring intervjupersonerna, den analysteknik som använts i studien samt principer 

för slutsatsdragning.  

Kapitel 5: I kapitel fem görs en analys av det insamlade materialet som sammanställs i en 

tabell för vartdera partiet. Här presenteras även en sammanställning av alla partier i en tabell 

för en tydlig översikt av den tolkning som genomförts. Efter analysen presenteras studiens 

resultat.  

Kapitel 6: I kapitel sex följer en avslutande diskussion kring studiens olika kapitel samt 

förslag till vidare forskning.  
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2 Bakgrund  

Detta kapitel ämnar ge läsaren en förförståelse för hur ungdomsbrottslighetens historiskt har 

sett ut i Sverige och varför det är ett intressant politikområde att studera.  

2.1 Ungdomsbrottsligheten i Sverige 
Sedan efterkrigstiden kan man se en tydlig ökning av den registrerade brottsligheten i 

västvärlden där Sverige inte är ett undantag. Precis som resten av västvärlden har Sverige 

sedan 1950-talet präglats av en drastiskt ökad brottslighet och den fortsätter att öka (BRÅ 

2008:38). Forskare lägger stort fokus på frågan om hur man kan förhindra och förebygga brott 

i allmänhet för att uppnå ett tryggt samhälle.  

En viktig del av den förda politiken och framför allt kriminalpolitiken är beskrivningen av den 

välkänt kraftigt ökade ungdomsbrottsligheten som ägt rum sedan efterkrigstiden (Ibid. 38). 

Dock visar nya studier att ungdomsbrottsligheten har tagit en vändning och under 1990-talet 

har ungdomsbrottsligheten minskat och därefter hållit en stabil nivå. Trots denna minskning 

uppskattas ungdomar i åldern 15-20 år vara den åldersgrupp i samhället som anses vara den 

mest brottsaktiva enligt en undersökning gjord av Brottsförebyggande rådet år 2007, som 

visade att omkring 21 400 ungdomar begått ett brott samma år (Ibid. 351). Dock ska här 

poängteras att de flesta brott begångna av en person i åldern 15-20 år i flertalet av fallen sker i 

samverkan med en vuxen person. Allvarlighetsgraden av brott begångna av ungdomar 

varierar. Brottsförebyggande rådet har tagit fram data över typiska ungdomsbrott där 

skadegörelse, cykelstöld och butiksstöld samt våldsbrott mot jämnåriga är utmärkande (BRÅ 

2008:351ff). Kriminalpolitiken behandlar flertalet olika brottskategorier där brottsligheten har 

ökat, och trots att ungdomsbrottsligheten på senare år visar tendenser till en minskning har 

ungdomsbrottsligheten hög prioritet inom ramen för kriminalpolitiken. Anledningen till detta 

beror på att man ser ungdomars brottslighet som ett hot mot dels ungdomarna själva som 

enskilda individer men även som ett tecken på ökade sociala problem för samhället nu och i 

framtiden (BRÅ 2008:350). Brott som begås av ungdomar kan antingen ses som en 

övergångsfas vid 20-års ålder då de lämnar tonåren bakom sig eller så kan 

ungdomsbrottsligheten ses som början till ett kriminellt liv. Om regeringen inte vidtar 

åtgärder för att förhindra eller förebygga brottsligheten, det är då det blir problematiskt. 

Risken ökar därmed för en fortsatt ”karriär” inom kriminaliteten vilket med stor sannolikhet 

kan leda till att de klättrar i karriärstegen och utför grövre brott med tiden.   
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3 Teori 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som har gjorts på studiens ämnesområde dvs. den 

forskning som studerat avideologisering, en konfliktdimension mellan partierna och tidigare 

forskning in preventionsteorier. Avsnittet strävar efter en återknytning till det som 

presenterats i kapitel 1.1, ämnesval och problemformulering, och som ligger till grund för 

denna studie.  

3.1 Tidigare forskning 

3.2 Tidigare forskning om avideologisering 
Olika forskare har studerat Sveriges politiska historia och hur relationen partierna emellan har 

sett ut och hur de har förändrats sedan 1900-talets början. En av de forskare som ägnat sig åt 

sådan forskning är Leif Lewin, tidigare professor vid Uppsala universitet. I hans bok ”Bråka 

inte! Om vår tids demokratisyn diskuterar han kring det parlamentariska styrelseskicket som 

varit utmärkande för det politiska systemet i Sverige. Vidare studerar han hur de politiska 

partierna har varierat mellan en samarbetsdemokrati och en majoritetsdemokrati. Lewins 

forskning har visat att tendenser till blockpolitik i Sverige gav uttryck för första gången runt 

1920-talet då liberalerna bröt upp från den koalitionsregering som vid tillfället styrde 

politiken. Trots att partierna vid denna tidpunkt stod långt ifrån varandra ideologiskt sett så 

fungerade ändå det starka samarbetet mellan dem. Dock kom detta att förändras vid nästa val 

då Socialdemokraterna fick egen majoritet i Sverige samtidigt som de starka ideologiska 

skillnaderna påverkade samarbetet negativt och konfliktdimensionen var tydlig (Lewin, 2002, 

s. 26). Allt sedan dess har det svenska politiska styrelseskicket varierat från 

samarbetsdemokrati till majoritetsdemokrati och en konfliktdimension har alltid genomsyrat 

den politiska sfären trots ett väl fungerande samarbete mellan partierna (Lewin, 2002, s. 27). 

Lewins forskning visar på att den samarbetsdemokrati som utmärkt det svenska politiska 

systemet har lett till att konfliktdimensionen vittrats bort och fallit sönder vilket kan leda till 

ideologiernas död (Lewin, 2002, s. 15ff).  

Det finns forskare som menar att partierna blir allt mer lika varandra vilket man kan se genom 

att studera den traditionella vänster-högerskalan, detta kan bekräfta Lewins tidigare forskning 

om ideologiernas död. Henrik Oscarsson och Sören Holmberg har tidigare forskat kring 

partiernas förändringar inom och mellan blocken och de har kommit fram till att samtliga 

partier drar sig till mitten av vänster-högerskalan (Oscarsson & Holmberg, 2008, s. 129). 

Anledningen till detta enligt Oscarsson och Holmberg beror på partiernas ideologiska 
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förändring dvs. partierna vill möta väljarnas behov och preferenser och det är en kamp om 

väljarna vilket bidrar till att det har blivit trångt i mitten på vänster-högerskalan (Oscarsson & 

Holmberg, 2008, s. 129ff). Sören Holmberg skriver i antologin Det våras för politiken att 

mittenväljarna är vägen att gå om man vill vinna val och det motiverar han genom att belysa 

att väljarna är rationella aktörer som röstar efter ett eget intresse som finns i mitten av skalan 

och inte till vänster eller höger. Därför är det troligt att partierna förändrats ideologiskt och att 

en form av mittenpolitik är enskilda partiers svar på frågan om hur man ska vinna kommande 

val (Holmberg, 2002, s. 75f). I och med det förlorar ideologiska ställningstaganden sin 

betydelse, precis som Lewin uppfattar situationen i sin forskning. Utifrån det görs 

uppfattningen att partierna lämnar sin traditionella ställningspunkt och deras främsta syfte är 

att vinna väljare, oberoende var de historiskt sett har sina rötter.  

Herbert Tingsten, före detta professor i statsvetenskap på Stockholms högskola, är en av de 

mest framstående forskarna kring ämnet om ideologiernas död. Han skrev under sin tid ett 

flertal böcker och artiklar om demokratierna i framför allt Europa och drev frågan kring 

huruvida de svenska partierna blir allt mer lika varandra. I sin bok Från idéer till idyll – Den 

lyckliga demokratin studerar han cirka tio demokratier i Europa som gav resultatet att 

frånvaron av konflikter mellan partierna och deras ideologiska ställningstaganden var tydlig. 

Tingstens forskning visar att ” … i den framgångsrika demokratien ideologierna försvunnit 

eller lever kvar blott som veteraner från tidigare hårda konflikter” (Tingsten, 1966, s. 10). 

Tingsten för en diskussion kring huruvida synen på politiker har förändrats och om det i sin 

tur har lett till att man i första hand fokuserar på talespersonen istället för partiets ideologiska 

ställning. Han menar att man väljer politik som yrke för man har talang för att tala och att det 

i framtiden kan vara så att demokrati blir mer som en diskussion där det inte lönar sig att 

försöka övertala sina väljare med hjälp av propaganda utan att befolkningen kommer ställa 

högre kvar på politikerna som experter (Tingsten, 1966, s. 47f). Tingsten menar vidare att 

”den harmoniska demokratien” leder till en samstämmig kör inom politiken där politikerna är 

överens och han skriver att ” … överideologien har utbyggts med enhetliga idéer inom alla 

områden”  (Tingsten, 1966, s. 58). Dessa slutsatser som Tingsten betonade ägde rum under 

1960-talet och det är nu cirka 50 år senare fortfarande ett framträdande ämne bland forskarna. 

Är ideologierna döda?   

3.3 Tidigare forskning om konfliktdimensionen  
Precis som Oscarsson och Holmberg diskuterar Mats Bäck och Tommy Möller de politiska 

partiernas förändring som har lett till en förflyttning på den traditionella vänster-högerskalan. 
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I deras bok Partier och organisationer skriver de om den konsensusdynamik som råder bland 

de svenska partierna samt det samförstånd som präglat den svenska politiska historian (Bäck 

& Möller, 2003, s. 38). De menar vidare att den konfliktdimension som politiken kräver är 

svår att etablera mot bakgrund av den stabilitet som finns mellan partierna på vänster-

högerskalan (Bäck & Möller, 2003, s. 41).    

En annan forskare som även hon betonar vikten av konflikt mellan partierna är Malin 

Rönnblom som i sin artikel Vart tog politiken vägen? skriver om konfliktdimensionens vikt 

inom den offentliga sfären. Hon menar att politik handlar om hur samhället som kollektiv 

genom sitt handlande ska kunna påverka och förändra samhället och hur detta handlar om ett 

samspel mellan olika aktörer överallt, både inom den offentliga sfären men även inom den 

icke-offentliga sfären. Rönnblom menar att etablerad politik är dominerande föreställningar 

om ” … hur beslutsfattande och genomförande ska institutionaliseras” (Rönnblom, 2008, s. 

33)   Vidare säger hon att allt i samhället inte har politisk anknytning men att allt kan 

politiseras (Rönnblom, 2008, s. 33), och därmed bör även allt inom politiken kunna 

avpolitiseras. För att vissa områden eller sakfrågor ska kunna politiseras måste de bli en del 

av den etablerade politiken, detta sker enligt Rönnblom genom att uppfylla följande krav: 

den måste artikuleras i kollektiva (inte enskilda) termer, den måste artikuleras på den 

offentliga arenan och därmed bli möjlig att förhandla om och den måste artikuleras i 

termer av motstridiga intressen.  

(Rönnblom, 2008, s. 34) 

Framför allt är det krav nummer tre, det sista kravet som är viktigt för att något ska kunna 

klassificeras som politik. Genom att uppfylla dessa krav kan en fråga eller ett område 

politiseras, men det gäller även åt det andra hållet. Är något politiserat och sedan misslyckas 

med att uppfylla kraven uppfattas det som att det avpolitiseras, dvs. om det inte längre råder 

konflikt mellan partiernas ideologiska ställningstaganden bör de vara avideologiserade 

(Rönnblom, 2008, s. 34).  

3.4 Tidigare forskning om brottsprevention  
Innan analysverktyget presenteras redovisas annan tidigare forskning om preventionsteorier. 

Anderssons och Nilssons teorier och modeller är inspirerade av tidigare forskning av bland 

annat Ingrid Sahlin som i sin bok Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen 

diskuterar hur preventionsmodellerna hänger samman med politiken.  Sahlin diskuterar hur de 

olika elementen så som normer, attityder, moral, den enskilde individen och samhällets 

satsningar hänger samman vid brottförebyggande arbete (Sahlin, 2000, s. 11). Hon menar att 
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brottsprevention ständigt är i förändring, det uppstår nya sätt att se på hur man på bästa sätt 

kan förebygga brott genom att lagstifta, reagera etc. Vidare belyser hon att prevention i största 

möjliga mån bör ses som offentliga planerade insatser och avgränsas till att förebygga brott 

genom politiska val, mål och beslut  (Sahlin, 2000, s. 17).  

Följaktligen kommer studiens analysverktyg att presenteras som är inspirerat av Robert 

Anderssons och Roddy Nilssons preventionsteori. Det bygger på deras tre modeller men med 

en viss modifiering med fokus på individen och samhället som de primära aktörerna som är 

utmärkande för respektive modell. Följaktligen kommer modellerna presenteras som; det 

individorienterade perspektivet, det samhällsorienterade perspektivet och det samhälls- och 

individorienterade perspektivet. 

3.5 Analysverktyg 

Studien syftar till att studera samtliga partiers kriminalpolitik med utgångspunkt på deras syn 

på orsak till brott samt hur partierna lokalt arbetar med att finns lösningar på 

ungdomsbrottslighet. För att kunna studera detta kommer studien utgå från preventionsteorin 

som presenteras i Robert Anderssons och Roddy Nilssons bok Svensk Kriminalpolitik. 

Grundtanken med teorin är att genom att åtgärda eller angripa orsak till brott kommer man att 

minimera eller helt och hållet ta bort problemet. Vidare säger de att ” … tankefiguren att man 

utifrån forskningens kartläggning av orsakerna kan utveckla åtgärder för att få bukt med 

något som anses icke-önskvärt” (Andersson & Nilsson, 2009, s. 17), i det här sammanhanget 

ungdomsbrottsligheten. Idén till teorin grundar sig på tre byggstenar, orsak, förebyggande och 

förhindrande dvs. genom att se orsaken till varför ungdomar genomför brottsliga handlingar 

kan man förebygga och förhindra att det kommer ske i framtiden. Det handlar om att 

avskräcka eller hindra individer från att begå vissa gärningar (Andersson & Nilsson, 2009, s. 

17f). Preventionsteorin delas in i tre olika kategorier: individnivå, gruppnivå, och 

samhällsnivån. För denna studies intresse kommer nivå två, gruppnivå, att uteslutas då det 

inte är relevant för studien eftersom studien ämnar studera ungdomsbrottslighet utifrån ett 

individuellt respektive samhällsperspektiv (Andersson & Nilsson, 2009, s. 17).  

Studiens analysverktyg grundar sig på preventionsteorins modeller angående förebyggandet 

och förhindrandet av ungdomsbrottslighet. Utifrån preventionsteorin systematiseras tre olika 

former av modeller och dessa kommer i denna studie modifieras utifrån olika ideologier till 

tre olika perspektiv som sedan kommer att tillämpas och ligga till grund för studiens 

analysverktyg. De tre perspektiven som kommer användas här är det samhälls- och 
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individorienterade perspektivet, individorienterade perspektivet och det samhällsorienterade 

perspektivet och dessa är studiens idealtyper (Andersson & Nilsson, 2009, s. 18). De tre 

ideologier som utformandet av perspektiven grundar sig på är den liberala, den konservativa 

och den socialistiska. Detta beror på att de är de tre största och mest utmärkande ideologierna 

och har varit det sedan 1900-talets början. I samband med att masspartier skapades och 

tillkännagav sig en ideologisk ställning blev dessa tre de mest framträdande och viktigaste 

(Larsson, 2006, s. 10). Respektive ideologi har olika syn på samhället och individen, dock är 

det ingen av ideologierna som är helt renodlade i sin syn på samhället och individen och 

därför går de inte att tillämpas som idealtyper i denna studie. Istället har de tre perspektiven 

framställts med inspiration av ideologierna. Syftet är att skapa ett analysverktyg som gör det 

möjligt att se en spridning alternativt en enighet bland partierna utifrån deras syn på orsak och 

lösning till ungdomsbrottsligheten i Halmstad.  

Emellertid kommer fokus ligga på vilken aktör som partierna anser vara orsak till brott, dvs. 

om orsaken till brott beror på den enskilde individen eller om orsak till brott kan förklaras 

utifrån samhället som helhet. Vidare kommer studien att studera hur partierna ser på lösning 

till ungdomsbrottsligheten, och därefter placeras in i det perspektiv som överrensstämmer 

med partiets åsikter. En operationalisering utförs för att de utvalda idealtyperna ska uppfattas 

som mätbara och avgränsande samt värderas korrekt vid bedömning av resultat (Andersson & 

Nilsson, 2009, s. 18).  

3.6 Centrala begrepp  

3.6.1 Samhälle 

Med samhälle avses i denna studie den offentliga sfären och statsmaktens inverkan. Det 

innebär organisationer som har möjlighet att utöva makt mot bakgrund av sin ställning i 

samhället och sin direkta kontakt med staten. Dessa består huvudsakligen av politiska partier, 

näringslivsorganisationer, fackföreningar, myndigheter, institutioner dvs. alla de 

organisationer som ” … ägnar sig åt att med olika medel påverka den offentliga 

verksamheten” (Hadenius A. , 2006, s. 41).  

3.6.2 Individen 

Med individen avses i denna studie den sociala sfären, dit hör ” fritidslivets olika 

sammanslutningar och även kulturella, religiösa och ideella föreningar” (Hadenius A. , 2006, 

s. 41). De problem som går att lösas i den privata sfären dvs. inom familjen, skolan eller 

genom frivilliga organisationer ska lösas där. Samhället och staten kan ses som ett 
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komplement och som ett verktyg som genom bidrag och stöd hjälper organisationer och 

skolor men fokus ligger inte på den statliga inblandningen utan det ligger hos de aktörer som 

är politiskt obundna (Esping-Andersen, 1990, s. 27). 

3.7 Idealtyper  

3.7.1. Det samhälls- och individorienterade perspektivet 

Detta perspektiv tar sin avstamp på både individnivå liksom på samhällsnivå, det handlar om 

en balansgång av maktkoncentrationen på de båda planen. Vad som främst utmärker 

perspektivet är önskan om att främja den individuella friheten. Inom detta perspektiv 

eftersträvas ett samhälle som ska vara mer öppet och tolerant och som låter enskilda individer 

driva sina egna idéer och intressen med så lite inblandning från staten som möjligt (Ball & 

Dagger, 2006, s. 34). Det samhälls- och individorienterade perspektivet menar att staten har 

möjlighet att påverka och styra individens handlingar genom lagstiftning kring individens fri- 

och rättigheter (Ball & Dagger, 2006, s. 33).  

Om man utifrån det samhälls- och individorienterade perspektivet försöker finna orsaker och 

lösningar till ungdomsbrottslighet kan man uppfatta att det läggs ett delat ansvar hos den 

enskilde individen och hos samhället. Individen är en rationell varelse som är ansvarig för sin 

egen handling, dock har samhället ett ansvar mot den enskilde individen att förebygga att 

denne hamnar i en situation där genomförandet av en brottslig handling är ett alternativ. 

Vidare ligger ansvaret hos samhället att behandla och beröva individens dennes frihet om 

denne utfört en handling som skadat en annan individ, utgjort ett hot eller brutit mot 

samhällets lagar och regler. Samspelet som detta perspektiv förespråkar kan i relation till 

ungdomsbrottslighet förebyggas genom dels samverkan där det handlar om ett 

kunskapsutbyte mellan de olika myndigheterna och delvis genom institutionerna som har till 

uppgift att behandla den avvikande individen. När det handlar om ungdomar kan det 

exempelvis vara information som överförs från skolan, till barnavården, till 

ungdomsvårdsskolan och till ungdomsfängelse. Vidare kan det dels handla om ett samarbete 

mellan olika myndigheter och institutioner som arbetar mot samma mål för att genomföra så 

heltäckande insatser som möjligt i samhället. Vidare syftar förebyggandet ur samhälls- och 

individorienterade perspektivet till att vidta åtgärder som vars främsta syfte är att hjälpa eller 

ge större omfattning av befogenheterna till myndigheter som arbetar med brottsutredning 

(Andersson & Nilsson, 2009, s. 20). 
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3.7.2 Det individorienterade perspektivet 

I det individorienterade perspektivet fokuserar man på orsaker och lösningar till 

ungdomsbrottsligheten på individnivå. De ser individen som bristfällig, så har det alltid varit 

och så kommer det alltid att vara. De menar vidare att individen varken är så perfekt eller så 

god som individen själv uppskattar sig vara. Om den enskilde individen vill ha någonting, 

trots att denne vet att det är fel eller att andra kan komma till skada hittar individen sätt att 

rättfärdiga sina val för att kunna fullfölja frestelsen för sitt egenintresse (Ball & Dagger, 2006, 

s. 88). Tanken är att man bör fokusera på att utbilda människor och lära dem om 

självbehärskning gentemot de passioner och instinkter som individen kan känna. Detta kan 

ske genom minimal inblandning av staten eller genom framför allt familjen, skolan och 

kyrkan (Ball & Dagger, 2006, s. 89). Dessa är därmed viktiga element för det 

individorienterade perspektivet och även svar på lösning till de flesta problem som samhället 

kan ställas inför. Varje individ föds som en ”grottman” och det är familjens, skolans och 

kyrkans uppgift att forma denna efter samhällets normer så att de blir civiliserade individer. 

Därmed anser de att vi inte kan eller bör förändra samhället utan socialisera in individen i det 

befintliga och traditionella (Ball & Dagger, 2006, s. 89).  

Om man utifrån det individorienterade perspektivet försöker finna orsaker och lösningar till 

ungdomsbrottslighet uppfattas det vara individen i sig som är problemet och orsaken till brott. 

Förebyggandet av ungdomsbrottslighet handlar om att integrera individen i det etablerade 

samhället och forma denna efter samhällets normer. Utgångspunkten är att individer är 

formbara och därmed kan man påverka individens sätt att tro och tänka och syftar till att 

handla i enlighet med accepterade normer (Andersson & Nilsson, 2009, s. 18). Vidare handlar 

det om individens moraliska uppfostran där skolan, pedagogiska institutioner och framför allt 

familjen uppfattas som viktiga element för formandet av individen. Deras roll är att 

socialisera in samhällets normer och värderingar hos individen ur ett perspektiv som man 

önskar finna hos samhällets medborgare (Andersson & Nilsson, 2009, s. 18). Detta motiveras 

vidare med att perspektivet är inspirerat av den konservativa ideologin vars huvudsakliga 

ståndpunkt är synen på familjen som samhällets grundläggande enhet vars främsta uppgift är 

att forma individer genom uppfostran och genom skolans betydelse för utbildning. Åtgärder 

ska ske med minimal inblandning av statsapparaten och andra former av socialpolitik 

(Larsson, 2006, s. 48). 
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3.7.3. Det samhällsorienterade perspektivet 

Det samhällsorienterade perspektivet tar sin avstamp på samhällsnivån som anser att 

människan till sin natur är kommunala och sociala betingelser. De fungerar inte genom att 

arbeta individuellt eller isolerat från resten av samhället utan fungerar som bäst i ett samarbete 

med andra människor och utgör på så vis samhället som helhet (Ball & Dagger, 2006, s. 115). 

Till skillnad från det individorienterade perspektivet tror de inte på att människan utvecklas 

genom att utmana andra individer utan de utvecklas och kan uppnå frihet, egendom och 

rättvisa genom samarbete inom samhället. De anser att privat ägande leder till ett 

klassamhälle där de fattiga får det sämre och de rika får det bättre, något de är starkt kritiska 

till (Ball & Dagger, 2006, s. 115). Staten har utifrån detta perspektiv en avgörande roll och det 

är samhällets ansvar att alla individer ska ha rätt till samma förutsättningar. Det främsta målet 

är att skapa ett klasslöst samhälle där produktionsmedel ska styras och kontrolleras av en 

statsapparat som tar sin utgångspunkt hos folket. Förespråkarna av perspektivet vill att 

statsmakten ska ta det avgörande ansvaret för att upprätthålla resurser och egendom som 

produceras och tillverkas i samhället (Ball & Dagger, 2006, s. 116). Makten ska vara 

koncentrerad till antingen kollektivet på lokalnivå eller till den högsta statliga makten som ska 

utgå ifrån folket (Ball & Dagger, 2006, s. 116).     

Om man utifrån det samhällsorienterade perspektivet försöker finna orsaker och lösningar till 

ungdomsbrottslighet uppfattas det inte vara individen i sig som är problemet och som ger 

uttryck för vissa brister utan här uppfattar man att brottsligheten grundar sig i ekonomiska och 

sociala faktorer. Teorin är att genom att uppnå ett samhälle med social och ekonomisk 

jämlikhet ökar förutsättningarna för att kunna förebygga att brottsligheten ökar. Detta kan 

uppnås genom att förändra/förbättra de miljöer som individen vanligtvis befinner sig i som 

exempelvis bostadsområden, arbetsplatser, barnomsorg och skolor. Då samhället inte bidrar 

till samma goda förutsättningar för alla, påverkas den enskilde individen till att begå brottsliga 

handlingar. Därmed uppfattar man att orsaker till att ungdomar begår brott kan förklaras 

genom samhällets åtgärder. Genom förändringar i tidigare nämnda miljöer uppnår 

medborgarna en högre välfärd och de ges större utvecklingsmöjligheter, två element som är 

förutsättningar för att kunna minska brottsligheten. I detta perspektiv uppfattas det som att det 

är statsapparaten som ska svara för samhällsutvecklingen och finna lösningar på problemen i 

samhället som rör alla medborgare. Det samhällsorienterade perspektivet uttrycker statens 

makt genom att säga att det är samhället som helhet och inte de enskilda individerna som ska 

ha kontroll över statlig mark, egendom och samhället som stort (Ball & Dagger, 2006, s. 115). 
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3.8 Sammanställning av analysverktyg 

Nedan presenteras en sammanställning av det analysverktyg som kommer användas i denna 

studie för att särskilja de tre utvalda perspektiven: det individorienterade perspektivet, det 

samhällsorienterade perspektivet och det samhälls- och individorienterade perspektivet. 

Följande tabell kommer att ligga till grund för analysen av intervjuerna samt användas som 

analysschema för att sammanställa resultatet.  

 

Tabell 1 Sammanställning av analysverktyg 

Perspektiv Orsak Lösning 

Samhällsorienterade Samhälle Samhälle 

Samhälls- och 

individorienterad 

Samhälle/Individ Samhälle/Individ 

Individorienterad 

 

Individ Individ 

3.9 Validitet och reliabilitet  
När man genomför en studie disponerar man de olika delarna utifrån ett angivet ramverk där ” 

… frågorna och problemen formuleras på den teoretiska nivån medan undersökningarna 

genomförs på den operationella nivån” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 

Esaiasson m.fl., 2007, s. 63). För att studera hur de olika avsnitten i studien hänger ihop är det 

relevant att föra en diskussion om studiens validitet och reliabilitet som utifrån Esaiasson m.fl. 

hänger ihop genom att god begreppsvaliditet och hög reliabilitet genererar en god resultats 

validitet, tre element som är önskvärda när man gör en studie i denna bemärkning (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007, s. 63f). För att uppnå en god begreppsvaliditet kan 

valet av indikatorer i denna studie skapa mindre problem. De är ursprungligen hämtade från 

Nilsson och Anderssons tidigare forskning kring preventionsteorin men då de har modifierats 

utifrån Ball och Daggers litteratur kan det ha uppstått tolkningssvårigheter. Hade 

indikatorerna varit direkt hämtade från ett tidigare analysverktyg kan validiteten uppfattas 

vara högre. För att uppnå en god validitet har modellerna noggrant studerats innan de har 

omarbetats till olika perspektiv inspirerade av ideologiska synsätt och då informationen är 

hämtad från två framstående forskare bör det stärka validiteten i en större utsträckning som är 

önskvärd. Emellertid finns insikten att det inte nödvändigtvis går att kategorisera in ett parti 

helt och hållet i ett av perspektiven vilket inte heller med säkerhet är önskvärt då det ska vara 

möjligt att se en spridning av partierna ur ett ideologiskt perspektiv. Studiens syfte är inte att 

generalisera utan att studera en variation partierna emellan. Vid studier där man ämnar mäta 
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komplicerade teoretiska begrepp med hjälp av empiriska indikatorer som i denna studie är det 

vanligt förekommande med validitetsproblem och det är då viktigt att redan från början vara 

medveten om detta och på bästa sätt försöka uppnå en god validitet.  

Vidare är det viktigt i studier som denna att reliabiliteten är hög ” … vilket innebär frånvaro 

av slumpmässiga eller osystematiska fel” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 

2007, s. 70). För att uppnå en hög reliabilitet i denna studie har insamlingen av material skett 

på ett strukturerat sätt där en intervjuguide har använts för samtliga intervjuer. Intervjuguiden 

är anpassad efter studiens syfte, frågeställningar och teoretiska ramverk för att undvika 

slumpmässiga och slarviga fel under själva intervjun. Under intervjun har intervjupersonerna 

fått samma frågor enligt intervjuguiden men följdfrågor som har uppstått under intervjuns 

gång varierar. Vidare har intervjuerna spelats in för att underlätta analysen. För att kunna 

återge respondentens korrekta svar och undvika systematiska fel har det inspelade materialet 

transkriberats så att citaten som används i analysen och för tolkning faktiskt överensstämmer 

med det som respondenten har sagt. Vidare kan det uppstå problem under själva intervjun som 

tex.  störig omgivning, koncentrationssvårigheter, trötthet etc. och då möjliggör det för 

intervjuaren att i efterhand kunna lyssna igenom intervjun igen så att inga slarviga fel görs 

som kan påverka studiens resultat. Emellertid finns medvetenheten att de svar som 

framkommit under intervjuerna i denna studie inte nödvändigtvis är det enskilda partiets 

åsikter utan personliga åsikter från respondenten. Samtidigt är det så att de representerar sitt 

parti och förutsättningarna har varit den samma för alla intervjuade och bör på så vis inte ha 

påverkat studiens resultat. Dessutom har intervjupersonerna olika positioner och uppdrag 

inom partiet vilket kan påverka deras syn på ungdomsbrottsligheten då de har olika typer av 

kunskap kring ämnet. För att försöka undvika denna problematik har jag vid utformandet av 

intervjuguiden försökt vara så tydlig som möjligt att det är partiets egen ställning som är det 

som det frågas efter. Denna problematik kan innebära att en återupprepning av denna studie 

med samma teoretiska ramverk och utgångspunkt skulle få ett annat resultat.  

I denna studie har strävan efter en hög reliabilitet skett genom att vara medveten om denna 

problematik och därmed försöka minimera oklarheter som uppstår på vägen samt noggrant 

studera det insamlade materialet ett flertal gånger för att undvika systematiska och 

slumpmässiga fel. Vidare har det varit viktigt i denna studie att i ett så tidigt stadium som 

möjligt och på ett tydligt sätt redogöra för hur insamling av material kommer ske, det 

teoretiska ramverket, hur tillvägagångssättet för analyseringen kommer utföras samt principer 

för slutsatsdragning. Detta i syfte att skapa en så hög reliabilitet och god validitet som möjligt.  



22 

 

4 Metod & Material 
Detta kapitel ämnas ge läsaren en förståelse för vilken metod studien grundar sig i och val 

insamling av material. Vidare följer en diskussion kring de intervjupersoner som har deltagit i 

studien, vilken analysteknik som använts vid analysen av intervjuerna samt principer för 

slutsatsdragning.  

4.1 Metod 

När man ska genomföra uppsatser och studier är det av stor vikt att först fastslå om man vill 

använda sig av en kvantitativ eller en kvalitativ metod. Denna studie har mot bakgrund av 

studiens syfte och frågeställningar präglats av en kvalitativ karaktär (2007, s. 237). I och med 

att denna studie har använt sig av intervjuer för materialinsamling för att sedan analyseras och 

presenteras i text med hänvisning till citat från de genomförda intervjuerna anses en kvalitativ 

metod vara det primära valet.   

Den metod som har legat till grund för denna studie är en idéanalys. Genom att använda sig 

av en idéanalys när man genomför en studie eller en undersökning är att systematiskt studera 

politiska texter och utlåtanden (Beckman, 2005, s. 9). En idéanalys kan ha olika skepnader 

som är sammanlänkad med studiens syfte och frågeställningar och ” … används således som 

ett samlingsnamn för olika tänkbara kombinationer av syften, frågeställningar och 

analystekniker som kan användas i studiet av politiska budskap” (Beckman, 2005, s. 11). 

Vidare delas metoden idéanalys in i olika kategorier som är utmärkande för studiens syfte och 

frågeställningar, Beckman beskriver detta som ett val mellan idécentrerad idéanalys och 

aktörscentrerad idéanalys. Denna studie har inslag av båda delarna då partiernas argument 

och påståenden är av stor vikt samtidigt som aktören har en avgörande roll dvs. vem, vilka 

eller vad som uttalar sig om en viss ideologi eller ståndpunkt (Beckman, 2005, s. 17f). Detta 

är relevant för studien då syftet är att studera respektive partis syn på det angivna 

ämnesområdet ungdomsbrottsligheten och mot bakgrund av studiens analysverktyg som 

grundar sig i ideologisk åskådning.  

4.2 Insamling av material 

Insamling av material till denna studie har skett genom intervjuer med representanter för 

respektive parti som ämnades undersökas i denna studie dvs. Kristdemokraterna, 

Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt 

Sverigedemokraterna. Valet av insamling av material motiveras med att intervjuer ger en mer 
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omfattande karaktär av kvalitativ information än annan dokumentgranskning (Merriam, 1994, 

s. 86f).  

4.3 Intervju 
När man genomför intervjuer vid insamling av material i undersökningar och studier bör det 

först klargöras vissa specifika grunder som intervjuerna är beroende av. Vid studier där 

insamling av material sker med hjälp av intervjuer finns det olika varianter av intervjuer som 

man kan använda sig av. Med hänsyn till denna studies syfte och frågeställningar har 

samtalsintervjuer legat till grund för insamling av material. Samtalsintervjuer gör det möjligt 

för intervjuaren och respondenten att föra ett samtal med varandra samtidigt som 

respondenten har möjlighet att själv definiera begrepp och termer (Esaiasson et al., 2007, s. 

258ff). Det innebär att denna studies intervjuer med stor sannolikhet har fått mer uttömmande 

svar på frågorna. Denna variant av intervjuform har använts i denna studie med motiveringen 

att den är mest lämpad i situationer där forskaren vill att resultatet ska grunda sig på att erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld och utifrån detta tolka och analysera. Vilket är 

fallet i denna studie (Esaiasson et al., 2007, s. 258f).  

Följaktligen, när man genomför en studie kan det vara av intresse att diskutera standardisering 

och strukturering i förhållande till det studien avser att undersöka genom valet av 

insamlingsmaterial, i den här studien intervjuer. Standardisering innebär vanligtvis att varje 

intervju är den andre lik in i minsta detalj, frågorna och situationen ser likadan ut för alla 

intervjuade dvs. man läser upp frågorna i samma ordning, man använder samma tonfall vid 

alla intervjuer när frågorna ställs, man läser upp frågorna exakt som de i förhand är 

formulerade etc. Detta är exempel på hög grad av standardisering och är vanligt 

förekommande vid kvantitativa undersökningar. Mot bakgrund av studiens kvalitativa 

karaktär förväntas intervjun inneha en låg grad av standardisering. Intervjuerna som 

genomförts i denna studie har anpassats efter den som intervjuats dvs. fanns det möjlighet till 

följdfrågor eller förtydliganden har det brutit det i förhand utformade intervjuschemat. Det har 

i sin tur lett till oväntade vändningar i intervjun och gett mer uttömmande svar. Strukturering 

delas vanligtvis upp i två kategorier, strukturerade och ostrukturerade, och syftar oftast till 

utformandet av intervjufrågorna. I denna studie syftar strukturering till frågornas form, och 

mot bakgrund av den kategorisering som Trost diskuterar och denna studies kvalitativa 

karaktär har studien använt sig av intervjufrågor med en ostrukturerad utformning 
1
.     

                                                 
1
 Se intervjuguiden i bilaga 1 som finns i slutet av studien.  
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4.4 Diskussion kring intervjupersoner 

De åtta intervjupersoner som har deltagit i studien har som tidigare nämnts blivit utsedda av 

deras partiordförande eller från personer från partiets kansli mot bakgrund av deras 

kompetents och förmåga att representera partiet i det valda politikområdet. Intervjupersonerna 

har olika befattningar och uppdrag inom partierna dvs. de arbetar med alltifrån politikområden 

som berör barn- och ungdomsfrågor till sociala frågor. Detta medför att deras kunskap kring 

politikområdet ser olika ut. Det har jag försökt lösa genom att alla har fått samma frågor och 

förtydliganden under intervjun. En problematik som har uppstått under intervjuerna är att 

intervjupersonerna har besvarat frågor i jagform. Det innebär att svaret på frågan kan 

reflektera personens egna åsikter istället för det egna partiet. Detta är en problematik som är 

svår att komma runt. Det jag har försökt göra för att minimera problemet är att betona att det 

är partiets åsikter som är relevanta och som ligger till grund för studien och inte den enskilde 

individens åsikter. Då de har besvarat frågorna i jagform tolkas det därmed som personens 

åsikter som representant för sitt parti och därmed partiets ståndpunkt i frågan.  

Då jag i denna studie har intervjuat Malin Angbo, som är representant för Kristdemokraterna, 

och som jag har en personlig relation till och känner sen tidigare kan det uppfattas som att det 

kan ha påverkat intervjun och därmed resultatet. Denna problematik har lösts genom att vi vid 

intervjutillfället intagit en professionell position, hon som representant för sitt parti och jag 

som intervjuare. Hon har inte tagit del av studien under arbetets gång och intervjun har 

genomförts på samma vis med henne som med de andra respondenterna dvs. samma 

intervjufrågor och förtydliganden.   

4.5 Analysteknik 
När man genomför en idéanalys som denna studie, är det av intresse att förstå hur det har gått 

till när det insamlade materialet har analyserats. I denna studie har insamling av material skett 

genom intervjuer av representanter från respektive parti som anses besitta den kompetens som 

är av vikt för att kunna representera partiet kring studiens politikområde.  

När en intervju genomförts har en transkribering skett genom återupprepning av det inspelade 

materialet som spelades in under själva intervjun. Därefter har transkriberingen studerats ett 

flertal gånger och efter en fördjupad förståelse för helheten av intervjun har citat plockats ut 

som motsvarar den fakta som är nödvändig för att dels kunna ge svar på de frågeställningar 

som angivits i studien och som dels överensstämmer med den operationalisering som gjorts av 

studiens idealtyper. Detta uppfattas vara av stor vikt då analysen i allra högsta grad ska 
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kopplas ihop med de tidigare kapitlen i studien dvs.  (1) det inledandet kapitlet med studiens 

syfte och frågeställningar och (2) teorin som anges i det tredje kapitlet för att genomföra en 

teorianknytning. Citaten är därmed inte slumpvis utvalda utan de är noggrant studerade och 

utvalda med hänsyn till den relevans de har för kopplingen med de övriga delarna i studien. 

Citaten klipptes in i ett enskilt dokument för att sedan sorteras ut ytterligare mot bakgrund av 

citatets relevans för analysen. Sedan har citaten flyttats till uppsatsens analyskapitel där de har 

analyserats i relation till studiens syfte, frågeställningar samt teori.  

4.6 Principer för slutsatsdragning 
För att kunna kategorisera respektive parti i det utformade analysverktyget utifrån vad de 

anser vara orsak och lösning till ungdomsbrottslighet har ett analyssystem använts. Det 

innebär att ett kryss har placerats i den box som motsvarar partiets ställning i frågan och som 

överensstämmer med analysverktygets idealtyper. Exempelvis: Om Socialdemokraterna anser 

att det är de små gemenskaperna, individen, familjen som är orsak till att ungdomar begår 

brott har ett stort kryss placerats i rutan för det individorienterade perspektivet då man 

uppfattar att individen är orsaken. På samma sätt har det analyserats kring hur partiet ser på 

lösning till ungdomsbrottligheten. Om Socialdemokraterna har ansett att samhället har ett 

minimalt ansvar för orsaker till att ungdomar begår brott har ett litet kryss placerats in i det 

samhällsorienterade perspektivet, då de belyser samhällets ansvar gentemot den enskilde 

individen. Om det däremot har visat sig att Socialdemokraterna tydligt betonar ett delat ansvar 

hos den enskilde individen och samhället har endast ett stort kryss placerats i det samhälls- 

och individorienterade perspektivet. Inget parti har ”tvingats” in i ett av de sex alternativen 

utan det är möjligt att ett parti placerats in i fler av rutorna beroende på vad de har betonat och 

poängterat i intervjun. Om ett parti kategoriserats in i fler än ett av alternativen har det noteras 

med ett stort kryss där de lägger störst fokus och ett litet kryss som representerar åt vilket håll 

partiet drar bortsett från det huvudsakliga fokusområdet. Tolkningsprinciperna kan 

sammanställas som två stycken frågor i hierarkisk ordning:  

1. Är det individen, samhället eller ett delat ansvar på individen och samhället som är 

utmärkande för partiet? 

2. Vilken aktör betonar partiet i störst utsträckning respektive minst utsträckning?  

Om det inte har gått att placera in ett parti i en ruta efter fråga 1 har fråga 2 varit avgörande 

för hur partiet kategoriserats. Återigen har ett stort kryss representerat partiets huvudsakliga 

åsikt i frågan och ett litet kryss har representerat åt vilket perspektiv partiet drar åt utifrån de 



26 

 

svar som framkommit under intervjun. I och med detta system har studiens resultat inte enbart 

grundat sig på vilket perspektiv som är representativt för respektive parti utan det har även 

erbjudit en möjlighet att tydligt se likheter och skillnader inom partierna. Exempelvis kanske 

samtliga partier har ansett att samhället är orsaken till att ungdomar begår brott men de 

betonar samhällets och individens eget ansvar i olika utsträckningar. Syftet med denna metod 

för principer för slutsatsdragning har varit att förtydliga hur partierna står i relation till 

varandra och därmed se om det råder en konfliktdimension eller inte. Utifrån detta dras 

slutsatser kring huruvida partierna är avideologiserade eller inte.   

Exempel på hur analyssystemet kan se ut i förhållande till en analys av ett parti: 

Tabell 2 Sammanställning av parti X 

Perspektiv Orsak Lösning 

Samhällsorienterad x  

Samhälls- och individ 

orienterad 

X X 

Individorienterad   

Sammanfattningsvis: Utifrån de tre olika perspektiven kategoriseras Parti X in i det 

samhälls- och individorienterade perspektivet. Emellertid uppfattas det även som att partiet, 

till viss del visar tendenser till att dra sig åt det samhällsorienterade perspektivet med 

motivering att de betonar samhällets ansvar gällande orsak till brott. 
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5. Analys och Resultat 
I detta kapitel kommer varje partis intervju analyseras och sammanställas i tabeller. Efter det 

följer studiens resultat.  

5.1 Analys 

5.1.1 Socialdemokraterna 

Utifrån intervjun med Stefan Hansson, representant från Socialdemokraterna, tolkas partiet 

inneha det samhällsorienterade perspektivet. Hansson menar att samhället har ett stort ansvar 

och skyldighet gentemot den enskilde individen och dennes förutsättningar. Samhällets arbete 

och politiska beslut som fattas påverkar hur individen kommer agera. 

… förutsättningar för att kunna studera, för att få ett arbete för att man ska kunna känna 

att man förverkligar sig själv och kunna planera för framtiden är centrala för att 

människor ska kunna må bra /…/ Saknar de förutsättningarna då tror jag att benägenheten 

för brott ökar betydligt.  

(Hansson, 2012) 

De som ska bidra till de här förutsättningarna tolkas vara samhället men det innebär inte 

endast det samhälle som styrs av politiker och politiska beslut utan Hansson menar ” … som 

en sammanslutning av oss medborgare i syfte att stödja oss i vårt liv” (Hansson, 2012). Om 

medborgarna inte har förutsättningar och känner sig som en del av sammanslutningen kan det 

leda till  

… att man liksom blir emot samhället, man känner ingen samhörighet, man känner heller 

inget ansvar då, utan då får jag väl ta för mig så gott jag kan.  

(Hansson, 2012) 

Här tolkas det som att Hansson belyser samhällets ansvar och att gemenskap i samhällets har 

betydelse för att en individ inte ska hamna på fel väg i livet. Samhällets ansvar är att se till att 

ingen hamnar utanför, som i så fall skulle kunna leda till att individen försöker finna en 

samhörighet inom den kriminella världen bland andra kriminella individer. Utifrån detta görs 

tolkningen att politiken och de beslut som fattas i samhället kan vara bakomliggande orsaker 

till att ungdomar begår brott.   

En annan faktor tror jag, som är jätteviktig är det stödet man får i skolan, alltså de 

förutsättningar som man får där /…/ och så för att skapa en så bra välfärd som möjligt. 

Och det är klart att samhället har ett stort ansvar i det arbetet . 

(Hansson, 2012) 
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Vidare menar Hansson att insatser och stöd i skolan genom politiska beslut kan vara en väg 

till förebyggandet av ungdomsbrottsligheten. Om det finns riktade insatser i skolan för de 

ungdomar som har det svårt och behöver hjälp kan det påverka hur de individerna kommer 

agera i framtiden. ”Tidiga insatser i skolan, det är ju en sådan här hjärtefråga för oss” 

(Hansson, 2012) och genom riktade insatser mot skolan formar individerna, de utvecklas och 

får kunskap som i sin tur kan leda till arbeten ” … samhället får hjälpa till och skapa 

förutsättningar för människor så att de kan känna att de deltar i samhället och samtidigt så 

skapas förutsättningar för att det ska kunna skapas mer arbetstillfällen” (Hansson, 2012). 

Vidare menar Hansson att det finns individer som mötts av människor som beskyller den 

enskilde individen för att inte kunna få ett jobb, något som Hansson anser vara fel då 

samhället har det yttersta ansvaret att se till att jobben finns (Hansson, 2012). Arbete och 

inkomst är centrala element för att individer ska kunna leva ett gott liv och förutsättningar 

krävs för att detta ska kunna uppnås. 

Det jag menar är att om en person begår ett brott så självklart är ju den personen som 

individ ansvarig för att man har begått ett brott. Däremot om man pratar om orsakerna till 

att man drivs till att begå brott, då har vi liksom ett samhälligt ansvar.  

(Hansson, 2012) 

Detta tolkas som att Hansson inte befriar individen från allt ansvar, utan det yttersta ansvaret 

för själva handlingen ligger hos individen, men de orsaker som har drivit individen till att 

genomföra den brottsliga handlingen ligger hos samhället och de förutsättningar som 

samhället erbjuder medborgarna. 

Allting som sker i samhället vilar ju på politiska beslut näst inpå. Alltså det som 

samhället förändrar och då har vi ju institutionerna och sjukhus, statliga myndigheter osv. 

det är ju politiska beslut som har drivit fram det. 

(Hansson, 2012) 

Det framgår inte hur Socialdemokraterna faktiskt har bidragit till arbetet i praktiken för att 

göra Halmstad till en tryggare kommun men Hansson menar att partiet har varit med i ett 

arbete som kan uppfattas som brottförebyggande  

Uppsökande verksamhet från socialförvaltning som är ute och arbetar på fältet, 

fältassistenter /…/ Sen ska jag inte påstå att det är just någon socialdemokratisk 

företeelse, det är ju en bredd som alla är överrens om att det är viktigt. 

(Hansson, 2012) 
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Sammanställning av Socialdemokraterna 

Utifrån intervjun med Stefan Hansson, representant för Socialdemokraterna, uppfattas partiet 

kategoriseras in i det samhällsorienterade perspektivet med motiveringen att de anser att de 

bakomliggande orsakerna till att ungdomar begår brott grundar sig i hur samhället är utformat. 

Samhället och politiken har det yttersta ansvaret att se till att alla individer har det bra och att 

de på så vis inte begår brott. Utifrån detta har även samhället det primära ansvaret att 

förebygga och förhindra att ungdomar begår brott i framtiden genom framför allt 

sysselsättning och riktade insatser i skolan. Både när man ser till bakomliggande orsaker och 

hur man ska finna lösningar till ungdomsbrottslighet så innehar samhället det yttersta 

ansvaret.   

Tabell 3 Sammanställning av Socialdemokraterna 

Perspektiv Orsak Lösning 

Samhällsorienterade X X 

Samhälls- och 

individorienterade 

  

Individorienterade   

Sammanfattningsvis: Utifrån de tre olika perspektiven kategoriseras Socialdemokraterna in i 

det samhällsorienterade perspektivet.  

5.1.2 Vänsterpartiet 

Utifrån intervjun med Mariann Norell, representant från Vänsterpartiet, tolkas partiet inneha 

det samhällsorienterade perspektivet.  

Norell betonar vikten av goda förutsättningar för att ungdomar ska ha det så bra som möjligt 

och att de på så vis inte behöver begå brottsliga handlingar. Hon menar att orsaker till att 

ungdomar begår brott ” … handlar ju väldigt mycket om, vilka förutsättningar människor har 

och framför allt barn och ungdomar då när de växer upp” (Norell, 2012). I och med detta 

belyses samhällets ansvar för hur individerna har det under sin uppväxt då det är politiska 

beslut som har den avgörande rollen för hur förutsättningarna ser ut i samhället. ”Samhället 

och politiken har ju ett ansvar för att skapa förutsättningar som är goda” (Norell, 2012) genom 

detta visar Vänsterpartiet på sitt ställningstagande att samhället har det yttersta ansvaret för att 

individer ska ha goda förutsättningar och därmed har även samhället ett större ansvar att 

påverka individer att inte begå brott.  
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Ansvaret för politiken är ju att förutsättningarna är så bra som möjligt. Det betyder inte 

att samhället ska ta ansvar för allt och alla, men det ansvaret handlar om att se till att de 

grundläggande förutsättningarna är tillräckligt bra, för att människor ska må väl. 

(Norell, 2012) 

Detta tolkas som att samhället har det avgörande ansvaret och att orsaker till att ungdomar 

begår brott kan förklaras med vilka förutsättningar samhället har erbjudit dem och deras 

familjer under deras uppväxt. Orsaker till brott tolkas därmed inte bero på den enskilde 

individen utan den enskilde individens livssituation.  

Samhället, har ju ett ansvar tänker jag för det här med förutsättningarna och om du tittar 

på myndighetsutövningar och sådana här saker och den hjälp som finns att få så är det ju 

faktiskt så att är inte den hjälpen bra och förutsättningarna är dåliga kan den inte 

kompensera för de brister som finns i familjen eller uppfostran eller hos det enskilda 

barnet. 

(Norell, 2012) 

Här görs tolkningen att allt ansvar läggs hos samhället. En individ vars förutsättningar är 

dåliga kan förklara individens agerande och handlingar, därför är det av vikt att samhället 

skapar förutsättningar som är goda den enskilde individen, annars kan denne begå en 

brottslighandling mot bakgrund av samhällets brister. Samhällets huvudsakliga uppgift är att 

finnas till för den enskilde individen och se till så att alla individer har samma förutsättningar. 

Misslyckas samhället med detta kan det i sin tur leda till att individen begår brott. Om utsatta 

familjer har det svårt socialt eller ekonomiskt och inte får stöd av samhället genom politiska 

beslut är det inte osannolikt att en individ fattar felaktiga beslut då de, trots att de uppfattas 

vara rationella varelser, inte är kompetenta nog att fatta rätt beslut. Vidare främjar 

Vänsterpartiet ett samarbete individerna emellan, Norell beskriver att ” … ett gott samarbete, 

rymmer inte brottslighet och kriminalitet utan man försöker vara hjälpsam mot varandra” 

(Norell, 2012).  

Jag tror att vi är mycket tydligare med mindre straff och mera vård i Vänsterpartiet. Att 

vården ska vara särskilt bra och det handlar om att återigen, se till att förutsättningarna 

ska bli så bra som möjligt. 

(Norell, 2012) 

Genom att fokusera på vård och omsorg istället för mer bestraffning hoppas Vänsterpartiet att 

ungdomsbrottsligheten ska minskas då samarbete mellan individer leder till bättre 

förutsättningar för helheten.  
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Vänsterpartiet uppfattar att de i praktiken har varit med och arbetat för en tryggare kommun i 

Halmstad genom  

Att hela tiden slåss för en mer rättvist fördelad välfärd /…/ det gör vi ju både genom 

opinionsbildning, debattartiklar, i valrörelsen, alltså man kan ju säga att för oss 

vänsterpartister är ju den här rättvisan, fördelning av välfärden grundkärnfrågan. 

(Norell, 2012) 

Sammanställning av Vänsterpartiet 

Utifrån intervjun med Mariann Norell, representant för Vänsterpartiet, uppfattas partiet 

kategoriseras in i det samhällsorienterade perspektivet med motiveringen att de lyfter fram att 

ansvaret gällande orsak till att ungdomar begår brott vilar på de förutsättningar som samhället 

skapar. Vidare menar de att lösningar till ungdomsbrottslighet bör finnas genom att fokusera 

på hur man kan förbättra individernas förutsättningar i samhället, inom t.ex. familjen under 

uppväxten, i skolan osv. Men framför allt så betonar vänsterpartiet samhällets roll till 

förebyggande av ungdomsbrottsligheten. Samhället är en viktig enhet som ska bidra till att 

folk samarbetar och har det bättre, i och med det kommer de bli mindre benägna att begå 

brott.   

Tabell 4 Sammanställning av Vänsterpartiet 

Perspektiv Orsak Lösning 

Samhällsorienterade X X 

Samhälls- och 

individorienterade 

  

Individorienterade   

Sammanfattningsvis: Utifrån de tre olika perspektiven kategoriseras Vänsterpartiet in i det 

samhällsorienterade perspektivet.  

5.1.3 Miljöpartiet 

Utifrån intervjun med Ermin Skoric, representant från Miljöpartiet, tolkas partiet inneha det 

samhälls- och individorienterade perspektivet. Skoric betonar främst samhällets ansvar 

gentemot den enskilde individen i frågan om vad de uppfattar vara orsaker till att ungdomar 

begår brott men han lägger även stor vikt vid ungdomens uppväxtförhållanden och 

familjesituationen. Vidare betonar Skoric samhällets ansvar angående på lösningar  hur man 

ska förebygga och förhindra ungdomsbrottsligheten.  



32 

 

Man kan egentligen inte urskilja en enda huvud parameter och säga att det är problemet, 

utan det beror egentligen på olika ungdomars bakgrund också, vad har de med sig in i 

livet, vilket stöd får de från samhället? 

(Skoric, 2012) 

Utifrån detta anses Miljöpartiet fokusera på den enskilde individens privata sfär för att finna 

orsaker till att ungdomar begår brott. Men Skoric nämner även det stöd som samhället ger och 

det tolkas som att samhället har ett ansvar att stödja ungdomarna så att de trots dåliga 

familjeförhållanden inte ska begå brott. Den tolkning som görs här om att samhället har ett 

ansvar att hjälpa ungdomar som har det svårt bekräftas med följande citat där Skoric fortsätter 

att poängtera hur individens levnadssituation kan påverka hur denne agerar men att det 

återigen är samhället som har ansvaret att finnas till för den utsatte individen.  

Om ungdomarna kommer från disfunktionella familjer, vilka faktorer får det på 

ungdomarna /…/ alltså våld i hemmiljö påverkar ju väldigt mycket och det är sådana 

saker som måste upptäckas i tidig ålder.  

(Skoric, 2012) 

Vidare säger Skoric att samhället är den viktigaste enheten just när det handlar om 

ungdomsbrottsligheten på grund av att individen i dessa fall inte är myndiga. Det påverkar i 

sin tur hur man ska försöka finna orsaker och framför allt hur man ska arbeta för att förebygga 

och förhindra ungdomsbrottligheten. Han menar att ” … samhället har ju det yttersta ansvaret 

men givetvis har ju individen själv ett ansvar, det kan man inte frångå. Men när vi pratar om 

ungdomar så har ju samhället väldigt mycket större ansvar” (Skoric, 2012). Utifrån dessa 

citats helhets perspektiv tolkas det som att Miljöpartiet fokuserar mycket på individen i tidig 

ålder och dennes situation i hemmet men att ansvaret trots det ligger hos samhället. Detta 

motiveras med att Skoric anser att förebyggandet av ungdomsbrottsligheten är ett delat ansvar 

mellan olika aktörer inom den offentliga sektorn. Han säger att ” … det måste ske en väldigt 

tydlig samverkan mellan socialtjänsten, skolan och polisen tillexempel (Skoric, 2012). Vidare 

belyser Skoric skolans betydelse för individen, det tolkas som att han framför allt talar om vad 

skolan som en offentlig sektor kan göra för att hjälpa individen och fokuserar inte på 

förebyggande utifrån individen som den primära aktören dvs. han ser inte den enskilde 

individen som orsak till ungdomsbrottslighet och inte att lösningen finns hos den enskilde 

individen utan hur samhället och den offentliga sektorn kan förbättras för att stötta den 

enskilde individen.  
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Tillexempel när de kommer till skolan så måste skolan bli bättre på att se eleverna, ha en 

dialog med sina ungdomar, allt från förskola, till grundskola, till gymnasiet, till 

vuxenskolan, allt de där som är inom ramen för kommunens ansvar. /…/ Men det är 

också där som samhället ska upptäcka om den här ungdomen behöver mer hjälp än det 

pedagogiska, där måste det sociala ansvaret från samhället vara mycket mera närvarande. 

(Skoric, 2012) 

Vidare menar Skoric att samhället består av alla aktörer dvs. både från den offentliga och den 

privata sektorn och det är tillsammans som vi utgör helhets ansvaret. Men just när vi talar om 

ungdomarna så ” … finns det en slagsida åt samhället, att man måste vara mer stöttande i sitt 

arbete att möta ungdomarna” (Skoric, 2012). Förebyggandet och förhindrandet av 

ungdomsbrottsligheten tolkas lösas genom insatser från den offentliga sektorn enligt 

Miljöpartiet men de betonar även sitt arbete med ideella organisationer, något som är viktigt 

för Miljöpartiet. Enligt Skoric har Miljöpartiet ” … givetvis mycket samarbete med olika 

föreningar. Och det måste man ha egentligen för att kunna utveckla vissa sakfrågor, ämnen 

som kan vara samhällsnära på olika sätt” (Skoric, 2012). Förutom ett samarbete med bland 

annat naturskyddsföreningar, naturvårdsverket och miljöorganisationer som Green Peace ” … 

har vi det samarbete som sker med de ideella föreningarna (Skoric, 2012). Samarbete med 

föreningar tolkas vara viktiga för Miljöpartiet i arbetet med att utveckla olika politikområden, 

däribland ungdomsbrottsligheten men Skorics huvudsakliga syn på orsaker och lösningar på 

ungdomsbrottsligheter grundar sig i:  

Ungdomarnas livsmiljö, familjeförhållanden, socioekonomiska frågeställningar, 

det är det jag tänker på. När jag säger socioekonomiska så tänker jag givetvis på 

de sociala bitarna tillsammans med ekonomin. 

(Skoric, 2012) 

Skoric betonar samhällets ansvar för att finnas till för individer i svåra och disfunktionella 

förhållanden som den primära lösningen. Avslutningsvis menar Skoric att det är svårt att se 

vilket parti som har gjort vad i det faktiska arbetet som görs i Halmstads kommun för att göra 

Halmstad till en tryggare plats. Men han kan ändå se var hans parti fokuserar på ”Jag tycker ju 

att Miljöpartiet alltid har försökt lyfta fram t.ex. de enskilda människornas livsmiljö, de 

enskilda människornas val och möjligheter i livet och det är jätteviktigt” (Skoric, 2012).  

Sammanställning av Miljöpartiet 

Utifrån intervjun med Ermin Skoric, representant för Miljöpartiet, uppfattas partiet 

kategoriseras in i det samhällsorienterade perspektivet med motiveringen att de betonar 

samhällets ansvar att stödja ungdomar som har det svårt och befinner sig i riskzonen för att 
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hamna på fel väg. Vidare anser de att orsaken till att ungdomar begår brott delvis kan 

förklaras med hur deras situation i hemmet ser ut under uppväxten. Då Miljöpartiet anser att 

det är samhället som har det yttersta ansvaret att upptäcka dessa individer och hjälpa dem 

placeras det ett litet x i det samhällsorienterade perspektivet. Miljöpartiet anser dessutom att 

man genom samverkan mellan aktörer inom den offentliga sektorn ska kunna förebygga och 

förhindra ungdomsbrottsligheten i Halmstad. De betonar även det offentligas ansvar och 

betydelse för hur ungdomar fångas upp i skolan och därmed kan bidra med hjälp och stöd.  

Tabell 5 Sammanställning av Miljöpartiet 

Perspektiv Orsak Lösning 

Samhällsorienterade x  

Samhälls- och 

individorienterade 

X X 

Individorienterade   

Sammanfattningsvis: Utifrån de tre olika perspektiven kategoriseras Miljöpartiet in i det 

samhälls- och individorienterade perspektivet. Emellertid uppfattas det som att partiet, till 

viss del visar tendenser till att dra sig åt det samhällsorienterade perspektivet. 

5.1.4 Moderaterna 

Utifrån intervjun med Christofer Lundholm, representant från Moderaterna, tolkas partiet 

inneha det samhälls- och individorienterade perspektivet.  

Det finns ju en mängd olika aspekter skulle jag vilja säga, rent politiskt, det jag tror är det 

största problemet, är någon form av utanförskap i samhället, alltså ungdomar som inte 

känner en delaktighet, och de känner inte att de är en del av samhällsgemenskapen. De 

tror, inte alla, men vissa kan nog, vända sig mot samhället och begå brott helt enkelt. 

(Lundholm, 2012) 

Utifrån detta citat tolkas att Moderaterna lägger stor vikt vid den enskilde individens situation 

i samhället, de menar att beroende på hur en individ upplever sig själv i samhällets 

gemenskap kan påverka om de begår en brottslig handling eller inte. Lundholm betonar även 

individens eget ansvar för sina handlingar genom sin politiska ställning ” … för mig som 

moderat om jag ska liksom går ner på människosyn osv. så tycker jag ju att ytterst så är ju 

varje individ ansvarig för sina egna handlingar” (Lundholm, 2012). Lundholm betonar även 

samhällets ansvar gentemot individen ” … det är ju klart att samhället också har ett ansvar att 

vända, dessa individer på rätt väg” (Lundholm, 2012).  
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Vidare anser Lundholm att samhället har ett ansvar att hjälpa individer som har hamnat på 

glid och detta kan ske med hjälp av ideella organisationer:  

Jag tror att det är viktigt att samhället i sig tar sitt ansvar, men samtidigt så, om man ger 

frivilliga organisationer som arbetar för detta, ett större handlingsutrymme, för att hjälpa 

de här individerna.            

(Lundholm, 2012) 

Moderaterna lyfter en diskussion om delat ansvar hos individen och samhället kring orsaker 

till att ungdomar begår brott och hur man i framtiden ska arbeta för att förhindra och 

förebygga ungdomsbrottsligheten. Lundholm menar att ” … de familjer som är svaga på det 

området, där man inte kan sätta gränser för sina barn, där vill vi att samhället någonstans går 

in och försöker ge föräldrarna medel, kunskap, kring hur man kan hantera ett barn i den 

situationen”. Vidare säger han att ansvaret ligger hos: 

Ytterst individen då och sen självklart familjen men även samhället i stort, samhället 

måste ju kunna se de familjer där barnet lider om man nu säger så. Där har ju samhället 

en skyldighet, främst då skolan där de här individerna vistas mycket, lärare och rektorer. 

(Lundholm, 2012) 

Utifrån detta görs tolkningen att fokusområdet prevention för Moderaterna ligger på samhället 

och hur de kan hjälpa individer som är på glid i skolan, hur de kan hjälpa föräldrar i svåra 

situationer och mot bakgrund av det som nämndes ovan, hur politiken genom stöd till 

frivilliga organisationer hjälper invididen. Moderaterna anser att orsakerna till att ungdomar 

begår brott ligger hos den enskilde individen i lika stor utsträckning som hos samhället. Att en 

ungdom gör ett val som innebär en brottslighandling är individens ansvar men om samhällets 

politiska beslut har bidragit till att individen har hamnat i en situation som driver denne till att 

begå en brottslighandling vilar ansvaret på samhället(Lundholm, 2012) 

. Dock ska poängteras att handlingen i sig enligt Lundholm är individens ansvar.  

Det jag hör handlar det främst om att stärka familjer  /…/ riktade stödinsatser mot den 

typen av familjer tror jag är viktigt. 

(Lundholm, 2012) 

Det är viktigt för Moderaterna att fokusera på familjer som har det svårt och bidra med riktade 

stödinsatser mot dessa familjer. Utöver det arbetar de med att hjälpa ungdomar att inte hamna 

i ett utanförskap som de tror kan leda till att man begår brottsliga handlingar genom att 

erbjuda ungdomarna möjligheten att genom kommunen få sommarjobb ”Att de tidigt kan 
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komma in i samhället, att försöka förebygga ett utanförskap på alla sätt tror jag är det absolut 

viktigaste ”(Lundholm, 2012). Slutligen redogör Lundholm för samhällets möjligheter att 

påverka ungdomar till att inte begå brott genom att diskutera hur ideella organisationer går till 

väga jämfört med hur partipolitiken arbetar med insatser.  

Alltså självklart så måste man möta individen på det individuella planet /…/ Just därför 

tycker jag att KRIS är en så bra organisation på det sättet för att de arbetar helt ideellt och 

möter ungdomarna på deras sätt och på deras bevåg oftast, helt villkorslöst egentligen. 

Medans, är det samhället som gör något så är det lite byråkratiserat. 

(Lundholm, 2012) 

Vidare menar Lundholm att de har bidragit till att göra Halmstad till en tryggare kommun 

genom allt arbete de utför inom politiken. Men mer konkret menar han att 

trygghetsvandringar i Halmstad som har genomförts är mycket viktiga för att skapa en bredare 

trygghetskänsla för befolkningen.   

Sammanställning av Moderaterna 

Utifrån intervjun med Christoffer Lundholm, representant för Moderaterna, uppfattas partiet 

kategoriseras in i det samhälls- och individorienterade perspektivet med motiveringen att de 

lyfter fram att ansvaret gällande orsak till att ungdomar begår brott är delat på samhället och 

den enskilde individen med konkreta uttalanden om respektive ansvarsutkrävande. Vidare 

menar de att förebyggandet och förhindrandet av ungdomsbrottsligheten kan och bör lösas 

genom riktade insatser mot familjen samtidigt som de betonar samhällets ansvar genom bland 

annat ideella föreningar och den hjälp som ungdomar blir erbjudna genom bland annat 

sommarjobb.  

Tabell 6 Sammanställning av Moderaterna 

Perspektiv Orsak Lösning 

Samhällsorienterade   

Samhälls- och 

individorienterade 

X X 

Individorienterade x  

Sammanfattningsvis: Utifrån de tre olika perspektiven kategoriseras Moderaterna in i det 

samhälls- och individorienterade perspektivet. Emellertid uppfattas det även som att partiet, 

till viss del visar tendenser till att dra sig åt det individorienterade perspektivet. 
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5.1.5 Kristdemokraterna  

Utifrån intervjun med Malin Angbo, representant från Kristdemokraterna, tolkas partiet 

inneha det individorienterade perspektivet.  

Någonstans måste det ju börja med någon form av uppväxt som har varit problematisk på 

det ena eller det andra sättet, man kanske har växt upp utan föräldrar eller i ett hem där 

det har varit väldigt mycket press och en skola där det inte har gått så bra eller att man 

känner att man har blivit illa behandlad och att man på något sätt vill göra revolt mot 

samhället genom att begå brott. 

(Angbo, 2012) 

Här betonar Angbo familjen och skolans betydelse och vikt för hur ungdomar agerar i 

samhället samt huruvida inflytandet från familj och skola påverkar ungdomar att begå en 

brottslighandling. Angbo menar att individens motiv till att begå en brottslighandling beror på 

” … dåliga förhållanden på ett eller annat sätt” (Angbo, 2012) och betonar det 

individorienterade perspektivet med att följaktligen säga att anledningen till 

ungdomsbrottligheten ” … beror nog väldigt mycket på hur man har det hemma och hur man 

har det i skolan” (Angbo, 2012).  

Vidare tolkas svaren från intervjun som att familjen och skolan har det främsta ansvaret men 

samhället har ett ansvar att hjälpa familjer som har det svårt och genom politiken bidra till en 

bra skola. Denna tolkning bygger på följande citat: 

Samhället har också ett ansvar att förebygga brott, dvs. genom bra skolor, stöd till 

familjer som har det svårt /…/ allting som politiken faktiskt kan göra de ska de göra men 

sen så är det också viktigt till exempel att politiken ger den enskilda människan eller 

familjen, eller gemenskapen ett större utrymme. 

(Angbo, 2012) 

Kristdemokraterna ger uttryck för att orsakerna till att ungdomar begår brott i samhället 

grundar sig i den problematik som uppstått inom familjen under ett barns uppväxt, vidare vill 

de kunna lösa problemen och hjälpa de individer som är på glid genom bra skolor. ”Jag tycker 

fortfarande att vi behöver någonstans, bygga på frihet och inte på politisk makt” (Angbo, 

2012) anser Angbo vilket tolkas som att statens roll är mycket liten i arbetet för att förebygga 

ungdomsbrottsligheten. Det huvudsakliga fokusområdet för Kristdemokraterna i 

preventionsprocessen är centrerat till familj och skola då Angbo uttryckligen säger att ” … 

ansvaret som den enskilde individen har, alltså i sin gemenskap, är att välja rätt” (Angbo, 

2012). Det politiken kan bidra med i situationer där det berör brottsprevention ” … handlar 
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mer om att den här personen har ett eget ansvar och hur ska vi få honom eller henne att förstå 

att du har ett val, att välja mellan rätt och fel” (Angbo, 2012). 

Angbo poängterar att det brottsförebyggande arbetet skiljer sig från lokalnivå och 

nationellnivå, men det arbete som de utför på lokalnivå handlar om att ” … i Halmstad 

kommun så är det väldigt mycket kommunalt, att arbeta med skola och sociala frågor och 

arbetsfrågor, arbetslivsfrågor” (Angbo, 2012) och utifrån detta tolkas Kristdemokraterna 

fokusera på den enskilde individens val och handlingar som orsak till att denne begår brott 

och det är även utifrån den enskilde individen som problemen ska lösas genom att nå ut till 

familjer. Men också att utveckla skolorna så att de blir så bra som möjligt. Följaktligen 

uppfattar Angbo att det arbete som utförts i Halmstad kommun och att hon som representant 

från Kristdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden har ” … fattat beslut som jag tror 

kommer leda till en bättre skola och det kanske leder någonstans till bättre förebyggande 

arbete för att minska brott”. 

Sammanställning av Krisdemokraterna 

Utifrån intervjun med Malin Angbo, representant för Kristdemokraterna, uppfattas partiet 

kategoriseras in i det individorienterade perspektivet med motiveringen att de uppfattar att 

orsaken till att ungdomar begår brott grundar sig i olika familjesituationer under ett barns 

uppväxt samt skolornas inverkan på individen. Vidare anser de att lösningarna till hur man i 

framtiden ska förhindra och förebygga att ungdomar begår en brottslighandling ska ske 

genom att fokusera på åtgärder inom familjen dvs. stöd åt familjer som har det svårt samt att 

förbättra skolan så att individen får en bra utbildning som i framtiden leder till ett bra liv.  

Tabell 7 Sammanställning av Kristdemokraterna 

Perspektiv Orsak Lösning 

Samhällsorienterade   

Samhälls- och 

individorienterade 

 x 

Individorienterade X x 

Sammanfattningsvis: Utifrån de tre olika perspektiven kategoriseras Kristdemokraterna in i 

det individorienterade perspektivet. Emellertid uppfattas det även som att partiet, till viss del 

visar tendenser till att dra sig åt det samhälls- och individorienterade perspektivet. 

5.1.6 Folkpartiet 

Utifrån intervjun med Christoffer Johansson, representant från Folkpartiet, tolkas partiet 

inneha det samhälls- och individorienterade perspektivet. 



39 

 

Mitt egna politiska perspektiv det är ju det att ungdomar begår brott dels pga. utanförskap 

och dels pga. uppväxtförhållande, socialtarv och liknande /…/ samhällets ansvar enligt 

lagen så är det ju upp till 15 års ålder. Därefter så är det individens eget ansvar /…/ det är 

ju inte så att man är helt ansvarbefriad bara för att man är under 15 anser ju inte jag.  

(Johansson, 2012) 

Utifrån detta görs tolkningen att Johansson anser att det huvudsakliga ansvaret ligger hos 

individen och familjen när en ungdom utför en brottslighandling. När en individ har blivit 

straffmyndig enligt lag har samhället ett ansvar att straffa individer som brutit mot lagen men 

oavsett ålder ansvarar individen för sina handlingar, ” … gärningsmannen behöver man då 

vårda på ett eller annat sätt och det är där som samhällets ansvar kommer in. Det är med andra 

ord individen som får stå för sina handlingar vare sig man är straffmyndig eller inte så är det 

upp till individen eller familjen” (Johansson, 2012). 

Segregationen i samhället i dag har ju gjort att många ungdomar har hamnat i ett 

utanförskap. Ett exempel, hade vi, hade integrationen fungerat smidigare så hade vi 

kanske inte haft samma utanförskapkänsla bland den kategorin ungdomar och då kanske 

vi hade förebyggt mycket av de problem som är bland de ungdomarna också. Så där 

känner jag att politiken kan ha ett stort ansvar.  

(Johansson, 2012) 

Utifrån detta citat tolkas att trots Folkpartiets syn på individens eget ansvar för sina 

handlingar så har samhället en stor inverkan på individen genom politiska beslut som fattats 

och som i sin tur påverkar hur individen agerar. Därmed uppfattas och tolkas det som att 

bakomliggande orsaker till ungdomsbrottslighet är delat på dels familjen och individens 

uppväxtförhållanden dels på samhället och den politik som förs och hur det påverkar 

individen under sin uppväxt. Vidare anser Johansson att ungdomsbrottslighet kan förebyggas 

och förhindras i framtiden genom samhället och politiska beslut. 

Jag tror att man kan lösa mycket genom att integrera människor i samhället bättre, /…/ 

Människor från andra sociala bakgrunder. Om vi skulle kunna integrera dem bättre i 

samhället så skulle det kunna motverka en utanförskapskänsla bland ungdomarna.  

(Johansson, 2012) 

Vidare uppfattar Johansson att samhället kan påverka ungdomar och därmed förebygga 

brottslighet genom politikområden som fokuserar på ungdomars situation i skolan ” … alltså 

tidiga insatser, insatser redan i förskolan /…/ både bra utbildning, normer, och mindre 

barngrupper, behöriga förskolelärare. Jag tror att det är en helhet” (Johansson, 2012). Utöver 

satsningar på skolan anser Johansson att det är viktigt med sjukvården i samhället ” … jag tror 
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ju inte på att förvaring och straff löser samhällsproblemen” därmed tolkas det som att det är 

viktigare att fokusera på att de ungdomar, föräldrar och familjer som har problem i den 

privata sfären får den hjälp de behöver i form av behandling ” … vuxna får vård för sitt 

missbruk, men det ju hela familjen som har drabbats och då behöver hela familjen vård /…/ 

Och där kan vi ju också göra förebyggande insatser” (Johansson, 2012). Johansson uppfattar 

även att de förebygganden och åtgärder Folkpartiet kan och bör bidra med för att minska 

ungdomsbrottsligheten ” … regionalt så är det ju, öka satsningar på psykiatrin, införa 

behörighetskrav för att arbeta i socialtjänsten” (Johansson, 2012). Samhället har ett stort 

ansvar för att förebygga ungdomsbrottsligheten och påverka individer att göra det rätta, att 

välja rätt väg i situationer istället för att behöva begå en kriminell handling för att känna 

tillhörighet med någon grupp i samhället. Vidare anser Johansson att ”Det är viktigt att 

minska utanförskapet, skapa en trygg skola, förskola men också att satsa på den ideella 

sektorn” (Johansson, 2012) för att minska ungdomsbrottsligheten.  

Det är både och, det är på de olika samhällsinstitutioner möter de olika grupperna som det 

handlar om. Allt ifrån brottsoffer till gärningsman behövs, där behövs det ju satsningar. 

Men även på de enskilda individerna som begår brott. 

(Johansson, 2012) 

Slutligen menar Johansson att förebyggandet av ungdomsbrottslighet är fördelat på dels 

samhällets ansvar och vad de kan göra för att påverka ungdomarna och dels på den enskilde 

individens eget ansvar för sina val. Partiets egna tidigare insatser för att arbeta mot att 

Halmstad ska bli en tryggare kommun har skett genom ” … allt ifrån att man har 

trygghetsvandringar för att man ska se vad man kan förbättra för stadsdelar för att öka 

tryggheten, allt ifrån ljussättning till busslinjetrafik” (Johansson, 2012). 

Sammanställning av Folkpartiet 

Utifrån intervjun med Christoffer Johansson, representant för Folkpartiet, uppfattas partiet 

kategoriseras in i det samhälls- och individorienterade perspektivet med motiveringen att de 

uppfattar att orsaken till att ungdomar begår brott grundar sig i dels individens eget ansvar för 

de handlingar de utför och dels i samhällets ansvar för de politiska beslut som tagits och som i 

sin tur påverkar den enskilde individen. Vidare görs tolkningen utifrån intervjun med 

Johansson att lösningarna på ungdomsbrottsligheten i Halmstad bör ske genom förebyggande 

åtgärder av samhället med fokus på skola, sjukvård, satsningar på ideella föreningar etc. samt 

genom satsningar på familjen.   
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Tabell 8 Sammanställning av Folkpartiet 

Perspektiv Orsak Lösning 

Samhällsorienterade  x 

Samhälls- och 

individorienterade 

X X 

Individorienterade   

Sammanfattningsvis: Utifrån de tre olika perspektiven kategoriseras Folkpartiet in i det 

samhälls- och individorienterade perspektivet. Emellertid uppfattas det även som att partiet, 

till viss del visar tendenser till att dra sig åt det samhällsorienterade perspektivet. 

5.1.7 Centerpartiet 

Utifrån intervjun med Jimmie Tschander, representant från Centerpartiet, tolkas partiet inneha 

det individorienterade perspektivet. 

Det handlar ju mycket om hur det ser ut i familjen där hemma, där man kommer ifrån och 

vilken uppväxt man har haft.  

(Tschander, 2012) 

Utifrån detta görs tolkningen att familjen är den primära aktören som står för det större 

ansvaret för minderåriga individers handlingar då situationen i hemmet under ett barns 

uppväxt kan påverka hur de kommer att agera i framtiden dvs. orsaker till 

ungdomsbrottslighet grundar sig i familjesituationer enligt Tschander. Följaktligen säger 

Tschander att ”alla har ju ett ansvar för det man gör. Sen så är man ju givetvis barn upp till att 

man är 18 och då är det ju föräldrarna som är ansvariga” (Tschander, 2012).  

Så mycket ligger ju då på föräldrarna, för där kan ju liksom inte myndigheter eller 

socialförvaltning gå in, utan det här med hemma, det är ju först när det kommer till 

förvaltningen och det blir ett ärende och då kanske det redan har hänt mycket saker. 

(Tschander, 2012) 

Tschander betonar föräldrarnas ansvar och belyser hur viktiga de är för att kunna påverka 

barn och ungdomar i så tidig ålder som möjligt. Samhällets ansvar träder inte in förrän en 

ungdom väl har begått ett brott och det har blivit ett ärende hos en förvaltning eller 

myndighet. Mot bakgrund av det görs tolkningen att orsaken till att en ungdom begår brott 

grundar sig i hur relationen till föräldrarna har sett ut under deras uppväxt.   
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Det handlar återigen mycket om att förebygga, men det börjar kanske med det ungarna 

gör hemma, om vi säger det lilla liksom att förebygga det och gå in och göra en insats kan 

ju i det långa loppet leda till att de inte gör någonting ute.                    

 (Tschander, 2012) 

Det viktigaste tolkas här som att förebygga genom att föräldrar sätter gränser på ett tidigt 

stadium i barnets liv. Det är av stor vikt att sätta gränser och visa vad som är rätt och fel i 

hemmet för att på så vis förhindra att de begår brott i samhället och mot andra individer. 

Vidare menar Tschander att trots att det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret är det 

viktigt att enskilda individer i samhället agerar om de upptäcker att någonting är fel ” … 

mycket är ju föräldrarnas ansvar till barnen, men gemene man ute i samhället måste också ta 

ett ansvar” (Tschander, 2012). Den tolkning som görs är att Centerpartiet fokuserar på 

familjen och den enskilde individen när de försöker finna orsaker till att ungdomar begår 

brott. Tschander menar att ungdomar drivs till att begå brott mot bakgrund av  

Att man inte känner sig uppmärksammad, eller att man kanske inte får den kärlek man 

behöver. Men mycket det här med uppmärksamhet, man känner sig inte sedd, det tror jag 

är ett vanligt problem.  

(Tschander, 2012) 

Tschander anser att den enskilde individen i samhället har det största ansvaret för de 

handlingar som görs ”för det är ju tillsammans som vi kan åstadkomma mycket” (Tschander, 

2012). Utöver den enskilde individens ansvar ”Så det finns ju jättemycket saker som vi måste 

förbättra i samhället. Polis och sociala resurser måste samarbeta mycket mer över gränserna” 

(Tschander, 2012). För att kunna förebygga och förminska ungdomsbrottsligheten i Halmstad 

tolkas Centerpartiet fokusera på tidiga insatser i skolan och med det avser Tschander att ” … 

man fokuserar ju inte på skolan i sig utan man fokuserar ju på de här kriminella handlingarna 

och konsekvenserna av vad detta leverne kan leda till” (Tschander, 2012). Vidare menar 

Tschander att ”Det är viktigt att man har sysselsättning, jag menar, om man kollar nu på 

fritisgårdar och sådant som fanns i större utsträckning förr och där har man ju skurit ner och 

då ser man ju konsekvenserna” (Tschander, 2012). Utifrån detta tolkas det att Centerpartiet 

fokuserar på den enskilde individen, ungdomarnas intressen, för att man i framtiden ska kunna 

förhindra att de väljer att begå brottsliga handlingar ” … man ska kunna ha aktiviteter som 

lockar så måste man låta ungdomarna vara med och bestämma och ta beslut” (Tschander, 

2012).  
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Vi har ju mycket föreningar i kommunen, där försöker man ju också ge sitt stöd. Sen så 

finns det ju de här frivilliga organisationerna där det finns mycket ungdomar och där 

försöker man att ge bidrag till dem så att de kan göra sina grejer. 

(Tschander, 2012) 

Förebyggandet av ungdomsbrottsligheten tolkas utöver riktade insatser mot individ, familj 

och skolorna vara att stödja frivilliga organisationer som får med sig ungdomarna att engagera 

sig i aktiviteter som förhindrar ungdomar att begå brottsliga handlingar. Till dessa frivilliga 

organisationer hör bland annat KRIS, en organisation som stödjer och hjälper ungdomar som 

har hamnat fel att komma på rätt väg igen (Tschander, 2012). Trots att KRIS är en frivillig 

organisation och politiskt obunden så uppfattar Centerpartiet att bidrag till sådana 

organisationer är av stor betydelse i förhindrandet av ungdomsbrottsligheten. Centerpartiet har 

varit med och bidragit till ett tryggare Halmstad genom ”att man är med ständigt i 

diskussionerna och man är delaktig i besluten” (Tschander, 2012) uppfattar Tschander.   

Sammanställning av Centerpartiet 

Utifrån intervjun med Jimmie Tschander, representant för Centerpartiet, uppfattas partiet 

kategoriseras in i det individorienterade perspektivet med motiveringen att de uppfattar att 

orsaken till att ungdomar begår brott grundar sig i individens situation i hemmet och den 

privata sfären. Uppväxten och familjesituationen uppfattas vara den primära bakomliggande 

orsaken till att ungdomar begår brott. Vidare anser Centerpartiet att ungdomsbrottslighet ska 

förebyggas och förhindras genom tidiga insatser mot skolorna, genom att fokusera på familjen 

och den enskilde individens situation samt stöd till frivilliga organisationers.  

Tabell 9 Sammanställning av Centerpartiet 

Perspektiv Orsak Lösning 

Samhällsorienterade  x 

Samhälls- och 

individorienterade 

  

Individorienterade X X 

Sammanfattningsvis: Utifrån de tre olika perspektiven kategoriseras Centerpartiet in i det 

samhälls- och individorienterade perspektivet. Emellertid uppfattas det även som att partiet, 

till viss del visar tendenser till att dra sig åt det samhällsorienterade perspektivet. 

5.1.8 Sverigedemokraterna 

Utifrån intervjun med Ronny Lindström, representant från Sverigedemokraterna, tolkas partiet 

inneha det individorienterade perspektivet.  
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Vi, Sverigedemokraterna och jag, tror att ett samhälle som blir för individualiserat blir 

rotlöst och om ett samhälle blir rotlöst och individualiserat gör det så att människors 

solidaritet gentemot varandra försämras. Samtidigt som man då luckrar upp den 

gemensamma svenska identiteten, vilket också bidrar till att människor känner mindre 

samhörighet. Och då tror jag att det är mycket lättare att hän falla åt brott om man inte 

känner att man hör hemma någonstans i samhället 

(Lindström, 2012) 

Här påvisar Lindström både samhällets och den enskilde individens betydelse för hur 

individen kan komma att agera. Om samhället inte bidrar till att individer känner samhörighet 

och solidaritet med varandra kan de komma att begå brott. Därmed ses samhället, 

statsmakten, som ett viktigt verktyg för att samhället inte ska bli individualiserat då det i sin 

tur leder till att den enskilde individen tar felaktiga beslut angående sitt handlade som kan 

leda till brottslighet. Men förutom de förutsättningar som Sverigedemokraterna talar om för 

att skapa en samhörighet mellan människor och som ska bevara en svensk nationalitet hos 

medborgarna så talar Lindström även om den enskilde individens ansvar, och det ansvaret 

vilar inte hos samhället utan Lindström säger att:  

Jag tror att även om jag anser att individen alltid har ett ansvar, även individer som ännu 

inte har nått upp till myndig ålder så, så är det ju självklart att det finns politiska beslut 

som har påverkat ungdomsbrottsligheten och det handlar just mycket om det här, med 

mångkultur och invandring. 

(Lindström, 2012) 

Trots att Lindström betonar den enskilde individens eget ansvar för sina handlingar 

återkommer han till samhällets inverkan på individen och hur de mot bakgrund av de politiska 

beslut som fattas kan driva individen till att begå brott, Lindström menar att ”ansvaret är delat 

mellan, politiker, myndigheter, alla typer av maktinstanser och individen själv” (Lindström, 

2012).  

Vi som har störst möjlighet att påverka i samhället, och som sitter på makt i någon form, 

vi har ju ett stort ansvar att få skapa de bästa förutsättningarna för individen. Men i de fall 

där de förutsättningarna inte är optimala så kan ju de tillkorta kommande inte användas 

som en orsak för individen att begå brott utan individen har alltid ett ansvar själv. 

(Lindström, 2012) 

Utifrån detta görs tolkningen att individerna har ett eget ansvar för sina handlingar och 

oberoende av vilket inflytande samhället har på individen så är det individens egna val som är 

avgörande för om denne begår ett brott eller inte. Dock tolkas utlåtandet som att samhället 
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bidrar till bakomliggande orsaker till att individen begår brott mot bakgrund av politiska 

beslut som tidigare har fattats.  

Man ska försöka optimera förutsättningar för individen att bli en god samhällsmedborgare 

så anser vi Sverigedemokrater att en stor del av att bygga ett tryggt samhälle handlar om 

att skapa samhörighet mellan människor.  

(Lindström, 2012) 

Även vid denna diskussion om hur man i framtiden ska kunna förebygga och förhindra att 

ungdomar begår brottsliga handlingar så talar Lindström om att individens förutsättningar i 

grunden bottnar i politiken och samhället. Dock så talar Lindström alltid om individen när 

diskussionen handlar om vad samhället kan göra för att förebygga brottsligheten. Därmed 

görs tolkningen mot bakgrund av de ovanstående citaten att i grund och botten handlar det om 

vad den enskilde individen gör, varför den enskilde individen drivs till det och hur man 

genom politiska beslut kan påverka den enskilde individen.  

Känner man samhörighet med sina människor, då blir man, om man ska hårddra det, från 

individ, kärnfamilj, det blir en slags nationell kärnfamilj om man så vill, där folk ändå har 

någon slags grundrespekt för varandra. Och då tror jag att det blir svårare att begå brott 

och då får man också en mening med livet. 

(Lindström, 2012) 

De viktigaste elementen för Sverigedemokraterna för att kunna minska ungdomsbrottsligheten 

bottnar i samhörigheten mellan individerna, och där kan kärnfamiljen vara av stor betydelse 

då den utgör en individs identitet samt nationalitet. Och för att medborgarna ska känna 

solidaritet och respekt för varandra, som Sverigedemokraterna anser är viktigt för att 

människor inte ska begå brott, så måste politiken beakta traditioner och den svenska 

nationaliteten. Lindström menar att ”om man ska så säga, bryta ner det i politiska beslut så än 

en gång handlar det ju om att minska invandringen i samband med att man stärker den 

svenska integriteten”. Brott kan i deras mening förebyggas och förhindras genom att ” … 

bejaka svenskens kulturella särart, få ungdomar att känna stolthet över sitt kulturarv, genom 

att känna samhörighet med sina medmänniskor, så tror vi sverigedemokrater att man blir 

mindre benägen att begå brott” (Lindström, 2012). 

Sammanställning av Sverigedemokraterna 

Utifrån intervjun med Ronny Lindström, representant för Sverigedemokraterna, uppfattas 

partiet kategoriseras in i det individorienterade perspektivet med motiveringen att de 
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fokuserar på den enskilde individen genom att betona samhörigheten mellan medborgarna och 

den svenska nationaliteten. De menar att man i framtiden kan lösa ungdomsbrottslighet 

genom att stärka den svenska identiteten så att människor känner en större tillhörighet och 

respekt för varandra, det leder enligt Sverigedemokraterna till att man är mindre benägen att 

begå brott. Orsaken till att ungdomar begår brott idag är enligt dem att man känner ett 

utanförskap, man är inte en del av någonting större och man känner ingen gemenskap med de 

andra individerna. Det handlar i grund och botten om den enskilde individens 

tillhörighetskänsla och huruvida de kan identifiera sig med resten av befolkningen.   

Tabell 10 Sammanställning av Sverigedemokraterna 

Perspektiv Orsak Lösning 

Samhällsorienterade   

Samhälls- och 

individorienterade 

 X 

Individorienterade X x 

Sammanfattningsvis: Utifrån de tre olika perspektiven kategoriseras Sverigedemokraterna in 

i det individorienterade perspektivet. Emellertid uppfattas det även som att partiet, till viss del 

visar tendenser till att dra sig åt det samhälls- och individorienterade perspektivet. 

5.2 Resultat 
Syftet med uppsatsen var att intervjua representanter från respektive parti i Halmstad 

angående hur de ser på orsaker till varför ungdomar begår brott samt hur de lokalt arbetar för 

att finna lösningar till att förebygga och förhindra att ungdomar begår brott i framtiden. 

Avsikten var att utifrån det undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan partierna 

och sedan studera var Sverigedemokraterna står i relation till de övriga partierna. Utifrån detta 

var syftet sedan att studera om partierna är avideologiserade. De två första frågeställningarna 

som avsågs besvaras var:  

1. Vad anser partierna vara orsak och lösning till ungdomsbrottsligheten i Halmstad utifrån de tre 

perspektiv; det individorienterade perspektivet, det samhällsorienterade perspektivet och det 

samhälls- och individorienterade perspektivet? 

2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan partierna och var står 

Sverigedemokraterna ideologiskt sett i relation till de övriga partierna?  

I avsnitt 5 har varje intervju analyserats i syfte att kunna besvara frågeställning 1 och 2. 

Resultatet av detta är följande:  



47 

 

Socialdemokraterna anser att det är samhället som är den primära orsaken till att ungdomar 

begår brott. De politiska beslut som fattas och det arbete som samhället gör påverkar hur 

ungdomar agerar. Dåliga förutsättningar genom politiska beslut påverkar individen negativt 

och det leder till att de blir mer benägna att begå brottsliga handlingar. Vidare menar 

Socialdemokraterna att det är samhällets ansvar att skapa goda förutsättningar för alla 

medborgare och förebygga och förhindra att ungdomar begår brott i framtiden. Utifrån det 

kategoriseras Socialdemokraterna in i det samhällsorienterade perspektivet. Precis som 

Socialdemokraterna pekar Vänsterpartiet på samhällets ansvar gentemot den enskilde 

individen. Både när det gäller orsaker till att ungdomar begår brott och hur man ska förebygga 

och förhindra att ungdomar begår brott i framtiden, så anser Vänsterpartiet att det är 

samhällets yttersta ansvar. Även Vänsterpartiet kategoriseras in i det samhällsorienterade 

perspektivet. Vänsterpartiet betonar mer det individualistiska ansvaret än Socialdemokraterna 

med fokus på familjen medan Socialdemokraterna betonar skolans betydelse för den enskilde 

individen. Miljöpartiet precis som Vänsterpartiet fokuserar även på individen och hur dennes 

familjesituation under uppväxten har kommit att påverka deras agerande ute i samhället. Dock 

belyser Miljöpartiet även samhällets ansvar gentemot den enskilde individen i samma 

utsträckning som de fokuserar på individens eget ansvar. Med hänsyn till att de lägger ett 

delat ansvar på individen och samhället kategoriseras de in i det samhälls- och 

individorienterade perspektivet. Då Miljöpartiet precis som Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet betonar samhällets ansvar gentemot den enskilde individen kring orsak till 

brottslighet samt lösningar på ungdomsbrottligheten placeras de även i det 

samhällsorienterade perspektivet. 

Moderaterna betonar ett delat ansvar hos den enskilde individen och samhället angående 

orsaker till att ungdomar begår brott. Enligt Moderaterna har den enskilde individen det 

yttersta ansvaret för sina handlingar men samhällets politiska beslut kan påverka individen att 

begå ett brott. Även när det gäller hur ungdomsbrottligheten ska förebyggas och förhindras är 

ansvaret delat på individen och samhället. Samhället har som ansvar att markera vad som är 

rätt och fel och bestraffa en individ. Det är även samhällets ansvar att genom politiska beslut 

påverka individens omgivning till det bättre så att de inte ska välja att begå brott. Dock är det 

individen man måste utgå ifrån angående förebyggandet. Utifrån detta kategoriseras 

Moderaterna huvudsakligen in i det samhälls- och individorienterade perspektivet men med 

betoning på individen gällande orsaker till att ungdomar begår brott. Därför kan Moderaterna 

också kategoriseras in i det individorienterade perspektivet. Kristdemokraterna kategoriseras 
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in i det individorienterade perspektivet utifrån att se individen och familjen som främsta 

orsaken till att ungdomar begår brott. Mot bakgrund av en individs uppväxt och 

familjesituation menar Kristdemokraterna att individen kan påverkas till att begå brottsliga 

handlingar, antingen på grund av dåliga uppväxtförhållanden eller på grund av stor press från 

föräldrarna. De avser att förebygga och förminska ungdomsbrottsligheten genom att fokusera 

på framför allt familjen men även skolan. Kristdemokraterna kategoriseras delvis in i det 

samhälls- och individorienterade perspektivet mot bakgrund av samhällets insatser mot 

familjen och skolan. Samhället ses dock endast som ett medel och ska ha minimal inblandning 

i den privata sfären.  

Precis som Moderaterna kategoriseras Folkpartiet in i det samhälls- och individorienterade 

perspektivet men till skillnad från Moderaterna som belyste den enskilde individens betydelse 

som orsaker till att ungdomar begår brott, kategoriseras Folkpartiet in i det 

samhällsorienterade perspektivet mot bakgrund av deras syn på samhället vad gäller 

förebyggande och förhindrande av ungdomsbrottsligheten. De betonar samhällets ansvar 

gentemot den enskilde individen i större utsträckning än både Moderaterna och 

Kristdemokraterna och drar sig därför mer åt det samhällsorienterade perspektiv hållet än det 

individorienterade perspektivet. De lägger mindre vikt vid individens eget ansvar och 

betydelse och fokuserar framför allt på staten och samhället. Centerpartiet kategoriseras in i 

det individorienterade perspektivet mot bakgrund av att de anser att orsaker till att ungdomar 

begår brott beror på den enskilde individen och familjen dvs. de betonar föräldrarnas ansvar. 

De menar att samhället inte kan påverka individen och familjen förrän de kommer in till en 

myndighet och då har ett brott redan begåtts. Vidare menar de att man ska förebygga och 

förhindra ungdomsbrottsligheten genom att fokusera på riktade insatser mot skolan i ett tidigt 

stadium, och då menar de att insatserna ska riktas på individerna och de kriminella 

handlingarna och inte skolan i sig. De betonar även frivilliga organisationers betydelse och 

menar att satsningar på organisationer ska förebygga ungdomsbrottsligheten. Till skillnad från 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet fokuserar Centerpartiet i mycket större 

utsträckning på den enskilde individens ansvar. 

Sverigedemokraterna kategoriseras in i det individorienterade perspektivet och i det samhälls- 

och individorienterade perspektivet mot bakgrund av att de betonar den enskilde individens 

ansvar för sina egna handlingar. Orsaker till att ungdomar begår brott förklaras med en 

utanförskapskänsla som individerna kan uppleva. Individerna är själva ansvariga för sina val 

och handlingar men samhällets integrationspolitik kan bidra till att individerna upplever en 
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utanförskapskänsla. I och med att Sverigedemokraterna framför allt betonar individen 

placeras de främst in i det individorienterade perspektivet men då de till viss del anser att 

samhället har bidragit till att de hamnat där placeras de även in i det samhälls- och 

individorienterade perspektivet. Sverigedemokraterna avser att förebygga och förhindra 

ungdomsbrottsligheten främst genom inblandning från samhället och genom politiska beslut 

men då politikområdet behandlar skolan, kärnfamiljen och den svenska identiteten delas de 

även här in i både det samhälls- och individorienterade perspektivet och det 

individorienterade perspektivet.  

Följaktligen uppfattas likheterna och skillnaderna partierna emellan gällande frågan om 

ungdomsbrottsligheten i Halmstad vara relativt varierat. Variationen mellan vänster och 

högerblocket är mycket större än variationen inom blocken. Vi kan se att Socialdemokraterna, 

och Vänsterpartiet är helt lika utifrån detta analysverktyg. Miljöpartiet skiljer sig från 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på så vis att de betonar ett med delat ansvar dvs. 

samhället och den enskilde individen har båda ett ansvar för orsak och lösning till 

ungdomsbrottsligheten. Men då Miljöpartiet i större utsträckning belyser samhällets ansvar 

skiljer de sig inte avsevärt från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, de betonar alla tre 

samhällets ansvar gällande orsak och lösning till ungdomsbrottsligheten. Inom högerblocket 

är det en större variation men samtliga partier betonar både individens och samhällets ansvar 

gällande ungdomsbrottsligheten. Det som skiljer sig åt är åt vilket håll de drar. Inget av 

partierna kan helt placeras in i en av boxarna utan på ett eller annat sätt betonar de både 

individen och samhället men i olika utsträckning. Exempelvis är Kristdemokraterna och 

Centerpartiet betydligt närmare varandra angående synen på individen och familjen, dock 

betonar Centerpartiet samhällets ansvar en aning mer än vad Kristdemokraterna gör men 

likheterna mellan de två partierna är ändå nämnvärt stora. Det samma gäller Moderaternas 

och Folkpartiets syn på orsak och lösning till ungdomsbrottslighet. De betonar båda vikten av 

ett delat ansvar på individen och på samhället. Det som skiljer dem åt är att Moderaterna 

betonar individen lite mer än Folkpartiet när det handlar om orsakerna till varför ungdomar 

begår brott. Vidare lägger Folkpartiet lite mer fokus på samhällets roll gällande lösningar till 

ungdomsbrottsligheten. Men i stort är de två mycket lika. Vidare innebär det att de fyra 

borgerliga partierna är mycket lika varandra när det gäller var de huvudsakligen placeras men 

det är deras mindre betoningar gällande orsak och lösning på ungdomsbrottsligheten som 

skiljer dem åt.  
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Den tydligaste skillnaden man kan se mellan blocken är att vänsterblocket i mycket större 

utsträckning fokuserar på samhällets ansvar gentemot den enskilde individen medan 

högerblocket i stor utsträckning är tudelade men med mycket fokus på framför allt individens 

ansvar. Alla partier från högerblocket för en diskussion angående den enskilde individens 

ansvar gällande orsaker och lösningar till brott medan vänsterblocket lägger fokus på vad 

samhället har bidragit med som påverkat individen att begå brottsliga handlingar. Samtidigt 

fokuserar de även på samhällets ansvar gällande förebyggandet av ungdomsbrottsligheten.  

Sverigedemokraterna skiljer sig i hög grad från vänsterblocket i synen på ungdomsbrottslighet 

då de inte på samma nivå som vänsterblocket betonar samhällets ansvar. Istället finns relativt 

stora likheter mellan Sverigedemokraterna och högerblocket då även Sverigedemokraterna i 

stor utsträckning fokuserar på individens ansvar gällande orsak och lösning till 

ungdomsbrottsligheten.  

För att förtydliga har studiens resultat sammanställts i en överskådlig modell: 

Tabell 11 Sammanställning av studiens resultat 

Perspektiv Orsak Lösning 

Samhällsorienterade VP, S, MP c, fp, VP, S, MP 

Samhälls- och 

individorienterade 

FP, M SD, FP, kd, M 

Individorienterade SD,C, KD, m  Sd, C, kd 

 

Utifrån resultaten från frågeställning ett och två kan frågeställning tre besvaras:  

Kan man utifrån de två ovanstående frågeställningarna se att partierna är 

avideologiserade?  

Utifrån resultatet som framkommit från frågeställning ett och två uppfattas resultatet på 

frågeställning 3 tämligen komplicerat. Det går inte att dra någon koppling mellan partiernas 

syn på ungdomsbrottslighet till att de är avideologiserade. Det finns fortfarande en stor 

variation mellan partiernas ideologiska ställning. Det som går att konstatera efter denna studie 

är att det idag finns en blockpolitik i Sverige. Precis som tidigare forskare misstänkt att 

partierna inom blocken i betydligt mindre utsträckning är heterogena. Detta syns tydligast 

inom vänsterblocket där det endast var ett parti, Miljöpartiet, som genom sin syn på orsaker 

till att ungdomar begår brott visade en mycket liten tendens till att dra sig åt det 

individorienterade perspektivet med deras fokus på ungdomens familjeförhållanden under 
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uppväxten. Trots att det även inom högerblocket finns mer likheter partierna emellan så 

uppfattas de inte i samma utsträckning vara heterogena. Men klart är i alla fall att skillnaderna 

mellan partierna inom högerblocket är minimala. Samtliga partier lägger mycket stort fokus 

på den enskilde individen och familjen. Utöver det är de mycket lika varandra i det 

hänseendet att de betonar ett delat ansvar på den enskilde individen och samhället.  

Utifrån detta dras slutsatsen att de politiska partierna i Halmstad inte är avideologiserade 

utifrån deras politik om ungdomsbrottslighet.   
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6. Avslutning 
I detta avslutande kapitel följer en diskussion kring slutsatser återkopplade till resten av 

studiens kapitel. Sedan presenteras förslag till vidare forskning.  

6.1 Slutsatser 
Innan följande avsnitt påbörjas är det av stor vikt att poängtera att kommande diskussion 

grundar sig i mina egna åsikter och reflektioner kring studien och grundar sig inte i studiens 

struktur.  

Först och främst vill jag belysa hur valet av metod har påverkat min studie samt dess resultat 

och hur det har varit att arbeta utifrån en idéanalys. Det har varit intressant och givande att 

studera politiska partier med anknytning till de tre stora ideologierna. Jag tror att val av annan 

metod hade genererat andra varianter av idealtyper och som i sin tur hade lett till ett annat 

resultat än vad jag har kommit fram till. Vidare tror jag att val av material har påverkat 

studiens resultat i viss utsträckning. Då jag ämnat studera partiernas åsikter och ståndpunkt 

och gjort intervjupersonerna medvetna om detta bör det inte ha påverkat mitt resultat men då 

man inte kan bortse från att vissa av svaren grundar sig i respondentens egna åsikter är det 

troligt att samma studie baserat på partiprogram hade gett ett annat resultat. Att arbeta utifrån 

en idéanalys som är idé- och aktörsinriktad är mycket intressant för det uppfattas ge ett brett 

perspektiv som har varit önskvärt och givande. Med bakgrund mot den metod som legat till 

grund för min studie har även analysverktyget och det teoretiska ramverket påverkats. Att 

arbeta med den analysteknik och det poängsystem som gjorts i studien har varit svårt och i 

vissa fall komplicerat då det är svårt att sammanfatta och kategorisera partier utifrån redan 

angivna indikatorer. Dock har det inneburit mycket bearbetning av intervjuer och material 

som jag tror i slutänden påverkade mitt resultat till det bättre då det är mycket noggrant tolkat 

och analyserat. Det har gett mig som författare ett större utrymme för tolkning och reflektion 

kring mitt material.   

Det huvudsakliga syftet i denna studie har varit att studera om de politiska partierna i 

Halmstad kommun är avideologiserade inom politikområdet ungdomsbrottslighet. Resultatet 

visade att partierna inte är avideologiserade men att det finns en tydlig blockpolitik utifrån det 

valda ämnesområdet vilket inte var det resultat som jag väntat mig när jag påbörjade denna 

studie. Det fanns en bild av att partierna skulle vara avideologiserade inom detta 

politikområde. Med hänsyn bilden jag hade innan denna studie uppfattas resultatet tämligen 

intressant. Den tydliga blockpolitik som man kan se efter detta bekräftar den tidigare 
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forskningen som presenterades tidigare i studien. Intressant är hur de politiska partierna 

kommer fortsätta att förändras i framtiden. Utifrån denna studie kan vi som sagt se att 

partierna inom blocken är avsevärt homogena. Frågan man kan ställa sig är om denna 

förändring kan leda till att de sju politiska partierna kommer utvecklas till två stora partier 

istället för de två blocken som vi ser idag.  

Slutsatserna i denna studie är att partierna i Halmstads kommun utifrån politikområdet 

ungdomsbrottslighet inte är avideologiserade i den mån att alla partier tycker lika. Däremot är 

skillnaderna nämnvärt små inom blocken och avsevärt stora mellan blocken. Vidare kan 

konstateras att Sverigedemokraterna, inom detta politikområde, bortsett från deras syn på 

invandringpolitiken, är relativt lika högerblocket angående vart man lägger ansvaret gällande 

orsak och lösning till ungdomsbrottslighet.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Genom denna studie har det väckts ett intresse för hur man skulle kunna se på 

avideologisering av politiska partier i ett större perspektiv. Intressant forskning kring ämnet 

skulle kunna vara att genomföra en liknande studie på ett annat politikområde alternativt i en 

annan kommun eller på riksnivå. Utöver det hade det varit intressant att i en och samma studie 

undersöka flera olika politikområden för att kunna sammanställa ett bredare resultat som är 

mer representativt.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

1. Vad är din roll inom partiet? 

2. Vad har du för uppdrag inom ditt parti och vad är dina uppgifter? 

3. Hur länge har du varit politiskt aktiv inom ditt parti? 

 

4. Hur kan man ur ett politiskt perspektiv se motiv till att ungdomar begår brott? 

5. Vilket ansvar uppfattar du att samhället har gentemot den enskilde individens 

handlingar? 

6. Vilket ansvar uppfattar du att den enskilde individen har för sina egna handlingar? 

7. Hur ställer sig ditt parti till ansvarsutkrävandet i situationer där ungdomar är 

inblandade när ett brott har begåtts?  

 

8. Hur uppfattar du att politiska beslut påverkar ungdomsbrottsligheten? 

9. Vilket/Vilka är de viktigaste politikområdena som ert parti fokuserar på i arbetet för 

att påverka ungdomsbrottsligheten i Halmstad?  

10. Hur arbetar ditt parti lokalt för att göra Halmstad till en tryggare kommun för 

invånaren? 

11. Samarbetar ditt parti med någon ideell organisation i Halmstad?  

12. Hur arbetar ditt parti med politiska frågor som berör ungdomar som har begått en 

kriminell handling eller som befinner sig i riskzon för att begå ett brott? 

13. Hur uppfattar du att ditt parti har bidragit till att påverka ungdomsbrottsligheten i 

Halmstad?  

 


