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FÖRORD 

Verksamhetsberättelsen avser perioden 1 januari – 31 december 2013. 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 4 juni 
2014. 

För kontinuerlig uppdatering av verksamheten vid Kriminologiska institutionen, se vår 
hemsida: www.criminology.su.se 

Tove Pettersson och Anita Heber 

Prefekt & Stf. prefekt 
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INLEDNING 

Kriminologiska institutionen hade vid utgångspunkten av verksamhetsåret 32 anställda, 
vilka hade sin arbetsplats vid institutionen. Antalet studenter som registrerats på 
grundnivå och avancerad nivå är ca 900, vilket är ungefär samma antal som föregående 
år. Intresset för ämnet kriminologi är fortsatt högt – till vårterminen sökte 1 346 och till 
höstterminen 3778 (inklusive distansutbildningen). 

LEDNING, ADMINISTRATION, EKONOMI 

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 till 1/8, därefter Tove Pettersson. Ställföreträdande prefekt 
var Tove Pettersson till 1/8, därefter Anita Heber. 
 

Institutionen har av fakultetsanslaget tilldelats 18 891 tkr för 2013. De externa anslagen 
uppgick för året till 5 700 tkr. Bokslutet redovisar ett underskott på -585 tkr. Utgående 
balans var -989 tkr. 

Institutionens senaste jämställdhetsplan från 2009 – 2011 följdes under året upp och ny 
plan för 2013 arbetades fram (antogs av (IS) institutionsstyrelsen i februari 2013). Även 
en ny arbetsmiljöplan och miljöplan arbetades fram och togs. 

Hemsidan har utvecklats under året och alla har nu en personlig hemsida även på 
engelska. Under året bestämdes också att det skulle göras ett försök med Twitter som 
startades vid årsskiftet. 
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GRUNDUTBILDNING: GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 

Institutionens professorer är samtliga engagerade i grundutbildningen, liksom de flesta 
doktoranderna. Regelbundna kursvärderingar av studenterna visar genomgående goda 
resultat. 

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. 

Vid Kriminologiska institutionen erbjuder vi en gedigen utbildning på avancerad nivå. 
Studenter kan välja om de vill läsa vårt masterprogram (120 hp) eller (om de vill läsa) 
fristående kurser. Oavsett vilket, leder den avslutade utbildningen till en masterexamen 
(120 hp) eller en magisterexamen (60 hp) i kriminologi. Utbildningen på avancerad nivå i 
kriminologi syftar till att vidga och fördjupa insikterna i teorier om orsaker till brott och 
samhällets reaktioner mot brott.  Kurserna ger fördjupad kunskap om kvantitativa och 
kvalitativa metoder inom kriminologisk forskning. 

Utvecklingsarbetet avseende lärandeformer, utvärderingar och uppföljningar pågår 
kontinuerligt.  Professorer, lektorer och doktorander arbetar och träffar studenter på alla 
nivåer och är tillsammans ansvariga för de nio momenten som ges under Kriminologi 1, 
2 och Kandidatkursen. Detta är ett led i institutionens strävan att kombinera erfarenhet 
med förnyelse och sikta på progression i lärande och retention att studenterna ska vilja 
stanna kvar i utbildningen. 

I denna strävan ingår egen och extern kvalitetssäkring i form av nära samarbete mellan 
personalkategorierna och studenterna, fokus och förbättring på utvärderingarna, samt 
kontinuerligt arbete med utvecklande av former, frågor och progression i utbildningen. 

Lärarkollegiet sammanträder varannan månad och dryftar där ofta regelsystem och 
bemanningsresurser. Kollegiet lägger också kraft på att reflektera över frågor som teori  
och metod samt etikfrågor.  Vi arbetar även med författande av kurslitteratur och 
extensiv publicering av egna forskningsrön. Vi är ofta inbjudna till externa aktörer för att 
föreläsa, debattera m.m. Till en del av dessa tillfällen är studenterna inbjudna att 
närvara. 

I samarbete med Malmö högskola har vi under 2013 arbetat fram en studenthandbok i 
kriminologi, som publiceras ht 14 (Studentlitteratur 2014, red: Mellgren & Tiby). Avsikten 
har varit att lära studenterna grunderna för att läsa vårt ämne så att de inte känner sig 
som främlingar i akademin. 

I slutet av 2013 påbörjades ett intensifierat arbete med kvalitetssäkring.  

Institutionen har ett aktivt ämnesråd, KRÄM. Institutionen har ställt resurser till 
förfogande till ämnesrådet att utarbeta, genomföra och sammanställa kursvärderingar. 

 

  

http://www2.hsv.se/download/kvalitet/sociologi-2011.pdf
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Kurser på grundnivå 

Kursutbud och antal registrerade studenter 

Vårterminen 2013 

Kurs Antal studenter 

Kriminologi I, 30 hp          193 

Kriminologi (Distans) I, 30 hp 61 (fortsättningsregistrerade) 

Kriminologi II, 30 hp 127 

Kriminologi, kandidatkurs, 30 hp 36 

Totalt 417 

 

Höstterminen 2013 

Kurs Antal studenter 

Kriminologi I, 30 hp          197 

Kriminologi (Distans) I, 30 hp 114 

Kriminologi II, 30 hp 93 

Kriminologi, kandidatkurs, 30 hp 34 

Totalt 438 

 

Uppdragsutbildning 

Allmän översiktskurs i kriminologi 15 hp, gavs under vårterminen 2013 för 
Masterprogrammet i forensisk vetenskap (Uppsala universitet), ca 20 studenter.  
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Kurser på avancerad nivå 

Kursutbud och antal registrerade studenter 

Vårterminen 2013 

Kurs Antal studenter 

Kriminologisk teori, 7,5 hp  19 

Analys och tolkning av kriminologiska data, del 2, 7,5 hp     16 

Examensarbete 1, 15 hp  5 

Examensarbete 2, 15 hp  1 

Examensarbete 1-2, 30 hp 6 

Totalt 47 

 

Höstterminen 2013 

Utbildning och kurs Antal 
studenter 

Masterprogram i kriminologi, 120 hp 9 

Nutida kriminologisk teori, 15 hp 25 

  

Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning, 15 hp 22 

Totalt 56 
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FORSKARUTBILDNING  

 
Kurser i forskarutbildningen: 
Vårterminen 2013 

Kriminologisk teori, 7,5 hp  

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

Occupy the Political Economy: The financial crisis, white collar crime and the future of 
civil society, 7,5 hp 

Höstterminen 2013 

Nutida kriminologisk teori, 15 hp 

Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning, 15 hp                

Vid årets slut var 20 studerande inskrivna i forskarutbildningen. Av dessa var 13 att 
betrakta som aktiva doktorander varav 5 män. 

Licentiatexamina 

En licentiatexamen blev klara under året. Bo Sandberg lade fram sin licentiatuppsats 
Looking beyond what doesn't work. Results, policy implications and lessons learned 
from two outcome evaluations of the Prime for Life alcohol prevention program. 

 

Doktorsexamina m.m.                    

Tre doktorsexamina under året. Mimmi Eriksson Tinghög disputerade med avhandlingen 
Mission Impossible? Universal Alcohol Prevention at Workplaces in Sweden, Nubia 
Evertsson med Legal Bribes? An analysis of corporate donations to electoral 
campaigns, och Kristina Jerre med The Public's Sense of Justice in Sweden –   
a Smorgasbord of Opinions. 

Tio av doktoranderna har haft anställning på institutionen som doktorander inom ramen 
för fakultetsanslagets medel för studiestöd och ytterligare två doktorander har haft 
utbildningsbidrag. En har varit anställd vid Försvarshögskolan och en vid SoRAD (The 
Institute for Social Research on Alcohol and Drugs/Centrum för socialvetenskaplig 
alkohol- och drogforskning) vid Stockholms universitet. En doktorand har sin försörjning 
via tjänst på Stockholms stad. 

Två nya forskarstuderande har antagits under året. 

Alla institutionens doktorander har två handledare. Institutionen har fyra professorer, två 
professorer emeriti samt därutöver fyra docentkompetenta lärare, vilka ensamma eller 
tillsammans med annan, handleder institutionens doktorander. Tre doktorander och en 
licentiand har haft externt handledarskap. 

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. 
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Under året tilldelades en doktorand, Christoffer Carlsson, den årliga European Society of 
Criminology’s Young Criminologist Award för sin artikel “Using Turning Points” to 
Understand Processes of Change in Offending: Notes From a Swedish Study on Life 
Courses and Crime”, publicerad i British Journal of Criminology, Vol. 52, s. 1-16. 

Doktoranden Isabel Schoultz tilldelades Richard J. Terrill Paper of the Year Award 2012 
för artikeln “State Crime in the Street-Level Bureaucracy – Towards an Understanding of 
Crimes of the Welfare State”. International Criminal Justice Review, vol. 22 nr 3, 2012,  
s. 258-275. 
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FORSKNING 

Nedan framgår vilka projekt som pågick vid institutionen under år 2013. 
(För publikationer inom forskningsprojekt före 2011, se tidigare verksamhetsberättelser) 

 

Projektets titel Vad hände med hoten? 

Projektledare JJanne Flyghed och Magnus Hörnqvist  

Finansiering Vetenskapsrådet 

Projektperiod 2009-2013 

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.  
 

Hörnqvist, M., Flyghed,J. (2012), ‘Exclusion or culture? The rise and 
the ambiguity of the radicalisation debate, Critical Studies on 
Terrorism’, Vol. 5, No. 3, 319-334. 
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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, 
Helsingfors; Leif Petter Oalussen, Universitetet i Oslo 

Finansiering Vetenskapsrådet; Nordiska samarbetsrådet för kriminologi 

Projektperiod 2008–2013 

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 en rättegång 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. 
Projektet är avslutat. 

Dokumentation Tham, H. (2011), ’Nej, svenskar vill inte ha hårdare straff’. Tvärsnitt, 3-
4. 
 

Jerre, K. (2013), ‘Public opinion on appropriate sentences, which 
public, which opinion? European Journal on Criminal Policy and 
Research, 19:1, s. 31-45 
 

Jerre, K. ‘More sanctions – less prison? A research note on how survey 
participants, in their choice of reactions to crime, propose shorter 
prison sentences when these are combined with other sanctioning 
forms’. European Journal on Criminal Policy and Research, 20. 
 

Jerre, K. (2013), ‘Contradictory expectations on society´s reaction to 
crime. A qualitative study of how people view the objectives of 
society´s reaction to crime and how these objectives can be fulfilled.’ 
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 
14:2, 98-114. 
 
Jerre, K. The Public´s Sense of justice in Sweden – a Smorgosbord of 
Opinions. Dissertations in Criminology No. 33 Stockholm University, 
Dep. Of Criminology. 
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Projektets titel Political corruption and campaign financing 

Projektledare Nubia Evertsson 

Handledare Janne Flyghed och Felipe Estrada 

Finansiering Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse, Kinander och Söderberg 
stipendium, SIDA. Fakultetsanslag. 

Projektperiod 2005-2013 

Sammandrag This project seeks to analyze whether or not private campaign 
financing fosters political corruption. The 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. 
Projektet är avslutat. 

Dokumentation Articles: 
Evertsson, N. (2013), ‘Political corruption and electoral financing: A 
cross-national analysis’, International Criminal Justice Review, 23(1): 
74-93. 
 

Evertsson, N. (2013), ‘Corporate donations to electoral campaigns: A 
case study of white-collar crime’, State Crime, 2(1): 52-71. 
 

Evertsson, N.  (2012), ‘Electoral donations as legal bribes: Evidence 
from a survey of private corporations’, International Journal of 
Criminology and Sociology, 1: 162-175. 
 

Monographs: 
Evertsson, N. (2013), Legal bribes? An analysis of corporate donations 
to electoral campaigns. Dissertations in Criminology, No 32. 
Stockholm: Stockholm University, Dep. of Criminology. 
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Projektets titel Korruption i Sverige 1890-2010 – en diskursiv institutionell analys 

Projektledare Monika Karlsson 

Handledare Janne Flyghed och Tove Pettersson 

Finansiering Fakultetsanslag 

Projektperiod 2007-2014   

Sammandrag I dag är ämnet mutor och korruption på tapeten i högre grad än på 
många år, och det finns en utbredd oro över korruptionsnivåerna inte 
bara i utvecklingsländerna, utan även en förmodad ökning av 
korruption i Europa. Korruptionsproblematiken i Europa förstås inte 
sällan som en konsekvens av en ständigt utökad såväl social som 
ekonomisk globalisering och de konsekvenser som följer av denna. 
Generellt tycks dock förståelsen av korruption vara fylld av 
komplexiteter och motsägelsefulla drag. Bland annat märks en 
ambivalent inställning till korruption utifrån dikotomin offentligt/privat 
som kan kopplas samman med varierande samhällsekonomiska 
institutionella arrangemang samt en skiftande syn på staten och 
statens uppgifter.  

Detta forskningsprojekt tar avstamp i svenska förhållanden och genom 
en historisk tillbakablick är syftet att fördjupa kunskapen om korruption 
och antikorruption genom 1900-talet fram till idag. Hur har 
föreställningarna om mutor och korruption som brottsproblem 
förändrats under de senaste drygt hundra åren? Vilka lösningar har 
föreslagits och vilka aktörer har varit centrala på policyområdet? 
Frågorna fördjupas även med ett nyinstitutionellt teoretiskt perspektiv 
där syftet är att dekonstruera och förstå hur institutioner skapas och 
upprätthålls samt se vilka specifika mekanismer som leder 
utvecklingen och centrala aktörer in på olika vägar.  

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 2007-2013 

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 Eriksson Tinghög, M. (2013), ‘The workplace as an arena for universal 
alcohol prevention – what can we expect? An evaluation of a short 
educational intervention’.  Work: A Journal of Prevention, Assessment, 
and Rehabilitation. 
 

Eriksson Tinghög, M., Tinghög, P. (submitted), ‘Preventing alcohol 
problems and improving drinking habits among employees: An 
evaluation of an alcohol education’. (early online) 
 

Eriksson Tinghög, M.  (2013), ‘An eye opener, but mostly for others: 
employees’ perceptions on workplace alcohol education programmes’. 
Health Education (2013) 113 (2): 144-159. 
 
Eriksson Tinghög, M. (2013), ‘Mission Impossible? Universal alcohol 
prevention at workingplaces in Sweden. Diss. In Criminology, No 31. 
Stockholm: Stockholm University, Dep. Of Criminology. 

 



15 
 

Projektets titel Malmö som “Sveriges Chicago”  

Projektledare Leandro Schclarek Mulinari  

Handledare Felipe Estrada och Anita Heber 

Finansiering 2013-2017/18 

Projektperiod Doktorandtjänst, SU 

Sammandrag Malmö, the third largest city of Sweden, has often been described and 
constructed as ”Sweden’s Chicago”. Descriptions are never neutral: 
they express societal power relations and the making of societal 
boundaries. Media reports on violent crime, homicides and gangs is the 
basis for this epithet, which has marked out the city as particular 
dangerous within the Swedish setting. Connected to the levels of 
immigrant population Malmö, as symbol and signifier has become a 
contested battleground – used as a national as well as and 
international illustration as a place was the “multicultural experiment” 
has gone to far. 

 
Descriptions are never neutral: they express societal power relations 
and the making of societal boundaries. This PhD-project departs from 
an understanding of media as a field where antagonistic interpretations 
of the social and the political are created, established projected, and 
acted upon. Media, postcolonial scholars argue, is an important agent 
for the maintenance and reproduction of a privileged “we” through the 
creation of a threatening “them”. The relationship between media, 
crime and racism has previously been examined by critical 
criminologist inspired by the contributions of Stuart Hall and Stanley 
Cohen. While Hall linked discourses of crime and “race” to the 
ideological needs of a changing capitalism, Cohen used the concept of 
“folk devils” to explore the role of media in the ways through which 
moral panic was produced and how the fear of crime was established. 

 
The purpose of this study is to grasp the role of media in the 
construction of Malmö as ”Sweden’s Chicago” in general and the 
connection between space and process of racialization more specific. 
Theoretically the study aims to bridge critical criminology, with the 
contribution of post-colonial scholarship.  

Dokumentation Saknas hittills 
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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 

Medverkande Linnéa Wätterstam, Elisabeth Nordén och Therese Skrinjar 

Finansiering Statens institutionsstyrelse 

Projektperiod 2011-2014 

Sammandrag Sedan 1999 kan ungdomar som begår allvarliga brott dömas till sluten 
ungdomsvård (LSU) som verkställs vid Statens institutionsstyrelse 
(SiS). 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 strafftider 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 & 2012, Vetenskapsrådet 2011 

Projektperiod 2009-2014 

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. (submitted), ‘Complaints as opportunity for change in 
encounters between youths and police officers’. 
 

Pettersson, T. (2013), ‘Belonging and unbelonging in encounters 
between young males and police officers: The use of masculinity and 
ethnicity/race’. Critical Criminology, Volyme 21, Issue 4, p. 417-430 
 

Pettersson, T. (2013), ‘Att hantera anklagelser om rasism i polisarbete’. 
I (red.) Peterson, A., Åkerström, M., Den sorterande ordningsmakten. 
Studier av etnicitet och polisiär kontroll. Malmö: Bokbox förlag. 
 
Axelsson, J. (2012), Den informella kontrollens effekt på 
attityden till polisen. En undersökning bland gymnasieungdomar. 
Mastersuppsats, Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet. 
 
Pettersson, T. (2012), Polis och ungdomar i Förorten I: (red) 
Pettersson, L., Pettersson, T., Kontrollens variationer. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Pettersson, T. (2012), Att balansera mellan kontroll och kontakt - 
Lokala polisers arbete med ungdomar. Lund: Studentlittertur. 
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Projektets titel Kriminella nätverk och kriminell organisering – En nätverksansats 

Projektledare Christoffer Edling 

Medverkande Fredrik Liljeros, Petter Holme, Tove Pettersson och Amir Rostami, 
Jerzy Sarnecki 

Finansiering Riksbankens jubileumsfond 

Projektperiod 2012-2014 

Sammandrag Inom detta tvärvetenskapliga projekt utvecklas teori och metod för att 
studera och skatta graden av organisering hos olika kriminella 
grupperingar utifrån information om vilka individer som misstänkts ha 
begått olika typer av brott tillsammans i Sverige under de senaste 15 
åren. Genom att vidareutveckla och operationalisera ett flertal mått för 
att mäta graden av organisering och komplexitet i ett system, 
lokaliseras utbredningen av organiserad brottslighet i såväl tid som 
socialt rum. 
 
Metaforiskt kan man likna vår ansats vid en dynamisk historisk 
väderkarta där det går att se när och var det varit dåligt väder. 
Projektet bidrar till den kriminologiska forskningsfronten genom att föra 
samman en mer generell kriminologisk nätverksansats med ett fokus 
på social organisering och forskningen om komplexa nätverk genom att 
studera endogen nätverksdynamik i en specifik och icke-trivial social 
kontext. 

Dokumentation Saknas hittills 
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Projektets titel Utvärdering av sociala insatsgrupper för ungdomar 20 - 29 år gamla i 
Tensta och Rinkeby 

Projketkledare Jerzy Sarnecki 

Medverkande Alexandra Zamparutti och Lena Roxell 

Finansiering Stockholm Stad 

Projektperiod 2013 - 2016 

Sammandrag Syftet med projektet är att göra en process- och effektutvärdering av 
försöksverksamheten med social insatsgrupp för ungdomar med 
omfattande kriminalitet som bor i stadsdelarna Rinkeby och Tensta i 
Stockholm. 
 

Avsikten med sociala insatsgrupper är att samordna olika 
myndigheters insatser för ungdomar med mycket alvarliga 
anpassningsproblem. I projektplanen för den sociala insatsgruppen för 
20-29-åringar i Rinkeby och Tensta uppges huvudmålet med insatsen 
vara att ungdomar som ingår i projektet slutar begå brott och börjar 
arbeta eller studera. 
 

Utvärderingen ska dels beskriva hur verksamheten har organiserats 
och genomförts, dels om den har lätt till avsedda resultat. 
Metoden är: intervjuer med projektpersonalen och ungdomar som 
deltar i projektet samt med projektets samarbetsparter inom de olika 
myndigheterna. Vidare genomförs deltagande observationer och 
registerdatauppföljning. Registerdata avser brottsligheten hos 
ungdomar som ingår i projektet och kontrollgruppen som består av 
ungdomar som står i kö för antagning till projektet. Uppföljningen avser 
också samtliga personer som misstänkts för brott begångna i 
stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista samt som bor i dessa 
stadsdelar. Huvudsakliga analysmetoden i registerdelen av projektet ät 
nätverksanalys. 
 

Dokumentation Zamparutti, A. (2013), ’Process utvärdering av social insatsgrupp  
20 - 29, del 1’, Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen. 
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Projektets titel Mångfaldssträvanden inom svensk poliskår – kvalitet eller kvantitet? 

Projektledare Ingrid Lander 

Finansiering Fakultetsmedel 

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, symboliseras och hur normeringen tar sig uttryck 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, I. (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. 
 

Lander, I. (2013), ‘Obstacles for Changes within the (Swedish) Police 
Force: Professional Motivations, Homosociality and Ordering 
Practices’, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime 
Prevention, Vol. 14, No. 1, s. 43-61. 
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Projektets titel Hatbrottens teori och polisens praktik. Malmöpolisens arbete med 
utbildning och statistik. 

Projektledare Eva Tiby 

Medverkande Lena Roxell  

Finansiering Fakultetsanslag 

Projektperiod 2011-2014 

Sammandrag 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 brottsoffersamordnare 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. 

Dokumentation 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 2009-2014 

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 Towards inclusion or exclusion? A life course study of criminal men 
and women 

Projektledare Anders Nilsson 

Medverkande Susanne Alm, Olof Bäckman, Felipe Estrada 

Finansiering Vetenskapsrådet 

Projektperiod 2012-2015 

Sammandrag I detta projekt intresserar vi oss för vilka faktorer under livet som är 
kopplade till upphörande respektive kontinuitet i brott och vägar mot 
inkludering eller social exkludering. Vilken betydelse har förhållanden 
under uppväxttiden, samhällets reaktion på brott, missbruk av alkohol 
och/eller narkotika respektive händelser senare under livet? 

I projektet kommer vi att studera dessa övergripande frågor genom att 
följa en kohort av stockholmare från födseln (1953) fram till 53 års ålder 
(the Stockholm Birth Cohort Study). Studien har sin bakgrund i tidigare 
arbeten där vi studerat den sociala situationen i vuxen ålder för dem 
som i unga år registrerats för brott. Från att tidigare haft fokus på hur 
det gick för de pojkar och flickor som i unga år var brottsbelastade har 
vårt nya projekt fokus på frågan om vändpunkter och missbrukets 
betydelse för såväl den kriminella karriären som social situation och 
hälsa som vuxen. 

Vi kommer att analysera dessa frågor i tre delvis sammankopplade 
studier. Den första av dessa fokuserar på betydelsen av missbruk av 
alkohol och/eller narkotika. Vi är här i första hand intresserade av 
missbrukets koppling till upphörande och kontinuitet i brott och 
missbrukets betydelse för exkluderings- och inkluderingsprocesser. I 
den andra studien riktas fokus på frågan om effekter av straff. Vilken 
effekt har samhällets reaktion på brott för exkludering och inkludering? 
I den tredje studien analyserar vi inomgruppsvariationen bland dem 
som registrerats för brott. I tidigare studier har vi kunnat påvisa en stor 
variation i hur livet som vuxen utvecklar sig för dem med brottslig 
belastning. För vilka gick det bättre respektive sämre? Vilken roll spelar 
uppväxtvillkor respektive senare förhållanden och händelser under 
livsförloppet?  

 

Dokumentation Nilsson, A., Bäckman, O., Estrada, F. (2013), ‘Involvement in Crime, 
Individual Resources and Structural Constraints. Processes of 
Cumulative (Dis)Advantage in a Stockholm Birth Cohort’, British 
Journal of Criminology, vol 53: 297-318. 
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Projektets titel Individuella resurser och strukturella förutsättningar 
Etablerings- och exkluderingsprocesser bland födda på 1960-, 1970- 
och 1980-talet 

Projektledare Felipe Estrada 

Medverkande Susanne Alm, Olof Bäckman, Anders Nilsson 

Finansiering FAS 

Projektperiod 2012-2015 

Sammandrag Projektets övergripande syfte är att ur ett livsförloppsperspektiv studera 
etablerings- och exkluderingsprocesser bland kohorter födda under 
olika decennier. Har riskfaktorerna för social exkludering förändrats 
över tid? Och har det skett förändringar i hur exkluderingsprocesserna 
slår mot olika grupper utifrån kön, socialt ursprung och etniskt 
härkomst? 
 

Tidigare studier, bland annat projektmedlemmarnas egna av en kohort 
födda på 1950-talet, har visat att fattigdom och sociala problem under 
uppväxttiden är riskfaktorer för marginalisering långt senare i livet. Vi 
har också sett att sambanden mellan resursbrister under uppväxttiden 
och social exkludering i vuxen ålder i stor utsträckning går via 
utbildningsmisslyckanden respektive ungdomsbrottslighet. Därutöver 
finns en tendens att skillnaderna mellan resursstarka och resurssvaga 
individer inom en kohort ökar över tid. Detta kan förstås som en 
process där resurser fördelats allt mer ojämlikt i takt med att kohorten 
åldras (kumulativ ofärd). Hur generaliserbara är dessa resultat till 
senare generationer? 
 

Vi utgår från ett perspektiv där inte bara individuella förutsättningar och 
resurser spelar roll för livschanser utan även strukturella förhållanden, 
som utbildningssystem, arbetsmarknad och kriminalpolitik.  Sverige har 
under det senaste halvseklet genomgått omfattande 
samhällsförändringar. Medan vissa av förändringarna kan tala för en 
utjämning av olika gruppers livschanser, pekar andra tvärtom mot en 
polarisering. Det planerade projektet, med data för individer födda 
under fyra olika decennier, ger oss möjlighet att besvara en mängd 
frågor om hur etablering i, och exkludering från, arbetsmarknaden 
hänger ihop med såväl individuella resurser som strukturer som går att 
koppla till en viss historisk kontext. 

Dokumentation Bäckman, O., Estrada, F., Nilsson, A., Shannon, D. (2013), ’Unga och 
brott I Sverige’, Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och 
omsorg 2013. Socialstyrelsen, Stockholm, 2013 

Bäckman, O., Nilsson, A. (2013), ’Unga som varken arbetar eller 
studerar - olika definitioners betydelse för omfattning, sammansättning 
och konsekvenser.’ Bilaga 2 i Unga som varken arbetar eller studerar - 
statistik, stöd och samverkan. Slutbetänkande av utredningen om unga 
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som varken arbetar eller studerar. SOU 2013: 74. Stockholm: Fritzes. 

Bäckman, O., Estrada, F., Nilsson, A., Shannon, D. (2014), ‘The life 
course of young male and female offenders – stability or change 
between different birth cohorts?’, British Journal of Criminology, 54 (3): 
393-410. 
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Projektets titel The Stockholm Life-Course Project: Life-Courses and Crime In the 
Swedish Welfare State Through Half a Century 

Projektledare Jerzy Sarnecki 

Medverkande Christoffer Carlsson, Lotta Pettersson, Fredrik Sivertsson, Johan 
Axelsson, Klara Hradilova Selin 

Finansiering Riksbankens Jubileumsfond, Kriminalvården, Statens 
Institutionsstyrelse 

Projektperiod 2010-2016 

Sammandrag 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 Andersson, S. (2011), ’Prediktioner av framtida kriminalitet’. 
Examensarbete i Kriminologi, Avancerad nivå 15 hp. Kriminologiska 
institutionen, Stockholms universitet. 
 
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. 
 
Carlsson, C. (2012), ‘Processes of Intermittency in Criminal Careers: 
Notes From a Swedish Study on Life Courses and Crime.’ 
International Journal of Offender Therapy and Comparative 
Criminology, 57: 913-938 
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Carlsson, C. (2012), ‘Using ’Turning Points’ To Understand Processes 
of Change in Offending: Notes From a Swedish Study on Life Courses 
and Crime’. British Journal of Criminology, Vol. 52: 1-16 
 
Carlsson, C. (2013), ‘Masculinities, Persistence, and Desistance.’ 
Criminology, 51: 661-693 
 
Carlsson, K-M., Pettersson, L. (2013), ‘Life after prison – 
Consequences of imprisonment in Sweden. Findings from a 
qualitative, longitudinal study’. Dep of Criminology, Stockholm 
University. 
 

Sarnecki, J., Sivertsson, F. (2013), ’Att bryta en kriminell livsstil: 
Livshistorier från "The Stockholm Life-Course Project’. 
Utvecklingsenheten, Kriminalvården. 
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Projektets titel Levnadsförhållanden, handlingsutrymme och social kontroll i ljuset av 
en förändrad beroende- missbruksvård. 

Projektledare Ingrid Lander 

Finansiering FAS 

Projektperiod 2011-2014 

Sammandrag Projektet är en uppföljningsstudie av de narkotikaanvändande 
kvinnor som följdes i den etnografiska studien: Lander Den flygande 
maran. En studie om åtta narkotikabrukande kvinnor i Stockholm. 
(2003). 

Dokumentation Saknas hittills. 
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Projektets titel State crime and its control in the welfare state 

Projektledare Isabel Schoultz 

Handledare Tove Pettersson och Karsten Åström 

Finansiering Fakultetsanslag 

Projektperiod 2009-2014   

Sammandrag Forskningsprojektets utgångspunkt är staten som en brottslig aktör och 
kontroll av den svenska staten. Forskning om brott utförda av staten, 
så kallade state crimes, anses ofta försummat och innebär ett annat 
sätt att se på brott, kontroll och aktörer än inom den traditionella 
kriminologin. Genom att belysa ett land som ofta beskrivs som en 
ledande nation när det gäller välfärd och mänskliga rättigheter 
möjliggörs en utvecklad förståelse för brott och andra former av 
kritiserade agerande av stater. Forskningsprojektet innefattar tre 
delprojekt: 
(1) Kontroll av staten – en undersökning av alla fall där myndigheter 
och staten blivit kritiserade eller dömts till skadestånd av JO, JK och 
Europadomstolen för mänskliga rättigheterna mellan 2000 och 2010. 
Delprojektet undersöker vad som utmärker de händelser/ageranden 
som kritiken omfattar. 
(2) Statens officiella respons på kritik från JO, JK och 
Europadomstolen relaterad till asylsökande och andra icke-
medborgare. Analysen tar sin utgångpunkt i Stanley Cohens koncept 
om förnekelse, neutraliseringar och partiella erkännanden. 
(3) Ansvarsutkrävande i praktiken – av vem, för vem, för vad? De tre 
frågorna kommer belysas utifrån kritik från JO, JK, Europadomstolen, 
FN, och människorättsorganisationer rörande hanteringen av 
asylsökande i relation till begreppet accountability. 

Dokumentation Schoultz, I. (2014), ‘European Court of Human Rights – accountability 
to whom?’ In Rothe, D. and Kauzlarich, D. (edt.) Towards a Victimology 
of State Crime. Routledge. 
 

Schoultz, I. (2014), ‘Seeking asylum and residence permits in Sweden: 
Denial, acknowledgement, and bureaucratic legitimacy’, In Critical 
Criminology, 22:2. p.219–235 
 

Schoultz, I. (2012), ‘State Crime in the Street-Level Bureaucracy – 
Towards an Understanding of Crimes of the Welfare State’, 
International Criminal Justice Review. 22:3.  

 

Schoultz, I. (2012), ’Kontroll av staten’. I: Petterson, L & Petterson, T 
(red.), Kontrollens variationer. Lund: Studentlitteratur, p.239-260. 
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Projektets titel Anhörigskap, brottslighet och anstaltsvistelser 

Projektledare Lotta Pettersson 

Finansiering Post doc FAS 

Projektperiod 2012-2014 

Sammandrag Post doc-projektet syftar till att undersöka kopplingen mellan 
brottslighet, anhörigskap och fängelsevistelser och hur 
fängelsevistelser inverkar på livsvillkoren för den dömde och anhöriga. 
På så vis kommer jag att fördjupa kunskapen om levnadsförhållanden, 
hälsa och sociala relationer för de parter som lever i anslutning till brott 
och straff. Projektet undersöker flera dimensioner av olika 
välfärdsproblem och kan därmed bidra med ökad kunskap om vilka 
möjligheter som finns att återanpassas till samhället. Kunskapen är av 
praktisk betydelse för de institutioner som ansvarar för verkställighet av 
straff. Vi får ökad inblick i vad som fungerar och inte fungerar i 
anslutning till anstaltslivets vardag och vad som kan göras bättre. 
Anhörigforskning är därför en viktig aspekt av det kriminologiska 
forskningsfältet, i synnerhet för den del som ägnar sig åt 
fängelseforskning och brottsprevention 
 

Dokumentation Carlsson, K-M., Pettersson, L. (2013), Life after prison – 
Consequences of imprisonment in Sweden. Findings from a qualitative, 
longitudinal study, Dep. of Criminology, Stockholm University. 
 
Pettersson, L. (2013), The significance of siblinghood for deviance. A 
qualitative study of processes of change over time, Dep. of 
Criminology, Stockholm University. 
 
Pettersson, L. (2013), Tales from the Crypt. On validity over Eras in 
Qualitative Life Course Research, Dep. of Criminology, Stockholm 
University. 
 

Larsson, C. (2012),    En knarklangares fru. Kvalitativa intervjuer 
med partners till fängelsedömda (275 Kb) . Examensarbete 15 hp. 
Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet  
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Projektets titel Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling 

Projektledare Felipe Estrada 

Medverkande Karin Bäckman, Janne Flyghed, Anders Nilsson 

Finansiering Arbetsmiljöverket 

Projektperiod 2012-2013 

Sammandrag Med arbetsmiljöbrott avses vissa typer av brott som anges i 
Brottsbalken och Arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen (1977:1160) syftar 
till att uppnå en allmänt god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet. Enligt den officiella kriminalstatistiken anmäls 
ungefär ett hundratal sådana brott årligen, men endast en mindre del 
av dessa går vidare till åtal och prövas i domstol. Det finns idag en 
bristfällig kunskap om vilka handlingar som anmäls och vad som 
kännetecknar dessa händelser. Vad skiljer de polisanmälningar som 
går vidare i rättssystemet och leder till åtal gentemot dem som avskrivs 
efter anmälan? 
 

Projektet syftar till att klarlägga arbetsmiljöbrottens struktur, omfattning 
och utveckling över tid. I projektet kommer en empirisk undersökning 
genomföras i form av dels intervjuer och dels en analys av ett urval av 
polisanmälningar för att uppbåda såväl en kvalitativ som kvantitativ 
förståelse av arbetsmiljöbrottens struktur. Den empiriska delen 
kompletteras med en översikt av aktuell lagstiftning samt en 
litteraturöversikt av i huvudsak svensk och nordisk kriminologisk 
forskning om arbetsmiljöbrott. 
 

Aktuella frågeställningar i projektet är därför: vad kännetecknar de 
arbetsmiljöbrott som polisanmäls, hur har utvecklingen över anmälda 
och lagförda brott sett ut tidigare, är brotten vanligare förekommande i 
vissa arbetsmiljöer och anställningsformer, vilka drabbas och vilka 
döms för denna typ av brottslighet samt vilka straffsatser utdöms för 
arbetsmiljöbrott och hur förhåller sig dessa i relation till straffsatserna 
för exempelvis miljöbrott eller andra typer av vållandebrott?   

Dokumentation Bäckman, K., Estrada, F., Flyghed, J.,  Nilsson, A. (2013), 
Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling. Rapport 
2013:4. Stockholm: Arbetsmiljöverket. 
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Projektets titel De politiska partiernas kriminalpolitik 

Projektledare Klara Hermansson 

Handledare Anita Heber och Felipe Estrada 

Projektperiod 2012-2018 

Finansiering Fakultetsanslag 

Sammandrag Det övergripande syftet med denna tilltänkta avhandling är att studera 
de politiska partiernas idéer om straff och deras ideologiska 
utgångspunkter i frågan om rättsväsendets roll i kriminalpolitiken. Detta 
kommer att göras genom tre delstudier. I den första delstudien kommer 
den politiska debatten inför riksdagsvalet 2014 att analyseras. I 
delstudie två och tre analyseras riksdagsdebatten ur ett historiskt 
perspektiv, och utvecklingen av partiernas idéer om straff är därmed i 
fokus. Med utgångspunkt i befintlig forskning om den kriminalpolitiska 
utvecklingen, där den dominerande politiken ofta varit i fokus, är målet 
med avhandlingen att belysa skillnader och likheter mellan de olika 
politiska partierna. 

Dokumentation Saknas hittills 

Projektets titel Crime and Punishment in Sweden. The Wiley-Blackwell Encyclopedia 
on Crime and Punishment. 
 

Projektledare 
 

Medverkande Klara Hermansson och Anita Heber 

Projektperiod 2013-2014 

Finansiering 
 

Sammandrag Crime levels in Sweden lie around the Western European average, and 
are also on par with those of the US, but the structure of crime differs. 
Despite stable, and even decreasing, crime rates during the 21st 
century, reactions to crime and offenders have hardened. The number 
of prison inmates in Sweden is still among the lowest in the world 
though. The sanctioning system is also characterized by its diversity, 
employing a range of different sanctioning options.  

Dokumentation Saknas hittills 
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Projektets titel Hvordan forstå sosiale problemer og foreslåtte løsninger, i det 
offentlige rom? Tilfellet Sergels torg. 

Projektledare Elise Koppang Frøjd 

Handledare Tove Pettersson och Liv Finstad, Universitetet i Oslo 

Finansiering Fakultetsanslag 

Projektperiod  2009 - 2016 

Sammandrag Materialet består av 1) medieanalyse av mediedebatten om Sergels 
torg fra 1990-2012. Målet er å identifisere: Hva defineres som 
problemer, løsninger og av hvem? 2) Intervjuer med de involverte 
parter i  en egen Sergels torg gruppe, som administrativt ligger under 
City i Samverkan (der politiet m.fl inngår). Gruppen er nylig opprettet 
for å forsøke å løse problemene på ST. Målet med intervjuene blir å 
kartlegge prosessen; fra opprettelse av gruppen, til hvordan de 
arbeider nå, samt hva de anser for å være problemer og løsninger – og 
hvordan de forholder seg til uoverstemmelser seg imellom. 
Debatten om STs arkitektoniske utforming har pågått siden før torget 
ble bygd allerede fra 1950-tallet av, mens debatten om 
rusproblematikken på ST, og medførende kriminalitet, er av nyere 
karakter. Debatten om ST kan altså minst forstås som to forskjellige, 
samtidig meget sammenvevde debatter: Om ST som et arkitektonisk 
monument, et metonym for Millionprogrammet m.m etter andre 
verdenskrig, eller som et kriminogent sted, ofte omtalt som Sveriges 
mest kriminelle sted. Intervjuene med ST-gruppens aktører bygger 
videre på funnene i medieanalysen – og søker å ytterligere forstå 
prosessen med å definere sosiale og/eller kriminelle problemer i det 
offentlig rom, og forsøk på å løse disse problemene. 
 
Målet med avhandlingen er å bidra til en faglig diskusjon om og økt 
forståelse for prosesser med å definere problemer og løsninger, hva 
som anses som sosiale og/eller kriminelle problemer i det offentlig rom 
– og hvilke løsninger som foreslås. Er det for eksempel en 
sammenheng mellom de foreslåtte løsningene og problemene, i lys av 
ideen om ”the situational man” og homo criminalis?  
Det teoretiske perspektivet er ikke fastlagt. 

Dokumentation Saknas hittills. 
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Projektets titel Skolkontext och brottslighet 

Projektledare Julia Sandahl 

Handledare Jerzy Sarnecki och Bitte Modin (CHESS) 

Projektperiod 2011-2017 

Finansiering Stockholms stad 

Sammandrag Det övergripande syftet är att undersöka relationen mellan ungdomars 
brottslighet och det sociala skolklimatet. I det nuvarande skedet av 
avhandlingsarbetet används i första hand data från Stockholms 
kommun (Stockholmsenkäten) i syfte att undersöka om vissa aspekter 
av skolan, så som exempelvis goda relationer mellan lärare och elever, 
kan moderera effekten av några av de mest etablerade riskfaktorerna 
för kriminalitet, nämligen faktorer kopplade till ungdomars 
förutsättningar utifrån familjens sociala situation. Avsikten är också att 
studera huruvida det, utöver skillnader på individnivå, föreligger några 
kontextuella skillnader mellan skolor och skolklasser, samt vilka 
aspekter som på dessa mer strukturella nivåer i så fall bidrar till denna 
variation. Det sistnämnda görs genom att också inkludera registerdata 
på klass- respektive skolnivå. Projektet förväntas öka kunskapen om i 
vilka avseenden skolans (främst sociala) kontext kan respektive inte 
kan bidra till prevention.     

Dokumentation Saknas hittills 
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Projektets titel Förnuft och känsla – en narrativ analys av relationsvåldsspecialiserade 
åklagares professionella identiteter och emotionsregimer 

Projektledare Nina Törnqvist 

Handledare Tove Pettersson och Janne Flyghed 

Projektperiod 2008-2015 

Finansiering Fakultetsanslag 

Sammandrag Trots att åklagare är en central rättslig aktör med stort inflytande över 
flera delar av rättsprocessen är kunskapen om deras arbete i dag 
mycket begränsad. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är 
att undersöka åklagares erfarenheter av att arbeta med våld i nära 
relationer, sexuellt våld samt våld mot barn. Studien förenar en 
emotionssociologisk och narrativ ansats och frågeställningarna kretsar 
kring att beskriva och förstå hur åklagare upplever sitt 
handlingsutrymme utifrån de diskursiva och institutionella ramar som 
präglar deras arbete. Hur ser åklagare på sin professionella roll och de 
förväntningar som finns på dem – från målsägande, misstänkta, 
kollegor, andra rättsliga aktörer samt samhället i stort? Vad uppfattar 
åklagare som centrala förutsättningar för att leda förundersökningar 
och väcka åtal? Vilka situationer och beslut i sitt arbete upplever 
åklagare är svåra att hantera?  Projektets målsättning är att bidra med 
kunskap som leder till en förbättrad rättslig hantering av ärenden som 
rör familje- och relationsbrott.  

Dokumentation Saknas hittills 
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Projektets titel Brott och straff ur ett livsförloppsperspektiv 

Projektledare Fredrik Sivertsson 

Handledare Anders Nilsson och Kalle Tryggvesson 

Projektperiod 20012-2017 

Finansiering Fakultetsanslag 

Sammandrag Mitt övergripande intresse ligger inom kriminologisk och sociologisk 
livsförloppsforskning. Detta innebär att jag följer människor över tid, 
vilket inbegriper individens genomgång av olika faser i livet. Den 
kriminologiska prägeln ligger i att brott utgör den enskilt viktigaste 
typen av händelse som jag studerar. Man kanske, något förenklat, 
skulle kunna kalla det för ”brottsutveckling på individnivå”? På ett 
djupare plan uppfattar jag att detta forskningsfält berör livets konsistens 
och föränderlighet, vilket bland annat problematiserar statiska 
tillskrivningar av människor som kriminella eller inte. Min forskning är 
empirisk och i huvudsak kvantitativ genom användningen av stora 
datamaterial och statistiska analysmetoder. Jag har ett stort 
metodintresse och i min forskning ligger även en nyfikenhet i innovativa 
sätt att använda olika typer av livsförloppsdata för att studera 
samhällets utveckling. Min avhandling skrivs i form av en 
sammanläggning som är tänkt att bestå av fyra artiklar. 
 

Dokumentation Saknas hittills 
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Projektets titel Stealing away Society 

Projektledare David Sausdal 

Handledare Magnus Hörnqvist och Eva Tiby 

Projektperiod 2013-2017/18 

Finansiering Fakultetsanslag 

Sammandrag The PhD study explores apprehensions of border-crossing property 
crime. This is done through an ethnographic study of the Danish 
Police’s apprehensions of non-resident foreigners; foreigners who for 
different reasons have travelled to Denmark where they (end up) 
committing various sorts of property crime such as shoplifting, trick 
thefts, pickpocketing and burglary. 
 
Thus, empirically, the PhD study expounds on the contemporary yet 
sparsely studied police and wider political issues regarding property 
crime committed by non-resident foreigners and the increase hereof in 
both Denmark and other adjacent Western European countries. 
In a tentative theoretical perspective, studying the police’s 
apprehensions of border-crossing crime seemingly offers a means by 
which one can reflect on how policing is a matter of defending valued 
sociocultural interests of society; interests seemingly put to the test by 
these otherwise often petty criminals who are not only drifting across 
the borders of the law but, one might think, also across certain 
sociocultural borders of Danish society.  
 
Following this, it may be so that the recorded apprehensiveness felt by 
the Danish Police are somehow emblematic not only of a small 
Scandinavian late-modern nation-state, but represents an example of 
the stresses felt in many other similar societies where not only the 
expediencies but also the risks of globalisation leave the nation-state 
and its primary peers exceedingly sentinel. It may be, as the title of this 
PhD project suggests, that the police somehow feel that what they 
work for, what they serve and protect, and what they represent is in 
some abstract and metaphorical way being “stolen away”, leaving them 
dispossessed beyond material matters. It may be that the pickpockets 
are not only victimising the one’s they steal from, but that they are also 
somehow victimising a nation-state official and, by proxy, victimising 
the nation-state. 

Dokumentation Sausdal, David (2014) ‘Cultural Culprits: Police Apprehensions of 
Pickpockets in Copenhagen In Crisis and Migration: Implications of the 
Eurozone crisis for perceptions, politics, and policies of migration, (eds. 

Pieter Bevelander &  Bo Petersson). Lund: Nordic Academic Press 
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Projektets titel Fängelsestraff och medbrottslingsskap 

Projektledare Lena Roxell 

Projektperiod 20013 - 2014 

Finansiering Ulla V Bondesons stiftelse for retssociologisk og 

kriminologisk forskning 

Sammandrag I avhandlingen ”Fångar i ett nätverk? Fängelser, interaktioner och 
medbrottslingsskap” (Roxell 2007) undersöktes alla personer som 
skrevs ut från ett svenskt fängelse under perioden 1 oktober 2001 till 
och med 31 mars 2002 (n=3930). Resultatet av avhandlingen visar att 
det är ovanligt att personer blev misstänkta för brott tillsammans efter 
avslutad gemensam fängelsevistelse. Ett annat resultat är att 73 
procent av populationen har återfallit inom loppet av två år och tre 
månader. Det tog i genomsnitt 71 dagar för personerna i fråga att bli 
misstänkt för brott igen efter utskrivning från fängelset. 

I ovan beskrivna studier är uppföljningstiden två år och tre månader. 
Det väcker frågan hur det ser ut tio år efter utskrivning från fängelse för 
den här populationen. Syftet med det här projektet är alltså att göra en 
uppföljning av en fångpopulation tio år efter frigivning avseende 
medbrottslingsskap (co-offending). Projektet är tänkt att förena två 
olika kriminologiska teman: effekter av samhällets straffåtgärder och 
interaktioner med andra brottslingar. Den övergripande frågan är alltså 
hur medbrottslingsskap ser ut för personer som har varit intagna på 
fängelser sett till en tioårsperiod efter frigivning. 

Dokumentation Saknas hittills 
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Projektets titel Brottslingen som brottsoffer 

Projektledare Anita Heber 

Finansiering Vetenskapsrådet 

Projektperiod 2009-2014 

Sammandrag Projektet har som syfte att utifrån ett viktimologiskt synsätt belysa olika 

perspektiv på gärningspersoner som har utsatts för brott liksom 

brottslingens egen och samhällets syn på dennes upprättelse efter 

(vålds-)brott. Studien kommer att ge en unik inblick i 

brottsofferdiskursen, problematisera brottsofferbegreppet och lyfta fram 

en annars mycket socialt och ekonomiskt marginaliserad grupp som 

sällan kan yttra sig i samhällsdebatten: brottslingar som är brottoffer.  

Tidigare forskning har fokuserat på idealiska offer, endast få forskare 

har belyst gärningspersoners omfattande utsatthet och överrisk för 

våldsbrott. När fängelsedömdas situation har undersökts har ingen lyft 

fram de dömdas egen syn på sin utsatthet och upprättelse. Det har inte 

heller gjorts några undersökningar om domares eller 

riksdagsledamöters syn på brottslingar som även är brottsoffer. 

Den empiriska delen av denna studie innehåller två delar och utgörs av 

Del 1. Semistrukturerade djupintervjuer (17 st.) med f.d. 

fängelsedömda. Del 2. Analyser av fristående, politiska motioner och 

följdmotioner knutna till justitieutskottets betänkanden från år 1990 

fram till idag. Slutprodukten kommer att vara flera vetenskapliga artiklar 

publicerade i internationella tidskrifter. 

Dokumentation Heber, A. (Accepterad för publicering 2013-08-14), ’Good versus Evil? 
Victims, offenders and victim-offenders in Swedish Crime Policy Bills’, 
The European Journal of Criminology. 
 
Heber, A. (2012), ‘Criminal, Crime Victim or John Smith? Constructions 
of Victimhood and Perpetratorship among Swedish Probationers’, The 
International Criminal Justice Review. Special issue: Cross-Cultural 
and International Investigations of the Victim-Offender Overlap”, 22 (2), 
171-191. 
 
Heber, A., Tiby, E., Wikman, S. (2012). Inledning. I: Heber, Tiby & 
Wikman (red.) Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod. s. 
17-24. Lund: Studentlitteratur.  
 
Heber, A. (2012), ’Brottslingen som brottsoffer. I: Heber, Tiby & 
Wikman’ (red.) Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod. s. 
179-195. Lund: Studentlitteratur.  
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Projektets titel De laglydiga. Skolans fostran mot brott 1970-2010. 

Projektledare Paula Wahlgren 

Handledare Henrik Tham och Ulf Olsson (Institutionen för pedagogik och didaktik) 

Projektperiod 2007-2014 

Finansiering Fakultetsanslag 

Sammandrag Avhandlingsarbetet handlar om skolans roll som brottsförebyggande 

institution med särskilt fokus på skolans fostransuppdrag. Syftet är att 

undersöka och analysera det styrande som kommer i uttryck i 

myndigheters ambitioner att forma skolans undervisning i bl.a. ämnet 

Lag och rätt, men även hur innehållet i den fostran skolan ska bibringa 

eleverna har förändrats över tid. Bland annat analyseras hur skolans 

brottsförebyggande fostran i form av olika ansvarsgörande praktiker 

kan förstås i relation till skilda problematiseringar av samhälle, 

brottslighet och barns och ungas behov. 

Dokumentation Saknas hittills 
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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. 

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. Förslag till förbättringar vad gäller kurser 
och studentfrågor diskuteras kontinuerligt. Ett samarbete mellan studierektorn för 
grundutbildningen och vår motsvarighet på den kriminologiska institutionen vid Malmö 
högskola har inletts för att utveckla pedagogik, tydlighet och inkluderande 
undervisningsformer. Under perioden konkretiserades detta samarbete till att avse en 
gemensam handbok för studenter, att ges ut under 2014. 

Doktorander och lärare deltar i ökande utsträckning i universitetets 
högskolepedagogiska kurser. Genom att kursansvariga och övriga lärare har arbetat 
aktivt och reviderat lärandemål och betygskriterier har de pedagogiska frågorna 
aktualiserats. För tidigare utvärdering av institutionens grund- & forskarutbildning, se 
Högskoleverkets rapportserie 2004:3 R. För senare utvärdering, (2012) se HGV:s 
hemsida. 

INTERNATIONELLA RELATIONER 

Internationellt samarbete följer med olika forskningsprojekt. 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. Ingrid Lander är redaktör tillsammans med Nina Jon (Norge) och Signe 
Ravn (Danmark) för en nordisk antologi: Men, masculinities and the criminological field. 
Antologin kommer att publiceras under 2014 av Ashgate. Både forskare och doktorander 
vid intuitionen medverkar med bidrag i antologin.   

UPPDRAG 

 

Christoffer Carlsson 

 är sedan november 2012 invald i den nystartade Division of Developmental- & Life 
Course Criminology’s (en avdelning inom American Society of Criminology) styrelse, 
som “post-graduate representative”. 
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 ingår sedan augusti 2013 i Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime 
Prevention’s advisory board. 
 

Felipe Estrada 

 är ledamot i Fakultetsnämnden 
 är ledamot i Vetenskapsrådet beredningsgrupp HS-C 
 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 
och Socialvetenskaplig Tidskrift. 
 
Janne Flyghed 

 är ledamot i SORADs styrelse 
 är suppleant i lärarförslagsnämnden för professor 
 ingår i editorial/advisory board for Policing and Society och Journal of Scandinavian 

Studies in Criminology and Crime Prevention. 

Ingrid Lander 

 är institutionens representant i Genusakademin vid Stockholms universitet  

Anders Nilsson 

 är ledamot av Brottsförebyggande rådets statistikråd 
 ingår i vetenskaplig referensgrupp för myndighetsgemensamt prognosarbete gällande 

rättsväsendets kapacitetsbehov 

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 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 

Nina Törnqvist 
 

 är ledamot i styrelsen för Forum för feministisk forskning 
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PERSONAL OCH STYRELSE  
 

Personal 
Alm Susanne, forskare 
Axelsson Johan, forskningsassistent 
Beckley Amber, doktorand 
Bäcklin Emy, doktorand 
Bäckman Carin, forskningsassistent t.o.m. 31/3 
Carlsson Christoffer, doktorand 
Collstedt Christopher, forskare t.o.m. 31/12 
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Flyghed Janne, professor 
Gustafsson Ewa, byrådirektör 
Heber Anita, universitetslektor från 1/8 
Hermansson Klara, doktorand 
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Kriminologiska institutionen Bokslut 2013-12-31 

 
  

         Anslagsmedel 

  

Externmedel 

  

Totalt 

  

         Intäkter Budget Utfall Intäkter Budget Utfall Intäkter Budget Utfall 

      

 

  GU 12 291 12 400 Uppdragsutbildning 275 190 Anslag 12 566 12 590 

FO 4 933 5 927 Uppdragsforskning 0 23 Uppdrag 4 933 5 950 

FU 1 597 1 597 Bidragsforskning 4 996 5 089 Bidrag 6 593 6 686 

Avlyft 0 0 Avlyft 0 0 Avlyft 0 0 

Övriga intäkter 70 45 Övriga intäkter 0 0 Övriga intäkter 70 45 

Medfinansiering 0 -398 Medfinansiering 0 398 Medfinansiering 0 0 

Summa intäkter 18 891 19 571 Summa intäkter 5 271 5 700 Summa intäkter 24 162 25 271 

         Kostnader 

  

Kostnader 

  

Kostnader 

  Personalkostnader -14 020 -14 357 Personalkostnader -3 901 -3 844 Personalkostnader -17 921 -18 201 

Lokaler/arbetsrum -1 537 -1 525 Lokaler/arbetsrum 0 0 Lokaler/arbetsrum -1 537 -1 525 

Undervisningssalar -500 -498 Undervisningssalar 0 -6 Undervisningssalar -500 -504 

OH-faktura -3 030 -2 721 OH-faktura -1 270 -1 650 OH-faktura -4 300 -4 371 

Avlyft 0 0 Avlyft 0 0 Avlyft 0 0 

Driftkostnader -1 250 -1 052 Driftkostnader -100 -182 Driftkostnader -1 350 -1234 

Avskrivningar -25 -3 Avskrivningar 0 0 Avskrivningar -25 -3 

Summa kostnader -20 362 -20 156 Summa kostnader -5 271 -5 682 Summa kostnader -25 633 -25 838 

         Resulat -1 471 -585 Resultat 0 18 Resultat -1 471 -567 

Ingående balans -404 -404 Ingående balans 22 22 Ingående balans -383 -383 

Utgående balans -1 875 -989 Utgående balans 22
1
 40 Utgående balans -1 089 -949 

                                                           
1
 Ej förbrukade bidrag 3 833 tkr. 
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Kriminologiska institutionen 

 

Budget 2014  

 
  

Anslagsmedel 

 

Externmedel 

  

Totalt 

 
        Intäkter Budget 

 

Intäkter Budget 

 

Intäkter Budget 

        GU 12 255 

 

Uppdragsutbildning 250 

 

Anslag 12 505 

FO 5 029 

 

Uppdragsforskning 609 

 

Uppdrag 5 638 

FU 1 472 

 

Bidragsforskning 3 968 

 

Bidrag 5 440 

Avlyft 0 

 

Avlyft 0 

 

Avlyft 0 

Övriga intäkter 850 

 

Övriga intäkter 0 

 

Övriga intäkter 850 

Medfinansiering 0 

 

Medfinansiering 0 

 

Medfinansiering 0 

Summa intäkter 19 606 

 

Summa intäkter 4827 

 

Summa intäkter 24 433 

        Kostnader 

  

Kostnader 

  

Kostnader 

  

Personalkostnader -14 017 

 

Personalkostnader -3 127 

 

Personalkostnader -17 144 

Lokaler/arbetsrum -1 600 

 

Lokaler/arbetsrum 0 

 

Lokaler/arbetsrum -1 600 

Undervisningssalar -500 

 

Undervisningssalar 0 

 

Undervisningssalar -500 

OH-faktura -3 107 

 

OH-faktura -1 600 

 

OH-faktura -4 707 

Avlyft 0 

 

Avlyft 0 

 

Avlyft 0 

Driftkostnader -958 

 

Driftkostnader -100 

 

Driftkostnader -1 058 

Avskrivningar -5 

 

Avskrivningar 0 

 

Avskrivningar -5 

Summa kostnader -20 187 

 

Summa kostnader -4 827 

 

Summa kostnader -25 014 

        Resulat -581 

 

Resultat 0 

 

Resultat -581 

        Ingående balans -989 

 

Ingående balans 40 

 

Ingående balans -949 

Utgående balans -1 570 

 

Utgående balans 40 

 

Utgående balans -1 530 
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BILAGA: VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KRIMINOLOGISKA 

ÄMNESRÅDET 
 
Årets fokus låg mycket på arbetet med utvärderingar, sociala aktiviteter samt olika 
projekt. 
 
Sociala aktiviteter: 
1.       Vi skapade en ny tradition, inspark för Kriminologi I 
2.       Haft tentapubar. 
3.       Åkt på kryssning. 
 
KRÄM har även varit väldigt delaktiga med att vara tentavakter samt introducera vår 
verksamhet för nya studenter. Utvärderingsansvariga har fått uppdrag att sammanställa 
gamla utvärderingar samt att genomföra nya under pågående undervisning. Detta har 
gjorts och är klart! Jämställdshetsenkäten blev klar och genomfördes. Caro Wikbro 
Carlen efterträde Tea Fredriksson som jämställdhetsansvarig. 
 
Vi har deltagit i Insitutionsstyrelsemöten, personalmöten, lärarkollegium, SFR 
(Samhällsvetenskapliga rådet), Fakultetsnämnden och är även med i miljönätverket. 
 
KRÄM röstade även in två olika projekt: 
1.       Samarbete med holländska kriminologistudenter (april 2014). 
2.       Blogg för studenter. 
 
Projekt från VT 13 är på viloläge just nu på grund av brist på kontakt. Angående KRÄMs 
medlemmar så har vi varit väldigt få på möten, ca 5-10 st. Under sociala aktiviteter har vi 
varit mellan ca 20-50 st och på vår utskickslista har vi 58 st. KRÄM har därför under HT 
13 varit väldigt noga med att presentera oss på föreläsningar, dela ut flygblad, ge 
information samt synas i våra sociala medier.  
 
Vi är väldigt tacksamma för denna termin och ser fram emot VT 14! 
 
Ordföranden: Marta Marszalek 
Utvärderingsansvariga: Ava Faramarzi & Burcu Tok 
Socialt ansvariga: Felicia Fjälkeborn, Emma Nordell, John-Martin Kaggiri & Angelica 
Hess 
Jämställdhetsansvarig: Caro Wikbro Carlen 
 
 


