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Förord 

 

 

Verksamhetsberättelsen avser perioden 1 januari – 31 december 2011. Här redogörs för 

utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, pågående forskning, ledning, 

administration och ekonomi, institutionens personal samt publikationer.  

 

Verksamhetsberättelsen har fastställts av institutionens styrelse vid möte den 17 oktober  

2012. 

 

För kontinuerlig uppdatering av Kriminologiska institutionens vidare öden och äventyr, se vår 

hemsida: www.criminology.su.se  

 

Janne Flyghed & Eva Tiby 

Prefekt & stf prefekt  

 

 
 

 

  

http://www.criminology.su.se/
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1. ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN 
 

Inledning 
 

Kriminologiska institutionen hade vid utgångspunkten av verksamhetsåret 31 anställda, vilka 

hade sin arbetsplats vid institutionen. Antalet studenter som registrerats i grundutbildningen är 

drygt 800, vilket är ungefär samma antal som föregående år. Intresset för ämnet kriminologi 

är fortsatt högt – till vårterminen sökte ca 1 300 och till höstterminen ca 2 000 (inklusive 

distansutbildningen).  

 

Institutionen bedriver trots sin begränsade storlek en omfattande forskning, främst genom 

avhandlingsprojekt. Forskningen täcker olika områden som kriminalpolitik, ekonomisk 

brottslighet, narkotika, unga lagöverträdare, polisforskning,  utvärdering, offer för brott, 

longitudinella livsförloppsstudier samt segregering och marginalisering. Metodologiskt 

utvecklar institutionen särskilt nätverksanalys, jämförande kriminalstatistik och kvalitativa 

intervjuer.  

 

 

Ledning, administration, ekonomi och jämställdhet 

 

Institutionen leds av styrelse, prefekt och ställföreträdande prefekt. Styrelsen har under året 

haft åtta protokollförda sammanträden. Administrationen har skötts genom två heltidstjänster. 

Grund- och forskarutbildningen har var sin studierektor. Prefekt under året har varit Janne 

Flyghed, ställföreträdande prefekt var Eva Tiby.  

 

Under året har ett fortsatt arbete lagts ned på övergången till Bolognasystemet. Institutionen 

ger p.g.a. resursbegränsningar inte särskilt program som leder till examen master i 

kriminologi. Denna examen kan dock tas genom en kombination av olika obligatoriska och 

valfria kurser i såväl kriminologi som andra ämnen. Uppgifter om kraven för denna utbildning 

och om enstaka kurser finns på institutionens hemsida (www.criminology.su.se).  

 

Institutionen har av fakultetsanslaget tilldelats 17 155 tkr för 2011. De externa anslagen 

uppgick för året till 4 492 tkr. Bokslutet redovisar ett underskott på -1 463 tkr. Utgående 

balans  blev 1 599 tkr. 

 

Institutionens senaste jämställdhetsplan antogs 2009 och trädde i kraft samma år. Planen, som 

är tillgänglig på institutionens hemsida (www.criminology.su.se) bygger på en utvärdering 

och uppdatering av tidigare års planer. För var och en av planens delar anges målsättning, 

kartläggning, åtgärder och vem som är ansvarig för genomförandet. Ytterst ansvarig för att 

planen genomförs och följs upp är prefekten. 

 

Under året har arbetet med en förändring av institutionens hemsida fortsatt. Personal vid 

institutionen har för detta arbete bland annat utbildats av Enheten för kommunikation och 

samverkan. Den nya hemsidan som ska underlätta för både lärare och studenter vad gäller t ex 

de utökade krav på information som ställs är under kontinuerlig utveckling.  

 

 

 

 

 

http://www.criminology.su.se/
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2. GRUNDUTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 

 

 
2a. Kurser på grundnivå 

 

Kursutbud och antal registrerade studenter 

 

Vårterminen 2011 

Kriminologi I, 30 hp                                  187 

Kriminologi (Distans) I, 30 hp                     54  (fortsättningsregistrerade) 

Kriminologi II, 30 hp                                   93 

Kriminologi III, 30 hp                                  74 

Totalt                                                 408 

 

 

Höstterminen 2011 

Kriminologi I, 30 hp                                   184 

Kriminologi (Distans) I, 30 hp                   111 

Kriminologi II, 30 hp                                    75 

Kriminologi III, 30 hp                                   50 

Totalt                                                           420 
 

Uppdragsutbildning 

 

Allmän översiktskurs i kriminologi 15 hp, gavs under vårterminen 2011 för 

Masterprogrammet i forensisk vetenskap (Uppsala universitet), ca 20 studenter  

Internkurs för personal vid Brottsförebyggande rådet, ca 20 deltagare 

 

 

2b. Kurser på avancerad nivå 
 

Kursutbud och antal registrerade studenter 

 

Vårterminen 2011  

Kriminologisk teori, 7,5 hp    33 

Analys och tolkning av kriminologiska data, del 2, 7,5 hp   24 

Examensarbete 1, 15 hp       8 

Examensarbete 2, 15 hp       3 

Examensarbete 1-2, 30 hp         6 

Totalt                                                                                    74 

 

Höstterminen 2011  

Analys och tolkning av kriminologiska data, del 1, 7,5 hp  24 

Kvinnor och brott, 7,5 hp     32 

Totalt      56 

 

Institutionens professorer är samtliga engagerade i grundutbildningen, liksom de flesta 

doktoranderna. Regelbundna kursutvärderingar av studenterna visar genomgående goda 

resultat. 
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Kontakten mellan grundutbildning och institutionens forskning upprätthålls genom att 

samtliga disputerade lärare är aktiva forskare. I kurslitteraturen för grundutbildningen ingår 

ett 30-tal arbeten, huvudsakligen rörande aktuell forskning, av anställda vid institutionen. 

Grundutbildningen är inriktad mot kriminologi som akademisk disciplin snarare än som 

praktisk yrkesutbildning. Härigenom förstärks forskningsorienteringen i grundutbildningen. 

 

Institutionen har ett aktivt ämnesråd, KRÄM. Institutionen har ställt resurser till förfogande 

till ämnesrådet att utarbeta, genomföra och sammanställa kursutvärderingar. 

 

 

3. FORSKARUTBILDNING     
 

Kurser i forskarutbildningen 
 

VT 2011 

Kriminologisk teori, 7,5 hp     

Analys och tolkning av kriminologiska data, del 2, 7,5 hp 

 

 

HT 2011 

Analys och tolkning av kriminologiska data, del 1, 7,5 hp   

Kvinnor och brott, 7,5 hp      

 

Vid årets slut var 18 studerande inskrivna i forskarutbildningen. Av dessa var 15 att betrakta 

som aktiva doktorander. De flesta doktoranderna (13 stycken) är kvinnor.   

 
Licentiatexamina  
En licentiatexamen under året, Johan Kardell. 

 
Doktorsexamina m.m. 

  

En doktorsexamen under året, Lina Andersson. 

 

Sex av doktoranderna har haft anställning, helt eller delvis, som doktorand inom ramen för 

fakultetsanslagets medel för studiestöd och ytterligare en doktorand utbildningsbidrag. Övriga 

finansierades för längre eller kortare perioder via fakultetsanslaget, forskningsråd, stipendier 

eller andra externa källor. En ny forskarstuderande har antagits under året. En av 

institutionens aktiva doktorander har varit anställd vid institutet för Framtidsstudier , en har 

varit anställd vid Försvarshögskolan och en licentiand har varit anställd vid SoRAD (The 

Institute for Social Research on Alcohol and Drugs/Centrum för socialvetenskaplig alkohol- 

och drogforskning) vid Stockholms universitet.   

 
Alla institutionens doktorander har numera två handledare. Institutionen har fyra professorer, 

två professorer emeritus samt därutöver tre docentkompetenta lärare, vilka ensamma eller 

tillsammans med annan, handleder institutionens doktorander. Två doktorander och en 

licentiand har haft externt handledarskap. 
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Institutionen har ett doktorandråd som sammanträder under terminerna i anslutning till 

institutionsstyrelsens sammanträden, dvs. ca en gång per månad. Rådets målsättning är att 

skapa en social miljö för doktoranderna, att stödja doktoranderna i det konkreta arbetet och att 

ta emot och förmedla önskemål och klagomål från doktoranderna till institutionsstyrelsen. 

 

4. FORSKNING 
 

Av institutionens forskningsprojekt kan flera hänföras till kriminalpolitikens område, dels 

Rättsmedvetandet i Norden. Dels Political corruption and campaign financing och The 

invisible corruption.  
 

Arbetslivet är arenan för projektet Alkoholprevention i arbetslivet. Ett ytterligare projekt på 

den arenan är Våld i arbetslivet – ett samhällsproblems uppkomst, utveckling och struktur. 
 

Polisen är i fokus i fyra projekt, dels Polisens arbete med ungdomar – betydelse av etnicitet, 

social klass och genus vid ingripanden, dels Polisens prestationer som fokuserar på 

målformulering och måluppfyllelse. Vidare pågår projekteten Hatbrottens teori och polisens 

praktik. Malmöpolisens arbete med utbildning och statistik och Mångfaldssträvanden inom 

svensk poliskår -  kvalitet eller kvantitet?  

 

Polisiär verksamhet som inte utförs av polisen studeras i projektet Vad hände med hoten? 

Försäkringsbolags, skatteverkets och bankers verksamhet fokuseras i detta projekt med 

rubriken Det vidgade polisiära landskapet.  

 

Flera projekt rör unga och brott, Crime as a price for inequality liksom Criminological 

aspects on transition from adolescence to adulthood. Hit hör även Långsiktiga konsekvenser 

av ungdomsbrottslighet och Betydelse av öppenhet och strafftid för återfall i brott som 

handlar om ungdomar dömda till sluten ungdomsvård. Vidare Långsiktiga konsekvenser av 

ungdomsbrottslighet. En livsförloppsstudie. Projektet Att mäta brottslighet genom 

självdeklarerat beteende har fokus på metodfrågor.  

 

Under rubriken viktimologisk forskning finns projektet Utsatthet och rädsla för brott bland 

gymnasister i Tyresö. Där studeras rädsla och riskhantering efter kön, ålder, etnicitet, 

bostadsområde och utsatthet. Ett projekt rör utsatthet för brott kopplad till sexuell läggning 

respektive etnisk/religiös tillhörighet, Hatbrott med homofobiska & islamofobiska motiv.  

 

Kunskap om invandrares brottslighet fokuseras i projektet Brott, etnicitet och 

boendesegregation. Det omfattande Stockholm Life-Course Project har longitudinellt fokus på 

kriminella karriärer.  

En uppföljningsstudie med narkotikaanvändande kvinnor ingår i projektet Levnads-

förhållanden, handlingsutrymme och social kontroll i ljuset av en förändrad beroende- 

missbruksvård. 
 
För publikationer inom forskningsprojekten före 2009, se tidigare verksamhetsberättelser, 

respektive  institutionens hemsida, www.criminology.su.se.  
 
  

http://www.criminology.su.se/
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Projektets titel  Rättsmedvetandet i Norden 
  

Projektledare Henrik Tham (svensk projektdel) 

  

Medverkande Kristina Jerre, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet; 

Flemming Balvig, Köpenhamns universitet; Helgi Gunnlaugsson, 

Islands universitet; Aarne Kinnunen, Rättspolitiska institutet i 

Helsingfors; Leif Petter Oalussen, Univeristet i Oslo  

  

Finansiering Vetenskapsrådet; Nordiska samarbetsrådet för kriminologi 

  

Projektperiod 2008–2012 

  

Sammandrag Projektets syfte är att få kunskap om svenskarnas syn på straff. 

Undersökningen genomförs som en jämförelse av det generella, det 

informerade och det konkreta rättsmedvetandet. Det generella 

rättsmedvetandet mäts genom enkla frågor om inställning till straff 

och uppfattningar om straffets syfte i en telefonintervju, det 

informerade genom en postenkät med sex vinjetter om olika 

allvarligare rättsfall, särskilt våldsbrott, och det konkreta genom att 

fokusgrupper får ta ställning till fyra av de sex vinjetterna efter att ha 

sett en filmad version av rättegången och ha diskuterat fallet inom 

gruppen. De deltagande i postenkäten och fokusgrupperna får avge 

förslag till straff, där resultaten sedan jämförs med de straff som i en 

enkät avgivits av domare. Samma undersökningar genomförs i de 

övriga nordiska länderna, vilket tillåter jämförelser av 

straffbenägenhet, kunskaper om straff och föreställningar om det 

allmänna rättsmedvetandet i Danmark, Finland, Island, Norge och 

Sverige. 

  

Dokumentation Jerre, K & Tham, H Svenskarnas syn på straff. 

Rapport 2010:1. Stockholm: Stockholms universitet, Kriminologiska 

institutionen. 2010. 
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Projektets titel  Vad hände med hoten? 
  

Projektledare Janne Flyghed och Magnus Hörnqvist 

  

Finansiering Vetenskapsrådet 

  

Projektperiod 2009–2011 

  

Sammandrag Sedan 1990-talet har det utvecklats ett helt spektrum av verksamheter 

som är polisiära men inte utförs av polisen. Aktörer som 

försäkringsföretag, skatteverket och banker, vilkas huvudsakliga 

verksamhet är icke-polisiär, utvecklar i snabb takt polisiära 

verksamheter. Parallellt med denna utveckling har det vuxit fram ett 

vidgat säkerhetsbegrepp. Det har blivit allt vanligare att tala om hot 

och risker av icke-militär natur. Det räcker inte med enbart polis och 

militär, utan nu måste samtliga samhällets goda krafter förenas. Båda 

dessa utvecklingar är av fundamental betydelse för att förstå hur 

risker hanteras i dagens samhälle. Inom detta forskningsprojekt 

studeras vad som händer i skärningspunkten mellan det nya 

säkerhetsbegreppet och det vidgade polisiära landskapet. 

  

  

Dokumentation Flyghed, J, Hörnqvist, M m.fl. Varifrån kommer hotet? Perspektiv på 

terrorism och radikalisering, Kriminologiska institutionen 

Stockholms universitet, Rapport 2011:2 

 

Hörnqvist, M & Flyghed, J (2011) Utanförskap eller kultur? Två 

perspektiv på terrorismens orsaker. I Listerborn; Molina & Mulinari 

(red.) Våldets topografier. Betraktelser över makt och motstånd, 

Stockholm: Atlas 2011. 

 
 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 .  
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Projektets titel  Political corruption and campaign financing 

  

Projektledare Nubia Evertsson 

  

Handledare Janne Flyghed & Felipe Estrada 

  

Finansiering Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse, Kinander & Söderberg 

stipendium, SIDA. 

  

Projektperiod 2005-2012 

  

Sammandrag This project seeks to analyze whether or not private campaign 

financing fosters political corruption. This study is conducted in three 

stages. In the first stage, we carry out a theoretical review of the 

research problem and a cross-country analysis which we use to study 

the relationship between campaign financing and political corruption. 

In the second stage, we apply a survey including 300 private firms in 

Colombia to explore the reasons for giving contributions during 

electoral periods and how this process operates. In the third stage, we 

document three local cases in Colombia where public officials have 

reciprocated his/her electoral campaign contributors to illustrate how 

campaign contributions affect the political decision-making process. 
 

 

Dokumentation 

 

 

Evertsson, N 2009.  Informe de la encuesta sobre la financiación de 

las campañas electorales y la corrupción políitica en Colombia. 

Bogotá: Proceditor Ltda 

 

Evertsson, Nubia, Political Corruption and Campaign Financing. 

Report 2008:2, Department of Criminology, Stockholm University. 

 

 

 

 
.  
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Projektets titel  The Invisible Corruption – Criminological Perspectives on 

Corruption in the Swedish Private Sector 

  

Projektledare  Monika Karlsson 

  

Handledare  Janne Flyghed och Tove Pettersson 

  

Finansiering  Fakultetsanslag  

 

Projektperiod 2007-2014  

  

Sammandrag Korruption är en typ av brottslighet som sedan länge fått stadigt 

ökande uppmärksamhet både nationellt och internationellt. 

Historiskt sett har Sverige ansetts vara relativt förskonat från 

korruption och frågan har inte ägnats mycket uppmärksamhet. 

Men sedan år 2003 har åklagarmyndigheten tillsatt en särskild 

åklagarenhet som enbart utreder korruptionsbrott,  Riksenheten 

mot korruption. I en tidigare studie av Brottsförebyggande rådet 

gjordes en genomgång av Riksenheten mot korruptionsärenden 

och man såg då att mutor och korruption inom privat sektor inte 

tycktes nå polis- och åklagarväsendet. Föreliggande projekt strävar 

efter att belysa frågan om vad som anses vara korruption inom 

näringslivet, varför den privata korruptionen är relativt sett osynlig 

i Sverige idag, samt huruvida den utgör ett problem för 

näringslivets aktörer. Den privata korruptionen sätts i ett 

vetenskapligt sammanhang där statens roll i styrningen av 

näringslivet och reaktionen på ekonomisk brottslighet generellt 

utgör bakgrunden.  

 

Dokumentation Saknas hittills. 
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Projektets titel  Alkoholprevention i arbetslivet – vilka möjligheter finns och 

vilka effekter/resultat ger preventiva insatser på arbetsplatser? 
  

Projektledare Börje Olsson, SoRAD 

  

Medverkande Mimmi Eriksson Tinghög 

  

Finansiering SORAD, IOGT-NTO, Socialstyrelsen, Stiftelsen Ansvar för 

Framtiden 

  

Projektperiod 2007-2011 

  

Sammandrag Projektet är en förlängning av det FAS-finansierade forsknings-

programmet ‖Alcohol prevention in a changing society‖. Arbetslivet 

nämns ofta, både i Sverige och i EU, som en lämplig arena för att 

bedriva preventivt arbete. Vikten av att hitta metoder som fungerar 

och är evidensbaserade poängteras också ofta. Det preventiva arbetet 

beskrivs som att det kan och bör vara av både universal (riktar sig till 

alla) och selektiv (riktar sig till riskgrupper) karaktär. Fokus i detta 

projekt ligger på universal prevention i form av utbildningsinsatser. 

Trots att tidigare forskning huvudsakligen har visat på inga eller 

ytterst små effekter av alkoholutbildningar så är det en metod som 

ändå ständigt är aktuell och populär, även om just arbetslivet är en 

ovanlig arena för dessa utbildningar.  

 

Studien, som huvudsakligen finansieras av IOGT-NTO, består av 

utvärderingar av tre alkoholpreventiva utbildningar som syftade till 

att förebygga alkoholproblem och minska riskbruk av alkohol bland 

anställda på tre arbetsplatser. Det övergripande syftet med 

avhandlingen är att undersöka hur realistiska förhoppningarna på 

arbetslivet är; vad kan man förvänta sig av arbetslivet som aktör, vad 

kan man förvänta sig i termer av att finna och applicera 

evidensbaserade metoder i arbetslivet och hur ser deltagarna på 

insatser som dessa? De metoder som huvudsakligen tillämpas är för- 

och eftermätningar med hjälp av web-enkäter samt gruppintervjuer 

med anställda. 

 

  

Dokumentation                Saknas hittills 
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Projektets titel  

 

 

Crime as a price for inequality? The delinquency gap between 

children of immigrants and children of native Swedes 

 

  

Projektledare Martin Hällsten (SOFI), Jerzy Sarnecki (Kriminologi), Ryszard 

Szulkin (Sociologi) 

  

Finansiering SULCIS 

  

Projektperiod 2009–2012 

  

Sammandrag Projektet syftar till att undersöka orsaker till skillnader i omfattning 

av registrerad brottslighet mellan svenskar och invandrare. 

Undersökningen omfattar registerdata rörande c:a 106 000 personer 

som avslutade grundskolan i Stockholm åren 1990 - 95. I analysen 

ingår bl.a. uppgifter om misstänkta brott, lagförda brott, påföljder 

(beroende variabler) samt föräldrarnas utbildningsnivå, arbete, 

inkomst samt familjestruktur. Vidare ingår uppgifter om det 

bostadsområdet där den undersökta växte upp (oberoende variabler) 

  

Dokumentation SULCIS Working Papers 2011:1: Crime as a Price of Inequality? 

The Delinquency Gap between Children of Immigrants and Children 

of Native Swedes  

Martin Hällsten, Jerzy Sarnecki och Ryszard Szulkin 

   

  

  

  

  

  

  
 
  

http://www.su.se/polopoly_fs/1.55504.1321514493!/SULCISWP_2011_1.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.55504.1321514493!/SULCISWP_2011_1.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.55504.1321514493!/SULCISWP_2011_1.pdf
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Projektets titel  

 

 

Criminological aspects on transition from adolescence to 

adulthood.  European Perspective 

  

Projektledare Martin Killias (University of Zurich), Santiago Redondo (University 

of Barcelona), Jerzy Sarnecki,  

  

Finansiering US National Institute of Justice (NIJ) 

  

Projektperiod 2009–2012 

  

Sammandrag Inom ramen för NIJ projektet ―Criminological aspects on transition 

from adolescence to adulthood‖ under ledning av Rolf Loeber och 

David Farrington ska de ovan nämnda forskarna presentera europeisk 

forskning på detta område. Bl.a. ska följande aspekter på 

projekttemat belysas: longitudinella undersökningar, 

tvärsnittsstudier, internationella jämförelser, förklaringsmodeller och 

åtgärder. 

  

Dokumentation  

  
  

  

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . 

  

  

 
 

  



 15 

 

 

 

Projektets titel  

 

 

 

Långsiktiga konsekvenser av ungdomsbrottslighet.  

En livsförloppsstudie 
  

Projektledare Anders Nilsson 

  

Medverkande Felipe Estrada och Olof Bäckman, Institutet för Framtidsstudier 

  

Finansiering Riksbankens Jubileumsfond 

  

Projektperiod 2009-2011 

  

Sammandrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation 

Syftet med projektet har varit att studera långsiktiga konsekvenser av 

brottslighet. Hur ser framtiden ut för de män och kvinnor som i unga 

år registrerats för brott? För flertalet är brottslighet något övergående, 

men innebär det en etablering som vuxen, med familj och arbete? 

Eller påverkar individens brottslighet livschanser även på längre sikt?  

Vi har studerat dessa frågor genom att följa en kohort av 

stockholmare från födseln (1953) fram till 48 års ålder (2001). Det 

datamaterial vi utnyttjat - the Stockholm Birth Cohort Study (SBC) - 

rymmer rikliga survey- och registerdata, bland annat om brottslighet 

och påföljder, fram till dess att de individer som ingår är 31 år gamla, 

därefter registerdata om familjeförhållanden och försörjning. Inom 

projektet har vi särskilt uppmärksammat frågan om skillnader mellan 

män och kvinnor, något som tidigare longitudinella studier endast 

undantagsvis lyckats belysa eftersom den mesta forskningen på 

området enbart gäller pojkar/män. 

Projektet avslutades 2011. 

 

Nilsson, A och Estrada, F (2009). ‖Hur gick det för dem? 

Brottsliga pojkar och flickor som vuxna.‖ i Hobson, K (red). Efter 

løsladelse, Rapport fra NSfK:s 51 forskarseminar, Gilleleje. 

 

Nilsson, A och Estrada, F (2009). Kriminalitet och livschanser. 

Uppväxtvillkor, brottslighet och levnadsförhållanden som vuxen. 

Arbetsrapport 2009:20, Institutet för framtidsstudier: Stockholm. 

 

Nilsson, A och Estrada, F (2009). Criminality and life-chances. 

Report 2009:3, Department of Criminology, Stockholm University. 

 

Estrada, F och Nilsson, A (2010). Fattigdom och brott - från 

förklaring till bortförklaring. Framtider, 1:26-28. 

 

Nilsson, A och Estrada, F (2011). Established or excluded? A 

longitudinal study of criminality, work and family formation. The 

European journal of criminology, 8(3) 229-245. 
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Nilsson, A, Bäckman, O och Estrada, F (2011). Criminality and life- 

chances – The importance of individual resources and structural 

constraint. I Rapport fra NSfK:s 53. forskerseminar, Scandinavian 

research council for criminology. 

 

Alm, S och Nilsson, A (2011). Cause for concern or moral panic? 

The prospets of the Swedish mods in retrospect. Journal of Youth 

Studies 14(7):777-793. 

 

Estrada, F och Nilsson, A (2011). Fattigdom, segregation och brott. I: 

Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A och Nilsson, A (red) Utanförskap. 

Stockholm: Dialogos. 

 

Bäckman, O och Nilsson, A (2011). Social exkludering i ett 

livsförloppsperspektiv. I: Alm, S, Bäckman, O, Gavanas, A och  

Nilsson, A (red) Utanförskap. Stockholm: Dialogos. 
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Projektets titel  

 

 

Att mäta brottslighet genom självdeklarerat beteende.  

En metodstudie 
  

Projektledare Lina Andersson 

  

Handledare Jerzy Sarnecki & Eva Tiby 

  

Finansiering Fakultetsanslag 

  

Projektperiod 2006-2011 

  

Sammandrag Projektet utförs inom ramen för forskarutbildningen och påbörjades 

2006. Syftet med projektet är att utvärdera självdeklarerad 

brottslighet som forskningsmetod. Studien belyser innebörden av 

metod och mätinstrument för produktionen av kriminologisk 

forskning.  Genom tre delstudier undersöks och hanteras problemtik 

gällande självdeklarerad brottslighet som forskningsmetod. Den 

huvudsakliga teoretiska utgångspunkten i avhandlingen som helhet är 

en vetenskapsteoretisk diskussion kring validitet, reliabilitet, mät- 

och testteori och brottslighet som teoretiskt och som mätbart 

begrepp. Med utgångspunkt i begreppen ontologi och epistemologi 

hanteras självdeklarationsstudier i ett bredare vetenskapsteoretiskt 

sammanhang. 

  

Dokumentation Andersson, L (2009), ―Self-Reported Delinquency in Sweden‖. I 

Zauberman, Renée (ed.) Self-Reported Crime and Deviance Studies 

in Europe. Current State of Knowledge and Review of Use. Bryssel: 

VUBPRESS 

 

Andersson, L (2011): Mått på brott: Självdeklaration som metod att 

mäta brottslighet. Doktorsavhandling. Stockholms Universitet, 

Kriminologiska institutionen. 
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Projektets titel 

 

 

 

Betydelse av öppenhet och strafftid för återfall i brott. En 

undersökning av ungdomar dömda till sluten ungdomsvård. 

  

Projektledare Tove Pettersson 

  

Finansiering Statens institutionsstudie 

  

Projektperiod 2011-2013 

  

Sammandrag Sedan 1999 kan ungdomar som begår allvarliga brott dömas till 

sluten ungdomsvård som verkställs vid Statens institutionsstyrelse. 

Tidigare forskning visar att sedan LSU infördes ha strafftiderna för 

denna grupp ungdomar ökat. Då ingen villkorlig frigivning 

förekommer vid LSU är dessutom tiden ungdomarna spenderar i 

låsta former påtagligt längre än före reformen. Forskning har också 

visat att så väl långa stafftider som hög grad av inlåsning kan ha 

negativa effekter på risken för återfall i brott. 

 

Studiens huvudsyfte är att undersöka på vilket sätt öppenhet under 

institutionstiden är relaterat till återfall i brott efter avtjänande av en 

dom till sluten ungdomsvård. Ytterligare ett syfte är att se om längre 

strafftid innebär en ökad risk för återfall i brott. 

 

Materialet består av uppgifter från SiS, lagföringsregistret samt 

intervjuer med personal och ungdomar vid särskilda ungdomshem.  

Samtliga dömda till sluten ungdomsvård mellan år 1999-2007 ingår i 

undersökningen. 

 

 

  

Dokumentation Saknas hittills 
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Projektets titel  
 

Polisens arbete med ungdomar. Betydelse av etnicitet, social 

klass och genus vid ingripanden 

  

Projektledare Tove Pettersson 

  

Finansiering SULCIS 2009;  fakultetsanslag 2010, Vetenskapsrådet 2011 

  

Projektperiod 2009–2011 

  

Sammandrag I undersökningen studeras polisens möten med ungdomar och 

interaktionen mellan dessa grupper med syftet att se vilken betydelse 

olika interaktionsmönster får för polisens ingripanden mot ungdomar. 

Interaktionsmönstren analyseras utifrån Goffmans dramaturgiska 

tankegångar.  

 

Ungdomar liksom poliser kan antas ha olika definitioner av 

situationen då de möts, definitionerna influerar i sin tur den 

interaktion som uppstår dem emellan. Centrala frågor är vilken 

betydelse etnicitet, socioekonomisk bakgrund och kön får för 

interaktionen och hur detta kan få betydelse för polisens ingripanden 

på en mer generell nivå. 

 

Studien är en öppet deltagande etnografisk studie, som pågår i två 

olika polisdistrikt. Befolkningen i de områden som ingår har olika 

demografisk struktur vilket möjliggör att de poliser som följs möter 

ungdomar med olika etnisk och socioekonomisk bakgrund. 

  

Dokumentation Pettersson, T (2012) ‖Polis och ungdomar i Förorten‖ I: (red) 

Pettersson, L & Pettersson, T Kontrollens variationer. Lund: 

Studentlitteratur. 
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Projektets titel  

 

 

 

Polisens prestationer 

  

Projektledare Jerzy Sarnecki  

  

Medverkande Holgersson, S., Knutsson, J., Holmberg, S., MacDonald, J. M., 

Ridgeway, G., Neyroud, P., Ransley, J., Manning, M., Mazerolle, L., 

Smith, Ch., Shepherd, J., Sherman, L. W., Weisburd, D., Telep, C. 

W. 

  

Finansiering Expertgruppen for Studier i Offentlig Ekonomi, Finansdepartementet 

  

Projektperiod 2009–2012 

  

Sammandrag 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation 

Syftet med projektet är att utifrån internationell polisforskning belysa 

hur den svenska polisen formulerar mål för sin verksamhet samt 

mäter och redovisar måluppfyllelse. Vidare ska inom ramen för 

projektet läggas fram förslag hur polisens verksamhet ska utvärderas 

i framtiden. 

 

 

Sarnecki, J (2010): Polisens prestationer – en ESO-rapport om 

resultatstyrning och effektivitet Rapport till Expertgruppen för 

studier i offentlig ekonomi 2010:3 

 

Sarnecki, J (2011): "Zarządzanie przez wyniki w policji. Kilka 

poglądów na podstawie Badan szwedzkich in międzynarodowych 

"Przeglad Policyjny 1 (101) 2011 
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Projektets titel Mångfaldssträvanden inom svensk poliskår – kvalitet eller  

kvantitet? 

 
 

Projektledare  Ingrid Lander 

 

Medverkande Ingrid Lander 

 

Finansiering  Inom ramen för tjänst vid SU 

 

Projektperiod 2006 - 2013 

 

 

Sammandrag Den centrala frågan i studien är hur polisstudenter resonerar kring 

normer och normering om hur man skall och bör vara som 

polisstudent. Syftet med studien är därmed att beskriva vad som 

händer med de personer som kommer in på utbildningen i relation 

till den homosocialisering som sker i blivandet till polis. Hur 

normer skapas och symboliseras. Om hur normeringen tar sig 

uttryck mellan studenterna, genom lärare och utbildningsinnehåll 

men också utifrån föreställningar om själva polisyrket. 

 

Fokus i studien har legat vid mångfaldstanken som polisen sagt sig 

eftersträva då en rad olika projekt inom polisväsendet i Sverige har 

arbetat för ökad mångfald inom svensk poliskår. Studien består av 

tematiskt strukturerade upprepade intervjuer med sex 

polisstuderande som uppfyller en eller flera av 

mångfaldskriterierna, det vill säga den andra. Det är den andras 

perspektiv på polisnormen jag lyfter fram, där den andra inom 

svensk poliskår är alla de som inte är svenska, vita, heterosexuella 

män. Det vill säga alla de personer, grupper, kategorier som på ett 

eller annat sätt förväntas tillföra mångfald inom polisen. 

 

 

Dokumentation Lander, Ingrid (2008) ‖Varför finns det inga fjollor på 

polisutbildningen‖? Mångfaldssträvanden inom svensk poliskår - 

kvalitet eller kvantitet?‖. I: Granér & Larsson (red), Policing in 

Scandinavia. Proceedings from the conference on police research 

in Växjö august 2007. Växjö University Studies in Policing, nr 

005-2008, s 267-278. 

 

Under peer-reviewbehandling för publicering:  

Journal of Scandinavian studies in Criminology and Crime 

Prevention: Lander, I ‖ Professional motivations and 

homosociality as an obstacle to qualitative diversity within the 

(Swedish) police service.‖ 
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Projekttitel 

 

 

Projektledare 

 

Medverkande 

 

Finansiering 

 

Projektperiod 

 

Sammandrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation 

 

 

 

Hatbrottens teori och polisens praktik. Malmöpolisens arbete 

med utbildning och statistik.  

 

Eva Tiby 

 

Lena Roxell & Eva Tiby 

 

Kriminologiska institutionen 

 

2011-2013 

 

Välkända problem föreligger vid försök att mäta brottslighet och 

utsatthet för brott. Dessa problem utökas vid fenomenet hatbrott, dvs 

brottslighet där straffskärpning enligt Brb 29:2:7 aktualiseras. Det 

gäller motiv att kränka en person, eller en grupp på grund av ras, 

hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell 

läggning eller annan liknande omständighet. Komplexiteten med 

motivbrottslighet innebär att polisen behöver kompetens i att bedöma 

både uppsåt och motiv bakom uppsåtet.  

 

Genom Brottsförebyggande rådets årliga rapporter om hatbrott står 

det klart att polisens rapportering om hatbrott  har avsevärda brister. 

Det gäller vad som ‖är‖ ett hatbrott, antalsräkning och kontroll av 

rapporteringen. Risker med dessa brister är en ostabil och invalid 

statistikredovisning, vilket i sin tur får konsekvenser för forskning, 

kriminalpolitik och brottsprevention.  

 

Malmö polismyndighet försöker stärka validitet och reliabilitet 

genom ett flertal åtgärder. Dels att sätta in särskilda 

utbildningsinsatser, dels att kontrollera och följa upp anmälande 

polispersons ja-svar i datasystemet RAR på den obligatoriska frågan 

‖är händelsen ett hatbrott?‖.  Vidare har man särskilda brottsoffer-

samordnare inom myndigheten som regelbundet diskuterar och 

arbetar med hatbrottens teori och praktik.  

 

I studien behandlas dels rättssociologiska frågor om legalstrategier 

vid motivbrottslighet. Dels fokuseras på konstruktioner och 

definitioner av hatbrott, hos lagstiftaren, statistikförande myndighet 

och framför allt hos polismyndigheten.  Vi försöker belysa polisens 

felräkningar, dessas kopplingar till oklarheter eller brister vad gäller 

definitioner, utbildning och antalsräkning. Härvidlag används flera 

olika metoder och material, som observation, intervjuer och 

dokumentanalyser.  

 

Saknas hittills 
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Projektets titel  

 

 

 

Utsatthet och rädsla för brott bland gymnasister i Tyresö 
  

Projektledare Eva Tiby 

  

Medverkande Johan Kardell 

  

Finansiering Brottsoffermyndigheten  

  

Projektperiod 2009-2012 

  

Sammandrag Studien syftar till att undersöka utsatthet och rädsla för brott samt 

upplevelser av risk, i en population bestående av gymnasister i 

Tyresö kommun. Undersökningen fokuserar på kopplingar mellan 

kön, ålder, etnicitet, utsatthet, boendeområde, rädsla och 

riskuppfattning uppdelat på platserna hemmet, skolan/arbetet och 

övriga Tyresö. Studien bygger på en metodtriangulering med enkäter 

och skriftliga berättelser.  

  

Dokumentation Tiby, E  Stranger Danger or Fear of the Near? Accounts on Fear of 

Sexual Abuse. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and 

Crime Prevention, vol 10, pp 144-160, 2009. 
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Projektets titel  

 

 

Hatbrott med homofobiska respektive islamofobiska motiv.  

En studie om gärningsmän och utsatta utifrån ett 

anmälansmaterial. 

  

Projektledare Eva Tiby 

  

Medverkande Lena Roxell 

  

Finansiering Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) 

  

Projektperiod 2006-2011 

  

Sammandrag Motivbrottslighet som riktar sig mot personer på grund av deras 

tillhörighet till gruppen homosexuella eller till gruppen Muslimer 

regleras i brottsbalken 29:2:7 och kallas hatbrott. Effekter av sådan 

brottslighet räknas både på mikro-, meso- och makronivåerna, då 

både individ, individens grupp och det demokratiska samhället 

påverkas av hatbrotten.  

 

I projektet undersöks frågor som rör gärningspersoner, utsatta och 

rättsväsendet. Med registerdata och fritexter i polisanmälningarna 

fokuseras de grundläggande frågorna om kriminella karriärer, 

specialisering, intolerans samt definitioner, validitet och konsekvent 

rättstillämpning av en (fd) prioriterad brottslighet. 

  

Dokumentation Tiby, E (2009).  Homophobic Hate Crimes in Sweden: Questions 

and Consequences. In: Iganski, P (ed.) (2009): The Harms of Hate 

Crime,  p 43-68. 

 

Tiby, E (2010): Hatbrott: Monster, monster och möjligheter  (s. 175-

196) I: Det vita fältet. Samtida forskning om högerextremism. (Red.) 

Deland, M, Hertzberg, F och Hvidfeldt, T. Opuscula Historica, 

Upsaliensis 41, Uppsala universitet.  

 

Tiby, E (2010): Upplevelser av utsatthet för hatbrott. I: Hon hen han. 

En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella 

ungdomar samt för unga transpersoner. Ungdomsstyrelsen rapport 

2010:2, s 137-162. 

 

Roxell, L. (2011). ‖Hate, Threats and Violence. A Register  

Study of Persons Suspected of Hate Crimes‖. Journal of 

Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Vol. 

12:2, 198-215. 
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Projektets titel  

 

 

Våld i arbetslivet - ett samhällsproblems uppkomst, utveckling 

och struktur 
  

Projektledare Felipe Estrada & Anders Nilsson, Institutet för Framtidsstudier 

  

Medverkande Sofia Wikman, Kristina Jerre 

  

Finansiering FAS 

  

Projektperiod 2006-2011 

  

Sammandrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet har som syfte att beskriva framväxten av våld i arbetslivet 

som samhällsproblem samt analysera utvecklingen av yrkesrelaterat 

våld över tid. I projektet har vi utifrån olika analysmetoder tagit oss 

an frågan om arbetslivsvåldets utveckling. Våra val av studier har 

utgått från två av de vanligaste förklaringarna till varför våld i 

arbetslivet ser ut att ha ökat under de senaste decennierna. Det 

handlar dels om förändrade arbetsmiljöförhållanden vilka ökat de 

anställdas risker att utsättas, dels en utvidgning av vad som 

betraktas som våld på jobbet kopplat till en ökad uppmärksamhet på 

frågan. Utgångspunkten har varit en teoretisk förståelse att 

omfattningen och utvecklingen av komplexa sociala problem kan 

hänga samman med såväl faktiska förändringar i bakomliggande 

förhållanden (den objektiva förklaringen), som med en förändrad 

uppfattning av vad som problemet innefattar och hur det ska 

hanteras (den konstruktionistiska förklaringen). För att studera 

dessa två förklaringar krävs analyser av olika typer av data. 

 

Vi har visat att ökningen av utsattheten enligt offerundersökningar i 

huvudsak förklaras av utvecklingen bland kvinnor som arbetar i 

vård och omsorgsyrken. I vår analys av arbetsmiljöundersökningar 

framgår att kvinnor också rapporterar att de oftare är utsatta för 

arbetsmiljöförhållanden som är förknippade med en högre risk för 

våld. Så långt stämmer alltså hypotesen om en koppling mellan 

försämrad arbetsmiljö och ökad utsatthet för våld. Ett problem för 

denna förklaring är emellertid att perioder med hög utsatthet för 

våld inte på ett tydligt sätt sammanfaller med perioder då en högre 

andel också uppger att de exponerats för våldsrelaterade 

arbetsförhållanden. En viktig del av förklaringen kräver också att 

man ser till den förändrade uppmärksamhet våld på jobbet fått. 

 

Våra resultat visar att uppmärksamheten ökat. Förändringen handlar 

inte bara om vidgade definitioner av vilka händelser som kan anses 

vara våld utan det är även nya grupper som uppmärksammas som 

offer och förövare. Vi har visat att arbetsförhållandena inom i 

synnerhet omsorgsyrkena mycket oftare har börjat beskrivas som 

våldsrelaterade. Det är rimligt att denna förändrade inställning till 

våld i arbetslivet, fått återverkningar på problemets synlighet i olika 

typer av statistik, inklusive offerundersökningar.  
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Dolumentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den empiri som redovisats ger stöd för en förklaring som tar fasta 

på såväl en hårdare arbetsmiljö som en ökad känslighet för våld. Ur 

ett arbetsmiljöperspektiv är det rimligt att tänka sig att en ökad 

exponering för ogynnsamma arbetsförhållanden sänker toleransen 

för ytterligare påfrestningar i arbetsmiljön, så som våld eller hot om 

våld. Med en allt större känslighet, delvis till följd av ökad 

exponering av negativa arbetsförhållanden, är det tänkbart att man 

uppfattar flera händelser än tidigare som otillbörligt våld. Om 

denna händelsekedja är korrekt så bör vi förvänta oss en utveckling 

där konfliktfyllda händelser som tidigare enbart sågs som en del av 

ens arbete i allt större utsträckning kommer att ses som 

yrkesrelaterat våld.  

 

I slutänden leder en sådan utveckling till att händelser anmäls och 

också uppges när tillfälle ges i exempelvis offerundersökningar. 

Hur denna process fungerar mer i detalj, och de konsekvenser 

denna utveckling har för vilka åtgärder som förespråkas för att 

förebygga våld och förbättra arbetsmiljön, framstår som en 

angelägen forskningsuppgift. 

 

   

Estrada Felipe, Anders Nilsson & Sofia Wikman (2007): Det ökade 

våldet i arbetslivet. En analys utifrån de svenska 

offerundersökningarna, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 

94:56-73. 

 

Wikman, Sofia (2008) Våld på jobbet. Beskrivningar av våld i 

arbetslivet 1978-2004 i facklig press. Sociologisk Forskning nr 3, s. 

6-31.  

 

Jerre Kristina  (2009) Ökat hot och våld i arbetslivet – en följd av 

förändrade arbetsförhållanden? En studie utifrån de svenska 

Arbetsmiljöundersökningarna 1991-2005. Sociologisk Forskning nr 

1, s. 67-85.  

 

Estrada Felipe, Anders Nilsson, Kristina Jerre och Sofia Wikman 

(2010). Violence at work - the emergence of a social problem. 

Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime 

prevention, 11: 46-65.  

 

Wikman Sofia , Felipe Estrada och Anders Nilsson (2010). Våld i 

arbetslivet. En kriminologisk kunskapsöversikt. Rapport 2010:4. 

Arbetsmiljöverket.  

 

Wikman Sofia (2011). Hårdare tag i arbetslivet? Åtgärder mot våld 

i arbetet i facklig press 1978-2004. Sociologisk Forskning 48, nr 3. 

 

Wikman Sofia (2011). Hot och våld i vård och omsorg - 

åtgärdsförslag i arbetsskadeanmälningar 1987, 1997 och 2007. 

(inskickad för publicering i Socialvetenskaplig Tidskrift). 
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Projektets titel  Brott, etnicitet och boendesegregation 
  

Projektledare Jerzy Sarnecki 

  

Medverkande Charles Westin och Elena Dingu-Kyrklund, Centrum för invandrar-

forskning, samt Johan Kardell 

  

Finansiering Riksbankens Jubileumsfond 

  

Projektperiod 

 

Sammandrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation 

2001-2011 

 

Projektets syfte är att öka kunskaperna om invandrades brottslighet, 

och då främst om den överrepresentation som  

personer med invandrad bakgrund uppvisar i den svenska  

brottstatistiken. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan  

Kriminologiska institutionen och Centrum för invandrings- 

forskning. Utgångspunkten i samarbetet mellan de två  

institutionerna är att närma sig området från två konvergerande  

utgångspunkter.  

 

Den kriminologiska forskningen och  

teoribildningen ger belysning åt centrala frågor på invandrar-  

och etnicitetsområdet, medan forskning och teoribildning  

rörande mångkulturalism och integration ger belysning åt frågor om 

brottslighet. 

 

 

Kardell, Johan (2006): Diskriminering av personer med utländsk 

bakgrund i rättsväsendet - en kvantitativ analys.: Kriminologiska 

institutionen. I Sarnecki J ‖Är rättvisan rättvis? SOU 2006:30 

 

Kardell, Johan; Carlsson, Karl-Magnus (2008): Komparativ 

undersökning av invandrares brottslighet i de nordiska länderna 
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Projektets titel  The Stockholm Life-Course Project 
 

Projektledare  Jerzy Sarnecki 

 

Medverkande Christoffer Carlsson, Lotta Pettersson,  Fredrik Sivertsson, Johan 

Kardell, Karl-Magnus Carlsson. 

 

Finansiering Riksbankens jubileumsfond 

 

Projektperiod 2010-2014 

 

  Sammandrag The Stockholm Life Course Project: Life-Courses and Crime In the 

Swedish Welfare State Through Half a Century is conducted at the 

Department of Criminology. The project consists of two research 

blocks, a quantitative and a qualitative, and is a follow-up study of 

three existing research populations. The Stockholm Life Course 

Project is a nearly unique project, conducted with the purpose of 

studying the life courses of individuals with and without delinquent 

background. The main purpose of the project is to explore and 

understand the life course processes surrounding onset, persistence, 

desistance and intermittency of offending. Specifically, the project is 

focused around five themes: 

1) The processes, factors, events and turning points through the life 

course, which are of importance for understanding the individual’s 

criminal career.   

2) The importance of different welfare structures for life courses 

processes of criminal offending and other norm-breaking behavior. 

3) The relationship between physical/mental health and criminal 

offending, as well as other norm-breaking behavior across the life 

course. 

4) The ―Social Heritage‖, in the form of horizontal and vertical 

diffusion of criminal offending and other norm-breaking behavior. 

5) The possibilities and limitations in predicting future offending 

and other norm-breaking behavior. 

Dokumentation Nordén, E. (2010). Kriminalitet och dödlighet. En longitudinell 

uppföljningsstudie på 795 tonårspojkar. Examensarbete i 

Kriminologi, Avancerad Nivå 15 hp. Kriminologiska institutionen, 

Stockholms universitet. 

Carlsson, C, & Carlsson, K-M. (2010). ―The Stockholm Boys: Life-

Courses and Crime in the Swedish Welfare State Through Half a 

Century. A presentation of the project and initial mortality results.‖ 

In: Scandinavian Research Council for Criminology. Research 

Seminar Report 52. 52th Research Seminar, Hönefoss Norway., pp. 

163—174. 

[http://www.nsfk.org/Portals/0/Archive/Research_Seminar_Report_

52.pdf] 
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Carlsson, C. (2011). ‖Using ’Turning Points’ To Understand 

Processes of Change in Offending: Notes From a Swedish Study on 

Life Courses and Crime.‖ British Journal of Criminology, Published 

Online via Advance Access, August 1st. Länk: 

http://bjc.oxfordjournals.org/content/early/2011/08/01/bjc.azr062.abs

tract 

Andersson, S. (2011). Prediktioner av framtida kriminalitet. 

Examensarbete i Kriminologi, Avancerad Nivå 15 hp. 

Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 

Carlsson, K-M. & Pettersson, L. (forthc, 2011). ‖När har man sonat 

sitt brott? Fortsatta konsekvenser av fängelsestraff i Sverige.‖ 

Skickas in till Punishment & Society 2011. 

Sivertsson, F. (2011). Mönster av registrerad brottsbelastning över 

livsförloppet. En uppföljning av 1956 års klientelundersökning. 

Examensarbete i Kriminologi, Avancerad Nivå 30 hp. 

Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 

Sjögren, S. (2011). Narkotikakarriärer. En kvalitativ intervjustudie 

med fokus på narkotikamissbrukets faser genom livsförloppet. 

Examensarbete i Kriminologi, Avancerad Nivå 15 hp. 

Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 
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     Projektets titel Levnadsförhållanden, handlingsutrymme och social kontroll i 

ljuset av en förändrad beroende- missbruksvård. 
 

  

Projektledare 

 

Medverkande 

 

Finansiering 

 

Projektperiod 

 

Sammandrag 

 

 

 

 

Dokumentation 

 

 

Ingrid Lander 

 

Ingrid Lander 

 

FAS 

 

2011-2014 

 
Projektet är en uppföljningsstudie med sju av de narkotikaanvändande 

kvinnor som följdes i den etnografiska studien: Lander (2003) Den  

flygande maran. En studie om åtta narkotikabrukande kvinnor i  

Stockholm. 

 

Saknas hittills 
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5. TREDJE UPPGIFTEN 

 
I universitetens uppgifter ingår den s.k. tredje uppgiften, vilket innebär att universiteten skall 

samverka med omvärlden bland annat genom att föra ut kunskap och forskningsresultat. 

Institutionen står genom sitt ämne, kriminologi, i hög grad i centrum för allmänhetens, 

myndigheters och medias intresse. Tredje uppgiften fullgörs genom föreläsningar utanför 

universitetsvärlden, möten med politiker och representanter för myndigheter, remisskrivande, 

möten med grupper av gymnasiestuderande och artiklar i såväl dagspress som 

föreningstidskrifter. Forskarna vid institutionen hör till de mest citerade i pressen enligt 

Stockholms universitets sammanställningar.  
 

 

 

6. PEDAGOGISKT UTVECKLINGSARBETE 

 
Institutionen lägger stor vikt vid undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Undervisningen utvärderas kontinuerligt av studenterna genom Kriminologiska ämnesrådets 

försorg. Dessa utvärderingar visar även att undervisningen är uppskattad. Brister rättas i 

görligaste mån till efter genomgång av utvärderingarna med berörda lärare och studierektor 

för grundutbildningen.  
 

Doktorander och lärare deltar i ökande utsträckning i universitetets högskolepedagogiska 

kurser.  

 

Institutionen arbetar aktivt med att framställa nya läromedel. Under 2011 publicerades 

antologin Brottsoffret och Kriminalpolitiken (Lernestedt & Tham). Två antologier, 

Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och praktik (Heber, Tiby & Wikman) och 

Kontrollens variationer (Pettersson L & Pettersson T) var klara för publicering vid årsskiftet 

2011/12).  

 

Genom att kursansvariga och övriga lärare har arbetat aktivt och reviderat  lärandemål och 

betygskriterier har de pedagogiska frågorna aktualiserats.  

 

Under året har arbetet fortgått med att göra om Kriminologi II till tre delkurser om 10 

högskolepoäng vardera.  

 

För tidigare utvärdering av institutionens grund- & forskarutbildning, se Högskoleverkets 

rapportserie 2004:3 R. För senare utvärdering, (2012) se HGV:s hemsida. 
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Bokslut 

2011   
   

  

  

  

   

  

   

  

Anslagsmedel   

 

Externmedel   

 

Totalt   

  

  

   

  

   
  

Intäkter 

 
Utfall 

 
Intäkter 

 
Utfall 

 
Intäkter 

 
Utfall 

GU 

 

10 511 

 

Uppdragsutbildning 203 

 

Anslag 

 

10 714 

FU 

 

1 888 

 

Uppdragsforskning 0 

 

Uppdrag 

 

1 888 

FO 

 

5 307 

 

Bidragsforskning 3 706 

 

Bidrag 

 

9 013 

Avlyft 

 

0 

 

Avlyft 

 

0 

 

Avlyft 

 

0 

Övriga intäkter 32 

 

Övriga intäkter 0 

 

Övriga intäkter 32 

Medfinansiering -583 

 

Medfinansiering 583 

 

Medfinansiering 0 

Summa intäkter 17 155 

 

Summa intäkter 4 492 

 

Summa intäkter 21 647 

  

  

   

  

   

  

  

  

   

  

   

  

Kostnader   

 

Kostnader   

 

Kostnader   

Personalkostnader 14 264 * Personalkostnader 2 961 

 

Personalkostnader 17 225 

Lokaler/arbetsrum 1 505 

 

Lokaler/arbetsrum 0 

 

Lokaler/arbetsrum 1 505 

Lokaler/undervisning 450 

 

Lokaler/undervisning 71 

 

Lokaler/undervisning 521 

OH-faktura 

 

2 687 

 

OH-faktura 

 

1 254 

 

OH-

faktura 

 

3 941 

Avlyft 

 

0 

 

Avlyft 

 

0 

 

Avlyft 

 

0 

Driftkostnader 1 302 

 

Driftkostnader 462 

 

Driftkostnader 1 764 

Avskrivningar 100 

 

Avskrivningar 0 

 

Avskrivningar 100 

Summa kostnader 20 308 

 

Summa kostnader 4 748 

 

Summa kostnader 25 056 

  

  

   

  

   

  

Resultat 

 

-3 153 

 

Resultat 

 

-256 

 

Resultat 

 

-3 409 

  

  

   

  

   

  

Ingående balans 4 758 

 

Ingående balans 250 

 

Ingående balans 5 008 

Utgående balans 1 605 

 
Utgående balans -6 

 
Utgående balans 1 599 

  

  *=227 semskuld 
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Budget 2012 
     

            Anslagsmedel 
 

Externmedel 
 

Totalt 
  

            Intäkter 
 

Budget 
 

Intäkter 
 

Budget 
 

Intäkter 
 

Budget 
 GU 

 
10 127 

 
Uppdragsutbildning 190 

 
Anslag 

 
10 317 

 FU 
 

1 796 
 

Uppdragsforskning 0 
 

Uppdrag 
 

1 796 

 FO 
 

5 281 
 

Bidragsforskning 4 396 
 

Bidrag 
 

9 677 

 Avlyft 
 

0 
 

Avlyft 
 

0 
 

Avlyft 
 

0 

 Övriga intäkter 90 
 

Övriga intäkter 0 
 

Övriga intäkter 90 

 Medfinansiering 0 
 

Medfinansiering 0 
 

Medfinansiering 0 

 Summa intäkter 17 294 
 

Summa intäkter 4 586 
 

Summa intäkter 21 880 

 
            
            Kostnader 

  
Kostnader 

  
Kostnader 

  Personalkostnader 12 944 
 

Personalkostnader 3 200 
 

Personalkostnader 16 144 

 Lokaler/arbetsrum 1 430 
 

Lokaler/arbetsrum 0 
 

Lokaler/arbetsrum 1 430 

 Lokaler/undervisning 500 
 

Lokaler/undervisning 95 
 

Lokaler/undervisning 595 

 OH-faktura 
 

2 700 
 

OH-faktura 
 

1 241 
 

OH-faktura 
 

3 941 

 Avlyft 
 

0 
 

Avlyft 
 

0 
 

Avlyft 
 

0 

 Driftkostnader 1 200 
 

Driftkostnader 50 
 

Driftkostnader 1 250 

 Avskrivningar 90 
 

Avskrivningar 0 
 

Avskrivningar 90 

 Summa kostnader 18 864 
 

Summa kostnader 4 586 
 

Summa kostnader 23 450 

 
            Resultat 

 
-1 570 

 
Resultat 

 
0 

 
Resultat 

 
-1 570 

 
            Ingående balans 1 605 

 
Ingående balans -6 

 
Ingående balans 1 599 

 Utgående balans 35 

 
Utgående balans -6 

 
Utgående balans 29 
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8. INTERNATIONELLA RELATIONER  
 

Internationellt samarbete följer med olika forskningsprojekt och redaktörskap för tidskrifter. 

Institutionen har varit medarrangör av det femte internationella Stockholm Criminology 

Symposium. Lärare och studenter från University of Southern Maine, USA, gästade 

institutionen en vecka under maj och juni. Flera av institutionens lärare föreläste på den kurs 

studenterna genomgick. Från att ha varit gästdoktorand har Amber Beckley, USA, erhållit 

doktorandtjänst.  

 
9. UPPDRAG 
 

Felipe Estrada 

 är ledamot av Nordiska samarbetsrådet för kriminologi  

 är ledamot av Åklagarmyndighetens insynsråd 

 ingår i editorial/advisory board för European Journal of Criminology, Criminology & 

Criminal Justice, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime 

Prevention, Socialvetenskaplig Tidskrift.  

 

Janne Flyghed 

 styrelseordförande för CEIFO  

 är suppleant i lärarförslagsnämnden för professor 

 ingår i editorial/advisory board for Policing and Society 

 

 

Anders Nilsson 

 är ledamot av Brottsförebyggande rådets statistikråd 

 ingår i vetenskaplig referensgrupp för myndighetsgemensamt prognosarbete gällande 

rättsväsendets kapacitetsbehov 

 

Tove Pettersson 

 är ledamot av SoRaD:s styrelse 

 är ledamot av Nordiska samarbetsrådet för kriminologi 

 

Jerzy Sarnecki 

 är ledamot av styrelsen för International Society of Criminology 

 är ledamot av Brottsförebyggande rådets vetenskapliga råd 

 är ledamot av Regionala etikprövningsnämnden for forskning (Stockholm) 

 är en av två ordföranden i juryn för The Stockholm Prize in Criminology och 

adjungerad ledamot i styrelsen för detta pris 

 är ledamot av kriminalvårdens vetenskapliga råd och ledamot i kriminalvårdens 

programackrediteringsgrupp 

 är ledamot av ECPAT:s expertråd 

 är vice ordförande i Ulla Bondessons stiftelse 

 är ledamot av styrelsen för Svenska Kriminalistföreningen 

 är ledamot i juryn för JUSEK:s samhällsvetenskapliga uppsatspris 
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Henrik Tham 

 är President i European Society of Criminology sedan september 2011 

 

Eva Tiby 

 är ledamot av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden  

 är ledamot av Polismuséets expertgrupp 

  

 

10. PERSONAL OCH STYRELSE 

 
 
Personal 

 

Andersson Lina, doktorand 

Beckley Amber, doktorand 

Bäcklin Emy, doktorand  

Carlsson Christofer, doktorand 

Carlsson Karl-Magnus, forskningsassistent 

Estrada, Felipe, professor 

Evertsson Nubia, doktorand 

Flyghed Janne, professor 

Gustafsson Ewa, byrådirektör 

von Hofer Hanns, professor emeritus  

Hörnqvist Magnus, bitr. lektor 

Jerre Kristina, doktorand 

Jokkala Toivo, doktorand  

Kardell Johan, forskningsassistent 

Karlsson Monika, doktorand  

Koppang-Fröjd Elise, doktorand 

Lander Ingrid, universitetslektor 

Nilsson Anders, universitetslektor 

Pettersson Lotta, forskare 

Pettersson Tove, universitetslektor 

Rosell Anders, universitetsadjunkt 

Roxell Lena, forskare 

Sarnecki Jerzy, professor 

Schoultz Isabel, doktorand 

Stensson, Einar, webredaktör  

Tham Henrik, professor emeritus 

Tiby Eva, professor 

Törnqvist Nina, doktorand  

Wahlgren Paula, doktorand 

Wikman  Sofia, doktorand 

Viström Jenny, studievägledare 
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Externa lärare och forskarstuderande 

 

Eriksson Tinghög  Mimmi, doktorand 

Fors Fredrik, doktorand 

Tryggvesson Kalle, forskare 

 

Styrelse 

 

Ledamöter 

 

Självskrivna ledamöter 

Janne Flyghed, prefekt 

Eva Tiby, stf prefekt 

 

Lärarrepresentanter: 

Tove Pettersson, ordinarie ledamot 

Jerzy Sarnecki, ordinarie ledamot 

Magnus Hörnqvist, ordinarie ledamot 

Anders Nilsson, suppleant 

 

Doktorandrepresentanter:  

Christofer Carlsson, Emy E Bäcklin vt 2011 

Emy E Bäcklin, Nina Törnqvist ht 2011 

 

Studentrepresentanter: 

Anton  Eliasson, ordförande vt 2011 

Martin  Hedman, ordförande ht 2011 

 

Administration: 

Ewa Gustafsson, ordinarie ledamot 

Jenny Viström, suppleant 
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