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Abstract 
 
Sedan början på 80-talet går det att konstatera en tydlig förändring i den svenska kriminalpolitiken som kännetecknas 
av mer strafftänkande och mindre fokus på behandling och återanpassning av kriminella. Denna förändrade 
kriminalpolitik kännetecknas bl.a. av höjda straffskalor, allt fler utdömda livstidsdomar och en ökande 
fängelsebeläggning. Men det blir också allt mer tydligt i den politiska retoriken att kriminalpolitiken har förändrats; 
det talas allt mer om säkerhet, kontroll och att använda hårdare tag mot brottslingarna. I uppsatsen studeras, med 
diskursanalys som metod, denna förändrade kriminalpolitik utifrån retoriken i den politiska debatten. Det material 
som studeras är fyra debattartiklar som publicerades på Dagens Nyheters debattsida i samband med flera i media 
uppmärksammade rymningar från kriminalvården 2004. 
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1. Inledning 
Den här uppsatsen handlar delvis om fyra i media mycket uppmärksammade rymningar från 
svenska fängelser som ägde rum under 2004. Men den handlar först och främst om en tendens 
inom svenskt rättsväsende som jag vill belysa; en tendens till hårdare tag inom kriminalpolitiken. 
En förskjutning av ett rättsväsende med ambitionen att vårda och återanpassa till att mer handla 
om samhällsskydd och att straffa. 

Svenskt rättsväsende har under tidigare decennier haft en stark humanistisk prägel, med 
individualprevention som en viktig princip för utdömande av straff och nedkriminaliseringar 
inom många områden av brottsbalken. Kriminalvården var relativt öppen och hade tydliga 
behandlingsinslag och fängelsepopulationen befann sig på en låg nivå.1 Sverige var ett land som 
uppmärksammades internationellt som ett föredöme och folk reste hit för att studera systemet. 
Kriminalpolitiken hade som tydligt mål att minska kriminaliteten och att återanpassa kriminella 
till samhället. Det fanns en tendens till att betrakta problematiken ur ett socialpolitiskt 
perspektiv.2 

Sedan dess har mycket förändrats. Sedan 80-talet går det att spåra en förändring mot en 
politisering av rättsväsendet. Från att tidigare ha varit en fråga främst för sakkunniga har 
rättsväsendet politiserats och blivit till en het fråga i valrörelserna.3 Straffrättssystemet har 
förändrats från att ha haft en social dimension med rehabilitering som mål till att mestadels 
handla om att straffa den kriminelle. Straffrätten har utvidgats till att röra nya områden och 
straffskalorna har skärpts för många brottsrubriceringar.4 Intagna avtjänar nu därför mycket 
längre tid i fängelse och denna tid har ökats på ytterligare av att halvtidsfrigivningen har 
avskaffats. Livstidsstraff döms idag ut allt oftare, antalet livstidsdömda i fängelserna ökar och 
antalet som benådas blir allt färre.5 Fram till år 1985 var den strafftid man som livstidsdömd i 
praktiken avtjänade omkring 10 år, idag handlar det snarare om uppemot 20 år.6 Fokus inom 
kriminalvården idag handlar inte längre så mycket om vård och återanpassning utan om säkerhet, 
samhällsskydd och att förhindra rymningar.  

Kriminalpolitiken har på senare år förändrats såväl i praktik som i retorik. Den politiska 
debatten handlar idag i större grad om att sätta hårt mot brottsligheten; man talar mycket om 
ordning och kontroll. Istället för att se till de sociala problemen bakom kriminaliteten fokuserar 
man på den enskilde kriminelles individuella ansvar. Det är en traditionellt borgerlig retorik som 
idag är vägledande inom kriminalpolitiken. Trots detta är det under den perioden då 
kriminalpolitiken har förändrats först och främst Socialdemokraterna som har varit i innehav av 
regeringsmakten. Göran Persson uttryckte i regeringsdeklarationen 1998 att ”alla brott ska med 
                                                 
1 Dag Victor. (1995). Varning för straff. Om vådan av den nytta straffrätten.  Stockholm: Fritzes Varns. s. 78 
2 Tham. (1999). Lag & ordning som vänsterprojekt./8 reflektioner om kriminalpolitik. Kristianstads boktryckeri AB, s. 97 
3 Victor. (1995). s. 60 
4 Ibid, s. 84 
5 Tham. (1999).s. 100 
6 Mattias Hagberg. (2006). Släpp fångarna loss. Ett reportage om brott, straff och trygghet. Stockholm: Bokförlaget Atlas. s. 37 
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kraft bekämpas” och några år tidigare kom Tony Blair med den brittiska socialdemokratins nya 
paroll: ”Tough on crime and tough on the causes of crime”.7 Det förefaller som att 
Socialdemokratin har lagt sig till med en typisk borgerlig retorik om lag och ordning. 

Media har också en viktig roll i denna utveckling. Man kan se att stora uppmärksammade 
brottsmål i media har bidragit till att driva på utvecklingen mot att sätta hårdare tag mot 
brottsligheten. Ett exempel på det är polismorden i Malexander, då det uppdagades att 
gärningsmännen hade utfört en stor mängd rån under permission från anstalt. Under de två 
följande åren efter polismorden kan man se i statistiken att det har skett en radikal minskning av 
beviljade permissioner för intagna i anstalt. Från år 1999 till år 2001 minskade permissionerna 
från 53 391 till 29 138. Det innebär en minskning med 24 253 permissioner; d.v.s. nästan en 
halvering.8 Det blir då ganska tydligt att den oro och den debatt som media skapar driver på 
politikerna att handla. 

Jag kommer i den här uppsatsen att utgå från den politiska debatten i media under en 
annan mycket uppmärksammad serie händelser under 2004 som har fått stor betydelse för den 
kriminalpolitiska utvecklingen. 

1.1 Bakgrund 
Söndagen den 18 januari 2004 fritogs några av Sveriges mest välbevakade intagna från 
säkerhetsavdelningen på Kumlaanstalten. Flera personer klippte sig genom stängslet till anstalten, 
reste en stege mot muren, klättrade upp och hotade personalen som befann sig innanför på 
promenadgården med automatvapen. På så vis kunde de intagna som befann sig där ostört klättra 
ut och åka därifrån.9 Fritagningen ansågs som väldigt kontroversiell; det var första gången som 
någon hade lyckats rymma från en sluten anstalt med förhöjd säkerhet på över tio år.10 Media 
skrev en del om det inträffade och på debattsidorna krävde de politiska motståndarna att 
justitieminister Bodström skulle förklara vad som gått fel.11 En utredning inleddes, rymmarna 
greps till slut av polisen tillsammans med dem som genomförde fritagningen och händelsen 
tappade uppmärksamhet i media.  

Ungefär ett halvår senare, närmare bestämt den 27 juli, sker ytterligare en rymning. 
Då lyckas tre intagna, däribland Tony Olsson, rymma från säkerhetsavdelningen på Hallanstalten. 
Händelsen åtföljs av en intensiv uppvaktning från media och tidningarna är fyllda av 
spekulationer om hur rymningen kunde genomföras. Upprörda röster hörs om det faktum att 
polismördaren Tony Olsson är på fri fot och vi får dag för dag följa polisens eftersökningar av de 
förrymda fångarna.12 Borgerliga politiker kräver omedelbart vid kännedom om rymningen att 
justitieministern ska ta sitt ansvar och avgå. Röster höjs också om att det ska byggas en 
                                                 
7 Tham. (1999). s. 99 
8 Brottsförebyggande rådet. (2005). Kriminalstatistik 2005. Stockholm: (BRÅ). s. 226 
9 Svenska dagbladet. (2004-01-19). Tre män fritogs från Kumla – Gärningsmännen höll personalen i schack med vapen. 
10 Aftonbladet. (2004-01-19). Fritagningen från Kumla är unik. 
11 Aftonbladet. (2004-01-20). Pehrson: Bodström måste förklara vad som gått fel. 
12 Expressen. (2004-07-28). Tony Olsson rymde i natt. Fyra beväpnade fångar sköt vilt - försvann i väntande bil. 
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”superbunker” för att kunna garantera att de intagna, som anses vara en särskilt stor säkerhetsrisk 
och svåra att återanpassa, hålls bakom lås och bom.13 Justitieministern väljer att tillsätta före detta 
rikskriminalchefen Björn Eriksson som oberoende utredare av händelsen.14 

Bara drygt en vecka senare sker ytterligare en rymning; denna gång från 
Norrtäljeanstalten. En personbil kör rakt genom anstaltens grindar och fritar tre intagna under 
den tid då de intagna handlar i kiosken.15 Detta ger ytterligare näring åt debatten som fortfarande 
pågår i media och den blossar återigen upp med full styrka. Överallt i media talas det om en 
kriminalvård, och till och med ett rättssystem, i kris. Debatten kännetecknas av att politiker och 
debattörer skriker efter hårdare tag och mer säkerhet. Politiker från olika läger tar tillfället i akt att 
vinna enkla politiska poänger och en enad borgerlighet kräver nu Bodströms avgång.16 

Efter denna händelse går justitieministern tillsammans med kriminalvården ut med 
en rad olika åtgärder för att garantera säkerheten på anstalterna och för att komma till bukt med 
rymningarna. Bland åtgärderna återfinns tanken om att bygga ett nytt säkerhetsfängelse; en idé 
mycket lik den som tidigare har förts fram av borgerliga politiker. Störningssändare för 
mobiltelefoner ska installeras på slutna anstalter, personalen ska visiteras genom särskilda 
inpasseringskontroller.17 Kriminalvården har fortsatt stor uppmärksamhet i media. Den senaste 
rymningen uppmärksammas, jakten på rymmarna, samt det faktum att det framkommit att 
rymningen från Hall skedde med assistans av personal från anstalten.18 

Den 23 september samma år sker ytterligare en rymning, kanske den mest 
dramatiska av dem. Två intagna lyckas rymma från Mariefredsanstalten genom att ta personal 
som gisslan. De ger sig av från anstalten i en bil som befann sig på området. Med sig i bilen har 
de en av vårdarna som de tagit som gisslan. Ett stort spaningspådrag inleds och även denna 
rymning får stort utrymme i media.19 Krav om Bodströms avgång hörs igen omedelbart från 
borgerligt håll. Bodström själv uppgavs sitta i krismöte i avvaktan på att kommentera den senaste 
rymningen för media. När han väl framträder för media så meddelar han att generaldirektör Lena 
Häll Eriksson har valt att avgå, även om media hävdar att hon fått sparken. Bodström medger 
även att kriminalvården befinner sig i en djup kris; nya platser skall byggas och en utredning skall 
inledas för att förbereda inför byggandet av en ny säkerhetsanstalt.20 Några dagar senare tillsätts 
rikskriminalpolisens chef, Lars Nylén, som ny generaldirektör för Kriminalvårdsverket. Samma 
Lars Nylén som tidigare har lett jakten på de förrymda intagna från rymningarna under 

                                                 
13 Aftonbladet. (2004-07-29). Rymningen tyder på stora systemfel 
14 Expressen. (2004-08-03). Björnen sover. 
15 Aftonbladet. (2004-08-05). De flydde på 30 sek – Fångarna stod beredda när dörren kördes sönder. 
16 Aftonbladet. (2004-08-05). Inte igen, säkerhet och mänsklighet hör ihop. 
17 Aftonbladet. (2004-08-06). Säkra fängelser kräver resurser. 
18 Svenska dagbladet. (2004-08-12). Vårdare anhållen för hjälp vid rymning. 
19 Svenska dagbladet. (2004-09-24). En gisslan när fångar flydde, Fångar flydde – tog en gisslan. 
20 Aftonbladet. (2004-09-25). Fångvaktarna får inga vapen – Thomas Bodström: Det leder bara till att fler människor dör. 
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sommaren. Media skriver att en ”tuffing tar över kriminalvården”.21 I detta medieklimat handlar 
allt om säkerhet, allt ska lösas med säkerhet. 

1.2 Uppsatsidén 
Mitt intresse för att studera detta ämne kom till då jag som anställd i kriminalvården upplevde 
institutionen från insidan samtidigt som debatten pågick i media. Detta ledde förstås till att man 
reflekterade en del kring debatten och mediebilden av kriminalvården. Kriminalvården var 
verkligen i blåsvädret i media under denna period. Jag hade kollegor som kände ett obehag att 
visa sig utanför arbetsplatsen iförda tjänstedräkt på grund av den bilden som gavs av yrkeskåren i 
media. Man upplevde det som att media uttryckte att all personal inom kriminalvården var 
korrumperad och att allmänheten trodde på det. Men den som det verkade blåsa om mest, 
förefall för mig vara Thomas Bodström, vars avgång, först och främst de borgerliga politikerna 
men även ledarskribenter, krävde gång på gång. För mig som följde händelseförloppet i media 
och satte det i samband med stämningen i kriminalvården och vad som skedde där blev det 
tydligt vilken kraft media har att påverka såväl den allmänna opinionen som den politiska 
debatten och därmed det politiska beslutsfattandet. I mina ögon föreföll det som att den intensiva 
mediabevakningen fick stor påverkan på många av de beslut som fattades omkring 
kriminalvården. Samtidigt underströk de politiska utvecklingstendenserna en alla redan pågående 
trend inom kriminalvården, och i det övriga rättsväsendet, med hårdare tag och mer fokus på 
säkerhet. En trend som flera forskare inom det kriminologiska ämnesområdet styrker. Min första 
idé var att studera medias påverkan på politiken genom nyhetsrapporteringen under denna period 
men jag lade till slut ner den idén av två skäl. Dels var det mängden material som medias 
bevakning innefattade av så pass stor mängd att jag upplevde det som ett för stort projekt inom 
ramen för denna uppsats. Dessutom så var den ideologiska signifikansen mindre utpräglad i de 
vanliga nyhetsartiklarna än jag hade hoppats på vilket gjorde det svårt att göra en analys av 
relevans ur ett så pass omfattande material. Jag valde därför istället att använda mig av fyra 
debattartiklar med ett mer tydligt politiskt innehåll, som underlag för analysen. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Mitt intresse för detta ämne ligger i att studera medias förmåga att påverka en social institution, 
såsom kriminalvården, detta först och främst genom den politiska debatten i media. Min avsikt är 
att studera den politiska debatten, i samband med rymningarna, för att däri kunna skönja tecken 
på den förändring av inriktning av kriminalpolitiken som har skett. Vid denna mycket 
uppmärksammade händelse, som rymningarna innebar, var debatten intensiv och det blev i högre 
grad tydligt hur motsättningarna såg ut mellan de olika politiska lägren. Jag tror därför att det är 
ett bra tillfälle att studera den inriktning kriminalpolitiken har tagit. Jag kommer att försöka 
koppla analysen av debattartiklarna och den förändrade inriktningen till eventuella förändringar 
och tendenser inom kriminalvården och rättsväsendet idag.  
                                                 
21 Aftonbladet. (2004-09-27). Tuffing tar över kriminalvården. 
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Mitt syfte med denna uppsats är att genom kritisk diskursanalys studera en förändrad svensk 
kriminalpolitisk inriktning i den politiska debatten i samband med dessa rymningar. Slutligen 
tänker jag försöka förklara detta utifrån tillgänglig forskning inom området kriminologi och 
medievetenskap. 

Frågeställningar 

Vilka tecken finns det på en förändrad kriminalpolitisk inriktning i debattartiklarna? 
Vilka utgångspunkter tar de olika aktörerna i debatten? 
Vilka värden ger dessa uttryck för? 
Var finns motsättningarna mellan de olika politiska lägren? 
Hur förhåller sig de olika aktörerna till frågan om ansvar i debatten? 

1.4 Avgränsningar 
Norman Faircloughs krititiska diskursanalys som jag använder som metod är en vidareutveckling 
av lingvistiken och bygger därför till stor del på lingvistiska studier av texter. Med diskursanalys 
som metod är det därför nödvändigt att rikta in sig på ett mindre textmaterial för att kunna göra 
en noggrann analys av texten. Man är därför tvungen att avgränsa sig avsevärt och är därför 
hänvisad till ett mindre urval av det område man har för avsikt att studera.22  

Jag har valt ut fyra debattartiklar från Dagens Nyheter som jag uppfattar som 
representativa för debatten och som alla har gemensamt att de är relaterade till Thomas 
Bodström. De är dessutom samtliga publicerade under en relativt kort tidsperiod, närmare 
bestämt inom två veckors tid. Valet av Dagens Nyheters debattsida beror delvis på att den är ett 
av de största debattforumen i Sverige och att det var där som de mest relevanta debattartiklarna, 
med koppling till justitieministern fanns. Debattartiklarna som jag använder är antingen skrivna 
som en kritik adresserad mot honom eller skrivna som ett svar från honom. Artiklarna har jag 
hämtat från databaserna Presstext och Mediearkivet som är tillgängliga via universitetsbibliotekets 
hemsida.  

De debattartiklar det handlar om är till att börja med en debattartikel från Johan Pehrson, 
ordförande i justitieutskottet där han går till angrepp mot Bodström och kritiserar honom och 
den förda politiken inom rättsväsendet. Den andra debattartikeln jag använder mig av är en där 
Bodström, redan nästa dag, ger Pehrson svar på tal. Dessa båda debattartiklar publicerades några 
dagar efter rymningen från Norrtälje; den tredje i ordningen. 

Ett annat par debattartiklar som jag använder mig av i uppsatsarbetet är först en där 
jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström m.fl. går till angrepp mot Bodström men utifrån 
ett helt annat perspektiv än Pehrson. Bodström svarar även på detta inlägg, efter nästan en vecka.  
 
Debattartiklarna återfinns som bilagor i slutet av uppsatsen. 

                                                 
22 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. (2000). Diskursanalys, som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. s. 28 
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2. Metod 

2.1 Begreppet diskurs 
Begreppet diskurs är inte helt okomplicerat att definiera. En enkel men långt ifrån fullständigt 
klargörande definition skulle kunna vara ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”23. Den 
ursprungliga betydelsen av ordet diskurs är ordet samtal men för min del tycker jag att ordet utsaga 
är ett lämpligare ord för att känneteckna innebörden av ordet diskurs. I avsikt att förstå och sätta 
etiketter på vår omvärld förvärvar vi och skapar olika utsagor, eller diskurser. I en mångfald av 
olika diskurser konkurrerar dessa definitioner av verkligheten om att utgöra den ledande och 
allmänna synsättet att se på världen. En diskurs består av en stor mängd begrepp vars betydelse 
tillfälligt har stabiliserats i en viss kunskapsposition.24 Men begreppen är inte för evigt fixerade i 
den positionen utan kan destabiliseras och få en ny betydelse genom exempelvis en politisk 
debatt eller samhällsförändringar som påverkar vår syn på dem. Därför har olika företeelser 
gestaltat sig väldigt olika genom historien. Ett exempel, som är ett centralt begrepp för den här 
uppsatsen, skulle kunna vara begreppet trygghet som förmodligen har förändrats mycket, bara 
under 1900-talet. Ett antagande skulle kunna vara att människor idag associerar ordet trygghet 
mer i sammanhanget, trygghet från att bli utsatt för brott, än man gjorde i början av 1900-talet. 
Då handlade det kanske i högre grad om att ha pengar till mat och kläder. 

Tanken med diskursteorin är att erbjuda ett redskap, ett system för att strukturera upp 
förståelsen av världen inom olika områden och utifrån olika perspektiv, för att kunna analysera 
dem. Den är därför bara en teoretisk konstruktion för att kunna strukturera upp alla de sätt på 
vilka man kan tala om verkligheten. Rent teoretiskt skulle man kunna dela in världen i ett oändligt 
antal diskurser, beroende på perspektiv, abstraktionsgrad och studieobjekt.25 
 Det finns dock ett flertal olika teorier och metoder för diskursanalys som har olika 
utgångspunkter och vars syn på diskursområdet varierar avsevärt. En punkt som olika 
diskursteorier skiljer sig på är huruvida man ser diskurserna som konstituerande eller 
konstituerade; i vilken grad man anser att det är vår föreställning om hur världen är beskaffad 
som påverkar världen eller om det tvärtom är den materiella världen som påverkar vår 
föreställning om den. Jag kommer i denna uppsats att först och främst använda mig av Norman 
Faircloughs kritiska diskursanalys. 

2.2 Faircloughs kritiska diskursanalys 
I Faircloughs kritiska diskursanalys ligger fokus på språkanvändning som social praktik. Enligt 
honom själv är hans syn på diskurs förmodligen smalare än i de flesta andra 

                                                 
23 Winther Jørgensen, Phillips. (2000). s. 7 
24 Ibid. s. 33 
25 Ibid. s. 137 
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samhällsvetenskaper.26 Metoden är ett försök att kombinera den lingvistiska traditionen med 
textanalys med sociologi på mikro- och makronivå. För att komma fram till en rättvisande 
diskursanalys menar Fairclough att det inte räcker med textanalysen utan man måste tillföra 
ytterligare litteratur på det samhällsvetenskapliga området, som sociologi.27 Detta med anledning 
av att diskurs delvis konstitueras av den sociala strukturen, som klass, sociala relationer, 
utbildning och lagar, vilka i sig bara delvis är diskursiva. På samma vis kan diskurs förändra den 
sociala strukturen.  

Fairclough menar att det råder ett dialektiskt förhållande mellan diskurs och social 
struktur, därför är det viktigt att inte överdriva någondera i analysen.28 Ett exempel hur diskurs 
både kan vara konstituerad och konstituerande är hur föreställningen om föräldraskap både 
skapas utifrån de rådande diskurserna om föräldraskap men naturligtvis även utifrån den reella 
sociala praktiken där föräldraskap i högsta grad är en nödvändighet för att föra människosläktet 
vidare.  

the discursive constitution of society does not emanate from a free play of ideas in people’s 
heads but from a social practice which is firmly rooted in and oriented to real, material social 
structures.29 

Olika sociala praktiker är i olika hög grad diskursivt konstituerade. Det är relativt enkelt att se att 
kunskapen om börsmarknaden eller hur man skapar en såpopera för TV i högre grad är 
diskursivt konstituerad än kunskapen om hur man bygger en bro eller en tvättmaskin. 

I syfte att skapa ett verktyg i den diskursanalytiska metoden presenterar Fairclough 
en tredimensionell ram för hur diskursanalysen kan gå till. Han menar att alla kommunikativa 
händelser kan analyseras på tre nivåer. 

- Text som diskurs. Textens formella karaktär, såsom grammatik, uppbyggnad och vokabulär 
studeras i syfte att se hur den kan ge upphov till diskurser. Fairclough menar att man bl.a. 
ska se på textens transitivitet, det vill säga hur händelser sammanbinds med subjekt eller 
objekt, och modalitet, i vilken utsträckning talaren står bakom utsagorna i texten som 
subjekt eller uttrycker dem som ren fakta.30    

- Diskursiv praktik. Här studerar man de produktions- och konsumtionsmönster vari texten 
har uppkommit. Den diskursiva praktiken är själva förbindelsen mellan språkbruk och 
social praktik; den praktik i vilken våra uttalanden får en mening i en social kontext. En 
viktig del av den diskursiva praktiken handlar om att studera om en diskurs bygger på 
tidigare diskurser eller texter, så kallad intertextualitet. Fairclough skiljer på vanlig 
intertextualitet och manifest intertextualitet; den senare är manifest i den bemärkelsen att 
den direkt hänvisar till en tidigare text. På den här nivån av diskursanalysen studerar man 

                                                 
26 Norman Fairclough. (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity press. s. 63 
27 Winther Jørgensen, Phillips. (2000). s. 75 
28 Fairclough. (1992). s. 64 
29 Ibid s. 66 
30 Ibid s. 76 
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även textens interdiskursivitet, d.v.s. i vilken utsträckning utgör en del av och 
sammansmälter med andra diskurser.  

- Diskurs som social praktik. På denna nivå studerar man textens koppling till det bredare 
sociala sammanhang där den hör hemma. Målet här är att se huruvida den diskursiva 
praktiken reproducerar eller omstrukturerar den existerande diskursordningen och vilka 
konsekvenser det får för den bredare sociala praktiken.  

-  

31 
 

Som forskare med kritisk diskursanalys som metod analyserar man texter i syfte att minska 
ambivalensen i dess tolkningsmöjligheter. Vilken tolkning man kommer fram till beror på vilken 
kontext man väljer att betrakta texten utifrån. Fairclough menar att analysen av en text syftar till 
att avslöja dess kraft (force), vilken funktion den fyller och vad den gör socialt.32 

Den kritiska diskursanalysens skiljer sig från liknande discipliner då dess syfte inte enbart 
är att studera olika diskurser utan att istället avslöja de maktrelationer som döljer sig bakom dem. 
Fairclough har, i likhet med Foucault en produktiv syn på makt. Den fyller en funktion genom att 
göra samhället begripligt, genom att ge företeelser en entydig innebörd. Eftersom samhället 
består av olika maktrelationer som klass eller kön uppkommer olika ideologier vars syfte är att 
vinna tolkningsföreträde för egen vinnings skull i avsikt att få ett område att definieras utifrån 
deras ideologi. Olika begrepp är i olika hög grad ideologiskt investerade beroende på sitt 
förhållande till maktrelationerna; brott och straff i högre grad än trädgårdsskötsel. När en 
betydelse uppfattas som naturlig har den fått en hegemonisk karaktär. Inom politiken pågår 
ständigt en hegemonisk kamp om tolkningsföreträde i olika ämnen.33 I den kritiska 
diskursanalysen handlar det om att koppla samman olika diskurser, våra föreställningar om hur vi 
ser på samhället med deras sociala praktiker. Detta görs i syfte att åskådliggöra de bakomliggande 
maktstrukturerna, för att en social förändring ska kunna bli möjlig.34  

                                                 
31 Fairclough. (1992) s. 97 
32 Ibid. s. 81 
33 Ibid. s. 86 ff 
34 Winther Jørgensen, Phillips. (2000). s. 69 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Socialkonstruktionism 
Mitt perspektiv på kunskap och vetenskap i uppsatsen utgår från ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv. Det innebär att man aldrig kan ta kunskap för given. All kunskap är socialt 
producerad, vilket innebär att den måste betraktas utifrån den historiska och sociokulturella 
kontext som den är en del av. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv går det aldrig att 
komma fram till riktigt säker kunskap om omvärlden eftersom all kunskap produceras genom en 
social interaktion människor emellan.35 Ingen kunskap går att ta ur sitt sammanhang eftersom den 
produceras av människor som är en del av det samhälle de lever i. Därmed blir också kunskapen 
en begränsning för våra handlingar i samhället. På så vis är all kunskap subjektiv då den kommer 
till i ett samspel mellan våra mänskliga sinnen.36 Därför handlar forskning i ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv alltid om att tolka. Vi kan aldrig vara säkra på att hitta den 
absoluta sanningen om någonting, det är heller inte intressant utifrån detta perspektiv. Målet 
handlar snarare om att hitta en så bra tolkning och förståelse av ett visst fenomen inom ett visst 
perspektiv.37 Sen är det förstås så att olika fenomen i olika grad är öppna för tolkningar av vårt 
mänskliga sinne. Av den anledningen är det mer fruktsamt att studera samhälleliga fenomen 
utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv än rent tekniska som inte i samma utsträckning är 
öppna för olika sociala tolkningar. På samma vis menar en diskursteoretiker att ämnet politik är 
mer diskursivt konstituerat än hur man bygger broar.38  

3.2 Medieteorier 
Så länge som man har forskat om media har forskningen till stor del handlat om medias makt 
över människor. När TV:n kom oroade man sig för att den skulle fördärva människor. Idag är det 
kanske Internet eller dataspelen som delvis har tagit över denna roll. Många olika teorier har 
handlat om medias makt att påverka människors åsikter och uppfattning om världen.39  

Malin Nilsson redogör i Medierna och demokratin för olika teoribildningar som behandlar 
medias möjligheter till makt över tanken. Tidigt på 70-talet lanserade medieforskarna McCombs 
och Shaw teorin om medias makt över dagordningen.40 Studier gjorde bl.a. under en 
presidentvalskampanj då man jämförde väljarnas syn på vilka frågor som var viktiga i valrörelsen 
med de frågorna som fördes upp i media. Det visade sig att media i hög grad har möjlighet att 
påverka vilka ämnen som anses viktiga att behandla men i lägre grad vilka åsikter man ska ha om 

                                                 
35 Vivien Burr. (2000). An introduction to social constructionism. London: Routledge. s. 3 
36 Ibid s. 4 
37 Ibid. s. 6 
38 Fairclough. (1992). s. 66 
39 Lars Nord, Jesper Strömbäck. (red.) (2004). Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur. s. 341 
40 Ibid. s. 349 
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dem. Även om flera andra studier har gjorts så har mycket kritik riktats mot teoribildningen för 
att man gör för grova generaliseringar och att man inte har några bestämda begreppsdefinitioner, 
på exempelvis vad som anses vara en fråga på dagordningen. Lars Nord menar i boken Spelet om 
opinionen att 

Mediernas makt över tanken kan diskuteras i det oändliga och förefaller empiriskt inte särskilt 
väl underbyggd, medan mediernas makt över medborgarnas politiska dagordning däremot är 
tämligen obestridd.41 

Nicklas Håkansson talar om ett ömsesidigt beroende då han behandlar relationen mellan media 
och politik. Media är beroende av politiken då den har ett högt nyhetsvärde och politikerna måste 
sätta sin tilltro till nyhetsmedia för att kunna få ut sitt budskap.42 Därför måste politikerna förlita 
sig helt på den oberoende pressen och det är inte alltid som den är välvillig att rapportera utifrån 
politikernas perspektiv. De alltmer oberoende medierna har inneburit att politikerna fått anpassa 
sig efter de regler som gäller inom medias rapportering. Man måste agera och uttrycka sig utifrån 
en medielogik för att få eller åtminstone ha större chans att få sin åsikt publicerad. Det kan handla 
om att politikerna måste arrangera utspel på ett visst sätt eller vid en viss tidpunkt för att få så 
mycket utrymme som möjligt i media.43 På detta vis kämpar politiker, media och medborgare om 
att vara med om att bestämma dagordningen för det offentliga samtalet.  

3.3 Moralpanik 
Begreppet moralpanik lanserades av Stanley Cohen 1972 i boken Folk devils & moral panics där han 
studerar subkulturerna ’mods’ och ’rockers’ och hur media och ryktesspridning förändrar 
samhällets attityder gentemot dessa grupper; hur de skapas socialt som problemgrupper.44 
Moralpanik är ett begrepp som innebär att det skapas en allmän oro i samband med ett 
samhällsproblem och en föreställd hotsituation. Det skapas en, i relation till företeelsens art, 
omotiverad oro för att någonting ska inträffa. Situationen får en status av att vara ett 
samhällsproblem av stora dimensioner vilket det inte alltid förtjänar.45  

Malin Åkerström beskriver i våldet, en moralisk panik? hur en situation av moralpanik 
omkring begreppet ’våldet’ har skapats i Sverige, i samband med mordet på Olof Palme. 
Människor blev då förskräckta över att något sådant kunde ske i ett land som Sverige som 
tidigare varit förskonat från politiska dåd. På många hålla, framförallt i media utrycktes det som 
att ’våldet’, som en bestämd samhällsföreteelse, hade kommit till Sverige.46 De följande åren 
ökade inslagen i media som handlade om våld, och det blev uppmärksammat som ett ökande 
samhällsproblem, trots att det inte fanns några vetenskapliga belägg för detta.  

                                                 
41 Lars Nord. (1997). Spelet om opinionen, Möten mellan makthavare, medier och medborgare. Lund: Studentlitteratur  s. 133 
42 Nord & Strömbäck. (2004). s. 201 
43 Ibid. s. 205 
44 Stanley Cohen. (1980). Folk devils & moral panics. The creation of the Mods and Rockers. Oxford: Basil s. 191 
45 Malin Åkerström. (red). (1991). Kriminalitet kultur kontroll. Stockholm: Carlssons bokförlag. s. 227 
46 Ibid. s. 226 
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Ordet panik kan ifrågasättas då det kan förefalla lite väl starkt i sammanhanget. Snarare 
handlar det om en upprördhet eller ett engagemang för ett äkta eller föreställt samhällsproblem 
som får oförtjänt stora proportioner. Malin Åkerström menar att begreppet först och främst 
påverkar folks uppfattning om andra människors attityder, känslor och reaktioner till en 
företeelse.47 Hon nämner alternativa benämningar som ’moraliska kampanjer’ och 
’indignationsvågor’ för att bättre visa på innebörden.48  

Ester Pollack fokuseras i Medier och brott på det snarlika begreppet mediepanik som hon 
definierar som en ”övergripande beteckning på alla de olika mediekonstruerade panik- och 
hotfenomen vi möter”.49 

3.4 Kriminologisk forskning 
Den teoretiska grunden i uppsatsen utgörs först och främst av kriminologisk forskning; först och 
främst om forskning kring kriminalpolitiken. Jag beskriver här bara kortfattat en del av den 
forskning som jag har använt mig av och presenterar sedan efter hand denna närmare då den 
aktualiseras i uppsatsen. 

Henrik Tham har studerat den kriminalpolitiska utvecklingen under många år. Han visar 
på en större förändring som har skett sedan början av 80-talet i det kriminalpolitiska klimatet och 
tillskriver detta framförallt det socialdemokratiska partiet, då det varit i regeringsställning under 
större delen av denna period. Tham presenterar ett antal olika teorier för att förklara 
socialdemokraternas vändning i kriminalpolitiken. 
 Jan Andersson har i en avhandling studerat fängelsets inkapaciteringsfunktion, d.v.s 
oskadliggörande, enligt amerikansk modell. Han säger att det har skett en förändring idag i 
inställningen till att använda inkapacitering i ett delvis brottsförebyggande syfte. I avhandlingen 
prövar Andersson en hypotetisk inkapaciteringseffekt på det svenska samhället.  

Dag Victor beskriver i en artikel hur det svenska rättsväsendet har politiserats allt mer. 
Från att först och främst ha varit ett föremål för experter och sakkunniga blir rättsväsendet under 
80-talet allt mer en politisk fråga. Han uppmärksammar också en tendens till alltmer 
symbollagstiftning från politikernas håll. Detta innebär lagstiftning vars främsta syfte är 
symboliskt; som inte är direkt skadligt mot någon annan människa men som man från maktens 
sida vill visa är mindre önskvärda handlingar i samhället. Som exempel på detta nämner han den 
utökade narkotikalagstiftningen, sexualrelaterad brottslighet, som innehav av barnpornografi och 
sexköp men även kriminaliseringen av att sprida musik och film över Internet. 
 Jag har även inspirerats mycket av den norske kriminologen Nils Christies litteratur om 
social kontroll, fängelseindustri och strävan efter det rena samhället. 

                                                 
47 Åkerström. (1991). s. 229 
48 Ibid. a. 242 
49 Ester Pollack. (2001). En studie i medier och brott. Stockholms univ: Inst. för journalistik, medier och komm. s. 319 
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4. En diskursanalys av fyra debattartiklar 
I bakgrunden av debatten utspelar sig de spektakulära händelserna inom kriminalvården. Men 
debatten var inte enbart inriktad på dessa utan handlar kanske mer om utvecklingen inom 
rättsväsendet i ett större perspektiv. För att förstå betydelsen av dessa fyra debattartiklar och den 
analysen jag gör av dem måste man känna till den kontext inom vilken händelserna utspelar sig, 
den kontext inom vilken jag har valt att analysera dem. Det är möjligt att man som läsare skulle 
kunna göra en helt annan tolkning av debattartiklarna utifrån andra preferenser men det här är 
den betydelse jag i uppsatsen har valt att tillskriva dem.  

Det genomgående temat i debattartiklarna handlar om vem som bär ansvaret för 
rymningarna och för situationen i rättsväsendet. Men kritiken kommer från två helt politiskt 
skilda håll vilket resulterar i att problemformuleringen ser ganska olika ut. Jag kommer att 
behandla debattartiklarna parvis utifrån Faircloughs tredimensionella ram. Något jag under 
arbetets gång märkt, och som även Fairclough påpekar, är att den textuella och diskursiva nivån 
av analysen är svåra att skilja åt. Därför har jag valt att behandla dem tillsammans i samma stycke.  
Jag kommer därefter att behandla nivån av diskursen som social praktik tematiskt i ett eget 
stycke. Här kommer jag att behandla de ideologiskt relevanta frågorna från debattartiklarna i sitt 
sociala sammanhang och koppla samman dem med forskning och teorier. 

4.1 Ett angrepp från höger 

4.1.1 Johan Pehrsons debattartikel50 
Den 6 augusti 2004, två dagar efter fritagningen från Norrtäljeanstalten publicerar Dagens 
Nyheter en debattartikel skriven av Johan Pehrson, ordförande i riksdagens justitieutskott tillika 
Folkpartist. Det genomgående temat för debattartikeln handlar om ansvar, men inte alls om 
ansvaret för de aktuella händelserna inom kriminalvården. Detta nämner han inte alls. Den 
handlar inte ens särskilt mycket om situationen inom kriminalvården utan Pehrson har valt att 
förflytta fokus till hela rättsväsendet. Men med tanke på att artikeln är skriven direkt efter den 
senaste rymningen så är det nästan underförstått att den händelsen överskuggar hela 
argumentationen. 

Johan Pehrson använder sig av vanliga föreställningar om eller kritik mot det politiska 
etablissemanget; exempelvis att politiker bara sitter i möten, beslutar om utredningar som ska 
skrivas men inte själva agerar och gör något. 

Utredningar. Möten med generaldirektören. Hur vore det med lite ledning, styrning och 
lagstiftning från Thomas Bodströms sida? 

Pehrson talar i artikeln om ett ”flyende ledarskap”, en metafor som gör att man nästan får en bild 
av en justitieminister och en hel regering, som flyr skräckslagna iväg från makten, som inte vågar 

                                                 
50 Debattartikel nr. 1: Johan Pehrson, ”Bodström flyr ledarskapet”. Rättsväsendets brister är väl kartlagda, … 
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bruka den. Han framställer regeringen som väldigt oengagerade när det gäller att styra 
rättsväsendet, som att man egentligen inte vill ha med detta område att göra. Han säger bland 
annat mot slutet av artikeln att: ”Svenskt rättsväsende behöver inte bara kortsiktiga 
budgetsatsningar utan en regering som verkligen vill51 leda […] myndigheternas verksamhet.”. Det 
är just ”bristen på politisk ledning” som han kritiserar mest i artikeln. Det verkar som att Pehrson 
vill ge bilden av att socialdemokraterna inte styr rättsväsendet tillräckligt hårt. Han talar om en 
”mjuk styrning”, ett ”flyende ledarskap”, att man har makt men inte använder den, att man kan 
ställa ”helt rimliga krav på en fungerande verksamhet”. Om Pehrson menar att 
Socialdemokraterna har en alltför mjuk styrning av rättsväsendet och att borgerligheten skulle 
göra det bättre, känns det rimligt att tolka det som att han är ute efter att det ska styras med 
hårdare tag; att han vill att man ska ta i med hårdhandskarna mot brottsligheten. 

Ord som ansvar och makt förekommer på många ställen i artikeln, men då i negativ 
bemärkelse, med betydelsen att inte ta sitt ansvar eller att inte använda sin makt. Andra vanligt 
förekommande ord som karaktäriserar debattartikeln är orden brist, som i brister eller bristande och 
ordet problem. Ordet brist förekommer, i alla tänkbara böjningsvarianter, vid åtta tillfällen, om 
man räknar rubrik, ingress och bildtext och ordet problem förekommer vid tre ställen.  

Det sätt på vilket Pehrson beskriver situationen inom rättsväsendet är med ett 
väldigt dystert och problemorienterat språk. Han talar om ”den sorgligt högaktuella 
kriminalvården”, ”bristen på politisk ledning av de brottsbekämpande myndigheterna”, ”Bilden 
av hur s-regeringen […] styr de rättsvårdande myndigheterna är dyster.” Han lyfter i princip bara 
fram det som han ser som brister och problem inom rättsväsendet och hänvisar detta till 
utredningar som regeringen själva har beställt. I slutet nämner han dock att han tycker att en del 
bra saker ändå har gjorts, ”till exempel har åklagarväsendet genomgått en klar uppryckning”. Men 
detta skriver han i förbifarten i slutet av artikeln, och dessutom inom parantes. Det framstår som 
han gör detta avslutningsvis för att inte bli ihågkommen av läsaren som alltför negativ; för att visa 
på att han även kan berömma sina politiska motståndare. 
 Pehrson använder sig även av en del liknelser, som mer eller mindre får regeringen och 
justitieministern att framstå som otillräkneliga. Han talar bl.a. om att det verkar som att ansvariga 
socialdemokrater verkar har drabbats av ”minnesförlust” och att justitieministern yrvaket har 
förstått situationens allvar. Det han syftar till är det uttalande som Bodström gjorde efter 
rymningen från Norrtälje, d.v.s. dagen innan Pehrsons artikel publicerades. Uttalandet lyder: 

- Jag är fruktansvärt upprörd över det som nu har inträffat. Vi ser nu en helt ny situation i 
Sverige där brottsligheten tar sig former, som vi tidigare aldrig har upplevt. Det är ett hot mot 
hela samhället. 

- Nu måste all kraft riktas in på att de tre internerna grips. Dessutom krävs det helt nya 
åtgärder inom kriminalvården. 

                                                 
51 författarens kursivering 
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- Jag kommer omedelbart att kalla till mig Kriminalvårdsstyrelsens chef för att få en förklaring 
till hur detta har kunnat inträffa.52 

Just detta påstående, att vi har en ny situation i Sverige med en ny form av brottslighet, är något 
som Pehrsons framhåller i hela artikeln och det som han menar att ansvariga socialdemokrater 
borde ha insett och agerat mot alla redan. Det är det som han syftar till när han talar om 
Bodström som yrvaken; att hyllmeter med rapporter som styrker detta faktum finns alla redan 
men att ansvariga socialdemokrater inte verkar ha förstått det förrän nu.  

Pehrson hänvisar i hela debattartikeln väldigt mycket till dessa olika utredningar.  
Texten har därmed stora inslag av manifest intertextualitet. Han hänvisar bland annat till direktiv 
till SÄPO/Rikskrim-kommittén (Ju 1998:06, Dir. 1998:101), rapporten Organiserad kriminalitet, grov 
narkotikabrottslighet, från mobilisering mot narkotika, rapporten om utredningen om EU-toppmötet i 
Göteborg 2001, Statskontorets Effektivitetsgranskning av kriminalvården (2003:20), Riksrevisionens 
rapport (2004) Återfall i brott eller anpassning i samhället – uppföljning av kriminalvårdens klienter. En stor 
del av Pehrsons kritik förs fram genom dessa olika utredningar och han är för det mesta 
noggrann med att hänvisa till utredningarna utom vid något tillfälle då han bara skriver ”flera 
utredningar”. Alla dessa citat och hänvisningar till utredningar utgör en stor del av texten och 
texten är i mångt och mycket upplagd just omkring dessa utredningar. Vid en snabb genom-
läsning av texten är det lätt att glömma att den faktiskt är ett debattinlägg från Johan Pehrson. 

Texten är skriven i en berättande form där Pehrson beskriver socialdemokratins 
misslyckande och vanskötseln inom rättsväsendet genom att hänvisa till olika utredningar. På så 
vis lyckas han också osynliggöra sig själv som subjekt i texten och distansera sig från sin egen 
kritik mot Bodström. Om man inte känner till artikelförfattaren eller läser ingressen så känns det 
väldigt oklart vem berättarrösten tillhör. Inte vid ett enda tillfälle använder han heller det 
personliga pronomenet jag i texten utan för fram debattartikelns innehåll som om det vore ren 
fakta. Mot slutet av debattartikeln förekommer däremot ett vi, där han syftar på vi som i 
Folkpartiet och ”den borgerliga fyrklövern”. Genom att utlämna sig själv i texten och hänvisa till 
utredningar får Pehrson kritiken mot Bodström och regeringen att i hög grad förefalla att vara 
ren fakta. Vid ett tillfälle, efter att ha refererat till Mobilisering mot narkotikas utredning och 
tolkat den som en ”allvarlig sågning av regeringens politik de senaste tio åren” utbrister han 
dessutom: ”Lägesbeskrivningen är korrekt.” Här lyser Pehrson som subjekt genom i texten, även 
om han får det att låta som att han själv sitter inne med sanningen.  
 Johan Pehrson abstraherar bort sig själv från texten. Men han lyckas också abstrahera 
bort fokus i texten från det den egentligen har sitt ursprung i, till att handla om någonting helt 
annat. Han flyttar fokus från de rymningar som ägde rum ett par dagar tidigare till att istället 
handla om situationen i rättsväsendet i stort. Istället för att, som så många andra debattörer vid 
detta tillfälle gjorde, peka ut justitieministern som ansvarig och kräva hans avgång så menar han 
att ansvaret ligger på hela regeringen. Han säger: 

                                                 
52 Uttalande av justitieminister Thomas Bodström, Internet: http://www.regeringen.se/sb/d/4230/a/28051 



 15

Beslutsfattandet är i regel kollektivt med en minister som bara är föredragande för besluten. 
Därför är fixeringen till enskilda ministrar något överdriven när det ställs helt rimliga krav på 
en fungerande verksamhet. Ansvaret ligger på hela regeringen. 

Avslutningsvis i debattartikeln så talar han om att ”s-regeringen har haft chansen att göra något i 
tio år” och att de borgerliga partierna gärna skulle ta över makten. Här återknyter han plötsligt till 
kriminalvården, som han knappt har nämnt under artikeln:  

Folkpartiet liberalerna har presenterat listor på åtgärder som skulle höja kvaliteten på såväl 
säkerhet som verksamhet i våra fängelser. Vi och våra kollegor i den borgerliga fyrklövern vill 
gärna ta över det Svampen (s, v och mp:s egen benämning på sitt regeringssamarbete) inte 
klarat  av. 

På så vis lyckas Pehrson använda den senaste incidenten inom kriminalvården till att handla om 
något mycket större, själva regeringsmakten. Men det är hela tiden frågan om ansvar som står i 
fokus genom hela artikeln. Värt att nämna tycker jag även kan vara symbolbetydelsen i hans 
politiska slutkläm med jämförelsen av den ”borgerliga fyrklövern” och ”Svampen”; där det 
borgerliga samarbetet kopplas samman med en lyckosymbol och socialdemokraternas samarbete 
låter som något mindre fräscht.  

Tillsammans med den dystra bilden som Pehrson ger av hur rättssystemet sköts så 
ger han dessutom bilden av ett otryggt Sverige. Han talar aldrig direkt om Sverige som ett otryggt 
land men förutom att han berättar om den nya kriminalitetens former så nämner han vid flera 
tillfällen vad han menar behövs ”för ett säkrare Sverige”. Genom att låta det förbli outtalat blir 
det retoriskt underförstått att Sverige är ett land som inte är tillräckligt säkert, där folk inte känner 
sig säkra, eftersom det finns ett behov av ”ett tryggare Sverige”. Han härleder dessutom bristen 
på trygghet vid ett tillfälle till den politiska styrningen: 

Bristen på politisk ledning av de brottsbekämpande myndigheterna är den största bristen i 
arbetet för ett tryggare Sverige. 

I följande citat visas också på hur regeringens tafatthet står i motsats till ”ett tryggare och säkrare 
Sverige”: 

Denna trista bild av ett flyende ledarskap byggs på ytterligare i Riksrevisionens rapport från i 
år: ”Återfall i brott eller anpassning i samhället - uppföljning av kriminalvårdens klienter". Till 
detta kan läggas rapporter om effektiviteten och kvaliteten i arbetet hos våra domstolar, 
säkerhetspolisen och andra centrala myndigheter för ett tryggare och säkrare Sverige.53 

Syftet med Pehrsons text förefaller vara att misskreditera socialdemokraternas politiska arbete 
och ge löften om borgerligheten som ett bättre alternativ. Men texten vänder sig inte så mycket 
till Bodström utan först och främst till svenska folket, eller åtminstone Dagens Nyheters läsare, 
med löftet om den borgerliga alliansen som ett tryggare politiskt alternativ. Artikelns verkar även 
ha som syfte att skapa en osäkerhet inför tryggheten i samhället och en osäkerhet inför 
Socialdemokraternas förmåga att tillhandahålla denna.  

                                                 
53 Författarens kursivering 
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4.1.2 Thomas Bodströms svar till Pehrson54 
Redan dagen efter Johan Pehrsons debattartikel publicerades i Dagens Nyheter svarar Thomas 
Bodström på denna. Bodström välkomnar Pehrsons debattinlägg och verkar inte alls besvärad 
över Pehrsons hårda kritik utan låter istället nästan glad över att Pehrson förde saken på tal. Likt 
en ivrig skolpojke som vill visa att han gjort sin hemläxa rabblar justitieministern upp svaren på 
Johan Pehrsons läxförhör.  
 Bodström svarar Pehrson att han ”uppskattar en kritisk opposition i motsats till den tysta 
vi många gånger haft under de senaste åren”. Bodström ger en känsla av att han inte alls är rädd 
att gå in i debatt, att han minsann inte har någonting att förlora och därmed att han betraktar 
Pehrsons kritik som oriktig. Bodström visar att han kör med öppna kort, rent spel och ärliga 
metoder jämfört med Pehrson som inte riktigt spelar ett sjysst spel. Bodström kritiserar Pehrsons 
sätt att framföra kritiken i skepnad av folkliga fördomar mot politiker. Efter att ha välkomnat 
Pehrsons kritik säger han:  

För att få en bra debatt krävs det dock att kritiken inte blir alltför populistisk. Det blir den när 
Johan Pehrson på DN Debatt 6/8 påstår att vi bara utreder. Vilket för övrigt är helt fel.  

Som ordförande i riksdagens justitieutskott känner Johan Pehrson väl till att varje lagändring 
föregås av ett utredningsarbete. 

Genom att säga detta visar Bodström på att Pehrson inte riktigt använder sig av rent spel då han 
framställer sin kritik på ett populistiskt sätt; att han säger att Socialdemokraterna bara utreder och 
inte stiftar några lagar, fast han egentligen vet hur det förhåller sig med att varje lagförslag måste 
föregås av en utredning. Johan Pehrsons kritik är inte bara populistisk, den är också helt felaktig, 
menar Bodström. 

I motsats till Pehrsons sätt att föra fram sin argumentation i skuggan av texten, att 
aldrig synas som subjekt, träder Bodström fram i ljuset. Bodström använder sig konsekvent av 
pronomenet jag och är tydlig med att påpeka det som han och regeringen har åstadkommit.  

Därutöver har jag tagit flera initiativ till att utveckla… 

 På liknande sätt som det Pehrson räknade upp kritik mot justitieministern och regeringen 
i form av en massa olika utredningar så för Bodström fram alla de initiativ han och regeringen har 
tagit till förbättringar inom rättsväsendet. Till skillnad från Pehrson som flyttar fokus från 
kriminalvården väljer Bodström att stanna kvar i detta aktuella fokus och nämner först och 
främst de initiativ som har tagit med koppling till kriminalvården. På så vis finns det ett tydligt 
intertextuellt samband mellan texterna, då Bodströms text, delvis, är baserad på Pehrsons. Den 
förhåller sig som ett svar på Pehrsons debattartikel. Men Bodström bemöter inte riktigt Pehrsons 
kritik; på så vis att han inte direkt svarar på de synpunkter Pehrson framför genom olika 
utredningar. Istället får jag känslan av att han vill flytta strålkastaren från kritiken om vad han inte 
gjort till de saker han verkligen har åstadkommit, de saker som han själv vill stoltsera med. På så 

                                                 
54 Debattartikel nr. 2: Thomas Bodström, Thomas Bodström till motattack: "Pehrsons kritik alltför populistisk" 
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vis undgår han att bemöta Pehrsons kritik men lyckas ändå upprätthålla ett gott anseende. 
Bodström gör så gott han kan för att visa på initiativrikedom och fast styre genom att visa på alla 
de förslag han har initierat. För att extra understryka sin initiativrikedom så påpekar han att han 
bara kan presentera några av dessa saker av utrymmesskäl. På så vis får Bodströms debattartikel 
mer karaktären av ett enskilt utspel än ett direkt svar på Pehrsons artikel.  
 Det språk Bodström använder sig av för att beskriva situationen i rättsväsendet 
kännetecknas, till skillnad från Pehrsons, av positiva och starka uttryck. Han skriver att man har 
kunnat ”utveckla och förstärka”, ”mål och uppgifter” har ”tydliggjorts”, ökat ”effektiviteten och 
rättssäkerheten i brottsbekämpningen” och man har gjort en ”modernisering av 
domstolsväsendet”. Han använder sig också av uttryck som ”större, färre och mer flexibla 
fängelser” och ”en mindre sårbar och mer slagkraftig domstolsorganisation”. Språket innehåller 
många kraftuttryck, ord som styrka och kraft, tillsammans med ord som effektivisering, flexibel, 
initiativ och utveckling kännetecknar texten. Med i de avslutande styckena, sammanfattas det 
karaktäriserande budskapet i artikeln. Bodström visar att borgarna inte behöver oroa sig för hur 
rättsväsendet sköts. 

I förrgår presenterades ytterligare förslag på hur kriminalvården ska utvecklas. Jag kommer att 
ta nya initiativ till att ytterligare förbättra lagstiftningen inom kriminalvårdspolitiken.  

Johan Pehrson och de övriga borgerliga debattörerna kan vara helt säkra på att vi kommer att 
fortsätta vårt arbete med oförändrad kraft. 

Då Pehrsons kritik mot Bodström mestadels handlar om brist på politiskt styre, initiativrikedom 
och att inte sätta tillräckligt hårt mot kriminaliteten känns det naturligt att anta att även 
Bodströms svar kommer att fokusera mycket på dessa områden. Så är också fallet. De exempel 
på initiativ som Bodström presenterar handlar mestadels om ytterligare kontrollåtgärder mot 
befolkningen, samt effektiviseringar av myndigheterna och utökning av myndigheternas 
befogenheter. Bodström talar om att man har tillsatt en beredning för rättsväsendets utveckling, 
som har lett till olika förslag för att utveckla effektiviteten och rättssäkerheten inom 
rättsväsendet. Bland annat har det lett till ett försök med snabbare förfarande i brottsmål i 
Stockholm. Han pekar även på stora organisationsförändringar som har gjorts inom 
åklagarmyndigheten och inom kriminalvården i syfte att effektivisera verksamheten. Genom ny 
lagstiftning inom kriminalvården, menar han, har man kunnat hålla en högre säkerhet än tidigare, 
bl.a. genom att kunna föra upp intagna som utgör stora säkerhetsrisker i ett särskilt register, 
genom att ha allmän inpasseringskontroll och genom att kunna använda störningssändare för att 
förhindra mobiltelefontrafik. Man har även inlett arbetet med en ny kriminalvårdslag för att möta 
de nya kraven från bl.a. narkotikamissbrukare, personer med psykiska problem samt organiserad 
och internationell brottslighet. 

Bodström är också tydlig med att påpeka att de borgerliga partierna har röstat emot flera 
av Socialdemokraternas förslag till förändringar och effektiviseringar av rättsväsendet men att 
man ändå har drivit igenom dessa. 
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4.2 Ett angrepp från vänster 

4.2.1 Claes Borgström m.fl. debattartikel55 
Denna debattartikel publicerades den 14 augusti och är skriven av jämställdhetsombudsmannen 
Claes Borgström, professor Bengt Börjesson och Kerstin Vinterhed som är DN-medarbetare och 
präst i svenska kyrkan. För att placera debattartikeln i ett tidsperspektiv kan det vara intressant att 
veta att den publicerades 10 dagar efter rymningen från Norrtälje, och lite drygt en vecka efter 
Pehrsons debattartikel. Artikeln är mycket kritisk till den inriktning som kriminalvården har fått 
på senare år och initiativet till den har förmodligen kommit med anledning av de åtgärder som 
justitieministern presenterade med anledning av den senaste rymningen.  

Precis som i fallet med Johan Pehrsons debattartikel är denna en kritik mot hur 
rättsväsendet, men först och främst kriminalvården, styrs idag. Men till skillnad från Pehrson, 
som först och främst kritiserar Bodström för att styra rättsväsendet för tamt och för att inte ha 
anpassat kriminalvården till de krav som den nya kriminella hotbilden kräver, så kritiserar 
författarna justitieministern för att ha glömt behandlingstanken och bara fokusera på säkerhet. 
Man ställer sig frågan vem som bär ansvaret för det ”moraliska förfall” och brist på ”social 
ambition” och ”behandlingsstrategier” som råder inom kriminalvården idag. Därefter gör man en 
lång historisk genomgång av kriminalvårdens historia fram till idag för att finna svar på var det 
hela gick snett. Från justitieminister Karl Schlyter som grundlade den svenska kriminalvården till 
klientrörelsens kamp för bättre villkor för intagna till en förändrad inriktning av kriminalvården 
under 80-talet som fick sin kulmen i och med borgarnas maktövertagande 1991. Därefter menar 
man har Socialdemokraterna hållit fast vid samma politiska linje vad det gäller brott och straff. 
Man menar att justitieministern och generaldirektören naturligtvis idag är de ansvariga men att 
många andra under årens lopp är skyldiga för utvecklingen.  

Texten är skriven som en historisk odyssé om den svenska kriminalvårdens utveckling. 
Aldrig någonsin låter författarna sig själva synas som subjekt i texten utan för fram sina 
synpunkter genom olika historiska händelser. Genom den historiska tillbakablicken knyter man 
de olika händelserna och skeendena till olika personer, till vilka man delvis knyter ansvaret. 
Exempelvis så nämner man att det var Anna-Greta Leijon tillsammans med statssekreterare Sten 
Heckscher som lanserade den nya straffvärdesteorin och därigenom tog bort individualprincipen 
och det sociala perspektivet ur påföljdssystemet.  

Den del av debattartikeln som utgörs av en historisk tillbakablick, och inte i samma grad 
är argumenterande, utgör en relativt stor del av artikeln. Det känns lite obalanserat; som att ett 
stycke från en historiebok har klistrats in i artikeln. Den är uppenbart att den historiska delen av 
artikeln har en hög grad av intertextualitet, även om författarna inte hänvisar till någon källa. Det 
är oklart om det är deras egna upplevda erfarenheter av rättsväsendet eller material från historiska 
källor. Oavsett vilket så framställs det i ordalag som en objektiv beskrivning av historien. 

                                                 
55 Debattartikel nr. 3: Borgström, Claes, m.fl. "Moraliskt fiasko för regeringen" … 
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Faktum är dock att man använder starkt negativa ord och uttryck för att beskriva 
situationen inom kriminalvården idag i motsats till när man talar om hur kriminalvården såg ut 
förr. Då handlar det istället nästan om ett glorifierande av den dåvarande kriminalvården och man 
använder sig av mycket positiva ord. När man beskriver dagens kriminalvård så talar man om ett 
”moraliskt förfall”, ett ”moras” i värderingar, en ”brist på social ambition, mänsklig inlevelse och 
behandlingsstrategier” samt en ”långsam brutalisering och nedrustning av hela systemet”. Man 
avslutar debattartikeln med den hårda kritiken: 

Dagens handfallenhet på högsta nivå är resultatet av många års försumlighet och likgiltighet för 
en av samhällets mest brännande frågor. Den totala bristen på ideologisk appell för en human 
kriminalvård är ett moraliskt fiasko för den socialdemokratiska regeringen. 

Det är en mycket kall bild man ger av kriminalvården år 2004. Man får känslan av ett system som 
håller på att rasa samman inifrån, ett system där man helt och hållet har givit upp ambitionen att 
återanpassa klienterna till samhället. Däremot när man talar om hur kriminalvården har varit är 
det i helt andra ordalag. Man talar om ”ett stolt humanistiskt arv”, förbättringar, framgångsrik 
behandling och ”behandlingsoptimism och solidaritet”.  

Man beskriver i starka ordalag hur en stor förändring har skett, utifrån författarnas 
perspektiv, från en mycket bra kriminalvård, till en som knappt är värd att kallas vård. 
Beskrivningen förutsätter förstås att man har en vision om en kriminalvård vars syfte främst är att 
vårda och rehabilitera de intagna. Man söker i det förgångna efter var denna förändring har skett. 
Någonstans har det börjat gå utför och som man beskriver det har det har skett ett fullständigt 
systemskifte i synen på kriminalvårdens innehåll. Man uttrycker det som att detta systemskifte 
framförallt har genomförts av de borgerliga partierna och därefter förvaltats av 
socialdemokraterna som behållit samma linje i kriminalpolitiken. Artikelförfattarna beskriver den 
ändrade inriktningen i kriminalpolitiken i samband med borgarnas maktövertagande på följande 
vis:  

Hellsvik insåg kriminalvårdens politiska sprängkraft och lanserade nu en helt annan syn på 
brott och straff än den som hittills varit rådande i Sverige. Brottslingar skulle få det straff de 
förtjänade och framför allt hållas inom lås och bom så att allmänheten kunde skyddas. Vård 
och rehabilitering kallades plötsligt för dalt. Att se även brottslingen som offer parerades 
genom att fokus flyttade till brottsoffren, en tidigare beklagligtvis försummad grupp av ofta 
svårt drabbade personer. Inget ont i det, men samtidigt glömdes hela den sociala förståelsen av 
kriminaliteten i samhället bort: att brottsligheten är ett uttryck för olösta, underliggande 
samhällsproblem som ojämlikhet, dold fattigdom, arbetslöshet, vuxenanalfabetism, psykisk 
ohälsa, missbruk, misshandel och vanvård av barn med mera.  

Stora strukturella samhällsproblem lokaliserades till den enskilde individen. Brottslingen själv 
hade hela ansvaret. Att fängelse mycket ofta leder till återfall, och alltså inte bara är inhumant 
utan också ineffektivt, glömdes också bort. 

Man talar om en utveckling som har skett utan att någon har protesterat. Media har inte 
uppmärksammat denna förändring och ”allra minst från socialdemokratins sida”, menar 
artikelförfattarna, har denna utveckling väckt något motstånd. När man läser debattartikeln får 
man en känsla av att man är ute efter någon form av förklaring till hur situationen har 
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uppkommit. Men någon riktig förklaring verkar man inte finna utan man nöjer sig med att påtala 
olika politiska aktörers ansvar.  
 Det närmaste man i debattartikeln kommer en förklaring eller en teori till det inträffade är 
när man i början av artikeln anklagar Bodström för att ge efter för den allmänna opinionens krav 
om hårdare tag. 

En ny säkerhetsanstalt med totalisolering i cell enligt amerikansk modell för "sådana som inte 
vill återanpassas" är justitieministerns svar på den indignationsstorm som brutit ut efter 
rymningarna från fängelserna i Hall och Norrtälje. I en diskussion mellan Thomas Bodström 
och hans huvudkombattant moderatledaren Fredrik Reinfeldt på teve framgick att de två har 
samma uppfattning om kriminalpolitiken i Sverige. Enda skillnaden är att Reinfeldt kan 
argumentera för sin uppfattning utifrån en sammanhållen politisk syn på brott och straff, 
medan Bodström saknar skäl för samma hållning. Hans ståndpunkt tycks uteslutande dikteras 
av den så kallade allmänna opinionen som just nu ropar på hårdare tag. I stället borde han ta 
chansen att argumentera för en alternativ kriminalpolitik med humanistiska förtecken. 

Man beskriver denna storm av indignation som tog fart i samband med rymningarna, såväl från 
media som från allmänhet och politiker. Olika politiker krävde justitieministerns avgång och från 
allmänheten uttrycktes rädsla inför de förrymda fångarna och media rapporterade kontinuerligt 
om det hela. Förslaget om säkerhetsanstalt som först uttrycktes från borgerligt håll har länge 
förkastats från socialdemokratiskt håll men anammades till slut av justitieministern. Detta mitt i 
den ”indignationsstorm” som debattörerna talar om. Man talar om denna säkerhetsåtgärd som att 
den enbart vore en ett politiskt utfall med anledning av press från allmänheten om hårdare tag. Är 
det så enkelt att socialdemokraternas steg mot hårdare tag kan förklaras av opinionens krav på 
hårdare tag? Artikelförfattarna påpekar att det visserligen är så att kriminaliteten har förändrats; 
den har internationaliserats och brutaliserats. Men samtidigt, menar man, ligger antalet mord i 
Sverige fortfarande på ca 100 per år; ”ungefär desamma som under hela 1900-talet”. 

Bodströms förslag om högsäkerhetsfängelse kritiseras hårt av debattörerna. Det förefaller 
vara detta initiativ från hans sida som fått dem att skriva artikeln. De drar paralleller till USA och 
jämför Bodströms tal om intagna som inte vill ”inte vill återanpassas” med den inkapacitering 
som har blivit kriminalpolitik i USA. Inkapacitering som metod mot de grövsta kriminella, 
nämner man även i debattartikeln, har förespråkats länge av professor Leif GW Persson, men 
som då avfärdats som främmande för svenska fängelser.  
 Debattartikelförfattarna nämner också en TV-diskussion mellan Bodström och 
moderatledaren Fredrik Reinfeldt där man menar att båda verkar ha samma syn på 
kriminalpolitiken; att det framstod som att det då inte fanns någon skillnad mellan en moderat 
och socialdemokratisk kriminalpolitik. På samma vis som det är rationellt för Fredrik Reinfeldt att 
argumentera för ’hårdare tag’ enligt en traditionell högerpolitik så stämmer det inte med en 
socialdemokratisk traditionell politik att göra det. Man skriver att han istället borde ”argumentera 
för en alternativ kriminalpolitik med humanistiska förtecken”; d.v.s. om han argumenterade 
utifrån en traditionell socialdemokratisk kriminalpolitisk linje, vilket man alltså inte menar att han 
gör. Debattartikelförfattarna visar på, vad man ser som, alternativa och framgångsrika exempel på 
behandlingsinriktad kriminalvård i bl.a. Finland, Japan och Kanada men dessa menar man att 
justitieministern och socialdemokratin inte är intresserade av. Istället ger man en bild av en 



 21

desillusionerad socialdemokrati som känner sig vilsen i förhållande till den traditionella politiken; 
att Bodström inte längre kan argumentera utifrån en sammanhållen ideologi utan att hans 
argumentation bara är ett uttryck för att tillfredställa den stora massans vilja.  

4.2.2 Bodströms svar till Claes Borgström m.fl.56 
Thomas Bodströms svar på Claes Borgströms m.fl. debattartikel publicerades sex dagar efter 
deras. Debattartikeln har rubriken: ”Hög säkerhet leder till bättre kriminalvård”; ett uttalande 
som, om det hade kommit från justitieministern själv, hade varit mycket kontroversiellt. Det låter 
som att säkerhet skulle vara ett självändamål i ett behandlingsarbete. Som vanligt är det Dagens 
nyheter själva som sätter rubrikerna på DN Debatt och just detta uttalande har Bodström heller 
aldrig sagt. Genom att de sätter citationstecken omkring uttalandet så framstår det som att det är 
justitieministerns egna ord. Men vid en genomläsning av artikeln så visar det sig att det citatet inte 
alls återfinns där. Vad justitieministern däremot säger är att: 

Artikelförfattarna tycks tro att säkerhet och god behandling står i motsatsförhållande till 
varandra. Det är fel. Tvärtom är det svårt att bedriva ett bra återfallsförebyggande arbete om 
inte säkerheten kan garanteras. 

Bodström påpekar att Claes Borgström m.fl. talar om hur kriminalvårdspolitiken såg ut på 60 och 
70-talet och påpekar att det faktiskt har förändrats en hel del sedan dess. Jag får känslan av att 
Bodström menar att artikelförfattarna bortser från detta och till och med vill framställa dem som 
lite naiva som inte förstår att samhället har förändrats de senaste decennierna. Han säger även 
senare att: 

 Det vore naivt att tro att det inte kommer nya försök till fritagningar och rymningar av det 
slag vi sett i sommar.  

Det verkar som att Bodström vill få det att låta som att Borgström m.fl. inte riktigt förstår 
situationens allvar. Kritiken påminner lite om hur Johan Pehrson framställde Bodström i den 
första debattartikeln där han försökte få Bodström att verka yrvaken. På samma vis använder 
Bodström detta debattknep för att få debattartikelförfattarna att verka mindre trovärdiga.  
 Bodström får det att låta som att Borgström m.fl. bara ser tillbaka till 60- och 70-talet 
medan det de faktiskt gör är en historisk tillbakablick där man även behandlar 80- och 90-talets 
förändringar med en förändrad inriktning på kriminalpolitiken. Bodström verkar vilja undvika 
frågan om denna socialdemokratins nya inriktning i kriminalpolitiken. Han försvarar kritiken mot 
att hans linje i kriminalpolitiken verkar sammanfalla med moderatledarens genom att hänvisa till 
”att många människor tycker att det är bra med en samsyn i dessa viktiga frågor”. Han bemöter 
alltså aldrig kritiken om att socialdemokratin har börjat tillämpa borgerlighetens inriktning med 
”hårdare tag” utan hänvisar bara till att allmänheten tycker det är viktigt att det finns en samsyn. 

Efter att ha talat om att situationen inte längre ser ut som på 60- och 70-talet så talar han 
bara om alla de säkerhetsåtgärder som han menar är nödvändiga att genomföra med anledning av 
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 22

den nya situationen. Han talar om ett ”stärkt skalskydd, ökad polisiär närvaro runt anstalterna, 
ökade förutsättningar för bättre personalkompetens, fullt utnyttjande av den teknik som 
lagstiftningen gjort möjlig samt bättre risk- och säkerhetsbedömningar”. Hela debattartikeln 
andas säkerhet. Ordet säkerhet förekommer vid sju tillfällen i olika ordkombinationer och 
sammanhang.   

Bodström håller fast vid den fasthet han uppvisade i svaret på Pehrsons debattartikel. 
Han redovisar alla de åtgärder som man har åstadkommit och ska åstadkomma; man får även 
känslan att han som person är angelägen att stå bakom dessa. Han talar dock aldrig i ’jag-form’ 
utan använder av pronomenet ”vi”. I vissa sammanhang använder han pronomenet som vi som 
ett allmänt vi, som vi i Sverige, och vid ett annat tillfälle är det vi socialdemokrater han talar om. 
Debattartikeln avslutas med löftet om att:  

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att driva en aktiv kriminalvårdspolitik. 

Även om Borgström m.fl. inriktar sin kritik på brist på behandlingstanke inom kriminalvården 
m.m. så relaterar inte Bodströms svar i någon högre grad till denna kritik. Jag får känslan av att 
Bodström inte tog så allvarligt på denna kritik utan istället riktar in sig mer på att ge känslan av att 
han verkligen styr rättsväsendet med en fast hand, att han gör vad han kan för att förbättra 
säkerheten och att man även framöver ska driva en aktiv kriminalvårdspolitik. Det verkar som att 
han hänger fast vid kritiken från Pehrson då han i svaret till Borgström m.fl. anstränger sig att 
uppvisa samma fasthet och intention att aktivt driva en hård kriminalpolitik. 

Bodström förnekar heller inte artikelförfattarnas kritik om att hans förslag om en 
högsäkerhetsanstalt är ett steg i riktning mot en amerikansk modell om att tillämpa inkapacitering 
på ”sådana som inte vill återanpassas” och därmed ett stort avsteg från en tidigare svensk linje. 
Istället så försvarar han förslaget om en högsäkerhetsanstalt och menar att det behövs med 
anledning av nya krav som ställs på kriminalvården för detta svårhanterade klientel som ”kräver 
särskilt hög säkerhetsnivå”. 
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4.3 Debattartiklarna i ett socialt sammanhang 
I den föregående analysdelen har jag utifrån Faricloughs tredimensionella modell analyserat 
debattartiklarna på ett textuellt och diskursivt plan; hur debattartiklarna är uppbyggda som texter 
och vilka diskursiva utsagor dessa skapar. I den följande delen av analysen kommer jag att 
behandla det plan av analysen, i vilket man studerar hur de diskursiva utsagorna utgör en del i en 
social praktik som de påverkar. Jag kommer att granska några påståenden från debattartiklarna 
som jag uppfattar som särskilt relevanta och som har en tydlig ideologisk dimension. Det rör sig 
om uttalanden som att det finns en ny kriminell hotbild, att brottsligheten har ökat och 
brutaliserats, att Bodström faller undan för krav på hårdare tag och att man från socialdemokratin 
har närmat sig en borgerlig linje i kriminalpolitiken. 

4.3.1 En ny hotbild? 
Både Pehrson och Bodström talar om att det behövs nya metoder, mer säkerhet, kort och gott 
hårdare tag mot kriminaliteten, utifrån en föreställning de har om att det finns en ny kriminell 
hotbild. Bodström talar i sitt uttalande om det som att ”brottsligheten tar sig former, som vi 
tidigare aldrig har upplevt”, som han menar är ett hot mot hela samhället. Han talar också om 
”stora förändringar i brottsligheten - liksom i samhället i stort” liksom talar om att vi har en ”ny 
typ av brottslighet”.  Både verkar vilja legitimera en hårdare kontroll och hårdare straff utifrån 
denna påstådda nya hotbild. Men stämmer politikernas retorik verkligen med verkligheten? 
Stämmer det att kriminaliteten är ett mycket större hot än tidigare?  

Utifrån Brottsförebyggande rådets officiella kriminalstatistik går det att utläsa att den 
totala mängden anmälda brott ökade en del under 80-talet men har sedan dess legat på en relativt 
stabil nivå. Vad det gäller olika stöldbrott, bostadsinbrott, cykelstölder och butiksstölder så visar 
statistiken att dessa brott ökat under 80-talet för att sedan sjunka under 90-talet.57 De anmälda 
fallen av mord och dråp har ökat under 90-talet. Men denna tendens beror med största 
sannolikhet på felaktigheter i polisens rapportering på grund av en omläggning av rutinerna.58 Det 
finns heller inget stöd för en ökning av dödligt våld i dödsorsaksstatistiken. Där finner man 
istället att dödligt våld som dödsorsak har legat på en relativt stabil nivå i flera decennier på 
omkring 100 fall av dödligt våld per år. Det är snarare så att det går att se en tendens till 
minskning av det dödliga våldet på senare år.59 

Att mäta mängden våld i ett samhälle är svårt pga att attityder till våldet eller 
anmälningsbenägenheten till det kan förändras. Därför brukar man använda sig av statistiken av 
det dödliga våldet som en fingervisning om den allmänna utvecklingen av våldsbrottslighet i 
samhället. Detta gör man med utgångspunkten att det finns ett direkt samband mellan våld i 
allmänhet och dödligt våld; d.v.s. sambandet att ju fler som slåss desto fler blir ihjälslagna. Ett 

                                                 
57 Kriminalstatistik, BRÅ. (2005). s. 23 (Se även statistik i bilaga, kapitel 7.5) 
58 Jerzy Sarnecki. (2003). Introduktion till kriminologi. Lund: Studentlitteratur. s. 97 
59 Kriminalstatistik, BRÅ (2005). s. 21 
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samband som inte nödvändigtvis behöver vara så enkelt men som ändå ger en bättre signal om 
den totala våldsbrottsligheten i ett samhälle. 60  

Kriminalstatistiken visar dock att antalet anmälda misshandelsbrott har ökat kraftigt 
under en 30-årsperiod vilket man skulle kunna ta som en signal om att samhället har blivit 
våldsammare. Men denna ökning har inget stöd i övrig våldsstatistik eller utsattheten i de årliga 
offerundersökningar som görs. Däremot kan det vara en följd av en ökad benägenhet att 
polisanmäla misshandelsbrott med anledning av föreställningen av våldsbrottslighet som ett 
ökande samhällsproblem.61 Även i kriminalstatistiken nämner man denna förklaring.  

Bodström nämner i sitt svar till Borgström m.fl. de senaste spektakulära rymningarna 
som ett skäl till att man faktiskt måste satsa mer på säkerhet inom kriminalvården.  

Vi ser nu också, efter 13 år utan en enda rymning från de säkraste anstalterna, ett helt nytt 
tillvägagångssätt vid rymningar. Vi måste därför fortsätta vårt arbete med att utveckla 
kriminalvården.62 

I debatten som pågick i samband med rymningarna fick vissa debattörer det att låta som att det 
var en katastrofal situation inom kriminalvården. Man uttryckte det bland annat som att det är 
svängdörrar på svenska anstalter.63 Men rymningar från svenska anstalter är ingen vanlig 
företeelse. Faktum är att antalet rymningar under det senaste decenniet har minskat kraftigt, 
speciellt från slutna anstalter. Det har varit en stadig trend nedåt, från 44 stycken år 1996 till 16 
stycken 2005. 64 

Mattias Hagberg refererar i sin bok Släpp fångarna loss till ett samtal han hade med 
professor Henrik Tham där denne kommenterar regeringens sätt att hänvisa till en ny 
kriminalitet: 

Regeringen säger ofta att den bara reagerar på en ny typ av brottslighet, men det är fel. I 
huvudsak är det samma gamla brottslighet och samma gamla klientel. Visst har vi haft flera 
spektakulära och obehagliga brott under de senaste åren, men sådana saker inträffade även 
under 1970-talet. Trots att vi hade massrymningar från fängelserna, politisk terrorism och 
polismord drog (justitieminister) Lennart Geijer helt andra slutsatser än Thomas Bodström.65 

Det verkar inte finnas mycket som stödjer påståendena om en ökad kriminalitet eller en ökad 
brutalisering av samhället. Statistiken visar inte på några tydliga ökningar i kriminaliteten som 
skulle kunna legitimera en fullständig omläggning av kriminalpolitiken. I skenet av statistiken 
framstår det som att man från politiskt håll själva skapar en hotbild om en ny sorts hämningslös 
kriminalitet, utan tidigare motsvarigheter.  

Nils Jareborg visar dessutom i antologin Varning för straff, på att i den mån det finns nya 
former av kriminalitet så handlar det först och främst om miljöbrott, ekonomisk brottslighet och 
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narkotikabrott, d.v.s. nya områden som har uppkommit de senaste decennierna i och med en 
utökad straffrättslagstiftning. Den största delen av den nya kriminaliteten är alltså skapad av 
politikerna själva genom kriminalisering av  handlingar som tidigare inte var olagliga.66 

4.3.2 Ett otryggt Sverige? 
Ett annat påstående som jag har valt att studera lite närmare från debattartiklarna är frågan om 
trygghet. I både Bodströms och Pehrsons debattartiklar förekommer bristen på trygghet som ett 
genomgående tema, men man gör det på olika sätt. Borgström m.fl. talar däremot inte särskilt 
mycket om trygghet utan verkar istället vilja avfärda bilden av kriminaliteten som ett allt större 
hot. Johan Perhson kritiserar det socialdemokratiska styret för att inte kunna tillhandahålla 
tillräckligt med trygghet i Sverige. 

Bristen på politisk ledning av de brottsbekämpande myndigheterna är den största bristen i 
arbetet för ett tryggare Sverige. 67 

Intressant att påtala i sammanhanget är att han utgår från en definition av trygghet som trygghet 
från kriminalitet, inte trygghet i form av välfärd eller i form av ett trygghetsnät. Thomas 
Bodström verkar, åtminstone delvis ha anslutit sig till denna borgerliga definition av trygghet. 
Han talar aldrig direkt om trygghet i artiklarna men genom att hänvisa till åtskilliga olika 
säkerhets- och kontrollåtgärder som han anser nödvändiga ger han sken av att det finns anledning 
att göra stora satsningar på att göra tryggheten bättre. Han påtalar heller aldrig något annat sätt än 
satsningar på säkerhet för att öka tryggheten i samhället. På så vis stämmer han nästan in i den 
från Johan Pehrson uttalade borgerliga definitionen på trygghet.  

I sitt uttalande i samband med rymningarna från Norrtälje deklarerar Bodström att 
brottslighetens nya former ”är ett hot mot hela samhället”. Här lyckas han få frågan om ett antal 
spektakulära rymningar att framstå som något som utgör ett hot mot hela samhället, någonting 
som utgör en källa till otrygghet i Sverige.  

Men hur otryggt är egentligen det svenska samhället? Känner sig verkligen svenskarna 
otrygga? Finns det verkligen någon anledning att satsa på hårdare tag och säkerhetsåtgärder? 

4.3.3 Rädsla för brott? 
Även om kriminaliteten inte har ökat i någon större utsträckning så talar mycket för att 
människor idag upplever samhället som mindre tryggt än tidigare och känner en allt större rädsla 
för att utsättas för brott. Anita Heber menar att denna rädsla kan få stora konsekvenser för 
människors vardagliga liv, genom att man undviker att gå på vissa platser, undviker att delta i 
vissa aktiviteter eller att man satsar på lås och larmanordningar för hemmet.68 Människors rädsla 
för att utsättas för brott har idag utvecklats till ett eget forskningsområde inom kriminologin och 
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betraktas idag som ett samhällsproblem. Forskningsområdet bygger på att människors rädsla för 
brottslighet förekommer som en företeelse som går att studera avskilt från den faktiska 
brottsligheten. När man talar om trygghet i detta perspektiv måste man därför skilja mellan 
faktisk trygghet och upplevd trygghet.69 Även Sveriges riksdag har insett detta och slagit fast att  

Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Målet innefattar 
förutom att öka den faktiska tryggheten också att öka den upplevda tryggheten.70 

Förklaringen till denna ökande rädsla för att bli utsatt för brott brukar man åtminstone alltid 
delvis tillskriva medievärlden och den allt större konsumtionen av media; detta med anledning av 
medias besatthet av ämnet brott. Brott förekommer som ett dominerande inslag i alla olika 
former av media; från dagstidningar till filmer och dataspel.71 Ett exempel med särskild betydelse i 
detta sammanhang är kultivationsteorin, som behandlar mediegenererad rädsla för brott. Här 
utgår man från tesen att tv och filmers överrepresentation av våld och brott skapar felaktiga 
föreställningar om utsattheten för våld och brott. 72 

Brott är ett av de mest populära ämnena i alla former av medier, en stor del av utrymmet i 
medier ges åt just brottslighet (Chermak, 1995:95ff). En analys av svenska medier visade att de 
brott som rapporteras i medier inte återspeglar kriminaliteten. Istället lyfter medier fram brott 
som är ovanliga, spännande och våldsamma. De vanligaste brotten beskrivs mindre sällan.73 

I hur hög grad det finns ett samband mellan media och vår rädsla för brott har forskningen dock 
inte lyckats fastställa. Vad man däremot har kunnat bevisa är att media riktar människors 
uppmärksamhet mot kriminaliteten. Studier har gjorts med koppling till olika brottsfall och olika 
brottstyper. Ett exempel på ett i media mycket uppmärksammat samhällsproblem som det har 
forskats mycket kring är ungdomsvåldsamheten. 

Felipe Estrada visar i artikeln Ungdomsvåld: upptäckten av ett samhällsproblem hur media har 
bidragit till att skapa uppmärksamhet kring ungdomsvåldet som problem. I artikeln visar han på 
att intresset för media att rapportera om ungdomsvåld har varit måttligt fram till år 1986 då 
rapporteringen ökar dramatiskt utan att det finns något samband med detta i brottsstatistiken. 
Sommaren 1986 började man i nyhetsrapporteringen tala om en ny våldsmentalitet och en ökning 
och brutalisering av våldet. Denna trend i rapporteringen blir ännu tydligare i början av 90-talet 
då rapporteringen mer handlar om ungdomsgäng av ’värstingar’ som står för våldsbrotten. Efter 
medias ökade rapportering 2006 så ökar även anmälningarna av misshandelsbrott stadigt, en 
tendens som varken stöds av SCB:s statistik eller offerundersökningar.74 
 Estrada menar att det är nödvändigt att ha ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för att 
förstå denna situation. Den viktiga frågan att ställa, menar han, är inte vad som egentligen hände 
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1986 som påverkade rapporteringen utan vilken bild man gav av våldet. Medias rapportering 
ledde till att en moralpanik utbröt som ledde till att människors sociala värderingar angående våld 
förändrades och därmed ökade benägenheten till att polisanmäla våldet. Fast själva våldsnivån 
förmodligen inte hade ökat så framstod det som det i statistiken. Statsmakterna följde upp medias 
rapportering med antivåldskampanjer och åtgärder som hårdare lagstiftning.75 

Om man studerar Statistiska centralbyråns årliga Undersökning av levnadsförhållanden (ULF) 
under avdelningen trygghet och säkerhet så kan man få en del svar angående utsattheten för brott 
och rädslan för att utsättas. Sedan 1980 har andelen av de tillfrågade som uppger att de har utsatts 
för våld eller hot om våld ökat med två procentenheter från 5,2 % till 7,2. Likaså på frågan om 
man har avstått från att gå ut på kvällstid av rädsla för att bli utsatt för våld, kan man se att en 
ökning har skett sedan 1980 med 5 %, från att då ha legat på 12,1 %, till 17 % år 2005.76 Utifrån 
begreppen faktisk och upplevd trygghet, eller dess negativa motsvarighet, otrygghet, kan man 
göra den tolkningen att den faktiska otryggheten, vad det gäller att utsättas för våld eller hot om 
våld har ökat sedan 1980 med 39 % och den upplevda otryggheten har ökat med 41%. Utifrån 
den tolkningen skulle alltså den upplevda otryggheten bara ha ökat marginellt i förhållande till 
den faktiska. Generellt sett så verkar det som att den upplevda otryggheten följer den faktiska 
utvecklingen avseende våldsbrott. 
 Om nu statistiska centralbyråns uppgifter angående människors utsatthet för våld är 
riktiga innebär det då att människor inte påverkas nämnvärt av medias rapportering?  

Malin Åkerström visar på att den typen av moralpanik, eller moraliska kampanjer från 
media, som Estrada visar på inte i så hög grad påverkar människors egen rädsla för brott, utan 
snarare deras föreställningar om andra människors attityder till det.77 Åkerström nämner en 
enkätundersökning bland ungdomar som visade på en tydlig diskrepans mellan de svarandes egna 
uppfattningar och de attityder som de tror att andra har. En fråga man ställde i undersökningen 
var hur vanligt man tror att det är att andra går omkring beväpnade, för säkerhets skull. Så många 
som 37 % trodde att många gör det, 25 % visste andra som gjorde det men som inte tillhörde 
umgängeskretsen, och endast 3 % uppgav att de ofta eller ibland har gjort det. Åkerström menar 
att det i det här fallet är tydligt att ungdomars föreställningar har påverkats av medias skriverier 
om att ungdomar känner sig otrygga och därför beväpnar sig. Även om de flesta tillfrågade själva 
aldrig skulle göra det tror man att det är vanligt bland andra. 78 

I likhet med vad som framgick av SCB:s statistik så menar Åkerström att det finns tecken 
som tyder på att människors rädsla för brott mer påverkas av den faktiska brottsutvecklingen än 
av medias rapportering av den.79 En skotsk undersökning som studerat människors rädsla för 
brott har lyckats visa på att de som tog till sig medias beskrivningar av brottsligheten också var de 
                                                 
75 Estrada. (1997). s. 17 ff 
76 Statistiska centralbyrån. (2005) Undersökning av levnadsförhållanden (ULF), trygghet och säkerhet Stockholm: Statistiska 
centralbyrån (SCB) (Se även statistik i bilaga, kapitel 7.5) 
77 Åkerström. (1991). s. 229 
78 Ibid. s.239 
79 Ibid. s. 234 
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som kände störst rädsla. Medan de som använde sig av sina egna erfarenheter som motbild hade 
en mer nyanserad bild av risken att utsättas för brott.80 Förmodligen är det så att när människor 
upplever att medias bild av verkligheten inte stämmer överens med deras egna erfarenheter så tar 
man antingen inte till sig av budskapet eller tilldelar det den generaliserade samhällsmedborgaren.  

Likväl verkar medias rapportering ha en viss effekt på människors bild av och rädsla för 
att utsättas för brott. Anita Heber sammanfattar ämnet på följande vis:  

Sannolikt påverkas rädslan indirekt av diskussionerna om brott i människors privata samtal, i 
medier och i den kriminalpolitiska debatten. Det finns flera empiriska belägg för att samtal om 
brott och mediers beskrivningar är betydande för människors rädsla. Samtalen med andra 
sprider både fakta och överdrifter om brott och rädsla för brott. På samma sätt verkar medier 
fungera. Frågan om kriminalpolitiken och det omgivande risksamhället påverkar rädslan för 
brott är inte helt klarlagd men det är troligt att de har ett indirekt inflytande. 81 

4.3.4 Hårdare tag på dagordningen 
Även om media inte entydigt verkar kunna påverka människors oro för kriminalitet visar de flesta 
undersökningar ändå att medias rapportering har betydelse för människors uppmärksamhet av 
samhällsproblemen. Inom den så kallade dagordningsforskningen har man länge studerat medias 
makt över våra föreställningar men funnit detta samband relativt svagt. Däremot är det tydligt att 
mediebilden påverkar vilka samhällsfrågor vi uppfattar som mest viktiga på den politiska 
agendan.82 Här finner man ett starkt samband. Ju mer media rapporterar om kriminalitet, desto 
högre grad av prioritet kommer kriminaliteten troligtvis få på den politiska dagordningen. Mattias 
Hagberg bekräftar detta i sin bok Släpp fångarna loss: 

Många undersökningar har de senaste åren visat på ett ökat intresse för brott och straff i 
Sverige. När väljarna rankar viktiga politiska frågor hamnar brott och straff allt högre upp på 
listan för varje år – parallellt med att rädslan för brott ökar.83 

Idag är det i större utsträckning än tidigare media som avgör vilka frågor som är av betydelse i 
samhällsdebatten och när politiker vill lyfta upp en fråga till debatt på ett bredare plan så är man, i 
och med att partipressen nästan helt är borta, beroende av medias välvilja för att nå ut till 
befolkningen. Men media bestämmer inte bara vilka frågor som ska behandlas utan också hur 
frågorna framställs. Det innebär att media även får ett problemformuleringsprivilegium som 
politikerna måste rätta sig efter.84  

Bodström blir av Borgström m.fl. anklagad för att vara populistisk och bara följa kraven 
från allmänheten om hårdare tag mot kriminaliteten. 

 (Bodströms) ståndpunkt tycks uteslutande dikteras av den så kallade allmänna opinionen som 
just nu ropar på hårdare tag. 

                                                 
80 Heber. (2005). s. 68 
81 Ibid. s. 70 
82 Nord. (1997). s. 133 
83 Hagberg. (2006). s. 43  
84 Nord & Strömbäck. (2004). s. 206 
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Här försöker man härleda skälet till Bodströms säkerhetsfixerade kriminalpolitik med 
förklaringen att han ger efter för allmänhetens krav. Det är nog en del i sanningen men jag tror 
att frågan är mer komplicerad än så. Hur ologisk socialdemokraternas kriminalpolitik än kan 
verka i förhållande till deras traditionella politik så följer justitieministerns agerande ändå en viss 
logik.  

Henrik Tham har försökt förklara Socialdemokraternas förändrade kriminalpolitik. Han 
menar bl.a. att den politisering som skett av rättsväsendet kan ha lett till att svagare grupper, som 
traditionellt är socialdemokratins väljare har haft lättare att göra sina röster hörda och lyckats få 
genomslag i politiken. Detta kan ha bidragit till den förändrade kriminalpolitiken. Så länge 
kriminalpolitiken utformades av sakkunniga tjänstemän så fanns det inte utrymme för påverkan 
av hårdare tendenser. Under 90-talets kris och välfärdstatens nedrustning är det sannolikt att 
denna grupp har drabbats särskilt hårt och har kanske i högre grad än andra upplevt oro för våld 
och droger och därför satt press på politikerna.85 Samhällets utveckling mot en högre 
arbetslöshet, en minskad offentlig sektor och en allt större ojämlikhet, bl.a. i inkomster, har lett 
till att grupper som offentliganställda och de lägre klasserna, som tidigare hade det relativt bra har 
börjat känna en statusoro i och med försämrade levnadsförhållanden. Denna situation, menar 
Tham, har gjort det svårare för socialdemokratin att föra en human kriminalpolitik då en egen 
svår situation knappast bidrar till solidariteten med de mest utsatta grupperna utan snarare har 
gjort väljarna mer mottagliga för krav på hårdare tag mot samhällets avvikande.86  

Medias överdrivna eller rent utav felaktiga bild av en okontrollerbar situation med en 
kriminalitet som skenar iväg kan också få också stora konsekvenser för politikens inriktning. Det 
förefaller troligt att ju mer svenska folket vaggas in i ett krismedvetande, av denna alarmism, 
desto större benägenhet kommer folk också ha att ställa sig bakom en hård kriminalpolitik.  

4.3.5 Intressen bakom ett krismedvetande 
Media har ett intresse av att sprida hotbilder. För att klara konkurrensen från andra media så 
krävs nästan att en nyhet har ett sensationsvärde för att nå ut.87 Att bygga upp en hotbild är ett av 
de effektivaste konkurrensmedlen; det som skrämmer människor säljer också många lösnummer 
eller genererar många tittarsiffror.  

Att så mycket framställs som hotande och hotat ligger i den journalistiska arbetsmetod som ska 
förmedla information under tidsbrist, på litet utrymme, med få journalister i förhållande till 
mängden information samt under hård konkurrens om allmänhetens uppmärksamhet. Då det 
gäller att försöka överrösta informationsflödets ständiga brus faller valet i första hand på det 
hotfulla, sensationella och abnorma.88 

Henrik Tham talar om att man kan se en ökande tendens till alarmism i de socialdemokratiska 
politikernas retorik. Denna retorik av kristänkande som borgarna tidigare använt sig av för att 
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kritisera Socialdemokraternas styre, använder de nu själva för att legitimera sin politik. Tham 
menar att en förklaring till detta kan vara att man ser det som en anledning att stärka och satsa på 
den offentliga sektorn vars yrkesgrupper i hög grad arbetar med att förebygga brott och missbruk 
och därmed har ett strategiskt intresse för socialdemokratin.89  

Kriminalitet i den av medierna konstruerade verkligheten framstår som samhällets mest 
hotande problem, orsakat av olika avvikande individers handlingar och utan samband med 
andra sociala problem. Politiker kan genom denna fragmentiserade (medie-)bild som skildrar 
en brottslighet utan alla sociala samband, manipulera frågor om brott, företrädesvis via 
medierna. Detta gagnar framförallt lag-och-ordnings-företrädare och existerande 
rättsväsende.90 

Ester Pollack menar i det här citatet att politiker drar nytta av medias konstruerade verklighet av 
situationen för sina egna syften. Hon nämner också att det förmodligen är något som först och 
främst gynnar lag-och-ordning-företrädare. Detta begrepp får väl traditionellt sett tillskrivas den 
borgerliga sidan i svensk politik, men numera även socialdemokratin. Att borgerligheten av 
tradition med sin lag-och-ordning-inriktade kriminalpolitik har en anledning att spela på denna 
falska mediebild är ganska enkelt att räkna ut men frågan är vad socialdemokratin har att vinna på 
detta. Thomas Bodströms hållning i de debattartiklar jag har analyserat handlar ofta om att 
fokusera på att vi har en ny situation, att mycket har förändrats, vilket nog är sant. Men det är inte 
kriminaliteten i någon högre grad som har förändrats utan bilden av den. Socialdemokaterna har 
varit tvungna att anpassa sig, inte till realiteter, utan till en av media konstruerad bild av den 
svenska brottssituationen. Socialdemokratins väljare har accepterat denna hotbild som media har 
skapat och det enda socialdemokraterna kan göra är att spela med. Hanns von Hofer pekar på 
detta fenomen redan i en artikel från 1990: 

I detta klimat hamnar politikerna lätt på defensiven, dels för att de själva inte kan värja sig mot 
de massmediala verklighetsbeskrivningarna, dels för att de inte vågar gå emot den av medierna 
iscensatta krisstämningen.91 

Bodström blir också kritiserad av Borgström m.fl. för att han inte längre driver en 
socialdemokratisk kriminalpolitisk linje och man påtalar att hans linje ligger alltför nära den 
moderata partiledarens linje i en tv-debatt. Bodström bemöter egentligen aldrig påståendet i 
debattartikeln utan svarar bara att:  

I vissa frågor kan vi konstatera att vi får medhåll - inte bara från samarbetspartierna utan även 
från oppositionen. Jag tror att många människor tycker att det är bra med en samsyn i dessa 
viktiga frågor.92 

Detta citat skulle jag vilja tolka som att Bodström säger att man har en politik som inte skiljer sig 
från borgarnas i kriminalpolitiska frågor därför att så många av deras väljare vill att man ska det. 
Bodström invänder inte mot Borgström m.fl. beskrivning om att man har svängt fullständigt i 
den kriminalpolitiska linjen utan hänvisar enbart till, utifrån min djärva tolkning, att man har valt 
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att anamma en borgerlig kriminalpolitik då det attraherar fler väljare. Allmänheten vill ha hårdare 
tag mot brottsligheten och då finns det inte politiskt utrymme för något annat. 

Jag tror att den process som Felipe Estrada beskriver om medias roll att konstruera 
ungdomsvåldet som samhällsproblem (kapitel 4.3.5) är ganska representativ för denna typ av 
moralpaniker med koppling till rättsväsendet. Den påminner, i mångt och mycket, om den 
händelseutveckling som skedde i samband med rymningarna från svenska anstalter 2004. Såhär 
beskriver Ester Pollack mediepanikens anatomi: 

Paniken existerar först och främst i det institutionella spelet mellan exempelvis medierna och 
den kriminalpolitiska offentligheten. Aktörer utanför medierna har nytta av den i medierna 
konstruerade paniken. Politiker kan visa handlingskraft och få väljarnas sympati. I processer av 
mediepanik blir det också legitimt, både för medier och politiker, att överskrida etablerade 
gränser. Det blir exempelvis möjligt att publicera bilder av tidigare dömda eller till och med 
endast misstänkta för brott.  Mediepaniker och moraliska kampanjer, är tvingande för politiker. 
Det är omöjligt för politiker att inte reagera när pedofili framställs som ett hot mot våra barns 
vardag på daghemmen. Olika åtgärdsförslag måste lanseras, empati, deltagande och 
handlingskraft demonstreras, när mediepanik i en eller annan form gripit tag om 
organisationer, myndigheter, politiker och allmänheten.93 

Det framstår utifrån denna medielogik som att uppmärksamheten i media tvingade Thomas 
Bodström till att visa handlingskraft. Den politiska oppositionen krävde hans avgång; man 
menade bl.a. att han kommenterade fotboll istället för att göra något åt situationen.94 Av den 
anledningen presenterade Bodström en mängd olika säkerhetsåtgärder i syfte att visa att han tog 
problematiken på allvar. Som en del i säkerhetsåtgärderna, och som justitieministerns trumfkort 
som han ryckte ur händerna på Folkpartiet, fanns det kontroversiella förslaget om en 
högsäkerhetsanstalt. Som tidigare har nämnts har förslaget om att tillämpa inkapacitering tidigare 
funnits i Sverige men förkastats. De enskilda händelserna, omkring vilka media skapar 
moralpanik, verkar kunna ha den funktionen att de tvingar fram åtgärder av kontroll- och 
säkerhetskaraktär. Dessa bryter mot etablerade gränser och föreställningar inom politiken, likt 
paradigmskiften som inte är enkla att återvända från. Bodströms högsäkerhetsanstalt är ett sånt 
exempel. 

4.3.6 Ett svenskt superfängelse? 
Strax efter den tredje spektakulära rymningen meddelar Thomas Bodström bland andra 
säkerhetsrelaterade åtgärder att Sverige ska få en ny högsäkerhetsanstalt för de intagna som ”inte 
vill återanpassas”. Han säger i sitt svar till Borgström m.fl. att det även framöver kommer ”att 
finnas vissa tungt belastade intagna som under kortare eller längre tid kräver särskilt hög 
säkerhetsnivå”. Förslaget är i princip synonymt med begreppet inkapacitering, som betyder 
oskadliggörande; d.v.s. att man under längre tid fysiskt isolerar brottslingar från samhället i 
brottspreventivt syfte. Borgström m.fl. kritiserar justitieministern för detta förslag utifrån att det 
tidigare har föreslagits men avfärdades ”såsom främmande för svenskt rättsväsende”.95 Förslaget 
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verkade ha den effekten på debatten att oppositionens kritik tystnade. De borgerliga rösterna som 
tidigare krävt Bodströms avgång nöjde sig med detta och att generaldirektör Lena Häll Eriksson 
senare avgick.96 
 Förslaget om en högsäkerhetsanstalt kom ursprungligen från Folkpartiet under 
beteckningen ’superbunker’ men uppfattades inte då som något attraktivt från 
socialdemokraternas sida. Men till slut vann detta förslag gehör även hos Bodström. Följande text 
är hämtad ur Aftonbladet efter att Bodströms tillkännagivande av den nya anstalten: 

Enligt Thomas Bodström skiljer sig inte förslaget nämnvärt från folkpartiets idé om en superbunker. 
  - Det ligger ganska nära. Det råder en ganska stor enighet om de här frågorna, säger han till Aftonbladet. 
  Folkpartiets förslag utgår från Kanadas högsäkerhetsfängelse - Special Handling Unit, SHU, utanför 
Québec. 
  - Det har en mycket förhöjd säkerhet och det är väldigt svårt att rymma därifrån, säger Johan Pehrson, 
folkpartiets ordförande i justitieutskottet.97 

Bodströms förslag om högsäkerhetsanstalt gav sig med stor sannolikhet in på obruten mark då 
det under åren efter detta har diskuterats om inkapacitering som påföljd, under benämningen 
samhällsskydd. Detta har skett i samband med den s.k. psykansvarskommittén men även i ett 
betänkande från justitieutskottet om att omvandla livstidsstraffet till en ny ej tidsbestämd 
kriminalvårdspåföljd. Man menar i betänkandet att en ”person som gjort sig skyldig till mycket 
allvarlig brottslighet, för det fall det föreligger en risk för återfall i sådana brott, bör kunna hållas 
frihetsberövad tills en positiv förändring kan påvisas”.98 

Jan Andersson har i en avhandling studerat inkapaciteringens potentiella 
brottsförebyggande effekter i det svenska samhället utifrån en studie av en årskull stockholmare 
födda 1953.99 Teorin om inkapacitering handlar om att det är en förhållandevis liten grupp 
kriminella som begår de grövsta brotten. Genom att fysiskt avskilja dem från samhället strävar 
man efter att uppnå en stor brottspreventiv effekt. Inom kriminologin skiljer man på kollektiv 
och selektiv inkapacitering. Den kollektiva innebära längre fängelsestraff enligt traditionella 
straffkriterier medan den selektiva avser att man utdömer längre fängelsestraff till de som 
förväntas återfalla i brott senare i livet.100 Den selektiva modellen har alltså ett stort etiskt och 
rättssäkerhetsmässigt dilemma; man måste alltså straffa folk för gärningar de ännu inte har begått.  

Det visar sig att man genom kollektiv inkapacitering lyckas minska antalet lagföringar 
med 24 procent av de allvarliga brotten, men konsekvensen blir mycket höga kostnader i och 
med att man ökar fängelsebeläggningen med uppemot 600 procent.101 De brottspreventiva 
fördelarna framstår inte som så stora i skuggan av ökningen av frihetsberövade personer, varav 
många som sannolikt inte skulle ha återfallit i brott inkapaciteras i onödan. 
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 En prövning av selektiv inkapacitering utifrån kriterier som tidigare lagföringar och 
narkotikamissbruk leder, genom den billigaste modellen, till en reducering av lagföringar för de 
allvarligaste brotten med 12 procent. Men även här ökar man fängelsepopulationen med 78 
procent och modellen har flera osäkra följder. Man gör lätt ett stort antal felaktiga förutsägelser 
vilket leder till att många inkapaciteras i onödan och många av de högaktiva kriminella undslipper 
inkapaciteringen.102  
 Henrik Tham har skrivit en artikel där han kommenterar Anderssons avhandling, delvis 
för att Andersson inte riktigt tar ställning i frågan utan nöjer sig med att konstatera att resultatet i 
huvudsak överrensstämmer med studier som gjorts i andra länder. Tham menar att Anderssons 
studie har visat att inakapacitering som modell kan avföras från den svenska debatten. Det är 
nämligen alldeles för svårt att på ett etiskt försvarbart sätt bedöma vilka som kommer att återfalla 
i brott och den effekten inkapaciteringen har i brottsprevention är ändå alldeles för liten i 
förhållande till kostnaderna av en starkt ökad fängelsebeläggning.103 

4.3.7 Högerns kriminalpolitiska attraktionskraft 
Thomas Bodström blir i debattartiklarna angripen från två olika politiska läger. Även om Johan 
Pehrson och Claes Borgström m.fl. kritiserar Bodström starkt och ger en bild av hur 
rättsväsendet vansköts av den socialdemokratiska regeringen så är det tydligt att deras kritik har 
helt olika utgångslägen. Pehrson intar en traditionell borgerlig position med en hårdare politisk 
styrning medan Borgström m.fl. står bakom en mer progressiv vänsterlinje med tanke om 
rehabilitering och behandlingsperspektiv i rättsväsendet.  
 Bodström förhåller sig till de olika debattartiklarna på olika sätt. Striden mot Pehrson 
framstår som mer angelägen för Bodström än striden mot Borgström m.fl., det förefaller vara 
mer som står på spel mot Pehrson. Denna slutsats drar jag utifrån hur Bodström uttrycker sig i de 
olika svaren, men också hur långa svar han har skrivit. Till Pehrson skriver han ett långt svar men 
till Borgström m.fl. skriver han ett kort svar där han i mindre grad bemöter kritiken. Han svarar 
dessutom mycket snabbare på Pehrsons debattartikel än på Borgströms m.fl.  Detta kan ju I och 
för sig ha att göra med att Pehrsons artikel låg mer nära i tiden med den senaste rymningen och 
att det därför var mer angeläget att svara snabbt.  

Även om striden mot Pehrson verkar vara den högst prioriterade för Bodström så är det 
ändå här som det åsiktsmässiga avståndet verkar vara minst. Även om Pehrson kritiserar 
Bodström för hur rättsväsendet ser ut verkar de, utifrån debattartiklarna ha ungefär samma 
föreställningar om hur rättsväsendet ska styras. Båda två verkar vilja överträffa varandra om att 
komma på finurliga säkerhetsåtgärder och att sätta hårt mot kriminaliteten. 

Jag drar den slutsatsen att Bodström inte uppfattar Borgström m.fl. som något större 
politiskt hot. Inte bara för att de inte är aktörer i det partipolitiska systemet utan för att den linje 
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de för fram inte är politiskt gångbar att ansluta sig till idag för att samla väljare i ett bredare 
spektra. Däremot verkar det vara av vikt att konkurrera om den borgerliga hårda linjen. 

4.3.8 En desillusionerad socialdemokrati? 
I Borgström m.fl. debattartikel till Thomas Bodström återger man en debatt mellan honom och 
moderatledaren Reinfeldt om kriminalpolitiken. Man säger att ”… Reinfeldt kan argumentera för 
sin uppfattning utifrån en sammanhållen politisk syn på brott och straff, medan Bodström saknar 
skäl för samma hållning.”104 Den bild man ger av justitieministern är en bild av en desillusionerad 
socialdemokratisk politiker som inte längre kan argumentera för sin politik utan tvingas ta 
kampen om att sätta hårt mot brotten i syfte att göra sina väljare nöjda. Bodström kan inte längre 
stå fast vid den traditionella socialdemokratiska kriminalpolitiken utan måste anpassa sig till det 
aktuella samhällsklimatet.  

En ideologisk förändring i samhället har skett sedan mitten på 80-talet i en förskjutning 
mot en mer nyliberal anda som fokuserar på människor som enskilda konsumenter snarare än 
medborgare och som individer snarare än en del i ett kollektiv. Denna förändring ligger till stor 
del till grund även för en individualisering av brottet och dess förklaringar. En förskjutning av 
förklaringen från att ha varit ett samhällsproblem till en individuell angelägenhet. I detta politiska 
klimat får nolltoleransen, med New Yorks rättsväsende som förebild, ett allt större fotfäste även i 
Sverige och svenska politiker, till och med från socialdemokratiskt håll har sagt sig vara öppna för 
detta. I dessa tider, menar Tham, kan det anses logiskt av socialdemokratin att satsa på ordning 
och reda och självdisciplin.105 

Även om Tham vill förklara den förändrade kriminalpolitiken utifrån de åren då 
socialdemokratin varit vid makten, då de har regerat mest, så övertygar inte teorin helt. Han 
härleder i artikeln Lag & ordning som vänsterprojekt? de stora förändringarna i socialdemokraternas 
linje till mandatperioden efter varje period av borgerligt styre. Socialdemokraternas omgestaltning 
av kriminalpolitiken verkar ha förändrats stegvis. När socialdemokraterna fick tillbaka makten 
1982 hade man lämnat den progressiva kriminalpolitik man tillämpade under det tidigare 
regeringsstyret och politiken saknade nu istället en genomtänkt linje. Efter att borgerligheten fått 
lämna ifrån sig makten 1994 så, menar Tham, har socialdemokratin hållit fast vid den hårda linje 
som borgarna inledde under den föregående mandatperioden. Det verkar som att 
kriminalpolitiken har förändrats i en dialektisk process mellan socialdemokraterna och 
borgerligheten där borgerligheten efter sitt styre lämnat över en förändrad situation som 
socialdemokraterna inte har förmått eller vågat vrida tillbaka.  

Tham menar att de utvecklingstendenser som den socialdemokratiska kriminalpolitiken 
har haft inte har följt kriminalitetens utveckling utan snarare välfärdsstatens utveckling. I och med 
välfärdsstatens nedrustning med en ökande ojämlikhet som följd har socialdemokratins 
möjligheter att driva en politik med värden knutna till mjuka värden och omsorg minskats. Det 

                                                 
104 Debattartikel nr. 3: Borgström m.fl.  
105 Tham, (1999). s. 108 
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blir då mer logiskt att driva en politik för ’hårdare tag’ i syfte att upprätthålla ordning och 
integration i samhället.106 Socialdemokraterna har bland annat pressats av borgerligheten mot att 
föra en hårdare narkotikapolitik och därmed har trycket ökat på missbrukarna, som har 
kriminaliserats genom en utökad och skärpt narkotikastrafflagstiftning, inspirerad av begreppet 
nolltolerans. Man har fört en politik med syfte att stärka de gemensamma värderingarna i 
samhället genom att peka ut och därmed marginalisera en i samhället mindre grupp avvikare som 
därmed drabbas hårt. 
 

                                                 
106 Tham. (1999). s. 109 
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5. Avslutande diskussion 
Syftet med kritisk diskursanalys är att se bakom diskurserna och våra föreställningar om 
samhället, i syfte att möjliggöra en social förändring.107 Jag har i denna uppsats försökt visa på den 
förskjutning som har skett på det kriminalpolitiska området med en övertro på hårdare tag som 
en lösning på kriminaliteten och andra samhällsproblem. Utifrån fyra debattartiklar, som var en 
del av en upprörd debatt i samband med fyra uppmärksammade rymningar från kriminalvården, 
har jag försökt finna tecken på denna inriktning och analysera den utifrån en social kontext. Jag 
har bland annat försökt visa på att medias bild av en ständigt ökande kriminalitet inte är riktig, att 
denna bild delvis leder till en överdriven rädsla för att utsättas för brott och en uppmärksamhet 
kring kriminalitet som ett allvarligt samhällsproblem i en omfattning som den inte förtjänar. Jag 
har visat på hur media, genom moralpaniker, skapar en överdriven bild av kriminaliteten. Detta 
bidrar till att odla ett krismedvetande hos människor som politiker måste förhålla sig till men som 
de även kan utnyttja för egna syften, enligt en s.k. medielogik. Slutligen har jag även försökt 
koppla detta till det händelseförlopp som utspelades i samband med rymningarna som utgör 
bakgrunden till de fyra debattartiklarna jag har analyserat.  

5.1 Lag och ordning som hegemoni 
Den kritiska diskursanalysen talar om hegemoni som diskurs som har blivit så självklar att den 
uppfattas som naturlig. I dagens kriminalpolitiska debatt framstår föreställningen om hårdare 
straff som hegemoni. Det känns inte som att det i dagens samhällsklimat är politiskt gångbart att 
föra fram förslag om exempelvis en humanare kriminalvård eller sänkning av straffen. Möjligtvis 
kan man genomföra den typen av reformer i skymundan under mandatperioden men det är inga 
frågor som något av de större partierna skulle våga gå till val på. Ute i befolkningen, har jag fått 
uppfattningen, är ofta föreställningen om att det behövs hårdare straff djupt rotad och många 
säger sig till och med vara för ett återinförande av dödsstraff.  

I mångt och mycket tror jag att detta hårda klimat mot samhällets avvikare och kriminella 
beror på den bild media framställer kriminaliteten i. Det målas ofta upp en bild av ett allt större 
hot från en ökande kriminalitet och kriminella framställs ofta, speciellt i populärkulturen, som 
onda, beräknande varelser som är ute efter att göra människor illa och sko sig på andra. Där är 
avhumaniseringen total.  

Mattias Hagberg berättar i Släpp fångarna loss om ett samtal med en intagen på Anstalten 
Svartsjö som uttryckte sin förvåning över klientelets karaktär: 

- Jag trodde att jag skulle möta en massa hårda typer med ”attityd” när jag hamnade här, men 
så är det inte. Det är mest narkomaner, alkoholister och uteliggare, människor med en massa 
problem, inga hårdhudade kriminella, säger han.108 

                                                 
107 Winther Jørgensen, Phillips. (2000). s. 69 
108 Hagberg. (2006). s. 91 
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Media har skapat vissa alltmer accepterade premisser om kriminaliteten som människor i stort har 
accepterat eller tagit till sig känslomässigt; som att kriminaliteten ökar, att det är farligt att vara ute 
på kvällen, att det behövs hårdare straff eller att fängelset behövs i avskräckande syfte. Dessa 
bilder måste man som politiker förhålla sig till. I detta medieklimat kan man som politiker stånga 
sig blodig för att försöka nå ut med en mer korrekt bild av förhållandena som grund för en 
alternativ politik. Eller så går man den populistiska vägen, accepterar medias problemformulering 
och drar nytta av den i syfte att vinna väljarnas röster. 

5.2 En socialdemokrati i blåsväder 
För borgerligheten är detta en bra mycket enklare situation än för socialdemokratin. Det är enkelt 
att föra en borgerlig kriminalpolitik om hårdare tag till ackompanjemang av medias hotbilder, 
desto svårare att försöka återinföra halvtidsfrigivning eller sänka straffskalorna när vindarna 
blåser högerut och folket ropar på hårdare tag. I detta politiska klimat måste en socialdemokratisk 
justitieminister vara försiktig med att vara för human mot brottslingarna och lägga fram sin 
politik så den stämmer med medias verklighet.  

Jag är övertygad om att Thomas Bodström vid tidpunkten för de uppmärksammade 
rymningarna var medveten om att den bild av situationen som han deltog i att befästa, till stor del 
var konstruerad. Konstruerad av media som en hotbild för att fånga tittarnas och läsarnas 
uppmärksamhet men även anammad och förstärkt av de politiska motståndarna för att sätta press 
på justitieministern. Bodström hade inget annat val än att acceptera situationen för att kunna 
hantera den.  

En utveckling har satt igång, likt ett hjul som rullar; utför. Kriminalpolitiken går hela 
tiden mot nya dimensioner av kontroll och säkerhet. Socialdemokratiska politiker slåss med 
borgerliga politiker om att vara hårdast mot kriminaliteten och nya idéer lanseras i syfte att bräcka 
motståndaren. Utvecklingen leder mot allt mindre social förståelse för kriminalitet som fenomen 
och tendenser till att sätta hårdare mot och straffa de som inte bidrar till det allmänna. Idag hörs 
inte många röster som ifrågasätter denna politik. 

1975 skrev Michel Foucault Övervakning och straff där han ifrågasatte fängelsets funktion i 
det moderna samhället.109 I dagens politiska klimat vore det knappt möjligt att framföra och nå ut 
med en sån politisk fråga. Thomas Bodström poängterar gång på gång att samhället ser 
annorlunda ut och att situationen har förändrats. Men det som mest av allt har förändrats är nog 
utrymmet att föra en alternativ politik i dagens samhällklimat. Fängelset som institution fick tidigt 
en hegemonisk karaktär i samhället, det hade det på 70-talet när Foucault skrev om det och det 
har det definitivt idag. Det ses idag som så naturligt att det är svårt att föreställa sig samhället utan 
frihetsberövandet som straff mot de människor som bryter mot samhällsfördraget. Var skulle 
man i så fall göra av alla kriminella? 
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5.3 Det nya hotet kommer inifrån 
Den norske kriminologen Nils Christie talar om kriminaliteten som samhällets nya hotbild.110 Vi 
har inte längre något världskrig eller kallt krig att oroa oss för, den internationella terrorismen kan 
nog inte anses vara ett tillräckligt stort hot mot Sverige för att fungera som en fiende att ena 
landet kring. I jakt på nya hotbilder att oroa oss för spanar vi ut genom tv-rutan över världen, 
efter TBC från Ryssland, fågelinfluensa från Asien eller narkotikasmuggling från Latinamerika. I 
brist på andra hot i dagens världsbild får kriminaliteten tjäna som något vi kan oroa oss för.  

Är detta risktänkande som media spelar på något som kännetecknas av vilka politiska 
vindar som blåser eller är det ett fenomen som är inbyggt i moderniteten? Den tyske sociologen 
Ulrich Beck har format teorin om ett risksamhälle, som han menar att utvecklingen alltmer går 
mot. I och med teknikens framskridande får vi också mängder med nya risker som vi måste 
hantera. Som samhällsmedborgare har man svårt att få en bild av riskernas verkliga omfattning 
utan är istället hänvisad till att lita till politikernas beslut och löften och vetenskapsmännens 
riskbedömningar.111 Vi måste till vardags ständigt hantera en mängd olika risker omkring oss. Om 
de är verkliga eller inte har ingen betydelse så länge de upplevs som verkliga. En av riskerna som 
människor idag har att förhålla sig till är kriminaliteten och rädslan för att utsättas för våld och 
stölder. På det viset får rädslan för olika hotsituationer status av att vara ett större problem än 
själva hotet i sig. I denna situation söker människor efter säkerhet och trygghet. I det 
samhällsklimatet blir en kriminalpolitik som betonar lag och ordning en framgångsrik sådan.  

Nils Christie menar att när vi inte har några yttre fiender att oroa oss för så söker vi efter 
fiender inrikes istället att sluta upp kring. På så vis blir det nya projektet, projektet om det rena 
samhället. Det eftersträvansvärda målet blir ett samhälle fritt från problem som kriminalitet, 
droger och fattigdom. Genom att avhumanisera brottslingarna blir det enklare att straffa dem 
hårdare. Idag har straffet ett egenvärde, social bakgrund som förklaring till brottet spelar ingen 
roll. För rätten är den kriminelle bara den brottsliga handling han har begått. Ju större avstånd det 
finns mellan människor, ju mer opersonliga våra relationer blir, desto lättare blir det också att 
begå hemska handlingar mot varandra. 112  

Christie har studerat fängelsesystemen i världen och framförallt den industrialisering och 
kommersialisering som allt mer sker, med USA som föregångsland. I boken Crime control as 
industry beskriver han det amerikanska fängelsesystemet och utvecklingen i allmänhet. Christie 
visar på hur fängelserna i USA har blivit ett sätt att lösa socialproblemen på. Han talar om det 
som en form av klasskontroll.113 I och med allt större fångtal med stora kostnader för staten har 
man omvandlat systemet till en industri som det går att tjäna pengar på. Christie jämför 
avhumaniseringen som sker av kriminella med den som gjordes av judar i Nazityskland och den 
moraliska likgiltighet som följde på detta. På samma vis som man skickade judar till 
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112 Christie. (2004). s. 162 
113 Ibid. s. 69 



 39

koncentrationsläger i Tyskland för att få bort oönskade element ur samhället har vi idag startat ett 
krig mot kriminaliteten.114 I USA växer fängelsepopulationerna hela tiden och de flesta som 
avtjänar straff är svarta unga män. 1999 befann sig 2,3 % av USA:s befolkning i någon form av 
kriminalvårdsåtgärd. 115 Dödsstraffet framstår som en enkel lösning på problemen med överfulla 
fängelser. Jämförelsen med Sverige kan framstå som långsökt, men även här finns en ökande 
population av intagna i anstalterna och förespråkare för såväl privata fängelser som dödsstraff. 

 
Tre dagar efter rymningen från Kumla i januari 2004 kliver en självsäker Göran Persson upp i 
riksdagens talarstol.  

”Statsministern ska inleda dagens partiledardebatt och han vet att han kommer att överrumpla 
oppositionen – han vet att han kommer att ta ett av deras starkaste vapen och vrida det ur 
handen på dem. 

Göran Persson kommer snabbt till kriminalpolitiken. Där stannar han upp, tar en kort paus, 
som för att förbereda riksdagens ledamöter på något extra, innan han lägger sitt politiska 
trumfkort. Han deklarerar en radikal omläggning av säkerhetspolitiken. Hotet mot vårt land 
kommer inte längre utifrån, utan inifrån, säger han. Det är inte längre främmande makter utan 
kriminella gäng, narkotikaligor och enskilda våldsverkare som hotar vår säkerhet.”116 

 
Jag vill inte tro att denna utveckling mot allt mer säkerhets- och kontrollåtgärder är en naturlig 
följd av samhällets utveckling som Beck framställer det. Det måste vara möjligt att påverka 
politikens inriktning och vrida tillbaka klockan.  
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7. Bilagor 

7.1 Debattartikel 1: "Bodström flyr ledarskapet". Rättsväsendets brister 
är väl kartlagda, anser justitieutskottets ordförande. 
 

Hyllmeter av rapporter om bristerna i rättsväsendet har samlats i justitiedepartementets 

bokhyllor. Vad som nu behövs är därför inte fler utredningar, utan att regeringen 

utnyttjar sin makt att forma myndigheternas verksamhet. Det anser ordföranden i 

riksdagens justitieutskott Johan Pehrson (fp). Han finner det särskilt anmärkningsvärt att 

justitieminister Thomas Bodström först nu kommit till insikt om brottslighetens nya 

former, trots att regeringen själv i utredningsdirektiv redan för fem år sedan beskrev just 

den ändrade hotbilden. Detta är ett nytt exempel på det flyende ledarskap som 

karaktäriserar s-regeringens hantering av rättsväsendet.  

 
Utredningar. Möten med generaldirektören. Hur vore det med lite ledning, styrning och 
lagstiftning från Thomas Bodströms sida?  
Regeringen har enligt vår grundlag monopol på att med lagförslag, förordningar, budget, 
regleringsbrev, utnämningar och framför allt genom den informella styrningen leda och utveckla 
våra statliga myndigheter.  

Svenska regeringar har alltså i sin makt stora möjligheter att forma verksamheten i 
myndigheterna. Beslutsfattandet är i regel kollektivt med en minister som bara är föredragande 
för besluten. Därför är fixeringen till enskilda ministrar något överdriven när det ställs helt rimliga 
krav på en fungerande verksamhet. Ansvaret ligger på hela regeringen.  

Yrvaket har nu justitieminister Thomas Bodström noterat att vi har en ny typ av 
brottslighet: "Vi ser nu en helt ny situation i Sverige där brottsligheten tar sig former, som vi 
tidigare aldrig har upplevt" är ministerns nya insikt. Utmärkt insikt! Men detta framgick dessvärre 
tydligt redan för fem år sedan, då regeringen i direktiven till SÄPO/Rikskrim-kommittén (Ju 
1998:06, Dir. 1998:101) angav att hotbilden från just den organiserade brottsligheten vuxit och 
blivit internationell samt att hot och korruption blivit vanligare. Sedan dess verkar en 
minnesförlust ha inträtt för ansvariga socialdemokrater på justitiedepartementet.  

För någon månad sedan kom rapporten "Organiserad kriminalitet, grov 
narkotikabrottslighet", som tagits fram på uppdrag av regeringens egen narkotikageneral, Björn 
Fries, inom ramen för projektet Mobilisering mot narkotika. Den aktuella rapporten är en 
allvarlig sågning av regeringens politik de senaste tio åren när det gäller att bekämpa den 
organiserade brottsligheten. Lägesbeskrivningen är korrekt. Antalet tunga missbrukare ökar och 
priserna sjunker. Det mesta tyder på att inflödet av narkotika till Sverige ökar. Den organiserade 
brottsligheten har blivit alltmer "multikriminell", ofta dock med narkotikan som bas i 
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verksamheten. De kriminella organisationernas arbetsmetoder, med mutor samt hot och våld mot 
personal inom rättsväsendet, lyfts fram. 

Bristen på politisk ledning av de brottsbekämpande myndigheterna är den största 
bristen i arbetet för ett tryggare Sverige. Flera utredningar visar att det krävs mer än nya verkliga 
pengar för att få ordning på brottsbekämpningen i Sverige. Det skrivs till exempel i Mobilisering 
mot narkotikas rapport helt rakt att "kraftfull ledning, styrning och samordning" saknas i dag. 
Bilden av hur s-regeringen genom justitiedepartementet styr de rättsvårdande myndigheterna är 
dyster. Vid inspektioner och utvärderingar under arbetet med rapporten framkom till exempel att 
Rikspolisstyrelsen tonat ner brister inom polismyndigheterna när den återrapporterat till 
regeringen samt inte fullföljt utvärderingen av sin egen verksamhet. 

Rapporten understryker för de brottsbekämpande myndigheterna det 
Ansvarsutredningen redovisat: "Beträffande bekämpningen av organiserad brottslighet går det 
inte att urskilja någon sammanhållen styrningsstrategi, och sektoriseringen är högst påtaglig." 

Detta stämmer väl med andra rapporter om problemen inom rättsväsendet. 
Tidigare i somras kom rapporten om utredningen om EU-toppmötet i Göteborg 2001. Här 
redovisas några av dagens strukturella problem inom polisväsendet. Det fokuseras främst på 
"bristande ledarskap och bristande samsyn mellan olika polismyndigheter". 

När det gäller den sorgligt högaktuella kriminalvården är Statskontorets 
"Effektivitetsgranskning av kriminalvården" (2003:20) ett fyrverkeri av exempel på hur illa 
myndigheter kan ledas, styras och samordnas av en svensk regering. "Det sker i dag en ganska 
mjuk styrning av kriminalvården från statsmakternas sida med stora frihetsgrader för 
kriminalvården att själv prioritera och utforma sin verksamhet." "Det finns i regleringsbrevet inga 
direkta mätbara resultatkrav." "Ett minimikrav är att det finns en ordentlig årlig genomgång av 
verksamheten mellan politisk ledning, departement och berörd myndighetsledning." 

Denna trista bild av ett flyende ledarskap byggs på ytterligare i Riksrevisionens 
rapport från i år: "Återfall i brott eller anpassning i samhället - uppföljning av kriminalvårdens 
klienter". 

Till detta kan läggas rapporter om effektiviteten och kvaliteten i arbetet hos våra 
domstolar, säkerhetspolisen och andra centrala myndigheter för ett tryggare och säkrare Sverige. 
Det finns alltså redan hyllmeter av rapporter och utvärderingar av regeringens 
tillkortakommanden inom rättsväsendet. Svenskt rättsväsende behöver inte bara kortsiktiga 
budgetsatsningar utan en regering som själv verkligen vill leda, prioritera och utveckla 
myndigheternas verksamhet. Nu har s-regeringen haft chansen att göra något i tio år. (En del bra 
har självklart gjorts inom rättsväsendet, till exempel har åklagarväsendet genomgått en klar 
uppryckning.) 

Det är nog dags för andra att ta hand om ledningen av svenskt rättsväsende. 
Folkpartiet liberalerna har presenterat listor på åtgärder som skulle höja kvaliteten på såväl 
säkerhet som verksamhet i våra fängelser. Vi och våra kollegor i den borgerliga fyrklövern vill 
gärna ta över det Svampen (s, v och mp:s egen benämning på sitt regeringssamarbete) inte klarat 
av. 
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JOHAN PEHRSON 
(Publicerad på Dagens Nyheters debattsida, 2004-08-06) 
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7.2 Debattartikel 2: Thomas Bodström till motattack: "Pehrsons kritik 
alltför populistisk" 
 
Jag uppskattar en kritisk opposition i motsats till den tysta vi många gånger haft under de senaste 
åren. För att få en bra debatt krävs det dock att kritiken inte blir alltför populistisk. Det blir den 
när Johan Pehrson på DN Debatt 6/8 påstår att vi bara utreder. Vilket för övrigt är helt fel.  

Som ordförande i riksdagens justitieutskott känner Johan Pehrson väl till att varje 
lagändring föregås av ett utredningsarbete.  

Under de senaste åren har riksdagen också kunnat göra ett stort antal lagändringar 
efter förslag från vår sida. Därutöver har jag tagit flera initiativ till att utveckla de rättsliga 
myndigheternas arbete. Av utrymmesskäl kan jag bara presentera några av dessa saker. 

Med anledning av ökade krav på rättsväsendets myndigheter pågår en rad arbeten 
inom justitiedepartementet. Bland annat arbetar vi med att ge polisen lagstöd för att effektivt 
kunna använda DNA-bevisning. Regeringen har också tillsatt Beredningen för rättsväsendets 
utveckling (BRU), som lämnat en rad förslag för att öka effektiviteten och rättssäkerheten i 
brottsbekämpningen. En del är redan genomförda och vi arbetar nu för att genomföra ytterligare 
reformer. Ett exempel på detta är den försöksverksamhet med ett snabbare förfarande i brottmål 
som ska bedrivas i Stockholm.  

Johan Pehrson medger att det gjorts en del bra saker bland annat inom 
åklagarväsendet. Åklagarorganisationen har i nära samarbete med regeringen under flera år 
kunnat utveckla och förstärka sin verksamhet. För att ytterligare förstärka den operativa 
verksamheten har riksåklagaren efter uppdrag av regeringen lämnat förslag till en ny 
åklagarorganisation. I rapporten föreslås att åklagarmyndigheterna slås samman till en myndighet. 
Jag kommer i höst att lämna ett förslag till riksdagen i denna fråga.  

Regeringen bedriver sedan flera år ett omfattande arbete med att reformera 
domstolsväsendet. Trots att oppositionspartierna, bland annat folkpartiet och Johan Pehrson, 
motsatt sig reformerna har regeringen fortsatt arbetet med att utforma en mindre sårbar och mer 
slagkraftig domstolsorganisation. Regeringen kommer trots de borgerliga partiernas motstånd att 
fortsätta moderniseringen av domstolsväsendet.  

Johan Pehrson ger också en felaktig bild av hur regeringen styr kriminalvården. 
Regeringen har bland annat låtit dåvarande Riksrevisionsverket och Statskontoret granska 
effektiviteten inom kriminalvården. Det har lett till omfattande organisationsförändringar, till 
exempel en ändring av anstaltsstrukturen mot större, färre och mer flexibla fängelser.  

Regeringen har i år gett kriminalvården i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
att samla kriminalvårdens verksamhet inom en myndighet. Jag har också sett till att 
kriminalvårdens mål och uppgifter tydliggjorts.  
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Många av dem som sitter i fängelse är narkotikamissbrukare. Därför har regeringen 
under en treårsperiod anslagit 100 miljoner kronor för att genom ökad kontroll minska 
narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter.  

Av dem som sitter i fängelse är andelen narkotikamissbrukare och personer med 
psykiska problem och störningar mycket större än tidigare. Avancerad, organiserad och 
internationell brottslighet ställer också helt nya krav på kriminalvården. Därför tillsatte regeringen 
år 2002 en parlamentariskt kommitté med uppgift att utarbeta en ny kriminalvårdslag.  

Genom ny lagstiftning har kriminalvården också fått möjlighet att upprätthålla en 
högre säkerhet än tidigare.  

Sedan 2001 är det möjligt att föra upp intagna som utgör särskilda säkerhetsrisker i 
ett centralt register.  

I år infördes en möjlighet att besluta om allmän inpasseringskontroll för anställda, 
besökare och andra.  

Genom att använda störningssändare kan anstalterna sedan 2003 förhindra 
mobiltelefontrafik.  

I förrgår presenterades ytterligare förslag på hur kriminalvården ska utvecklas. Jag 
kommer att ta nya initiativ till att ytterligare förbättra lagstiftningen inom kriminalvårdspolitiken.  

Johan Pehrson och de övriga borgerliga debattörerna kan vara helt säkra på att vi 
kommer att fortsätta vårt arbete med oförändrad kraft. 
 
THOMAS BODSTRÖM 
Justitieminister (s) 
 
(Publicerad på Dagens Nyheters debattsida, 2004-08-07) 
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7.3 Debattartikel 3: "Moraliskt fiasko för regeringen". JämO Claes 
Borgström: Thomas Bodström faller undan för opinionskrav på hårdare 
tag 
 
Justitieminister Thomas Bodströms hållning tycks just nu vara präglad av allmänna 

opinionens krav på hårdare tag. I stället borde han ta chansen att argumentera för en 

fångvård med humanistiska förtecken. Det skriver jämställdhetsombudsmannen Claes 

Borgström, professor Bengt Börjeson och DN-medarbetaren Kerstin Vinterhed. De ser 

en kriminalpolitik i förfall, utan ambition eller inlevelse. Brutalisering och nedrustning 

har fått ske utan att politiker eller medier reagerat. Den totala bristen på ideologisk appell 

för en human kriminalvård är ett moraliskt fiasko för den socialdemokratiska regeringen, 

skriver de.  

En ny säkerhetsanstalt med totalisolering i cell enligt amerikansk modell för 
"sådana som inte vill återanpassas" är justitieministerns svar på den indignationsstorm som brutit 
ut efter rymningarna från fängelserna i Hall och Norrtälje. I en diskussion mellan Thomas 
Bodström och hans huvudkombattant moderatledaren Fredrik Reinfeldt på teve framgick att de 
två har samma uppfattning om kriminalpolitiken i Sverige. Enda skillnaden är att Reinfeldt kan 
argumentera för sin uppfattning utifrån en sammanhållen politisk syn på brott och straff, medan 
Bodström saknar skäl för samma hållning. Hans ståndpunkt tycks uteslutande dikteras av den så 
kallade allmänna opinionen som just nu ropar på hårdare tag. I stället borde han ta chansen att 
argumentera för en alternativ kriminalpolitik med humanistiska förtecken. 

Hur har svensk kriminalpolitik med sitt stolta humanistiska arv kunnat hamna i ett 
sådant moraliskt förfall? Och vem bär ansvaret för den brist på social ambition, mänsklig 
inlevelse och behandlingsstrategier som råder på dagens fängelser? 

Skälen till det moras vi nu ser i värderingar och praktik på svenska fängelser måste 
sökas långt tillbaka i tiden. Justitieminister Thomas Bodström och generaldirektör Lena Häll 
Eriksson är naturligtvis ansvariga men de har inte skapat dagens situation. Den är följden av en 
långsam brutalisering och nedrustning av hela systemet.  

Den moderna svenska kriminalvården initierades av justitieminister Karl Schlyter 
på trettiotalet. Den dåvarande strafflagen ersattes i början av sextiotalet med en brottsbalk där en 
kombination av allmänprevention och individualprevention var grunden. Straff måste finnas för 
att upprätthålla rättssamhället, men för den enskilde brottslingen gällde det att hitta den mest 
framgångsrika behandlingen för återanpassning till samhället.  

Också vid själva straffmätningen spelade individualpreventionen en stor roll. Man 
skulle ta hänsyn till den skyldiges personliga förhållanden när straffet bestämdes, ej blott 
allmänpreventionen. 

Svensk kriminalvård har aldrig haft några stora resurser och på sextiotalet uppstod 
en radikal humanistisk rörelse för att förbättra fångarnas villkor; Krum, uttytt Riksförbundet för 
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kriminalvårdens humanisering. Här förenades kulturradikaler i samhället, anförda av Hans 
Nestius och Bertil Vikström, med förtroendevalda fångar för att kräva förbättringar när det gällde 
både vårdens innehåll och fångarnas möjligheter till kontakt med samhället utanför.  

Krum blev startskottet för klientrörelsen i Sverige där R-förbunden snart samlade 
missbrukare, psykiskt sjuka med flera i egna organisationer för att föra fram sin sak och bli synliga 
i samhället. Klientrörelsen utmanade ofta en bortvänd och inte sällan fördömande 
socialdemokrati men hade ändå sin bas i en humanistisk, liberal vänster. Flera justitieministrar 
anslöt sig till de ideal av behandlingsoptimism och solidaritet som var och är klientrörelsens 
signum. 

Så kom de borgerliga till makten och moderaten Gun Hellsvik blev justitieminister 
1991-1994. Hennes partikamrat Astrid Kristensson, ordförande i justitieutskottet, batongmormor 
kallad, hade krattat manegen för henne. Hellsvik insåg kriminalvårdens politiska sprängkraft och 
lanserade nu en helt annan syn på brott och straff än den som hittills varit rådande i Sverige. 
Brottslingar skulle få det straff de förtjänade och framför allt hållas inom lås och bom så att 
allmänheten kunde skyddas. Vård och rehabilitering kallades plötsligt för dalt. Att se även 
brottslingen som offer parerades genom att fokus flyttade till brottsoffren, en tidigare 
beklagligtvis försummad grupp av ofta svårt drabbade personer. Inget ont i det, men samtidigt 
glömdes hela den sociala förståelsen av kriminaliteten i samhället bort: att brottsligheten är ett 
uttryck för olösta, underliggande samhällsproblem som ojämlikhet, dold fattigdom, arbetslöshet, 
vuxenanalfabetism, psykisk ohälsa, missbruk, misshandel och va nvård av barn med mera.  

Stora strukturella samhällsproblem lokaliserades till den enskilde individen. 
Brottslingen själv hade hela ansvaret. Att fängelse mycket ofta leder till återfall, och alltså inte 
bara är inhumant utan också ineffektivt, glömdes också bort.  

Men redan när Anna-Greta Leijon (s) var justitieminister 1987-1988, med Sten 
Heckscher som statssekreterare vid sin sida, hade paradigmskiftet från vård till straff skett i den 
allmänna opinionen. I stället för att bilda front mot strafftänkandet fullföljde hon det genom att 
lansera den så kallade straffvärdesteorin i samband med straffmätning i domstol. 
Individualprinicipen raderades ut ur påföljdssystemet. Nu var det endast brottets art och grovhet 
som skulle avgöra påföljden. Individens psykologiska och sociala situation hade ingen betydelse i 
sammanhanget. 

Vid ett möte i justitiedepartementet diskuterades inkapacitering, det vill säga 
effektiv isolering av särskilt farliga fångar, sedan länge förordad av polisprofessorn Leif G W 
Persson, men idén avfärdades fortfarande såsom främmande för svenskt rättsväsende.  

Sedan dess har det runnit lite vatten under bron. Kriminaliteten har förvisso 
internationaliserats och brutaliserats, framför allt genom narkotikahandeln, men antalet mord i 
Sverige är ändå, nota bene, fortfarande ungefär detsamma som under hela 1900-talet, cirka 100 
per år. Krum är upplöst, kriminalvården har hamnat i total medieskugga och efter de senaste 
årtiondenas sociala och politiska backlash finns knappast någon överlevande kvar som med kraft 
kan föra fångarnas talan i offentligheten. Att straffsatserna för framför allt narkotikabrott har 
sprungit i väg mot tio, femton, arton år och mer, att livstidsfångar numera sällan benådas utan 
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ofta får sitta inlåsta upp emot tjugo år och mer, att fängelserna rustats ned samtidigt som 
beläggningen ökat katastrofalt och att parallellt en veritabel fanflykt av kompetent och engagerat 
folk ägt rum från kriminalvården - det är en utveckling som i stort sett ägt rum i det tysta, utan att 
väcka något motstånd, allra minst från socialdemokratins sida.  

Medierna bär naturligtvis också en oavvislig skuld till att denna urartning fått ske 
utan att följas vare sig i reportage eller debatt. Inte heller har man annat än i rena undantagsfall 
brytt sig om att skildra den alternativa, ofta mycket framgångsrika, kriminalvård som pågår i 
länder som Japan och Kanada, för att inte tala om vårt grannland Finland. Där finns utmärkta 
exempel på hur man kan arbeta med svårt kriminellt belastade personer genom att skapa 
personliga relationer, en optimistisk kultur, goda förebilder bland personalen och goda arbets- 
och studiemöjligheter på fängelserna. 

Fångarna är inte ett annat sorts folk som inte svarar på socialt samspel av 
förtroende och uppskattning. Deras människovärde och mänsklighet kan inte avfärdas med det 
tidigare utmönstrade begreppet "psykopat". Att begreppet nu lanseras på nytt är en händelse som 
liknar en tanke. Det passar bara alltför väl in i den isoleringsstrategi för "oförbätterliga" som 
justitieministern just lanserat. 

Dagens handfallenhet på högsta nivå är resultatet av många års försumlighet och 
likgiltighet för en av samhällets mest brännande frågor. Den totala bristen på ideologisk appell för 
en human kriminalvård är ett moraliskt fiasko för den socialdemokratiska regeringen.  
 
CLAES BORGSTRÖM 
Brottmålsadvokat och jämställdhetsombudsman 
BENGT BÖRJESON 
Professor em i socialt arbete 
KERSTIN VINTERHED 
DN-medarbetare och präst i Svenska kyrkan 
 
(Publicerad på Dagens Nyheters debattsida, 2004-08-14) 
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7.4 Debattartikel 4: Justitieministern: "Hög säkerhet leder till bättre 
kriminalvård" 
 
På DN Debatt 14/8 talar JämO Claes Borgström, Bengt Börjeson och Kerstin Vinterhed om 
kriminalvårdspolitiken på 1960- och 1970-talen. Artikelförfattarna bortser emellertid från de stora 
förändringar i brottsligheten - liksom i samhället i stort - som har skett sedan dess och från att 
kriminalvården nu står inför en annan situation än bara för ett par år sedan. Vi ser nu också, efter 
13 år utan en enda rymning från de säkraste anstalterna, ett helt nytt tillvägagångssätt vid 
rymningar. Vi måste därför fortsätta vårt arbete med att utveckla kriminalvården. 

Det vore naivt att tro att det inte kommer nya försök till fritagningar och rymningar 
av det slag vi sett i sommar. Polisens insatser efter rymningarna från Hall och Norrtälje var 
utmärkta, men det finns aldrig några garantier för att händelser av denna typ slutar utan att någon 
kommer till skada. Därför måste kriminalvården vidta säkerhetshöjande åtgärder på flera 
anstalter. 

Det kan handla om stärkt skalskydd, ökad polisiär närvaro runt anstalterna, ökade 
förutsättningar för bättre personalkompetens, fullt utnyttjande av den teknik som lagstiftningen 
gjort möjlig samt bättre risk- och säkerhetsbedömningar.  

Det kommer dock även framöver att finnas vissa tungt belastade intagna som 
under kortare eller längre tid kräver särskilt hög säkerhetsnivå. I dag måste av säkerhetsskäl 
häktesplatser ibland göras om till anstaltsplatser för några av dem. För att möta de nya krav som 
ställs på kriminalvården i fråga om sådana intagna behövs en högsäkerhetsanstalt. En sådan 
anstalt ökar möjligheterna till meningsfull vård, behandling och utbildning för denna grupp. Det 
ger också förutsättningar för bättre vård för övriga intagna.  

Artikelförfattarna tycks tro att säkerhet och god behandling står i 
motsatsförhållande till varandra. Det är fel. Tvärtom är det svårt att bedriva ett bra 
återfallsförebyggande arbete om inte säkerheten kan garanteras. 

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att driva en aktiv kriminalvårdspolitik. I 
vissa frågor kan vi konstatera att vi får medhåll - inte bara från samarbetspartierna utan även från 
oppositionen. Jag tror att många människor tycker att det är bra med en samsyn i dessa viktiga 
frågor.  
 
THOMAS BODSTRÖM 
Justitieminister (s) 
 
(Publicerad på Dagens Nyheters debattsida, 2004-08-20) 
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7.5 Statistik 

7.5.1 Anmälda tillgreppsbrott 1980-2005 
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1. Inbrottsstöld,   2. Biltillgrepp,   3. Butiksstöld 
 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

1. 139215 136376 138343 138913 141781 144571 151881 142331 130923 137195 154030 155865 155902 

2. 34301 32711 35692 34884 38378 44967 55429 58489 60437 69033 75512 70527 65014 

3. 35142 37443 43582 45427 50516 61067 62110 58567 59151 59852 64533 69551 66235 

              

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1.  155704 141278 142568 144900 147291 138080 128783 130496 117948 120735 122700 119287 113217 

2. 61141 54307 58168 60072 66379 64969 65770 63185 60044 61350 53160 47116 42130 

3.  61268 55729 58696 61919 66039 62191 56447 52629 51806 53753 59275 61743 58344 
117 

                                                 
117 Kriminalstatistik, BRÅ. (2005). s.32  
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7.5.2 Anmäld våldsbrottslighet med dödlig utgång relaterat till dödligt 
våld som dödsorsak 
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* Statistiken bygger på läkares utlåtande om dödsorsak  

 
 
1. Anmälda mord, dråp och misshandel med dödlig utgång 118 
2. Dödligt våld som dödsorsak 119 
 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
1. 135 146 125 121 116 126 147 134 146 150 121 141 174 

2. 97 119 100 101 92 103 119 99 117 127 108 125 117 

              
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1. 173 159 179 199 157 185 188 175 167 219 189 209 238 

2. 113 107 85 110 95 98 109 91 86 103 82   

 

                                                 
118 Kriminalstatistik, BRÅ. (2005). s.32 
119 Statistik från Dödsorsaksregistret, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen 


