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Förord 

 

Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet är landets enda institution för 

kriminologi. Den första professuren i allmän kriminologi inrättades vid universitetet 1964 vid 

den juridiska och den samhällsvetenskapliga fakulteten. Grundutbildning i kriminologi 

motsvarande 60 poäng startade 1970 samtidigt som kriminologi blev självständig avdelning 

inom Sociologiska institutionen. Sedan 1987 är kriminologi egen institution inom den 

samhällsvetenskapliga fakulteten. 

 

Verksamhetsberättelsen avser perioden 1 januari – 31 december 2007. I årets 

verksamhetsberättelse redogörs för utbildning på grund- och forskarutbildningsnivå, pågående 

forskning, ledning, administration och ekonomi, institutionens personal samt publikationer. 

 

Verksamhetsberättelsen har fastställts av institutionens styrelse vid möte den 11 juni 2008. 

 

Janne Flyghed 

Prefekt 
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1. ÖVERSIKT AV VERKSAMHETEN 
 

Inledning 
 

Kriminologiska institutionen hade vid utgångspunkten av verksamhetsåret 30 anställda, vilka 

hade sin arbetsplats vid institutionen. Detta är en ökning i förhållande till föregående år med 

tre personer. Antalet studenter som registrerats i grundutbildningen är drygt 700, vilket är 

ungefär samma antal som föregående år. Intresset för ämnet kriminologi är fortsatt högt – till 

vårterminen sökte drygt 1 000 och till höstterminen, som inkluderar ansökningar till 

distansundervisningen, ca 2 000. 

 

Medan bokslutet för 2005 uppvisade ett tydligt underskott har budgetläget förbättrats p.g.a. ej 

tillsatta tjänster och en kraftig höjning av antalet studenter. Institutionens mål vid utgången av 

2006 var en balanserad budget för 2007. Detta mål har uppnåtts och bokslutet uppvisar även 

ett litet överskott för året. 

 

Under året lades sex doktorsavhandlingar fram. Examina ställer dock krav på postdoktorala 

tjänster, dels för att nydisputerade skall kunna fortsätta sin forskning, dels för att institutionen 

måste se till återväxten när fyrtiotalisterna börjar gå i pension. På grund av budgetläget har 

inte de nydisputerade kunnat erbjudas arbete på ett sätt som varit önskvärt. Institutionen har 

inte heller i år kunnat återbesätta forskarassistenttjänsten. De som disputerat vid institutionen 

har dock alla fått arbete på arbetsmarknaden även om det för flera endast rör sig om tillfälliga 

projektanställningar.  

 

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

avhandlingsprojekt. Forskningen täcker olika områden som kriminalpolitik, ekonomisk 

brottslighet, narkotika, unga lagöverträdare, utvärdering, offer för brott och segregering och 

marginalisering. Metodologiskt utvecklar institutionen särskilt nätverksanalys, jämförande 

kriminalstatistik och kvalitativa intervjuer.  

 

 

Grundutbildning, grundnivå och avancerad nivå 

 
Under året har 709 studerande nyregistrerats i grundutbildningen, vilket är ungefär samma 

som föregående år. Institutionens helårsprestationer är 229,50, vilket är ungefär samma som 

föregående år.  Av årets helårsprestationer svarar kvinnor för 71 procent, vilket är ungefär 

samma som föregående år. Av helårsprestationerna ligger en dryg tiondedel på 

nätverksuniversitetet. 

 

Den nya utbildningsreformen trädde i kraft den 1 juli 2007 och grundutbildningen delas upp 

på två nivåer, grundnivå med kurserna Kriminologi I, 30 hp, Kriminologi (Distans) I, 30 hp, 

Kriminologi II, 30 hp och Kriminologi III, 30 hp och avancerad nivå med fristående kurser. 

Höstterminen 2007 gavs Brott, säkerhet och det nya polisiära landskapet, 7,5 hp och Analys 

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

 

På grundnivå har under höstterminen 2007 372 studerande nyregistrerats och på avancerad 

nivå har 48 studerande nyregistrerats på de två kurserna som gavs.  

 
Institutionens professorer är samtliga engagerade i grundutbildningen. De flesta 

doktoranderna är också engagerade i undervisningen och har utvecklat nya kurser. Enligt 
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Högskoleverkets utvärdering 2003 av utbildning på grund- och forskarnivå fick institutionen 

sammantaget gott betyg. Regelbundna kursutvärderingar av studenterna visar också 

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. 

 

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

förfogande till ämnesrådet att utarbeta, genomföra och sammanställa kursutvärderingar. 

 

KRÄM startade tillsammans med institutionen 2003 ett rekryteringsprojekt. Syftet var att öka 

intresset för ämnet kriminologi i gymnasieskolor, som är underrepresenterade vid Stockholms 

universitet. Projektet, som finansierades från utbildningsdepartementet, resulterade 2004 i att 

institutionen på försök fick införa en särskild intagningsgrund till kriminologi. De nya 

intagningskriterierna ska prövas 2004/05 och intagningen bekostas med särskilda medel. 

Satsningen ska utvärderas 2008.   

 

 

Forskarutbildning 
 

Vid årets slut var 23 studerande inskrivna i forskarutbildningen. Av dessa var 18 att betrakta 

som aktiva doktorander. De flesta doktoranderna (14 stycken) är kvinnor. 

 

Sex doktorsexamina har avlagts under året och resulterat i följande avhandlingar: My Lilja 

Drug Discourses in Contemporary Russsia: A Study of the National Press; Magnus Hörnqvist 

The Organised Nature of Power. On Productive and Repressive Interventions Based on 

Considerations of Risk; Martin Bergqvist Räkna med den ekonomiska brottsligheten. Om det 

kvantitativa studiet av ekonomisk brottslighet; . Anita Heber Var rädd om dig! Rädsla för 

brott enligt forskning, intervjupersoner och dagspress; Lena Roxell Fångar i ett nätverk? 

Fängelser, interaktioner och medbrottslingskap samt Sven Granath Rättsliga reaktioner på 

ungdomsbrott 1980-2005. Påföljdsval, uppsåtsbedömningar och kriminalpolitik. En 

kriminologisk analys. 

 

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. Två nya forskarstuderanden har antagits under året. En av 

institutionen aktiva doktorander har varit anställd vid institutet för Framtidsstudier 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 handledare. Institutionen strävar efter att doktoranderna 

skall ha två handledare. Institutionen har sex docentkompetenta lärare, vilka ensamma eller 

tillsammans med annan, handleder omkring fem doktorander var. 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. 

 
 
Forskning 
 

En docent i kriminologi har antagits under året, Tove Pettersson. 

 

Av institutionens forskningsprojekt kan ett flertal hänföras till kriminalpolitikens område, 

särskilt med inriktning på historisk utveckling eller politikens europeisering och 

internationalisering. Den kriminalpolitiska utvecklingen i Sverige undersöks i tre projekt: 

Svensk kriminalpolitik 1950–2010, Kriminalpolitikens internationalisering och dess 

konsekvenser och Risk- och behovsbedömningar inom statliga organisationer. Ett historiskt 

projekt med anknytning till kriminalpolitiken är Befolkningsfrågan och synen på 

brottsligheten i Sverige. Ett ytterligare projekt med anknytning till kriminalpolitiken är Etnisk 

diskriminering inom rättsväsendet.  

 

En särskild del av kriminalpolitiken utgör ekonomisk brottslighet, och institutionen har ett par 

projekt inom området: Statistik om ekonomisk brottslighet, Ekonomisk brottslighet i 

skandinavisk trailertransport – avvikelse eller normalitet? och Political corruption and 

money laundering in Columbia. 

 

Även projekten om narkotika berör kriminalpolitiken. I Narkotikafrågan i Ryssland ingår 

jämförelser med Sverige och andra västländer. Ett projekt studerar svenska myndigheter och 

narkotikafrågan, Narkotikamissbruk från socialtjänstens och polisens horisont. 

Problemuppfattning, handlingsutrymme och samverkan. Tre ytterligare projekt är Alkoholens 

sociala kostnader, Cannabis i Europa och En empirisk prövning av en social 

förklaringsmodell för heroinmissbrukets utveckling och konsekvenser i Västeuropa. 

 

Flera projekt rör unga lagöverträdare, som bl. a. studeras genom nätverksanalys. Ett projekt, 

Kriminella nätverk, gäller unga lagöverträdare i Norge och Storbritannien. Ett annat är 

Indirekta effekter av påföljder i kriminella nätverk. I projektet Kriminella gäng- och 

nätverksbildningar på fängelser undersöks något äldre lagöverträdare. Projektet ISRD-2 – The 

Second International Self-report Delinquency Studie ingår i ett stort länderjämförande projekt. 

 

Institutionen har ett antal projekt som söker följa upp och utvärdera effekter av myndigheters 

åtgärder mot brott och missbruk och där flera också rör unga människor.   En 

uppföljningsstudie är Uppföljning av ungdomar inskrivna på särskilda ungdomshem 1997-

2001, och utvärderingsstudier är Utvärdering av Prime for Life inom försvarsmakten och 

Örebro universitet och Stöd till unga brottsoffer. 

  

Institutionen bedriver en omfattande viktimologisk forskning. I projektet Utsatthet och rädsla 

för brott bland barn, ungdomar och vuxna i Tyresö analyseras rädsla och riskhantering efter 

kön, ålder, etnicitet, bostadsområde och utsatthet. Ett par projekt rör utsatthet för brott p.g.a. 

sexuell läggning, Polisanmälda homofobiska hatbrott 2004 och Hatbrott med homofobiska 

motiv. En studie av gärningsmän, poliser och åklagare i ett aktmaterial. Två ytterligare 

projekt studerar rädsla för brott: Var rädd om dig! Uppfattningar om rädsla för brott hos 

folket, medier och politik och Viktimisering, trygghet och brottsprevention, som studerar 
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brottsoffrens behov och möten med rättssystemet samt rädsla för brott i stadsmiljö. Ett projekt 

som baseras på återkommande undersökningar i 9 klass fortsätter i Brott bland unga – 

utsatthet och delaktighet. Två ytterligare projekt är Våld i arbetslivet – ett samhällsproblems 

uppkomst, utveckling och struktur samt Brottsskadeersättning ur brottsoffrets perspektiv som 

bygger på en jämförelse mellan Danmark och Sverige. 
 
Vid institutionen har flera projekt drivits som har fokus på samhällsförhållanden, 

marginalisering och brottslighet. För närvarande pågår Brott, etnicitet och boendesegregation, 

som studerar brott i ljuset av mångkulturalism och boendesegregation.  

 
 
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. Ett 

prioriterat område är framställningen av egna läromedel. Under senare år har fem antologier 

skrivna av institutionens forskare, doktorander och studenter samt en introduktionsbok i 

kriminologi givits ut. Kursutvärderingarna visar att satsningen på undervisning uppskattas av 

studenterna. Doktorander och nydisputerade går också i ökande omfattning kurser i 

universitetspedagogik.  

 

Internationella relationer 
 

Internationellt samarbete följer med olika forskningsprojekt och redaktörskap för tidskrifter. 

Ordförandeskapet och sekretariatet för Nordiska samarbetsrådet för kriminologi ligger vid 

institutionen 2004-2006. Institutionen har varit medarrangör av det andra internationella 

Stockholm Criminology Symposium. Inom ramen för Bolognaprocessen har samarbete hållits 

om utbildning på avancerad nivå med Institut for kriminologi og rettssosiologi vid 

Universitetet i Oslo. 

 

 

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 

och en lång deltidstjänst. Grund- och forskarutbildningen har var sin studierektor. Prefekt 

under året har varit Janne Flyghed, ställföreträdande prefekt var Henrik Tham.  
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Under året har ett enormt arbete lagts ned på övergången till Bolognasystemet, vilket trädde i 

kraft den 1 juli 2007. Arbetet har gällt bland annat att formulera kursbeskrivningar, förväntade 

studieresultat och betygskriterier. Särskilt arbete har lagts ned på den avancerade nivån. 

Institutionen kommer p.g.a. resursbegränsningar inte att ge något 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.crim.su.se).  

 

Institutionen har av fakultetsanslaget tilldelats 14.055 tkr för 2007. De externa anslagen 

uppgick för året till 2.536 tkr, vilket innebär en fortsatt nedgång i förhållande till föregående 

år. Nedgången hänför sig helt till uppdragsutbildningen och är ett resultat av upphörd 

utbildning vid Polishögskolan, som övergått till att ge undervisningen i kriminologi med hjälp 

av egen personal. Bokslutet redovisar ett överskott på 847 tkr. Institutionen har härmed 

lyckats vända ett underskott sedan ett par år till ett visst överskott. 

 

Institutionens senaste jämställdhetsplan antogs 2006 och trädde i kraft 2007. Planen, som är 

tillgänglig på institutionens hemsida (www.crim.su.se) bygger på en utvärdering och 

uppdatering av 2004 års plan. 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 togs i bruk sommaren 2007 och underlättar för både lärare och 

studenter vad gäller bland annat de utökade krav på information som ställs inom ramen för 

Bolognaprocessen.  

http://www.crim.su.se/


 11 

 
 
2. GRUNDUTBILDNING 
 

Kursutbud och antal registrerade studenter 
 

Vårterminen 2007 

Grundutbildningen 

Grundkurs                                   169 

Grundkurs dist                              53 (fortsättningsregistrerade) 

Fortsättningskurs                          54 

Påbyggnadskurs                            42 

Fördjupningskurs                            8 

Totalt                                           326 

 

Höstterminen 2007 

Grundnivå 

Kriminologi I                                 168 

Kriminologi (Distans) I                  105 

Kriminologi II                                  66 

Kriminologi III                                 33 

Totalt                                              372 

 

Avancerad nivå 

Brott, säkerhet och det nya polisiära landskapet, 7.5 hp     22 

Analys, tolkning av kriminologiska data, del 1                   26 

Totalt                                                                                    48 

 

 

 

 

Uppdragsutbildning 
 

 Åklagarmyndigheten (mindre kurs) 
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3. FORSKARUTBILDNINGEN 
 

Kurser i forskarutbildningen 
 

VT 2007 

Brott, säkerhet och det nya polisiära landskapet.  

Kursansvariga: Janne Flyghed & Magnus Hörnqvist, 5p. 

 

Våldets mening. 

Kursansvarig: Hanns von Hofer, 5p. 

 

HT 2007 

Brott, säkerhet och det nya polisiära landskapet,  

Kursansvariga: Janne Flyghed & Magnus Hörnqvist, 7.5 hp     

 

Analys, tolkning av kriminologiska data, del 1                    

Kursansvarig: Hanns von Hofer, 7,5  hp                                                                                  

 
 
 
Doktorsexamina  
 
Lilja, My (2007): Drug Discourses in Contemporary Russia. A Study of the National Press, 

NGOs and the Government. Kriminologiska institutionens avhandlingsserie nr 20, 

Stockholms universitet.  

 

Hörnqvist, Magnus (2007): The Organised Nature of Power. On Productive and Repressive 

Interventions Based on Considerations of Risk. Kriminologiska institutionens 

avhandlingsserie nr 21, Stockholms universitet. 

 

Bergqvist, Martin (2007): Räkna med den ekonomiska brottsligheten. Om det kvantitativa 

studiet av ekonomisk brottslighet. Kriminologiska institutionens avhandlingsserie nr 22, 

Stockholms universitet.  

  

Heber, Anita (2007): Var rädd om dig! Rädsla för brott enligt forskning,                       

intervjupersoner och dagspress. Kriminologiska institutionens avhandlingsserie nr 23, 

Stockholms universitet.  

 

Roxell, Lena (2007): Fångar i ett nätverk. Fängelser, interaktioner och medbrottslingskap. 

Kriminologiska institutionens avhandlingsserie nr 24, Stockholms universitet.  

 
Granath, Sven (2007): Rättsliga reaktioner på ungdomsbrott 1980-2005. Påföljdsval, 

uppsåtsbedömningar och kriminalpolitik. En kriminologisk analys. Kriminologiska 

institutionens avhandlingsserie nr 25, Stockholms universitet.  
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4. FORSKNING 
 

(För publikationer inom forskningsprojekten före 2004, se tidigare verksamhetsberättelser)  
 

 

Projektets titel  Svensk kriminalpolitik 1950–2010 
  

Projektledare Henrik Tham och Hanns von Hofer 

  

Medverkande Robert Andersson och Christina Ericson 

  

Finansiering Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet; fakultetsanslag 

  

Projektperiod 1999–2007 

  

Sammandrag Projektets syfte är att ur kriminologiskt perspektiv, dvs. empiriskt 

och samhällsvetenskapligt, beskriva och analysera kriminalpolitikens 

utveckling och bestämningsfaktorer i efterkrigstidens Sverige. 

Delprojekt kommer att behandla kriminalpolitikens politisering, 

framväxten och konsekvenserna av genusbrott, och den förändrade 

politiska diskursen vad gäller brott och brottsproblemets lösning. 

  

Dokumentation                        

Tham, Henrik, ”Swedish drug policy and the vision of the good 

society”, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime 

Prevention, vol. 6, no. 1, 2005. 

 

Andersson, Robert, ”Superfängelset och den obotliges återkomst”, 

Juridisk Tidskrift, nr 2, 2004/05. 

 

von Hofer, Hanns & Tham, Henrik, “Stöld i Sverige 1831 – 2002”, 

Goldberg, Ted (red.) Samhällsproblem, 6. uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2005. 

 

Tham, Henrik, Imprisonment and inequality, Paper prepared for the 

5
th

 Annual Conference of the European Society of Criminology, 

Kraków, Aug. 31 - Sep. 3, 2005. 

 

von Hofer, Hanns, ”Emprisonnment pour défaut de paiement des 

amendes en Suède?”, i Politique pénale en Europé. Bonne pratiques 

et exemples prometteurs. Strasbourg: Editions du Conseil de 

l’Europé, 2005. 

 

Tham, Henrik, “Nordisk narkotikapolitik – försämring eller 

förbättring?” Kromnytt, no. 1-2, 2005. 

 

Ericson, Christina, Kvinnor och män i kriminalpolitiska motoner 

1971-2000. En analys i ljuset av tre feministiska perspektiv. 

Licentiatuppsats. Kriminologiska institutionen, Stockholms 

universitet, 2005. 
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von Hofer, Hanns, ”Der internationale kriminalitätsvergleich mit 

Hilfe de Statistik”, i Schneider, H. J. (red.), Internationales Handbuch 

der Kriminologie. Berlin: de Gruyter (under utgivning). 

 

von Hofer, Hanns, ”Warum steigen die Gefangenenzahlen in 

Schweden?”, i Dünkel, F. (red.) (under utgivning). 

 

von Hofer, Hanns, “Svensk våldtäktsstatistik i internationell 

belysning”, i Roxell, Lena & Tiby, Eva (red): Frågor, fält och filter. 

Lund: Studentlitteratur, 2006.   

 

Tham, Henrik, “Nationalekonomer som kriminologer”, i Ekonomisk 

Debatt, nr 5, 2006. 

 

Tham, Henrik, ”Brottsoffret, kriminalpolitiken och kriminologin”, i 

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 93 Årgang, nr 2, 2006. 

 

von Hofer, Hanns, ”Ökat våld och/eller vidgade definitioner?”, i 

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 93 Årgang, nr 2, 2006.  
 

Tham, Henrik & von Hofer, Hanns, ”Individual predictions and 

crime trends“, paper presented at the 7
th

 Annual conference of the 

European Society of Criminology, Bologna, Sept. 26-29, 2007. 
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Projektets titel  Befolkningsfrågan och synen på brottsligheten i Sverige 

  

Projektledare Anders Sjöberg 

  

Handledare Janne Flyghed 

  

Finansiering Vetenskapsrådet (HSFR); fakultetsanslag 

  

Projektperiod 2000–2008 

  

Sammandrag Syftet med studien är att belysa synen på brottsligheten i relation till 

den samtida debatten kring befolkningen. Undersökningen fokuserar 

särskilt kring svenska förhållanden under första hälften av 1900-talet, 

men sätter också in den svenska utvecklingen i ett vidare 

idéhistoriskt och internationellt perspektiv. Ansatsen kan dels sägas 

bottna i ett vidare intresse för hur brottsligheten som fenomen 

definieras och ges en mening i skilda historiska omgivningar, dels 

också i en ambition att studera det tidiga 1900-talets svenska 

föreställningsvärld kring brottsligheten. 

  

Dokumentation Saknas hittills. 
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Projektets titel  Risk- och behovsbedömningar inom statliga organisationer 

[tidigare titel: Brottsförebyggande arbete inom ramen för 

storstadssatsningen] 

  

Projektledare Magnus Hörnqvist 

  

Medverkande Janne Flyghed 

  

Finansiering Brottsförebyggande rådet; fakultetsanslag 

 

Projektperiod 

 

 

2003-2007 

Sammandrag Projektet undersöker operationaliseringen av risk och behov inom 

kriminalvården, tullverket och arbetsförmedlingen. Utgångspunkten 

är att de risker och behov som prioriteras väsentligen påverkar 

styrningen av såväl fängelsedömda och arbetslösa som de statliga 

organisationerna själva. Genom intervjuer och dokumentstudier följs 

denna process från policynivå till vardagsarbetet. Syftet är att ge ett 

bidrag till förståelsen av maktens utövande i den moderna staten.  

  

Dokumentation Hörnqvist, Magnus, ”The birth of public order policy”, Race & 

Class, vol. 46, no. 1, 2004. 

 

Hörnqvist, Magnus, ”Risk assessments and public order disturbances. 

New European guidelines for the use of forces?”, Journal of 

Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vol. 5, 

no. 1, 2004. 

 

Hörnqvist, Magnus, ”Veiligheid en overheidsgeweld”, Justitiële 

verkenningen, no. 7, 2004. 

 

Hörnqvist, Magnus, ”Efterfrågestyrd metod”, i Roxell, L. & Tiby, E. 

(red.), Frågor, fält och filter, Kriminologisk metodbok. Lund: 

studentlitteratur, 2006. 

 

Hörnqvist, Magnus, ”Risk governance of the Swedish Customs 

Service: Negotiating security, eeficiency, and poor information”, 

Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime 

Prevention, vol. 7, no. 1, 2006. 

 

Hörnqvist, Magnus, “En borgerlig kriminalpolitik”, Tidsignal, nr 5-6, 

2006. 

 

Hörnqvist, Magnus, The organised nature of power. On productive 

and Repressive Interventions Based on Considerations of Risk. 

Kriminologiska institutionens avhandlingsserie nr 21, Stockholms 

universitet, 2007. 
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Projektets titel  Kriminalpolitikens internationalisering och dess konsekvenser 
  

Projektledare Janne Flyghed 

  

Medverkande Lisa Westfelt 

  

Finansiering Krisberedskapsmyndigheten   

  

Projektperiod 2002–2007 

  

Sammandrag Projektets övergripande frågeställning är i vilken mån den pågående 

internationaliseringen kommer att begränsa Sveriges möjligheter att 

bedriva en självständig kriminalpolitik samt vilka konsekvenser detta 

kommer att få. En viktig del blir att beskriva och analysera dels vad 

som har skett, dels vad som planeras på kriminalpolitikens område. 

Till stor del rör det sig om organisatoriska förändringar inom polis- 

och åklagar-väsende samt förändringar inom straff- och processrätt. I 

förlängningen påverkar detta nationalstatens framtida roll. 

Traditionellt inrikespolitiska frågor har blivit utrikespolitik. Har 

Sverige som nation behov av dessa organisatoriska förändringar? 

Och om så är fallet, har vi beredskap och möjligheter för att 

genomföra dem? 

  

Dokumentation Flyghed, Janne, ”Crime-control in the post-wall era: The menace of 

security”, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and 

Crime Prevention, vol. 6, no. 2, 2005. 

 

Flyghed, Janne, ”Den hotfulla kriminalitetskontrollen”, KROM-nytt, 

nr. 1-2, 2005 

 

Flyghed, Janne, ”Kriminalitetskontroll eller mänskliga rättigheter?” 

Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, vol. 23, nr. 4, 2005. 
 

  



 18 

 

 

  

Projektets titel  Etnisk diskriminering inom rättsväsendet 
  

Projektledare Jerzy Sarnecki 

  

Medverkande Tove Pettersson, David Shannon, Johan Kardell, Helena du Rées, 

Christian Diesen & Claes Lernestedt 

  

Finansiering Justitiedepartementet 

  

Projektperiod 2004-2006 

  

Sammandrag Syftet med projektet är att författa en antologi om diskriminering 

inom rättsväsendet p.g.a. etnicitet. Arbetet genomförs på uppdrag av 

utredningen Makt, integration och strukturell diskriminering. 

 

Projektet är avslutat. 

  

Dokumentation Sarnecki, Jerzy (red.), Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på 

diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom 

rättssystemet. SOU 2006:30. Stockholm: Fritzes, 2006. 
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Projektets titel  Påföljdsval och brottsrubriceringar vid ungdomsbrott 1980-2005 
  

Projektledare Sven Granath 

  

Handledare Jerzy Sarnecki  

  

Finansiering Fakultetsanslag och Brottsförebyggande rådet 

  

Projektperiod 2006-2007 

  

Sammandrag Projektets syfte är att studera  varför och i vilken  

omfattning rättsliga reaktioner på ungdomsbrott förändrats de senaste 

25 åren. Detta sker genom att både påföljdsutvecklingen och 

brottsrubriceringarna analyseras över tid.  När det gäller 

påföljdsvalen görs genomgångar av samtliga lagföringar av unga 15-

17 år som skett åren 1980-2005, medan brottsrubriceringarna 

studeras för de unga som lagförts för dödligt våld.  

Grundfrågeställningen är om samma typ av brott och tidigare 

belastning generellt sett genererar en mer ingripande eller stränga 

påföljder idag än för tio och tjugo år sedan och brottsrubriceringarna 

blivit mer stränga för samma typer av våldhandlingar. Ambitionen är 

också att koppla de empiriska fynden till tidigare forskning om hur 

de senaste trettio årens allmänna politiska utvecklingen påverkat 

kriminalpolitiken och synen på brott och straff.   

  

Dokumentation Granath, Sven, ”Dödligt ungdomsvåld i Sverige – utveckling och 

brottsrubriceringar åren 1981-2004”, i Våld med eller utan mening, 

Rapport från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 48:e 

forskningsseminarium, s. 159-166. Internetpublikation på: 

www.nsfk.org, 2006. 

 

Granath, Sven, ”Rättsliga reaktioner på ungdomsbrott 1980-2005. 

Påföljdsval, uppsåtsbedömningar och kriminalpolitik. En 

kriminologisk analys.  Doktorsavhandling nr 25, Kriminologiska 

institutionen, Stockholms universitet.  
 

 

 

 

  

  

http://www.nsfk.org/
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Projektets titel  Statistik om ekonomisk brottslighet 
  

Projektledare Hanns von Hofer 

  

Medverkande Martin Bergqvist 

  

Finansiering Brottsförebyggande rådet 

  

Projektperiod 1999–2007 

  

Sammandrag Möjligheterna att upprätta statistik om ekonomisk brottslighet skall 

studeras. Projektet skall leda till en publikation som beskriver den 

ekonomiska brottsligheten i Sverige utifrån ett kriminalstatistiskt 

perspektiv. Statistikens internationella jämförbarhet skall särskilt 

prioriteras. 

 

Projektet är avslutat. 

  

Dokumentation Bergqvist, Martin, Ekonomisk brottslighet – något att räkna med? 

Avhandlingsserie nr 22. Kriminologiska institutionen, Stockholms 

universitet. Stockholm. 
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Projektets titel  Ekonomisk brottslighet i skandinavisk trailertransport 

– avvikelse eller normalitet? 
  

Projektledare Lotta Pettersson 

  

Handledare Henrik Tham  

  

Finansiering Brottsförebyggande rådet, fakultetsanslag 

  

Projektperiod 2001–2006 

  

Sammandrag Forskningsarbetet inriktas mot att studera yrkesrelaterade och 

företagsrelaterade lagbrott inom åkerinäringen. Näringen som sådan 

har existerat länge, även om dess former förändrats från häst och 

vagn till dieseldrivna långtradare på en alltmer internationaliserad 

marknad. Arbetet, som bygger på intervjuer och historiskt material, 

tar sikte på att skapa en övergripande förståelseram kring frågan om 

varför ekobrott under vissa omständigheter blir ett aktuellt 

handlingsalternativ för människor inom näringen. I projektet 

utvecklas betydelsen av både formell kontroll (som lagar, regleringar, 

polisiära insatser men också branschorganens inverkan) och 

informell kontroll (som normer, kollegial inverkan och 

socialiseringsprocesser) för de yrkesverksamma. Detta relateras 

därefter till de ekonomiska lagbrotten.  

  

Dokumentation Pettersson, Lotta, “An Occupational Perspective on some Efforts to 

Fight Organised, Transnational Crime in the European Union”. 

Heuni-reports 2004. Helsinki: Heuni, 2004. 

 

Pettersson, Lotta, “Masculinities in an occupational setting: a gender 

perspective on resistance toward formal control”. Journal of 

Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vol. 7, 

s. 107-125, 2006. 
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Projektets titel  Political corruption and money laundering in Columbia 
  

Projektledare Nubia Evertsson 

  

Handledare Janne Flyghed 

  

Finansiering Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse 

  

Projektperiod 2005-2007 

  

Sammandrag Political corruption is a phenomenon that currently crosses national 

borders. It can jeopardize democracies and the stability and security 

of societies, as well as the legitimacy of public institutions. The most 

important reason to study political corruption is the possible impact 

that it may have on democratic stability, political institutions and 

political behaviour. The topic for the project is the control of money 

laundering originating from high-level political corruption practices 

in Colombia. Political corruption is considered to be Colombia´s 

most critical problem at the moment. 

  

Dokumentation Saknas hittills 
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Projektets titel  Narkotikafrågan i Ryssland 

  

Projektledare My Lilja 

  

Handledare Henrik Tham 

  

Finansiering Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi; Anna Ahlström och Ellen 

Terserus stiftelse; fakultetsanslag  

  

Projektperiod 2000–2007 

  

Sammandrag Projektets övergripande syfte är att undersöka hur olika ryska 

narkotikapolitiskt centrala aktörer formulerar narkotikaproblemet. 

Vilka diskurser eller synsätt är dominerande och hur skiljer sig dessa 

åt mellan de olika aktörerna? Hur skiljer sig denna bild av problemet 

med de västerländska narkotikapolitiska idéerna, t. ex. war on drugs 

och harm reduction? I projektet studeras icke-statliga intresse-

organisationer i S:t Petersburg och Moskva, ryska nationella 

tidningar och den ryska ledningen (politiker i Duman, presidenten, 

chefen för inrikesministeriet etc.).  

 

Projektet avslutat. 

  

Dokumentation Lilja, My, “Narkotikapolitik I Putins Ryssland”, paper presenterat 

vid Nordiska Samarbetsrådets för Kriminologi 48:e forskar-

seminarium, Reykholt, Island, 2006.  

 

Lilja, My, Drug Discourses in Contemporary Russia. A study of the 

National Press, NGOs and the Government. Dissertation in 

Criminology, no. 20. Department of Criminology, Stockholm 

University. 
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Projektets titel  Narkotikamissbruk från socialtjänstens och polisens 

horisont.  

Problemuppfattning, handlingsutrymme och samverkan 
  

Projektledare Lise-Lotte Rytterbro  

  

Finansiering Mobilisering mot narkotika. Regeringens organ för  

narkotikapolitisk samordning 

  

Projektperiod 2003–2006 

  

Sammandrag Projektets syfte är att belysa polisens och socialtjänstens 
uppfattning om det egna arbetet mot narkotikamissbruk samt 
deras synsätt på varandra. Detta mot bakgrund av att dessa två 
yrkesgrupper arbetar mot samma mål, dvs. att komma till rätta 
med narkotikaproblemet, samtidigt som arbetet bedrivs utifrån 
olika regler och perspektiv. I projektet ingår också en kvalitativ 

intervjuundersökning om ungas attityder till narkotika och 

narkotikapolitik. 

 

Projektet är avslutat. 

  

Dokumentation Rytterbro, Lise-Lotte, ”Polisens arbete mot narkotikamissbruk”, 

paper presenterat på the 22
nd

 Nordic Sociology Congress, Malmö, 

Sweden, 2004. Kriminologiska institutionen, Stockhoms universitet. 

[Stencil] 

 

Andersson, Lina & Rytterbro, Lise-Lotte, ”Narkotika-

förebyggande arbete från socialarbetares perspektiv – en 

intervjuundersökning”, Stockholm: Mobilisering mot 

narkotika, Rapport 12, 2006. 

 

Rytterbro, Lise-Lotte, ”Polisen, socialtjänsten och 

narkotikamissbruk – problemuppfattning, handlings-

utrymme och samverkan” i Vad är det som gör att unga 

testar narkotika och vad gör att vissa fastnar? Mobilisering 

mot narkotika, Rapport 15, 2006. 

 

Rytterbro, Lise-Lotte, ”Ungas attityder till narkotika”, i 

Vad är det som gör att unga testar narkotika och vad gör 

att vissa fastnar? Stockholm: Mobilisering mot narkotika, 

Rapport 15, 2006. 

 
  



 25 

Projektets titel  En empirisk prövning av en social förklaringsmodell för 

heroinmissbrukets utveckling och konsekvenser i Västeuropa.  
  

Projektledare Leif Lenke 

  

Finansiering Vetenskapsrådet 

  

Projektperiod 2006–2007 

  

Sammandrag Syftet med projektet är att framställa en social förklaringsmodell för 

heroinmissbrukets utveckling och konsekvenser i Väst-Europa samt 

att testa denna modell med olika statistiska ansatser.  

  Förklaringsmodellen är relativt enkel och går ut på att 

heroinmissbruket och dess konsekvenser bestäms av en kombination 

av utbuds- och efterfrågefaktorer. Sådana faktorer skall beskrivas och 

analysen är ägnad att så väl som möjligt bestämma betydelsen av de 

olika faktorerna.  

  Projektets relevans ligger i att pröva förklaringsfaktorerna 

ungdomsarbetslöshet respektive substitutionsbehandling när det 

gäller utvecklingen av brottsutveckling och fängelsepopulationer i 

olika europeiska länder. 

  

Dokumentation Saknas hittills. 
 
  



 26 

Projektets titel  Alkoholens sociala kostnader  
  

Projektledare Robin Room, SoRAD 

  

Medverkande Leif Lenke m. fl. 

  

Finansiering Socialdepartementet 

  

Projektperiod 2005–2006 

  

Sammandrag Ett forskarlag från Stockholms universitet och Lunds universitet har 

genomfört en beräkning av alkoholkonsumtionens påverkan på hälsa, 

livskvalitet och samhällskostnader för år 2002. Studien inkluderar 

kostnader för sjukdomar och skador, sociala problem, och reducerad 

produktion på grund av minskad arbetsförmåga. Den är även en av de 

första studier som beräknar alkoholkonsumtionens konsekvenser som 

förluster i livskvalitet, för alkoholkonsumenterna själva och för andra 

medlemmar i samhället. 

  

Dokumentation Johansson, P., Jarl, J., Eriksson, A., Eriksson, M., Gerdtham, U.- G., 

Hemström, Ö., Hradilova Selin, K., Lenke, L., Ramstedt, M. & 

Room, R. (2006) The Social Costs of Alcohol in Sweden 2002 

(SoRAD Rapportserie, nr 36). Stockholm: Stockholms Universitet, 

SoRAD 
 
 

  



 27 

Projektets titel  Cannabis i Europa 
  

Projektledare Börje Olsson, SoRAD 

  

Medverkande Leif Lenke m.fl. 

  

Finansiering European Monitoring Centre for drugs and Drug Addiction 

(EMCDDA) 

  

Projektperiod 2005-2006 

  

Sammandrag Studien syftar till att belysa olika aspekter på cannabisbruket i 

Europa. Lenkes bidrag till studien är att analysera den internationella 

beslagsstatistiken och tillämpa en utbudsmodell för att förklara 

variationer i cannabisbruk mellan olika europeiska länder. 

 

Projektet är avslutat 

  

Dokumentation An analysis of the significance of supply and market factors for 

variations in European cannabis use. Lissabon: EMCDDA (under 

utgivning). 
 

 

 

  



 28 

Projektets titel  Alkoholprevention i arbetslivet – vilka möjligheter finns och 

vilka effekter/resultat ger preventiva insatser på arbetsplatser? 
  

Projektledare Börje Olsson, SoRAD 

  

Medverkande Mimmi Eriksson 

  

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

Framtiden 

  

Projektperiod 2007-2009 

  

Sammandrag Projektet syftar till att studera och mäta effekterna av 

alkoholpreventiva insatser riktade till anställda på två olika företag 

och en kommun. Studien har ett kvasi-experimentellt upplägg där 

jämförelsegrupper kommer att användas för att kunna mäta 

eventuella förändringar. Mätningarna kommer att bestå av för- och 

eftermätningar som syftar till att identifiera riskbruk av alkohol och 

se om det kan komma att minska genom den förebyggande 

utbildningen. Vidare kommer den kvantitativa delen att kompletteras 

med kvalitativa intervjuer med både personal och anställda om hur de 

påverkats av utbildningen och vad de ansåg om den (anställda) samt 

hur och varför preventionsinsatsen blev möjlig (ansvariga). 

 

 

  

Dokumentation Saknas hittills. 
  



 29 

Projektets titel  Kriminella gäng- och nätverksbildningar på fängelser 
  

Projektledare Jerzy Sarnecki 

  

Medverkande Lena Roxell 

  

Finansiering Kriminalvårdsstyrelsen 

  

Projektperiod 2001–2007 

  

Sammandrag I detta projekt studeras tre kriminologiska perspektiv: brottslighetens 

gruppkaraktär, kriminella karriärer och effekter av fängelsevistelser. 

En del av projektet handlar om att studera medbrottslingskap (”co-

offending”) och brottslighetens karaktär hos personer som har varit 

intagna på fängelser. Det sker utifrån en indelning i ålder, kön, 

medlemskap i fängelsegäng och anstalt. Metoden som används är 

nätverksanalys av registerdata. Den andra delen av projektet syftar 

till att undersöka hur nätverk skapas och bibehålls på fängelser samt 

betydelsen av dessa nätverk under och efter fängelsevistelsen. 

Metoden är intervjuer med fångar och anstaltspersonal.  

  

Dokumentation Roxell, Lena, ”Fängelser och kriminella nätverk. Två svenska 

pilotstudier”, i Fängelseforskning – Imprisonment. Rapport från 

Nordiska Samarbetsrådets för Kriminologi forskarseminarium, 

Rørvik, Danmakr, 2004. 

 

Roxell, Lena, ”Vem begår brott med vem? Nätverksanalys av 

registerdata”, i Roxell, L. & Tiby, E. (red.), Frågor, fält och filter. 

Kriminologisk metodbok. Lund. Studentlitteratur, 2006. 

 

Roxell, Lena, ”Fångar i ett nätverk? Fängelser, interaktioner och 

medbrottslingskap”. Kriminologiska institutionens avhandlingsserie 

nr 24. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, 2007. 

 
 
  



 30 

Projektets titel  Kriminella nätverk  

  

Projektledare Marianne Saether 

  

Handledare Jerzy Sarnecki 

  

Finansiering Fakultetsanslag 

  

Projektperiod 2003–2007 

  

Sammandrag Projektets mål är att studera struktur, kriminalitet och ”co- 

offending” i olika kriminella nätverk. Frågor som projektet  

vill söka besvara är t. ex. hur påverkar nätverket, och den 

kriminalitet som begås,  medlemmarna och samhället generellt?  

Och hur mycket inflytande har den individuella medlemmen på  

nätverkets upprätthållande? Grunden för analysen utgörs  

inledningsvis av data från tre norska rånnätverk samt fem 

ungdomsnätverk från Liverpool, England.   

  

Dokumentation Sarnecki, Jerzy, “Girls and boys in delinquent networks”, 

International Annals of Criminology, vol. 42, no 1/2, 2004 

 

Saether, Marianne, Utvecklingen av ungdomarnas kriminella nätverk 

i Göteborg och Mölndal under åren 2003-2005. Göteborg: 

Polismyndigheten i Västra Götaland, 2006 

 
  



 31 

Projektets titel  Indirekta effekter av påföljder i kriminella nätverk 

  

Projektledare Jerzy Sarnecki 

  

Medverkande Karl-Magnus Carlsson 

  

Finansiering Fakultetsanslag 

  

Projektperiod 2006-2008 

  

Sammandrag Syftet är att studera hur kriminella individers fortsatta kriminalitet 

påverkas av att deras kriminella kamrater blivit föremål för 

rättsväsendets påföljdssystem. Det vill säga att studera de indirekta 

effekter som utdömda straff eventuellt får på kriminella kamrater till 

de dömda individerna. 

  

Dokumentation Saknas hittills. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 32 

Projektets titel  Uppföljning av ungdomar inskrivna på särskilda ungdomshem  

1997-2001 
  

Projektledare Jerzy Sarnecki 

  

Medverkande David Shannon, Nina Innala 

  

Finansiering Statens institutionsstyrelse 

  

Projektperiod 2003-2007 

  

Sammandrag Projektet avser en totaluppföljning av ungdomar inskrivna på 

särskilda ungdomshem åren 1997-2001. Studien utgår dels från de 

intervjuer som görs i samband med inskrivningen, dels från ett antal 

register med information om ungdomarnas nuvarande situation. 

Syftet är att relatera de ungas senare utveckling till deras tidigare 

problem, bakgrundsförhållanden samt till de åtgärder som samhället 

vidtagit med anledning av ungdomarnas problem. Särskilt intresse 

riktas mot frågan om samspelet mellan den ursprungliga 

problemprofilen, SiS-institutionernas behandlingsinriktning och 

behandlingsåtgärder, samt den unges nuvarande sociala situation. 

Avsikten är även att ge en bild av de särskilda ungdomshemmens 

klientgrupp i förhållande till normalbefolkningen med avseende på 

brottsbelastning och vissa andra sociala problem. Projektet utgör den 

första rikstäckande totaluppföljningen av ungdomar inskrivna på 

särskilda ungdomshem. 

  

Dokumentation Shannon, David, ”Chronic offenders or disadvantaged youth? 

Institutionalised males as missing cases in school-based delinquence 

research”. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and 

Crime Prevention, vol. 7, no. 1, 2006. 

 

Shannon, David, Diskriminering av ungdomar intagna på särskilda 

ungdomshem”, i Sarnecki, Jerzy (red.), Är rättvisan rättvis? Tio 

perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter 

inom rättsväsendet, SOU 2006: 30. Stockholm: Fritzes, 2006. 
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Projektets titel  ISRD-2 – The Second International Self-report Delinquency 

Study 

  

Projektansvarig Jerzy Sarnecki 

  

Projektledare Jonas Ring 

  

Medverkande Lina Andersson 

  

Finansiering Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap; Nordiska 

Samarbetsrådet för Kriminologi; fakultetsanslag 

  

Projektperiod 2005-2008 

  

Sammandrag ISRD-2 är ett samarbete mellan forskare från olika länder för att 

samla in självrapporterad data om ungdomsbrottslighet genom ett 

gemensamt frågeformulär till skolungdomar. Syftet är att få 

jämförbara mått på delaktighet i brott och andra problembeteenden 

liksom utsatthet för brott bland unga i olika länder samt studera 

brottslighetens samband med strukturella och individuella 

bakgrundsfaktorer. Projektet kommer utmynna i en rad olika 

publikationer där både resultat från de olika länderna och resultat av 

analyser på gemensam sammanställd data presenteras. Dessutom 

görs en jämförelse mellan de olika nordiska huvudstäderna. Den 

svenska delen av studien syftar till att samla in och analysera det 

svenska materialet. 

  

Dokumentation Ring, Jonas & Andersson, Lina (2007), Problembeteenden och 

utsatthet för brott bland unga. Resultat från den svenska ISRD2-

undersökningen. Kriminologiska institutionen (Stencil, avlämnad till 

Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi). 

 

Ring, Jonas & Andersson, Lina (2007), Problem behaviours and 

exposure to crime among young people. Results from the Swedish 

ISRD2-survey. Stencil, avlämnad till Nordiska Samarbetsrådet för 

Kriminologi). 

 

Kivivuori, Janne (2007), Delinquent Behaviour in Nordic Capital 

Cities. Scandinavian Research Council for Criminology and National 

Research Institute of Legal Policy, publication No 227, Helsinki. 

(Rapporten författad av Kivivuori, som redovisar resultat vilka bl a 

bygger på den svenska datainsamlingen.) 
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Projektets titel  Att mäta brottslighet genom självdeklarerat beteende. En 

metodstudie 
  

Projektledare Lina Andersson 

  

Handledare Jerzy Sarnecki 

  

Finansiering Fakultetsanslag 

  

Projektperiod 2006-2011 

  

Sammandrag Projektet utförs inom ramen för forskarutbildningen och påbörjades 

den 1 oktober 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 Saknas hittills 
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Projektets titel  Brottsprevention i Stockholm 
  

Projektledare Jerzy Sarnecki 

  

Medverkande Karl-Magnus Carlsson 

  

Finansiering Stockholms stad; Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 

  

Projektperiod 2004–2006 

  

Sammandrag Projektets syfte är att analysera det brottsförebyggande arbetet i 

Stockholms kommun samt utarbeta teoretiska utgångspunkter för 

detta arbete. Därutöver är syftet att undersöka om det 

brottsförebyggande arbetet i kommunen sker kunskapsbaserat. 

Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad, 

Brottsförebyggande rådet och Kriminologiska institutionen. 

Huvudmetod är dokumentationsstudie, nyckelpersonsintervjuer samt 

enkät. 

 

Projektet är avslutat. 

  

Dokumentation Sarnecki, Jerzy, Kunskapsbaserad brottsprevention. Teoretiska 

utgångspunkter för brottsförebyggande arbete i Stockholms stad. 

Stockholms stad, 2004. 

 

Carlsson, Karl-Magnus, Brottsförebyggande arbete i Stockholms 

stads stadsdels-, fackförvaltningar och bolag. Internetadress: 

http://www.stockholm.se/files/96600-96699/file_96664.pdf 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.stockholm.se/files/96600-96699/file_96664.pdf
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Projektets titel  Utvärdering av Prime for Life inom försvarsmakten och Örebro 

universitet 
  

Projektledare Bo Sandberg 

  

Handledare Janne Flyghed 

  

Finansiering Utbildningsrådet för statlig sektor; Försvarsmakten; 

Alkoholkommittén 

  

Projektperiod 2004–2007 

  

Sammandrag I projektet görs en kvasi-experimentell utvärdering av den 

alkoholförebyggande (riskreducerings-)utbildningen Prime for Life. 

Detta sker genom enkätundersökningar till deltagare och 

kontrollgrupp före utbildningen samt ett år efter genomförd 

utbildning. Som effektmått används i vilken utsträckning 

programmets budskap tillgodogjorts, förändringar i totalkonsumtion 

samt förändringar i konsumtionsmönster hos programdeltagarna 

jämfört med kontrollgruppen. 

  

Dokumentation Saknas hittills 
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Projektets titel  Stöd till unga brottsoffer  

  

Projektledare Lise-Lotte Rytterbro 

  

Finansiering Stockholms stad, Preventionscentrum  

  

Projektperiod 2005–2006 

  

Sammandrag Projektets syfte är att undersöka om de stödcentrum som finns på 

några platser i Sverige reducerar brottets skadeverkningar för unga 

brottsoffer. 

 

Projektet är avslutat. 

  

Dokumentation Rytterbro, Lise-Lotte och Eklund, Anna, Tiden läker alla sår? En 

utvärdering av Stödcentrum för unga brottsoffer. Stockholms stad. 

2006. Stencil. 
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Projektets titel  Brott bland unga – utsatthet och delaktighet 
  

Projektledare Jonas Ring 

  

Finansiering Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) 

  

Projektperiod 2003-2010 

  

Sammandrag Forskningen bedrivs inom området ungas delaktighet i brott och 

andra problembeteenden liksom utsatthet för densamma. Intresset 

ligger på att undersöka i vilken utsträckning brott och vissa 

närliggande problembeteenden är kopplade till olika individuella och 

sociala förhållanden bland ungdomar.  

Frågor som behandlas rör även brottslighetens utveckling och 

karaktär. Studierna innebär bland annat kartläggning av hur 

delaktighet och utsatthet varierar med avseende på olika 

sociodemografiska bakgrundsfaktorer samt presumtiva individuella 

och sociala riskfaktorer.  

Relationen mellan utsatthet för brott och egen involvering i 

brottslighet studeras även. Materialet som analyseras består främst av 

enkätundersökningar bland ungdomar. 

  

Dokumentation Ring, Jonas & Morgentau, Scarlett, Intolerance. Antisemitic, 

homophobic, islamophobic and anti-immigrant tendencies among 

young people. Brottsförebyggande rådet och Forum för levande 

historia, 2004. 

 

Ring, Jonas, ”Intolerans. Att mäta ungas attityder till och upplevelser 

av antisemitism, homofobi, islamofobi och invandrarfientlighet”, i 

Roxell, Lena & Tiby, Eva (red): Frågor, fält och filter. Lund: 

Studentlitteratur, 2006.  

 

Ring, Jonas och Andersson, Lina (2007), Problembeteenden och 

utsatthet för brott bland unga. Resultat från den svenska ISRD-2-

undersökningen. Kriminologiska institutionen (Stencil, avlämnad till 

Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi). 

 

Ring, Jonas and Svensson, Robert (2007), “Social class and 

criminality among young people: “A study considering the effects of 

school achievement as a mediating factor on the basis of Swedish 

register and self-report data”, Journal of Scandinavian Studies in 

Criminology and Crime Prevention, 8:2, 210-233. 

 

Ring, Jonas (2007), “Riskfaktorer och brott”. I Estrada, F och 

Flyghed, J. (red.), Den svenska ungdomsbrottsligheten. Lund, 

Studentlitteratur.  



 39 

 

Svensson, Robert & Ring, Jonas, ”Trends in self-reported youth 

crime and victimization in Sweden, 1995-2005”. Journal of 

Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 8:2, 

185-209. 
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Projektets titel  Utsatthet och rädsla för brott bland barn, ungdomar och vuxna i 

Tyresö 
  

Projektledare Eva Tiby 

  

Medverkande Jenny Karlsson 

  

Finansiering Tyresö Kommun (2000–2001); Vetenskapsrådet (2002–2003) 

  

Projektperiod 2000–2006 

  

Sammandrag Studien syftar till att kartlägga utsatthet och rädsla för brott i en 

population om ca 3.500 skolbarn mellan 12 och 19 år samt ett urval 

av tusen vuxna Tyresöbor. 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. Förutom detta material ingår intervjuer med 

missbrukare utifrån ett marginaliseringsperspektiv samt intervjuer 

med grupper av unga och äldre ungdomar och med pensionärer 

utifrån genusperspektiv. 

 

Projektet är avslutat. (En replikation planeras.) 

  

Dokumentation Karlsson, Jenny & Pettersson, Tove, ”Focus group interviews with 

youngsters about gender and violence – two studies”, i Suurpää, L. & 

Hikkala, T. (red.), Masculinities and Violence in Youth Cultures. 

Publications 53. Finnish Youth Research Society, 2005. 

 

Karlsson, Jenny & Pettersson, Tove, ”Det blir vad vi gör det till. Om 

att skapa och analysera intervjumaterial”, i Roxell. L. & Tiby, E. 

(red.), Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok. Lund: 

Studentlitteratur, 2006. 

 

Tiby, Eva, ”Ungas utsatthet och rädslor – med egna ord”, i Roxell. L. 

& Tiby, E. (red.), Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok. 

Lund: Studentlitteratur, 2006. 
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Projektets titel  Polisanmälda homofobiska brott 2004 

  

Projektledare Eva Tiby 

  

Finansiering Forum för levande historia 

  

Projektperiod 2005-2006 

  

Sammandrag Kunskapen om hatbrott med homofobiskt motiv har sedan mitten av 

90-talet ökat såväl internationellt som nationellt. En genomgående 

trend är emellertid att kunskapen varit fokuserad på offerstudier. 

Ingen svensk studie har hittills fokuserat på gärningsmännen vid 

hatbrott med homofobiskt motiv. Genom ett urval av brottstyper 

räknar vi med att få inblick i händelser där det kan antas finnas en 

bredd i gruppen gärningsmän, bl a avseende 

bekantskap/främlingskap i förhållande till den utsatta. Av särskilt 

intresse är att undersöka olika arenor för olika typer av brottslighet 

då ett grundantagande är att de medialt skildrade överfallsbrotten 

fokuserar på en gärningsmannatyp som skiljer sig från de mer sällan 

skildrade vardagsbrotten, som begås av personer i den utsattes 

näromgivning.  

 

Syftet är att utifrån anmälningarna kunna beskriva händelserna 

kontextuellt utifrån ett relationellt perspektiv. Ett ytterligare syfte är 

att undersöka vad som händer med anmälningarna. Detta sker genom 

en sammanställning av de anmälningar där slutredovisningen visar 

att anmälan gått vidare till åtal, jämfört med de anmälningar som inte 

gått vidare – vad skiljer dem åt? Hur ser brottsscenarierna ut? Hur 

”skapas” hatbrott när vi undersöker denna typ av material?  

 

Projektet är avslutat. 

  

Dokumentation Tiby, Eva, En studie av homofoba hatbrott i Sverige. Stockholm: 

Forum för levande historia, 2006. (Med Anna Maria Sörberg.) 
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Projektets titel  Hatbrott med homofobiska motiv. En studie om gärningsmän, 

poliser och åklagare utifrån ett anmälansmaterial. 

  

Projektledare Eva Tiby 

  

Medverkande Lena Roxell 

  

Finansiering Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap(FAS) 

  

Projektperiod 2006-2009 

  

Sammandrag Motivbrottslighet som riktar sig mot personer på grund av deras 

tillhörighet till gruppen homosexuella 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 drabbas av hatbrotten. I projektet 

undersöks frågor som rör gärningspersoner och rättsväsendet. Med 

en bred metodapplikation: registerdata, vinjettstudier, berättelser 

samt intervjuer, fokuseras de grundläggande frågorna om kriminella 

karriärer, specialisering, intolerans samt definitioner, validitet och 

konsekvent rättstillämpning av en prioriterad brottslighet. 

  

Dokumentation Tiby, Eva, Constructions of Homophobic Hate Crimes: 

Definitions, Decisions, Data. Journal of Scandinavian Studies 

in Criminology and Crime Prevention, vol 8, no 2,  pp 114-

137. 

 

Tiby, Eva & Roxell, Lena (2007): Hatbrott i vardag och arbetsliv. 

PM för Socialtjänstforum 23 april 2008 i Göteborg: Våld i 

välfärdsland.  
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Projektets titel  Var rädd om dig! Uppfattningar om rädsla för brott hos folket, 

medier och politiker. 

  

Projektledare Anita Heber 

  

Handledare Henrik Tham 

  

Finansiering Vetenskapsrådet; European Commission’s Marie Curie Host 

Fellowship; Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse; 

Brottsförebyggande rådet 

  

Projektperiod 2002–2007 

  

Sammandrag Detta projekts syfte är att undersöka människors rädsla för brott och 

se hur kvinnor och män formar sina uppfattningar om brott, 

brottslingar och brottsoffer. Av särskilt intresse är att studera varifrån 

människor hämtar sin kunskap om brott och brottsrisker, vilken roll 

media har när det gäller att förmedla rädsla och uppfattningar om 

brott samt hur politikerna pratar om rädsla för brott och brottslighet. 

Projektet ämnar belysa hur rädsla för brott konstrueras och förmedlas 

i samhället och skildra samspelet mellan folket, medier och politiker.  

  

Dokumentation Heber, Anita, Var rädd om dig! En litteraturöversikt om rädslan för 

brott. Rapport 2005:3, Kriminologiska institutionen, Stockholms 

universitet, 2005.  

 

Heber, Anita, The fear of crime: Contradictions, beliefs and 

influences, Paper prepared for the 5
th

 Annual Conference of the 

European Society of Criminology, Kraków, Aug. 31 - Sep. 3, 2005 

 

Heber, Anita (2007), Var rädd om dig! Rädsla för brott enligt 

forskning, intervjupersoner och dagspress. Kriminologiska institu-

tionens avhandlingsserie nr 23, Stockholms universitet. 
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Projektets titel  Viktimisering, trygghet och brottsprevention 
  

Projektledare Staffan Litzén 

  

Handledare Leif Lenke & Henrik Tham 

  

Finansiering Brottsofferfonden; Brottsförebyggande rådet 

  

Projektperiod 1997–2007 

  

Sammandrag Den första studien i projektet behandlar de individuella 

konsekvenserna av brottet (i huvudsak bostadsinbrott), brottsoffrens 

behov och brottsoffrens möten med de olika aktörerna i 

rättssystemet. Dessutom behandlar studien de sociala och kulturella 

konsekvenser denna typ av brott kan få för samhället. 

Undersökningen har genomförts i Strängnäs och Nyköping och är 

även till del en pilotstudie till det fortsatta projektet. 

   Den andra studien i projektet kommer att uppmärksamma 

trygghetsfrågor och brottsprevention (främst självskydd men även 

informell social kontroll) i lokalsamhället och den sociala 

integrationens betydelse för de två områdena. Denna delstudie utförs 

i tre olika bostadsområden. 

 

Projektet är avslutat.  

  

Dokumentation Litzén, Staffan, “De glömda brottsoffren – utsatthet för brott bland 

marginaliserade grupper”, i Lindgren, M., Pettersson, K.-Å. & 

Hägglund, B. (red.) Utsatta och sårbara brottsoffer. Stockholm: Jure 

Förlag, 2004. 

 

Johansson Meinke, Marie & Litzén, Staffan, ”Brottsprevention, 

brottsförebyggande arbete eller? En reflektion över problembilder 

och brottsförebyggande verksamheter i Tuve-Säve år 2002 och 

2003”. Tryggare och mänskligare Göteborg, 2004. [Stencil] 

 

Litzén, Staffan, Oro för brott i urban miljö. 

Trygghetsundersökningar med anknytning till Stockholm. 

Licentiatuppsats. Kriminologiska institutionen, Stockholms 

universitet, 2006. 
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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 

  

Finansiering FAS 

  

Projektperiod 2006-2010 

  

Sammandrag Under senare tid har förekomsten av våld och hot på arbetsplatser 

uppmärksammats allt mer. De indikatorer som finns att tillgå visar 

också på ökningar. Mot bakgrund av att våld i arbetslivet framstår 

som ett samhällsproblem med allt större prioritet är det angeläget att 

närmare studera problemets uppkomst, utveckling och struktur. Det 

övergripande syftet med projektet är att:  

 

1. Studera framväxten av våld i arbetslivet som ett 

samhällsproblem  

2. Beskriva och analysera utvecklingen av utsatthet för våld i 

arbetslivet över tid  

3. Studera hur våldshändelser ser ut respektive uppfattas hos 

olika individer, arbetsplatser och yrkesgrupper  

  

Dokumentation Estrada, Felipe, Nilsson, Anders & Wikman, Sofia ”Det ökade våldet 

i arbetslivet. En analys utifrån de svenska offerundersökningarna”, i 

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Vol. 94, nr. 1, 2007.  
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Projektets titel  Brottsskadeersättning ur brottsofferperspektiv 
  

Projektledare Henrik Tham 

  

Medverkande Lise-Lotte Rytterbro och Anita Rönneling, Københavns Universitet 

  

Finansiering Brottsofferfonden 

  

Projektperiod 2006–2008 

  

Sammandrag Projektets syfte är att få kunskap om brottsoffers syn på och 

erfarenhet av statlig ersättning för skada av våld eller hot. Projektet 

har en komparativ ansats, där situationen i Sverige ska jämföras med 

den i Danmark. Undersökningen begränsas till personer som utsatts 

för våld eller hot. Syftet är såväl teoretiskt som praktiskt. Det 

teoretiska motivet för studien är att försöka förstå vad som 

bestämmer brottsoffrens förväntningar på och tillfredsställelse med 

kompensation. Det praktiska motivet är att den erhållna kunskapen 

ska kunna användas för att förbättra situationen för människor som 

utsatts för brott. 

     

Projektet ska genomföras med hjälp av genomgång av akter över 

ansökningar, personliga intervjuer samt telefonintervjuer. Intervjuer 

ska även ske med personal som arbetar med brottsskadeersättning. 

En särskild analys kommer att göras av pressmaterial och offentligt 

tryck i de två länderna för att söka utröna om politiken och debatten 

påverkar brottsoffrens förväntningar på och erfarenheter av statlig 

ersättning för skada av våld eller hot.  
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Projektets titel  Brott, etnicitet och boendesegregation 
  

Projektledare Jerzy Sarnecki 

  

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

forskning, och Johan Kardell 

  

Finansiering Riksbankens Jubileumsfond 

  

Projektperiod 2001–2008 

  

Sammandrag 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. 

  

Dokumentation Kardell, Johan, ”Diskriminering av personer med utländsk bakgrund 

i rättsväsendet – en kvantitativ analys”, i Sarnecki, Jerzy (red.), Är 

rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och 

religiösa minoriteter inom rättssystemet. SOU 2006:30. Stockholm: 

Fritzes, 2006. 

 

Kardell, Johan & Pettersson, Tove, ”Vem får rätt i rätten?”, 

Invandrare och Minoriteter, nr 3, 2006. 
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5. TREDJE UPPGIFTEN 
 

Institutionen sprider kunskap och forskning genom att utveckla sin hemsida med artiklar som 

bedöms vara av allmänt intresse. Institutionens forskare har under året hållit flera anföranden 

för såväl myndigheter som frivilligorganisationen. I Stockholms universitets 

sammanställningar placerar sig två av forskarna på listan över mest citerade i pressen. Till 

detta kommer många framträdanden i etermedia. 

 

Två remissvar på betänkanden har skrivits: SOU 2007:90 Straffskalan för mord och Ds 

2007:5 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare.  Remissvaren kan läsas på institutionens 

hemsida, www.crim.su.se     

 

 

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.  

 

Doktorander och lärare går i ökande utsträckning universitetets högskolepedagogiska kurs. En 

lärare har under 2007 deltagit i SU:s forskarhandledarutbildning. 

 

Institutionen arbetar aktivt med att framställa nya läromedel. Sedan 1998 har institutionens 

forskare och doktorander producerat fem antologier för bl. a. undervisningsändamål. Under 

2003 publicerades en lärobok, Introduktion till kriminologi, samt ett bidrag till 

gymnasieskolans undervisning i lag och rätt.  

De senaste utgivna är Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok och Den svenska 

ungdomsbrottsligheten, 2:a uppl.  

 

Högskoleverket har under 2003 utvärderat institutionens grund- och forskarutbildning. 

Arbetet på att sammanställa statistiska uppgifter och kvalitativa bedömningar av olika 

aspekter av undervisningen engagerade såväl lärare som studenter och doktorander. I 

Högskoleverkets kvalitetsgranskning, som publicerades i början av 2004, bedömdes i 

huvudsak institutionens utbildning positivt. Utbildningsmiljön bedömdes som kreativ, 

metodundervisningen fick gott omdöme, och både variationen i undervisningsformer och 

professorernas engagemang i grundutbildningen sågs som en styrka. Bland kritiska punkter 

fanns bristen på återkommande kurser på fördjupningskursen, upplevda orättvisor bland 

doktoranderna vad gäller institutionstjänstgöring samt den sneda könsfördelningen bland 

lärarna. För närmare information, se Högskoleverkets rapportserie 2004:3 R. 

 

Under 2007 har arbetet med att införa Bolognareformen även påverkat det pedagogiska 

utvecklingsarbetet. Genom att kursansvariga och övriga lärare har arbetat aktivt med 

lärandemål och betygskriterier har de pedagogiska frågorna aktualiserats. Vårterminens 

institutionsdag handlade uteslutande om Bolognareformen. Där gavs information från en 
representant från Utbildningspedagogiskt centrum och det fanns bland annat möjlighet att 

träna på att examinera utifrån den nya sjugradiga betygsskalan. 

 

 
  

http://www.crim.su.se/
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7. BOKSLUT OCH BUDGET 
Bokslut 2007(tkr) 

 
Anslagsmedel 

 
Externmedel 

 
Totalt 

 

      Intäkter Utfall Intäkter Utfall Intäkter Utfall 

GU  8 598 Uppdragsutbildning 58 Anslag 8 656 

FU   1 434 Uppdragsforskning 0 Uppdrag 1 434 

FO  4 023 Bidragsforskning 2 478 Bidrag 6 501 

Avlyft 569 Avlyft 0 Avlyft 569 

Övriga intäkter  534 Övriga intäkter 0 Övriga intäkter 534 

Summa intäkter 
15 

158 Summa intäkter 2536 Summa intäkter 
17 

694 

            

Kostnader   Kostnader   Kostnader   

Personalkostnader 9 643 Personalkostnader 1 869 Personalkostnader 
11 

511 

Lokaler/våra rum 1 306 Lokaler/våra rum 0 Lokaler/våra rum 1 306 

Lokaler/undervisning 418 Lokaler/undervisning 26 Lokaler/undervisning 444 

OH-faktura 2 243 OH-faktura 0 OH-faktura 2 243 

Avlyft 0 Avlyft 569 Avlyft 569 

Driftskostnader 1 019 Driftkostnader 101 Driftkostnader 1 120 

Avskrivningar 42 Avskrivningar 0 Avskrivningar 42 

Summa kostnader 
14 

671 Summa kostnader 2 565 Summa kostnader 
17 

235 

            

Resultat 487 Resultat -28 Resultat 459 

            

Ingående balans 360 Ingående balans 30 Ingående balans 390 

Utgående balans 847 Utgående balans 2 Utgående balans 849 

 
 

Bidrags- och uppdragsfinansierad forskning 2007 
Bidrag (tkr) 
Brottsoffermyndigheten                                             800 
Vetenskapsrådet                                                      1543 

                                                                
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap    618 

                   
Svenska Fotbollsförbundet                                        200 

                                                     
Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi                233 
Summa                                                                  3 394 

                                                                               
 

Uppdrag (tkr) 
 
Riksåklagaren 60 
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Budget 2008 (tkr) 
 
 

Anslagsmedel 
 

Externmedel 
 

Totalt 
 

Intäkter Belopp Intäkter 
 

Belopp Intäkter 
 

Belopp 

GU  8 730 Uppdragsutbildning 410 Anslag 9 140 

FU   1 691 Uppdragsforskning 60 Uppdrag 1 751 

FO  4 250 Bidragsforskning 2 385 Bidrag 6 635 

Avlyft 564 Avlyft 0 Avlyft 564 

Övriga intäkter  240 Övriga intäkter 0 Övriga intäkter 240 

Summa intäkter 
15 

475 Summa intäkter 2 855 Summa intäkter 
18 

330 

            

Kostnader   Kostnader   Kostnader   

Personalkostnader 9 590 Personalkostnader 2 177 Personalkostnader 
11 

767 

Lokaler/våra rum 1 306 Lokaler/våra rum 0 Lokaler/våra rum 1 306 

Lokaler/undervisning 450 Lokaler/undervisning 0 Lokaler/undervisning 450 

OH-faktura 2 088 OH-faktura 0 OH-faktura 2 088 

Avlyft 0 Avlyft 564 Avlyft 564 

Driftskostnader 1 300 Driftkostnader 114 Driftkostnader 1 414 

Avskrivningar 60 Avskrivningar 0 Avskrivningar 60 

Summa kostnader 
14 

794 Summa kostnader 2 855 Summa kostnader 
17 

649 

            

resultat 681 resultat 0 resultat 681 

            

Ingående balans 847 Ingående balans 2 Ingående balans 849 

Utgående balans 1 528 Utgående balans 2 Utgående balans 1 530 
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8. INTERNATIONELLA RELATIONER  
 

Internationella relationer framgår av de uppdrag som institutionens forskare har (se avsnitt 9). 

Institutionen har varit medarrangör av det andra internationella Stockholm Criminology 

Symposium. Inom ramen för Bolognaprocessen har samarbete hållits om utbildning på 

avancerad nivå med Institut for kriminologi og rettssosiologi vid Universitetet i Oslo. År 2007 

fortsatte institutionens tradition att ett par veckor i maj härbärgera, umgås, undervisa och 

guida en studentgrupp från Southern Maine, USA under ledning av professor Chris Powell. 

 

9. UPPDRAG 
 

Janne Flyghed 

 ingår i editorial/advisory board för Policing and Society 

 ingår i advisory board för Journal of Scandinavian Studies in Crime and Crime 

Prevention  

 är ledamot i lärarförslagsnämnden för professor 

 är ledamot i Rådet för IT-utveckling (RIT) 

 

Hanns von Hofer 

 är ledamot av Brottsförebyggande rådets vetenskapliga råd 

 är en av de två svenska redaktörerna för Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 

 

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 i Stockholm 

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

 är sakkunnig i utredningen ”Framtidens Polisutbildning” 

 är ledamot av kriminalvårdens vetenskapliga råd 

  

 

Henrik Tham 

 är ordförande i samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens Bolognagrupp 

 

Eva Tiby 

 är ledamot av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden  

 är ledamot av samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens jämställdhetsgrupp 

 är svensk ”kontaktpunkt” i EUCPN, European Union’s Crime Prevention Network 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 52 

10. PERSONAL OCH STYRELSE 
 
 

Personal 

Andersson Lina, doktorand 

Bergqvist Martin, doktorand 

Carlsson Karl-Magnus, doktorand 

Evertsson Nubia, doktorand 

Flyghed Janne, prefekt 

Granath Sven, doktorand 

Gustafsson Ewa, byrådirektör 

Heber Anita, doktorand 

von Hofer Hanns, professor, (tjl) 

Hörnqvist Magnus, doktorand 

Kardell Johan, doktorand 

Karlsson Monika, doktorand (mammaledig) 

Karlsson Jenny, doktorand 

Lenke Leif, professor 

Lilja My, doktorand 

Pettersson Lotta, doktorand 

Ring Jonas, forskarassistent 

Rosell Anders, universitetsadjunkt 

Roxell Lena, doktorand 

Rytterbro Liselotte, forskare 

Rönneling Anita, forskare 

Sarnecki Jerzy, professor 

Sjöberg Anders, datasamordnare 

Skrinjar Monica, doktorand 

Sturesson Elisabeth, utbildningsassistent 

Tham Henrik, professor 

Tiby Eva, docent 

Wahlgen Paula, doktorand 

Westfelt Lisa, doktorand 

Wikman Sofia, doktorand 

 
 

 

Externa lärare och forskarstuderande 

Demitz-Helin Toni, doktorand 

Ekenvall Börje, doktorand 

Eriksson Mimmi, doktorand 

Fors Fredrik, doktorand 

Lander Ingrid, FD 

Leander Karen, BA, JD 

Olsson Börje, professor 

Pettersson, Tove 

Sandberg Bo, doktorand 

Svensson Daniel, doktorand 

Trygvesson Kalle, forskare 

Törnqvist Nina, doktorand 
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Styrelse 

 

Ledamöter 

 

Flyghed Janne, prefekt 

Tham Henrik, stf. prefekt 

Leif Lenke, lärarrepresentant 

Sarnecki Jerzy, lärarrepresentant 

Gustafsson Ewa, TA-representant 

Wikman Sofia, studeranderepresentant forskarutbildningen (070101-070630) 

Andersson Lina, studeranderepresentant forskarutbildningen (070701-071231) 

Predragovic Dajana, studeranderepresentant, grundutbildningen (070101-070630) 

Gutkowski Nina, studeranderepresentant, grundutbildningen (070701-071231) 

 

Suppleanter 

 

Rosell Anders, lärarrepresentant 

Håkansson Lisen, studeranderepresentant, grundutbildningen (070101-070630) 

Wiström Jenny, studeranderepresentant, grundutbildningen (070701-0712319 

Wahlgren Paula, studeranderepresentant, forskarutbildningen (070701-071231) 
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11. PUBLIKATIONER 
 

Institutionens särtrycksserie 
 

1. Sarnecki, Jerzy, "Ungdomsbrottslighetens omfattning, karaktär och orsaker", ur 

Statens offentliga utredningar 1993:35, del B. 

  

2. Sarnecki, Jerzy, "Samhällets reaktion på brott av unga", ur SOU 1993:35, del B. 

  

3. Flyghed, Janne, "Husockupanter och antiterrorpolis ", ur Anarkistisk Tidskrift, nr 9, 

1993. 

  

4. Tham Henrik, "Ökar marginaliseringen i Sverige?", ur Fritzell, J. & Lundberg, O. 

(red.) Vardagens villkor, Brombergs, 1994. 

  

5. von Hofer, Hanns, "Untersuchungshaft und Untersuchungshaftvollzug. Schweden/ 

Sweden", ur Dünkel, F. & Vagg, J. (red.) Untersuchungshaft und 

Untersuchungshaftvollzug, Eigenverlag, Max Planck-Institut, 1994. 

  

6. von Hofer, Hanns & Tham, Henrik: "Stöld i Sverige 1831-1993", ur Goldberg, T. 

(red.) Samhällsproblem, Liber, 1995. 

  

7. Tham, Henrik, "Drug Control as a National Project: The Case of Sweden", ur The 

Journal of Drug Issues, vol. 25, no. 1, 1995. 
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Legal Studies Forum, vol. XVIII, no. 3, 1994. 

  

9. Sarnecki, Jerzy, "Peter Pan och hans moderna vänner i landet Aldrig-aldrig", ur 
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Socialvetenskaplig tidskrift, nr 2, 1995. 

  

11. Tham, Henrik, ”Från behandling till straffvärde. Kriminalpolitik i en förändrad 

välfärdsstat", ur Victor, D. (red.) Varning för straff. Om vådan av den nyttiga 

straffrätten, Fritzes, 1995. 

  

12. Leander, Karen, “The Normalization of Swedish Prisons", ur Ruggiero, V., Ryan, M. 

& Sim, J. (red.) Western European Penal Systems. A Critical Anatomy, Sage, 1995. 
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terme", ur Les Politique Sociales, nr. 3 & 4, 1995. 
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15. Lenke, Leif, "L'importance des boissons alcoholisées", ur Bulletin de liaison du 

CNDT, Pays Nordiques. Etat des lieux sur les toxicomanie, nr. 21, 1995. 
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Bulletin de liaison du CNDT, Pays Nordiques. Etat des lieux sur les toxicomanie, nr. 

21, 1995. 

  

18. Lenke, Leif & Olsson, Börje, "Sweden: Zero Tolerance Wins the Argument?", ur 

Dorn, N., Jepsen, J. & Savona, E. (red.), European Drug Policies and Enforcement,  

Macmillan, 1996. 

  

19. Sarnecki, Jerzy, "Problemprofiler hos ungdomar inskrivna på särskilda ungdomshem  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

för Kriminologiska ämnesrådet (KRÄM) 2007 
 

 

2007-01-29 valdes ny styrelse in i KRÄM. Med anledning av sittande ordförandes och vice 

ordförandes avgång insattes ett extra årsmöte 2007-08-30 där ny styrelse valdes. 

 

Detta är styrelsens verksamhetsberättelse för 2007/2008 författad av Nina Gutkowski och 

Jenny Viström. 

 

Kriminologiska Ämnesrådet (KRÄM) har under 2007 fortsatt att arbeta som studenternas 

representanter på Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 

 

Kvalitetsutskottet 

Kvalitetsutskottets ordförande Gaia Slawomirska har ansvarat för arbetet med kursvärderingar 

för samtliga delkurser på Kriminologi I, II och III, som också alla har genomförts. Under 

höstterminen deltog även Jenny Viström i arbetet. 

 

Klubbmästeriet  

 

Under 2007 anordnades fyra stycken pubkvällar av klubbmästeriet, varav tre under 

vårterminen. En av pubkvällarna som hölls under vårterminen gick under temat ”alumni”, där 

följande före detta studenter vid kriminologiska institutionen deltog som gästtalare: 

 

Maria Dufva (egen företagare) 

Linda Fränden & Ulrika Jansson (skrivit c-uppsats om ”Vad gör en kriminolog egentligen?”) 

Petra Gotell (Kronofogdemyndigheten) 

Daniel Holmström (Läkare) 

Ann-Sofie Johansson (Drogsamordnare) 

Toivo Jokkala (Chefredaktör Djurens Rätt) 

Klara Klingspor (Socialdepartementet) 

Stefan Stjernström (Kriminalvården) 

Abdi Warfaa (Kriminalvården) 

Åsa Winfridsson (Polisen Uppsala) 
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Under höstterminen anordnades en pubkväll där Jack Ågren, doktorand vid juridiska 

institutionen, deltog som gästtalare. 

 

Den 16/5 anordnades även den sedvanliga vårfesten. 

 

Övrig verksamhet 

Under vårterminen deltog representanter från KRÄM på Institutionsdagen där åsikter och 

önskemål angående förändring av grundutbildningen framfördes. 

 

Vid höstterminens början bestod KRÄM endast av ett fåtal medlemmar, varför KRÄM lagt 

stora resurser på att värva fler medlemmar. I samband med ett ordinarie möte den 19/9 

arrangerades en kortare ”informationsträff” för studenter som var intresserade av att engagera 

sig i KRÄM, vilket också resulterade i fler medlemmar.  

 

 

2008-02-05 hålls nytt årsmöte. Sittande styrelse avgår och en ny styrelse väljs in. 
 

 


