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FÖRORD 
 

Verksamhetsberättelsen avser perioden 1 januari – 31 december 2017. 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 

31 maj 2018. 

 

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 utgången av verksamhetsåret 2017 drygt 

30 anställda, vilka hade sin arbetsplats vid institutionen. Antalet studenter som 

registrerats på grundnivå och avancerad nivå är 711, vilket är något fler än år 

2016. Intresset för ämnet kriminologi är fortsatt högt – till vårterminen sökte  

1722 och till höstterminen 2623 studenter. 

 

 

LEDNING, ADMINISTRATION, EKONOMI 

 
Institutionen leds av styrelse, prefekt och ställföreträdande prefekt. 

Institutionsstyrelsen har under året haft tolv protokollförda sammanträden, varav 

fem per capsulam. Administrationen har skötts genom två heltidstjänster, samt 

ett par amanuenser som arbetat mellan 25 och 50 procent. Grund- och 

forskarutbildningen har var sin studierektor. Prefekt under året har varit Tove 

Pettersson och ställföreträdande prefekt Anita Heber. 

 

Institutionen har av fakultetsanslaget tilldelats 20 494 tkr för 2017. De externa 

intäkterna uppgick för året till 5 509 tkr. Bokslutet redovisar en 

kapitalförändring för 2017 på -118 tkr. Samlat kapital sedan tidigare år uppgår 

till -2 048 tkr (underskott). Institutionen tar varje år fram en jämställdhets- och 

jämlikhetsplan, liksom en arbetsmiljöplan. Dessa har under året följts upp. 

Under hösten har arbetet pågått med en sammanhållen plan för arbetsmiljö, 

jämställdhet och jämlikhet för 2018. Hemsidan har utvecklats under året och 

institutionen är också aktiv på Twitter. 
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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 I, II 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 
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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. 

 

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

förfogande till ämnesrådet att utarbeta, genomföra och sammanställa 

kursvärderingar. 

 

 

 

Utbildning på grundnivå 

 

Utbildningsutbud och antal registrerade studenter 

 

Vårterminen 2017 

Kurs Antal studenter 

Kriminologi I, 30 hp           222 

Kriminologi (Distans) I, 30 hp Gavs ej 

Kriminologi II, 30 hp 75 

Kriminologi, kandidatkurs, 30 hp 42 

Totalt 339 

 

Höstterminen 2017 

Kurs Antal studenter 

Kriminologi I, 30 hp           250 

Kriminologi (Distans) I, 30 hp Gavs ej 

Kriminologi II, 30 hp 88 

Kriminologi, kandidatkurs, 30 hp 34 

Totalt 372 
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Uppdragsutbildning 

Allmän översiktskurs i kriminologi 15 hp, gavs under vårterminen 2017 för 

Masterprogrammet i forensisk vetenskap (Uppsala universitet), 6 studenter. 

 

 

Utbildning på avancerad nivå 

Utbildningsutbud och antal registrerade studenter 

 

Vårterminen 2017  

Kurs Antal studenter 

Fängelset 7.5 hp 21 

Viktimologi: Perspektiv på brottsoffer 7.5 hp 19 

Examensarbete för magisterexamen, 15 hp  10 

Examensarbete för masterexamen, 30 hp 7 

Totalt 57 

 

Höstterminen 2017 

Program/kurs Antal studenter 

Masterprogram i kriminologi, 120 hp  21 

Nutida kriminologisk teori, 15 hp 23 

Kvalitativa metoder med kriminologisk inriktning, 15 hp 26 

Totalt 70 
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FORSKARUTBILDNING                
 

Kurser på forskarutbildningen 

 

Vårterminen 2017: 

Fängelset, 7.5 hp 

Viktimologi: Perspektiv på brottsoffer 7.5 hp 

 

Höstterminen 2017: 

Nutida kriminologisk teori, 15 hp 

Kvalitativa metoder med kriminologisk inriktning, 15 hp 

 

Doktorsexamina m.m. år 2017:  

Nina Törnqvist disputerade med avhandlingen ”Att göra rätt. En studie om 

professionell respektabilitet, emotioner och narrativa linjer bland 

relationsvåldsspecialiserade åklagare”.                    

                    

12 av doktoranderna har haft anställning på institutionen som doktorander inom 

ramen för fakultetsanslagets medel för studiestöd. En har varit anställd vid 

Försvarshögskolan. 

 

En ny forskarstuderande har antagits under året. 

 

Alla institutionens doktorander har två handledare. Institutionen har fem 

professorer, två professorer emeriti samt därutöver fyra docentkompetenta 

lärare, vilka ensamma eller tillsammans med annan, handleder institutionens 

doktorander. Tre doktorander har haft externt handledarskap. 

 

Institutionen har ett Forskarkollegium (FK) som sammanträder cirka tre gånger 

per termin. I kollegiet ingår fast anställd personal med forskning i tjänsten 

(lektorer och professorer) samt representanter från Doktorandrådet. Tillfälligt 

anställda forskare inbjuds också till mötena. FK behandlar frågor som har med 

Forskarutbildning samt institutionens forskning att göra. Forskarkollegiet går 

gemensamt igenom doktorandernas ISP och allmänna progression en gång per 

termin. Vidare diskuteras andra frågor av relevans för handledning. FK ansvarar 

också för att föreslå till IS vilka sökande som ska antas till FU. 

 



 9 

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 institutionsstyrelse och ledning.  

 

 

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 forskare 

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. Kursutvärderingarna diskuteras av kursansvariga, 

studierektor och studentrepresentant och leder ofta till förbättringar av våra 

kurser.  
 

Doktorander och lärare deltar i universitetets högskolepedagogiska kurser och vi 

arbetar aktivt på institutionen när det gäller att utveckla undervisningen. Under 

året har vi arbetat med tre olika pedagogiska projekt som handlat om att 

utveckla digitala läranderesurser. Dels att stödja studenternas generiska 

kunskaper men också för att öka inslagen av studentaktivitet i form av Flipped 

Classroom pedagogik. En av lärarna har även fått medel centralt från SU för att 

arbete som pedagogisk ambassadör på institutionen där hon arbetat med att 

utveckla seminarieformen.  
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INTERNATIONELLA RELATIONER 

 

Internationellt samarbete följer med olika forskningsprojekt. 

 

Institutionen har administrerat prisarbetet för det internationella Stockholm 

Criminology Prize 2017. Ordförande i prisets internationella jury är Jerzy 

Sarnecki, Stockholms Universitet och Lawrence Sherman, Cambridge 

University. 

 

Under 2017 har institutionen haft längre besök av en gästdoktorand, Polina 

Smiragina (Sydney, Australien).  

 

Anders Nilsson och Felipe Estrada ingår i ett nordiskt forskarnätverk - A Nordic 

Collaboration with Register Data. Under året har denna grupp, där det ingår 

forskare från Sverige, Finland, Danmark, Norge och Holland, haft möte och 

också beviljats medel för ett nytt forskningsprojekt (Maintaining the Policy-

Relevance of Criminology by Improving Research Integrity, NSfK). 

Jerzy Sarnecki samarbetar i olika former med Cambridge University, Bialystok 

University och Warszawa University. 

 

Polina Smiragina är, som ’postgraduate representative’, deltagare i temagruppen 

”Migration, Ethnicity and Multiculturalism” vid Australian Sociological 

Association. Hon medverkar även, som ’postgraduate representative’, i ”Sydney 

Asia Pacific Migration Center” vid Sydneys universitet.  

 

David Sausdal var gästdoktorand vid Köpenhamns Universitet under 2017. 

 

Tove Pettersson deltog i ett nordisk nätverk om unga lagöverträdare 

Magnus Hörnqvist is currently chairing Nordic exceptionalism in international 

criminal justice, a group of some of the most prominent international criminal 

justice scholars from all of the Nordic countries, including Mikkel Jarle 

Christensen (Copenhagen University), Kjersti Lohne (Oslo University) and 

Immi Tallgren (Helsinki University). The research network is financed by NOS-

HS (2017-2019). Leading international scholars such as Ron Levi (University of 

Toronto) and John Hagan (Northwestern University) are affiliated members of 
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the Nordic exceptionalism-network. For more information: 

http://jura.ku.dk/icourts/research/nordic-exceptionalism/. 

 

UPPDRAG 
 

Felipe Estrada 

• ledamot i NSCR Scientific Advisory Committee  

• vice ordförande och svensk rådsmedlem i Nordiska samarbetsrådet för 

Kriminologi 

• 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 

• sakkunnig universitetslektorat i kriminologi med programansvar, Örebro 

universitet 

• ledamot Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp Forskarutbildning 

• ledamot Stockholms universitets Hörandeförsamling 

 

Janne Flyghed 

• ingår i editorial/advisory board for Policing and Society och Journal of 

Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 

 

Anita Heber 

• suppleant i Regionala etikprövningsnämnden för forskning (Stockholm) 

• ledamot i styrelsen för the International P.h.D programme in    

Criminology, at Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan, Italy. 

 

Ingrid Lander 

• ledamot av Samhällsvetenskapliga Fakultetsnämnden 

• ledamot i Genusakademin vid Stockholms universitet 

• styrelseledamot i SULF vid Stockholms universitet 

• sedan oktober 2017 ordförande för SACO-S Rådet vid Stockholms 

universitet 

• inom ramen för ovanstående fackliga uppdrag arbetat med olika fackliga 

uppdrag för SACO-S Rådet centralt på Stockholms universitet  

 

Anders Nilsson 

http://jura.ku.dk/icourts/research/nordic-exceptionalism/
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• suppleant Samhällsvetenskapliga Fakultetens Lärarförslagsnämnd II 

 

Tove Pettersson 

• ledamot av Vetenskapliga rådet, Statens institutionsstyrelse 

 

Jerzy Sarnecki 

• ledamot i Brottsförebyggande rådets vetenskapliga råd 

• ledamot i Regionala etikprövningsnämnden för forskning (Stockholm) 

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

adjungerad ledamot i styrelsen för detta pris 

• ledamot av Stockholms socialtjänst akademi 

• ledamot av Stockholm Stads Advisory Board 

• ledamot av Stadskontorets expertgrupp för utvärdering av polisreformen 

 

David Sausdal 

• kontaktsekreterare, Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 

 

Polina Smiragina 

• deltagare i arbetsgruppen ”The Crime of the Employer” (NSfK) 

 

Kalle Tryggvesson 

• medlem i styrelsen för SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- 

och drogforskning), Stockholms universitet  

• Ledamot i redaktionsrådet för tidskriften Alkohol och Narkotika 

 

PERSONAL OCH INSTITUTIONSSTYRELSE 2017 
 

Personal 

Assadkhan David, amanuens och forskningsassistent 

Atak Kivanc, forskare 

Bolander Jenny, amanuens 

Bäcklin Emy, doktorand 

Collstedt Christopher, forskare 

Diaz Pablo, studieadministratör/studievägledare 

Dunell Jesper, amanuens 

Estrada Felipe, professor 
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Fahlstadius Clara, amanuens 

Flyghed Janne, professor 

Fredriksson Tea, doktorand 

Gålnander Robin, doktorand 

Haavimb Siri, amanuens 

Heber Anita, docent 

Hedlund Erika, doktorand 

Hellqvist Sara, doktorand 

Hermansson Klara, doktorand 

Hörnqvist Magnus, universitetslektor 

Jönsson Elin, amanuens 

Lander Ingrid, docent 

Nilsson Anders, professor 

Nyberg Tove, doktorand 

Pettersson Tove, professor 

Rennerskog Jonna, forskningsassistent 

Roxell Lena, universitetslektor 

Sandahl Julia, doktorand 

Sarnecki Jerzy, professor 

Sausdal David, doktorand 

Schclarek Mulinari Leandro, doktorand 

Sivertsson Fredrik, doktorand 

Stenström Anders, doktorand 

Tham Henrik, professor emeritus 

Tiby Eva, professor 

Tolstoy Sofia, administrativ chef 

Tryggvesson Kalle, universitetslektor 

Törnqvist Nina, forskare 

Wikman Sofia, studieadministratör/studievägledare 

 

Externa forskarstuderande 

Fors Fredrik, doktorand 

Smiragina Polina, gästdoktorand 
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Institutionsstyrelse 

 

Institutionsledning 

Tove Pettersson, prefekt 

Anita Heber, stf. Prefekt 

 

Lärare 

Kalle Tryggvesson, ordinarie ledamot 

Lena Roxell, ordinarie ledamot 

Felipe Estrada, ordinarie ledamot 

Anders Nilsson, ordinarie ledamot 

Magnus Hörnqvist, suppleant 

Ingrid Lander, suppleant  

 

TA-personal: 

Sofia Tolstoy, ordinarie ledamot 

 

Doktorandrådet: 

Sara Hellqvist, ordförande DR och ordinarie ledamot VT2017, vice ordförande 

DR och suppleant HT2017 

Anders Stenström, vice ordförande DR och suppleant VT2017, ordförande DR 

och ordinarie ledamot HT2017 

 

Kriminologiska ämnesrådet:  

Representanter från KRÄM (se bilaga) 

 

 

PUBLIKATIONER 2017 
 

Institutionens rapportserie och avhandlingsserie 

En uppdaterad version av institutionens rapporter samt avhandlingar finns på 

institutionens hemsida. 

 

Övriga publikationer 

För publikationer före 2017, se tidigare verksamhetsberättelser. 
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emotioner och narrativa linjer bland relationsvåldsspecialiserade åklagare 

(PhD dissertation). Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, 

Stockholm.  

 

Wikman, S. (2017). Joel, P. E., Mad-doctors in the dock: Defending the 

diagnosis, 1760–1913, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 2016. 

International Criminal Justice Review.  

 

  

FORSKNING 
 

Nedan framgår vilka projekt som pågick vid institutionen under år 2017. För 

information om forskningsprojekt från tidigare år, se tidigare 

verksamhetsberättelser. 

 

 

Projektets titel Färgrik eller färgblind? Polisbevakningen av rasmässigt motiverade brott i 

Sverige 

Projektledare Kivanc Atak 

Projekt period December 2016 – december 2019 

Finansiering Vetenskapsrådet 

Sammandrag Previous research has established various manifestations of racial bias in 

police discourses and practices. However, few studies have addressed and 

explored the policing of racism. Considering the common rise of the 

extreme-right and the ongoing refugee crisis in Europe, police response to 

racially motivated crimes has become an ever more tangible issue today. 

Sweden is an illustrative case due to the growing public support to the 

political representatives of the extreme-right and the record number of 

asylum seekers recently received. Drawing on a qualitative methodology 

and an interdisciplinary literature on policing, racism and hate crimes, this 
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project aims to examine the strategies of and the challenges to the policing 

of racist offences in Sweden. It consults three theoretical approaches for 

analysis. The first one interprets police work according to the letter of law, 

the second one focuses on police organizational structures and occupational 

culture, and the third one stresses the effects of environmental factors on 

policing. Because racially motivated crimes, just like hate crimes in general, 

‘hurt more’ the project not only calls for attention of the scholarly 

community but also has strong implications for police practitioners, policy-

makers and the general public. Besides contributing to academic debates on 

policing and racism, it also has a primary objective to articulate guiding 

principles and recommendations for police work across Sweden and 

beyond. 

Dokumentation Saknas hittills. 

 

 

Projektets titel Kriminalpolitiken i Sverige 1965–2015 

Projektledare Henrik Tham 

Projektperiod 2015-2017 

Sammandrag Projektets syfte är att skriva en bok om kriminalpolitikens utveckling i 

Sverige under det senaste halvseklet. Startåret är bestämt genom att 

kriminalpolitiken blir politik i egentlig bemärkelse först under senare delen 

av 1960-talet. Ansatsen är kriminologisk genom att bygga på empiri om 

utvecklingen av brott och straff. Analysen lägger särskild vikt vid frågan om 

hur partipolitiska överväganden spelar roll. Samtidigt undersöks hur 

samhällsutvecklingen i vidare mening kan ses som förklaring till politikens 

förändring. Vissa jämförelser görs därför även med utvecklingen i andra 

länder.   

Dokumentation Tham, H (2018).  Kriminalpolitik. Brott och straff i Sverige 1965. 

Stockholm: Norstedts Juridik. 

 

 

Projektets titel Våldets djupa sår 

Projektledare Christopher Collstedt 

Finansiering Brottsofferfonden 

Projektperiod 2017-2019 (beviljades 2016) 
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Sammandrag Projektet behandlar talet och tystnaden om våldsbrottslighetens offer från ca 

1945 till nutid. 

Dokumentation Saknas hittills. 

 

 

Projektets titel Criminal Entanglements. A new ethographic approach to transnational 

organised crime 

Projektledare Henrik Vigh 

Medverkande David Sausdal, Matthew Carey, Trine Korsby, Line Richter, Nikolas 

Emmanuel 

Finansiering European Research Council (ERC) 

Projektperiod 2017-2021 (beviljades 2016)  

Sammandrag Linked to terrorism, moral breakdown, and societal decay, Transnational 

Organised Crime (TOC) has come to embody current global anxieties as a 

figure of fear and cause of disquiet. Yet despite its central position on the 

social and political radar, our knowledge of it remains limited and 

fragmentary. Quantitative analyses may have identified the scale of the 

problem, but its underlying socio-cultural logics and practices remain under-

researched and largely obscure. TOC is on the rise, and we need better 

insights into how it develops and expands, who engages in it and why, and 

how it is linked to and embedded in social networks that straddle countries 

and contexts. 

CRIMTANG proposes a unique approach to the study of the social 

infrastructure of contemporary TOC. It develops a research strategy that is 

ethnographic and transnational in design and so attuned to the human flows 

and formations of TOC. The project comprises an interdisciplinary research 

team of anthropologists, criminologists and political scientists, and builds 

on their prior experience of the people, regions and languages under study. 

It explores the illegal and overlapping flows of migrants and drugs from 

North-West Africa into Europe, following a key trafficking trajectory 

stretching from Tangier to Barcelona, Paris and beyond. 

In so doing, CRIMTANG sheds new light on the actual empirical processes 

in operation at different points along this trafficking route, whilst 

simultaneously developing new theoretical and methodological apparatuses 

for apprehending TOC that can be exported and applied in other regions and 

contexts. It reimagines the idea of social entanglement and proposes new 
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transnational and collective fieldwork strategies. Finally, it will advance and 

consolidate the European research environment on TOC by creating a 

research hub for transnational ethnographic criminology at the University of 

Copenhagen.  

Dokumentation Saknas hittills. 

 

 

Projektets titel The Invisibility of Male Victims of Human Trafficking: Causes and 

Consequences 

Projektledare Polina Smiragina 

Projekt period 2014-2017 

Finansiering The University of Sydney 

Sammandrag This study focuses on obtaining detailed qualitative data on the reasons for 

and outcomes of the invisibility of male victims of human trafficking by 

means of documentary analysis, observations and semi-structured 

interviews followed by a thorough data analysis integrated with the concepts 

of masculinity, victimization and victimhood. This research addresses social 

issues such as suppression, oppression, gender discrimination and gender 

inequality towards male victims of human trafficking who have been 

exploited for different purposes and by different means; who in accordance 

with the UN Trafficking Protocol fall under the definition of victims of 

human trafficking but are facing discriminatory conduct on the part of the 

law enforcement, assistance and aid organizations and, thus, may not/do not 

have access to support services. This study identifies a gap in existing 

research as well as in the, policy aid sector. The main objective of this 

research then is to substantiate that male trafficking constitutes a 

considerable part of the human trafficking flow, confirm the complexity of 

the phenomenon and given the example of Russia examine the scope of 

male trafficking to identify its broadness and distinguish what nuances 

impede male victims of human trafficking from receiving the assistance 

they require.   

Dokumentation Smiragina, Polina (2015). Misidentification of Men Within the Human 

Trafficking Discourse, Refereed Proceedings of TASA 2015 Conference: 

Neoliberalism and Contemporary Challenges for the Asia Pacific, 23-26 

November 2015, pp. 123-129  

Smiragina, Polina (2015). The Invisibility of Male Victims of Human 
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Trafficking, NEXUS Newsletter of the Australian Sociological Association, 

V. 27(1) Mar 2015, pp. 39-40  

Smiragina, Polina (2016, Accepted for publication 13-10-2015). Male 

Victims of Human Trafficking, Slavery Past, Present and Future, Oxford, 

United Kingdom, Inter-Disciplinary Press 

 

 

Projektets titel Malmö som “Sveriges Chicago” 

Projektledare Leandro Schclarek Mulinari 

Handledare Felipe Estrada och Anita Heber 

Finansiering Fakultetsanslag. 

Projektperiod 2013-2017/18 

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 
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scholarship. 

Dokumentation Schclarek Mulinari, L. (2015), ‘”Ni är inte välkomna i vårt fina Malmö” 

Premisser för samhällsgemenskap i kamp mot organiserad brottslighet’, 

Sociologisk forskning, Vol. 52, No. 4: 321-340. 

 

Schclarek Mulinari, L. (2017). Contesting Sweden’s Chicago : why 

journalists dispute the crime image of Malmo. Critical Studies in Media 

Communication, 34(3), 206–219.  

 

 

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 2011-2017 

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 Öppenhet under verkställigheten av sluten ungdomsvård och återfall i brott. 

konferenspaper NSfK maj 2014. Publicerad  i  konferensrapport. NSfK. 

 

Pettersson, T. (2017). Young Offenders and Open Custody. London: 

Routledge.  

 

Pettersson. T. (2017) Open custody for criminal youth hold back re-

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-26868
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offending  Sociologisk forskning. Vol 54(4). 

 

Pettersson, T. (2017) Betydelse av öppenhet under institutionstiden för 

ungdomar dömda till sluten ungdomsvård. Hur påverkas vardagen vid 

institutionen och återfall i brott? (Insitutionsvård i fokus: 8 2017) 

Stockholm: Statens institutionsstyrelse. 

 

Pettersson, T. (2017) ”När hjälpen gör ont värre – om (oönskade?) 

konsekvenser av att undvika häkte för unga lagöverträdare” I (red) P. 

Leviner & T. Lundström Tvångsvård av barn och unga. Rättigheter, 

utmaningar och gränszoner. Stockholm: Wolters Kluwer 

 

Pettersson, T (under publicering) Sluten ungdomsvård och rätten till en ny 

chans, I (red) Dahlstedt, M & Lallander, P Manifest – för ett socialt arbete i 

tiden. Lund: Studentlitteratur 

 

 

Projektets titel Utvärderingsprojekt av en kommunal verksamhets insatser för våldsutövare 

i nära relation 

Projektledare Ingrid Lander 

Finansiering Socialförvaltningen, Stockholms stad 

Projektperiod 2016-08-01 – 2017-05-31  

Sammandrag Syftet med projektet är att genomföra en processinriktad utvärdering av den 

verksamhet som bedrivs för våldsutövare inom ramen för enheten, detta 

som ett led i en kvalitetssäkring av verksamheten. Fokus läggs vid 

verksamhetens inriktning att skapa en upplevd förändring hos män som 

utövat våld mot kvinnor de har eller har haft en nära relation med.  

 

Studiens frågeställningar:  

Hur uppfattas behandlingen som bedrivs vid enheten av 

brukarna/målgruppen?  

Hur möjliggör behandlingen en förändring för brukaren/målgruppen?  

Vilka erfarenheter och fortsatta utveckling av verksamheten kan 

brukarnas/målgruppens uppfattningar och erfarenheter av behandlingen leda 

till? 

Dokumentation Rapport överlämnad till Socialförvaltningen 

 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-26868
http://www.criminology.su.se/forskning/avhandlingar-och-publikationer/rapporter/betydelse-av-%C3%B6ppenhet-under-institutionstiden-f%C3%B6r-ungdomar-d%C3%B6mda-till-sluten-ungdomsv%C3%A5rd-1.352922
http://www.criminology.su.se/forskning/avhandlingar-och-publikationer/rapporter/betydelse-av-%C3%B6ppenhet-under-institutionstiden-f%C3%B6r-ungdomar-d%C3%B6mda-till-sluten-ungdomsv%C3%A5rd-1.352922
http://www.criminology.su.se/forskning/avhandlingar-och-publikationer/rapporter/betydelse-av-%C3%B6ppenhet-under-institutionstiden-f%C3%B6r-ungdomar-d%C3%B6mda-till-sluten-ungdomsv%C3%A5rd-1.352922
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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 (slutrapport 2017) 

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. (2016). Utvärdering av Sociala insatsgrupper 20-29, 

Rinkeby- Tensta. Delrapport 1. Processutvärdering. Stockholms Stad 

 

Zamparutti, A. (2016). Utvärdering av Social insatsgrupp 20-29. 

Delrapport 2. Deltagarna i SIG. 

 

Sarnecki, J. (2017): Utvärdering av Sociala Insatsgrupper 20 -29 år, 

Rinkeby och Tensta. Slutrapport. Stockholms Universitet. Kriminologiska 

institutionen. 

 

 

Projektets titel Brottsbekämpningens organisering och förändrade gränser 
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Projektledare Anders Stenström 

Medverkande Anders Stenström (doktorand). Felipe Estrada och Janne Flyghed 

(handledare)  

Finansiering Fakultetsmedel 

Projektperiod 2015-2020 

Sammandrag Detta avhandlingsprojekt behandlar frågor om polisarbete som utförs av 

andra aktörer eller i samverkan med den statliga polisen. I ett antal 

artiklar fokuseras hur kunskap om brottsproblem skapas genom relationer 

mellan olika aktörer samt hur olika arbetsformer påverkar hur 

brottsligheten framställ och problematiseras. 

Dokumentation Stenström, A. (2017). The limits of the decentred state : the case of 

policing insurance claims fraud. British Journal of Sociology. Epub ahead 

of print.   

 

Stenström, A. (2017). The Private Policing of Insurance Claims: Power, 

Profit and Private Justice, British Journal of Criminology, 

 

 

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, Fredrik Sivertsson 

Finansiering Vetenskapsrådet 

Projektperiod 2012-2017 (slutrapport 2016) 

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 
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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, 53: 297-318. 

 

Nilsson, A., Estrada, F. & Bäckman, O. (2014). ’Offending, drug abuse 

and life chances—a longitudinal study of a Stockholm birth cohort’, 

Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 

15: 128-142. 

 

Alm, S. (2015). ’Hur gick det för 1960- och 1970-talets svenska 

narkotikamissbrukare?’ Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 32(2): 

109-132.  

 

Alm, S (2015). ‘Ung med missbruk – Hur gick det sen?’ PopNAD.  

 

Aaltonen, M., Skardhamar, T, Nilsson, A, Højsgaard Andersen, L, 

Bäckman, O, Estrada, F & Danielsson, P (2017). ‘Comparing 

employment trajectories before and after first imprisonment in four 

Nordic countries’. British Journal of Criminology 

 

Alm, S. (2017). Drug abuse and life-chances—Do childhood conditions 

matter? Results from a Swedish life course study. Advances in Life 

Course Research, 32, 1-11. 

 

Bäckman, O., Estrada, F. & Nilsson, A. (2017). ’Substance Abuse, Crime 

and the Life Course’ In: A. Blokland & V. van der Geest (Eds), The 
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Routledge International Handbook of Life-Course Criminology. 

 

Bäckman, Olof (2017). High School Dropout, Resource Attainment, and 

Criminal Convictions, Journal of Research in Crime and Delinquency 

(accepted).  

 

Alm, S and Estrada, F (2018). Future Prospects, Deprivation, and 

Criminality – A Longitudinal Birth Cohort Study. Deviant behavior. 

Accepted 2017  

 

 

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 2012-2017 (slutrapport 2016) 

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 etnisk 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 
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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. 

 

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 som varken 

arbetar eller studerar. SOU 2013: 74. Stockholm: Fritzes. 

 

Nilsson, A. (2014). ’Mot inkludering eller exkludering? Riskfaktorer för och 

konsekvenser av att vara ”ung och utanför”’, På väg in: Ungdomars liv och 

försörjning. Socialförsäkringsrapport 2014:3. Försäkringskassan. 

 

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. 

 

Shannon, D., Bäckman, O., Estrada, F. & Nilsson, A. (2014). ’Youth and 

Crime in Sweden.’, Oxford Handbooks Online. New York: Oxford 

University Press. 

 

Alm, S. (2014). ‘Ungas framtidstro’ I: J. Olofsson (Red.), Den långa vägen 

till arbetsmarknaden. Om unga utanför (s. 297-309). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bäckman, O. & Nilsson, A. (2014). ’Unga vuxna som varken arbetar eller 

studerar: riskfaktorer och konsekvenser i fyra födelsekohorter’ I: J.  

 

Olofsson (Red.), Den långa vägen till arbetsmarknaden: om unga utanför 

(s. 57-77). Lund: Studentlitteratur. 
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youth - do peer groups and school classes matter?’, Journal of Early 
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Alm, S. (2015).  ‘Dreams meeting reality?  A gendered perspective on the 
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Projektets titel Den ojämlika brottsligheten 

Projektledare Felipe Estrada 

Medverkande Olof Bäckman, Anders Nilsson, Fredrik Sivertsson  

Finansiering Vetenskapsrådet 

Projektperiod 2016-2020 

Sammandrag Sedan mitten av 1990-talet har många länder sett en minskande 

brottslighet. Påtagliga brottsminskningar uppmärksammades först i USA. 

Senare har man även konstaterat tydliga brottsminskningar i en rad andra 

länder, inte minst i Västeuropa. Denna nedgång i brottslighet - The Crime 

Drop - utgör en oväntad samhällsförändring i västvärlden. Även om 

frågan om brottslighetens utveckling länge har varit omdebatterad bland 

forskare, har media, politiker och allmänhet varit i stort sett eniga om att 

brottsligheten, i synnerhet våldsbrottsligheten, ökar kraftigt i västvärlden 

och undersökningar visar också att merparten av den svenska 

befolkningen fortfarande tror att brottsligheten ökar. Idag fokuserar 

emellertid den internationella forskningen om brottsutvecklingen på vad 

som ligger bakom de senaste decenniernas brottsminskning i västvärlden. 

Få studier tar dock upp frågan om och i så fall hur utvecklingen skiljer sig 

åt för olika samhällsgrupper. Det finns i litteraturen ett underliggande 
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antagande om att brottsminskningen i detta avseende är generell. I detta 

projekt problematiseras detta antagande. 

 

Efterkrigstiden har präglats av en period med kraftig brottsökning som 

följs av en brottsminskning från 1990-talet till idag. Offerundersökningar 

i både Sverige och andra länder visar att andelen som uppger att de utsatts 

för brott eller som upplever sig otrygga har minskat under senare år. Till 

denna bild hör även att vi i Sverige utifrån s.k. kohortstatistik kan 

konstatera att andelen som lagförs för brott har minskat. Samma period 

för vilken vi kan se en minskad brottslighet har präglats av ökad 

ojämlikhet inom andra välfärdsområden. För Sveriges del gäller det till 

exempel en ökad inkomstojämlikhet och också en tilltagande 

socioekonomisk boendesegregation. 

Vi menar att såväl den empiriska forskningen, som den teoretiska 

förståelsen, av brottsutvecklingen blir mer komplett genom en 

undersökning av hur olika sociala gruppers brottslighet och utsatthet för 

brott hänger samman med hur övriga levnadsförhållanden utvecklas över 

tid. Det övergripande syftet med projektet är att analysera hur 

brottslighetens fördelning i befolkningen respektive mellan olika 

bostadsområden utvecklats över tid. Mer konkret så avser vi studera både 

de som utsätts för brott och de som begår brott. Är de förändringar som 

skett i brottsligheten generella eller mer specifika? 

Inom ramen för denna övergripande frågeställning planerar vi ett antal 

studier av utvecklingen beträffande: 1) lagförda för brott, 2) utsatthet och 

rädsla för brott, samt 3) brottslighetens fördelning på områdesnivå. Skiljer 

sig brottsutvecklingen åt mellan olika samhällsgrupper och/eller mellan 

resursstarka och resurssvaga bostadsområden? Avsikten med analyserna 

inom delprojekten är att studera utveckling över tid och identifiera 

mekanismerna bakom förändringar i brottslighetens sociala och rumsliga 

fördelning. Härigenom kan vi ge en djupare analys av utvecklingen och 

också bidra till förståelsen av kopplingen mellan de senaste decenniernas 

utveckling av brottslighet och ojämlikhet. 

Projektet kommer att använda sig av registerdata för befolkningen samt 

brottsofferundersökningar som täcker de senaste fem decennierna. 

Tillsammans ger oss dessa olika datakällor en ur internationellt perspektiv 

unik möjlighet att studera ojämlikhet i brottslighet och hur denna 

utvecklats över tid. Det föreslagna projektet är originellt på flera sätt. 

Utanför Skandinavien saknas motsvarighet till de registerdata projektet 

avser att använda, där brottslighetens utveckling kan kopplas till en rad 

faktorer på individ och områdesnivå. Även brottsofferdata håller mycket 

hög nivå, och att även här kunna studera förhållanden på individ och 

områdesnivå är en klar styrka. Genom att studera hur brottslighet och 
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utsatthet för brott utvecklat sig för olika grupper i samhället hoppas vi att 

projektet ska kunna flera lämna viktiga bidrag till en bättre tolkning och 

teoretisk förståelse av senare års brottsminskning. Projektet har också 

potential att lämna ett viktigt bidrag till forskningen om ojämlikhetens 

konsekvenser. 

Projektet är ett samarbete mellan Institutet för Social Forskning (SOFI) 

och Kriminologiska institutionen. 

Dokumentation Nilsson, A., Estrada, F., & Bäckman, O. (2017). The unequal crime drop: 

Changes over time in the distribution of crime among individuals from 

different socioeconomic backgrounds. European Journal of 

Criminology, 14(5), 586-605. 

 

 

Projektledare Klara Hermansson 

Handledare Anita Heber och Felipe Estrada 

Projektperiod 2012-2019 

Finansiering Fakultetsanslag 

Sammandrag Det övergripande syftet med denna tilltänkta avhandling är att studera de 

politiska partiernas kriminalpolitik och de symboler och symboliska utsagor 

som används av partierna i den kriminalpolitiska debatten. Detta kommer att 

göras genom tre delstudier. I den första delstudien kommer den symboliska 

utsagor i den politiska debatten inför riksdagsvalet 2014 att analyseras. I 

delstudie två och tre är fokus på begreppet trygghet som i denna studie 

förstås som en effektiv kriminalpolitisk symbol i den svenska kontexten. 

Dokumentation Hermansson, K. (2014). ‘Politiska partier och kriminalpolitisk debatt - 

symbolpolitik och teknikaliteter i svensk valdebatt 2014’, Presentation vid 

NSfKs 56. forskerseminar (s. 57 – 68). Aarhus: Nordisk Samarbejdsråd for 

Kriminologi. 

  

Heber, A., Hermansson, K. (2015), ‘Crime and punishment in Sweden’, in: 

Jennings, W. G. (ed.), The encyclopedia of crime and punishment. 

 

Hermansson, K. (2015). ‘Political parties on crime policy –  

Symbolic politics and technicalities in Swedish electoral debate 

2014’, Presentation vid European Society of Criminology, Porto. 

 

Hermansson, K. (2016). ‘Trygghet som kriminalpolitisk symbol – mellan 
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välfärd och straff’, Presentation vid NSfKs 58. Forskerseminar (s. 402 – 

406)  Borgarnes: Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. 

 

Hermansson, K (2017) ‘The symbolic meaning of the Swedish concept 

‘trygghet’ – between welfare and punishment’, Presentation vid NSfK 

working group om nordisk kriminalpolitik, Helsingfors. 

 

 

Projektets titel Skolkontext och brottslighet 

Projektledare Julia Sandahl 

Handledare Tove Pettersson och Bitte Modin (CHESS) 

Projektperiod 2011-2017 

Finansiering Stockholms stad 50 % Fakultetsanslag 50 % 

Sammandrag Det övergripande syftet är att undersöka relationen mellan det strukturella 

och sociala klimatet i skolan och olika brottsutfall bland unga. 

Avhandlingen utgår från data från Stockholms stad, (Stockholmsenkäten) 

samt registeruppgifter på kompositionen elever utifrån socioekonomiska 

förutsättningar i varje skola. Avsikten är att med hjälp av flernivåanalys 

studera huruvida det, utöver skillnader på individnivå, föreligger några 

kontextuella skillnader mellan skolor och skolklasser, samt vilka 

skolnivåaspekter som i så fall bidrar till denna variation. Projektet förväntas 

öka kunskapen om i vilka avseenden skolan kan respektive inte kan 

förväntas bidra till brottsprevention.     

Dokumentation Sandahl, J. (2016). School climate and delinquency – on the significance of 

the perceived social and learning climate in school for refraining from 

offending. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime 

Prevention. 17 (2): 110-130. 

 

 

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 2008-2016 
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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 • Törnqvist, N. (2017). Att göra rätt: en studie om professionell 

respektabilitet, emotioner och narrativa linjer bland 

relationsvåldsspecialiserade åklagare. Avhandling. Stockholm : 

Stockholms universitet. 

 

 

Projektets titel Brott och straff ur ett livsförloppsperspektiv 

Projektledare Fredrik Sivertsson 

Handledare Anders Nilsson och Olof Bäckman 

Projektperiod 2012-2017 

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 
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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 Sivertsson, F. (2016). Catching up in crime? Long-term Processes of 

Recidivism Across Gender. Journal of Developmental and Life-Course 

Criminology. Vol. 2, No. 3: 371-395.  

 

 

Projektets titel Stealing Society? 

Projektledare David Sausdal 

Handledare Magnus Hörnqvist och Henrik Vigh 

Projektperiod 2013-2017/18 

Finansiering Fakultetsanslag 

Sammandrag The PhD project explores the policing of transnational crime. 

More specifically, the project is an ethnographic examination of the Danish 

Police’s efforts in apprehending criminal non-citizens; non-citizens who for 

different reasons have travelled to Denmark where they commit various 

sorts of property crime such as trick theft, pickpocketing, shoplifting, 

burglary, and robbery. 

In recent times, such transnational crime has become an escalating concern 

for the Danish police, politicians and wider public. The same can be said in 

relation to many adjacent European countries that have all experienced a 

significant growth in non-citizen criminals committing their crimes away 

from “home”. In short, this PhD project seeks to understand these concerns 

by using the practices and perceptions of the police as a telling case study. 

Dokumentation Sausdal, D. (2014). ‘Cultural Culprits’ In: P. Bevelander & B. Petersson 

(Eds.), Crisis and Migration: Implications of the Eurozone crisis for 

perceptions, politics, and policies of migration (s. 177-204). Lund: Nordic 

Academic Press. 

 

Sausdal, D. (2017). Pleasures of policing : An additional analysis of 

xenophobia. Theoretical Criminology 22(2), 226-242 
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Projektets titel Brottslingen som brottsoffer 

Projektledare Anita Heber 

Finansiering Vetenskapsrådet 

Projektperiod 2009-2016 

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. 

Dokumentation Heber, A., Tiby, E. & Wikman, S. (2012). ‘Inledning’ I: A. Heber, E. Tiby 

& S. Wikman (Red.), Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod 

(s. 17-24). Lund: Studentlitteratur. 

 

Heber, A. (2012). ’Brottslingen som brottsoffer’ I: A. Heber, E. Tiby & S. 

Wikman (Red.), Viktimologisk forskning. Brottsoffer i teori och metod (s. 

17-24). Lund: Studentlitteratur. 

 

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. (2014). ’Good versus Evil? Victims, offenders and victim-

offenders in Swedish Crime Policy Bills’, The European Journal of 

Criminology, 11 (4): 410-428. 

 



 37 

Heber, A. (2017 ). ‘You thought you were superman’: Violence, 

victimization and masculinities. British Journal of Criminology, 57 (1): 61-

78. 

 

 

Projektets titel Organiserad brottslighet på dagordningen 

Projektledare Anita Heber 

Medverkande Janne Flyghed och Ester Pollack 

Finansiering Ragnar Söderbergs Stiftelse 

Projektperiod 2015-2017 

Sammandrag Organiserad brottslighet diskuteras allt oftare av politiker och i medier. 

Under 2000-talet skrev journalisterna 8000 svenska artiklar om organiserad 

brottslighet, en åttafaldig ökning sedan 90-talet. Detta står inte i proportion 

till den faktiska utvecklingen av organiserad brottslighet, som den beskrivs 

av forskare. Diskussionen om ämnen som är uppe på dagordningen påverkar 

lagstiftningen, människors uppfattningar om brott och deras rädsla för brott. 

Många har också mycket att vinna på att lyfta fram organiserad brottslighet; 

nyhetsvärdet ökar och fler tidningar säljs, politiker kan få ökat väljarstöd 

och polisen mer resurser. Trots detta har den svenska debatten om 

organiserad brottslighet inte studerats i någon större omfattning. 

Syftet är att analysera den parlamentariska debatten respektive mediala 

framställningar av organiserad brottslighet i Sverige sedan decennieskiftet 

1980/90. Fokus ligger på interaktionen mellan dessa två arenor och att 

studera vilka problemformuleringar som etableras och konkurrerar med 

varandra samt att analysera hur dagens dominerande syn på organiserad 

brottslighet växt fram. 

Analysen bygger på tre fallstudier som på olika sätt och under olika 

tidsperioder har lyft fram organiserad brottslighet. Fallen är: mc-kriget i 

mitten av 90-talet, trafficking i början av 00-talet och skottlossningarna i 

Malmö under 2011. Materialet utgörs av politiska dokument, dagspressens 

artiklar samt en mindre intervjustudie. 

Dokumentation Heber, A. (2016). Problemdefinitioner och lösningsförslag i den svenska 

debatten om människohandel för sexuella ändamål. I: New challenges in 

criminology; can old theories be used to explain or understand new crimes? 

Scandinavian Research Council for Criminology, s. 192-195 [Conference 

Paper].  
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Projektets titel Resning i brottmål  

Projektledare Sara Hellqvist 

Handledare Kalle Tryggvesson och Claes Lernestedt 

Projektperiod 2014-2020 

Finansiering Fakultetsanslag 

Sammandrag Claims of innocence, wrongful convictions, and the post-conviction 

process 

 

In the thesis, an overview of innocence claims and their outcomes is 

presented and the findings are interpreted from various theoretical and 

policy-relevant perspectives. More broadly, Sweden is used as an 

example of why it is important to not only examine potential errors in the 

investigation phase or the outcome of an overturned conviction in the 

exoneration phase, but also the proceedings leading to a potential re-

opening. The results are also contextualized by an analysis of how the 

post-conviction process has been used over time. That kind of 

methodological approach is useful in order to analyze variations that may 

be related to crime policy discourses and thus be included in the 

discussion of the constructions of innocence and the wrongly convicted. 

Dokumentation Hellqvist, S. (2015). Felaktiga domar och resning i brottmål – ett 

resningsinstitut för vem? Paper presented at The Scandinavian Research 

Council for Criminology (NSfK), Stavern, Norway, May 2015. 

 

Hellqvist, S. (2017). The Narrow Road to Exoneration - the Incidence, 

Characteristics and Outcomes of Wrongful Conviction Claims in Sweden 

over a One-Year Period.  Journal of Criminal Law & Criminal Justice. 

 

 

Projektets titel Effektutvärdering av sociala insatsgrupper  

Projektledare Cecilia Andrée-Löfholm 

Medverkande Jerzy Sarnecki, Fredrika Bergström Åsbrink  från kriminologiska inst. 

Cecilia Andrée-Löfholm, , Ulrika Bergström, Julia Zyto från 

Socialstyrelsen. Maria Regander från Lunds universitet 

Finansiering Från socialdepartementet via Socialstyrelsen 
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Projektperiod 2014-09-20 – 2017-09-30 

Sammandrag Utvärderingen genomförs som en forskningsstudie där unga i åldrarna 13 

– 18 år som deltar i SIG jämförs med unga ur samma målgrupp från 

kommuner som inte använder sig av SIG. Totalt tackade 30 kommuner ja 

till att medverka. Sedan slutet av september 2015 har kommunerna 

förmedlat kontakt med 31 ungdomar och deras föräldrar.  

Inklusionsperioden beräknas pågå till den 30 juni 2016. Därefter följs 

ungdomarna upp med hjälp av akt- och registerdata sex månader efter att 

de kommit med i studien. Studien har planerats så att det är möjligt att 

genomföra ytterligare uppföljning av ungdomarna 24 respektive 60 

månader efter inklusion. Dessa uppföljningar ingår inte i 

regeringsuppdraget.  

Dokumentation Rapport till socialdepartementet, publicering på Socialstyrelsens hemsida. 

  

 

Projektets 

titel 

Tax avoidance and the crimes of globalization 

Projektledare Nubia Evertsson 

Finansiering Anna Ahlström and Ellen Terserus Foundation, Helge Ax:son Johnsons 

Foundation 

Projektperiod 2015-2017 

Sammandrag The aim of this project is to analyse how business groups modify their 

structure for tax purposes. Despite that this problem has entered into the 

international political agenda, scholarly studies on business groups have 

solely focused on understanding how corporations use their competences and 

resources to respond to the challenges imposed by the market. This study 

responds to the global concerns on corporate tax avoidance by examining how 

corporations use of the advantages of the international tax law to expand their 

operation. 

 

Projektets titel Political corruption and campaign financing 

Projektledare Nubia Evertsson 

Finansiering Anna Ahlström and Ellen Terserus Foundation, Helge Ax:son Johnsons 

Foundation, Kinander och Söderberg stipendium, SIDA. Fakultetsanslag. 
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Projektperiod 2005-2017 

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. 

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. Vol. 1: 162-175.  

 

Evertsson, N. (2015). Political Corruption as a Form of State Crime: A case 

study on electoral donations. In W. J. Chambliss & C. Moloney. State 

Crime. Critical Concepts in Criminology (p. 283-300). London: Routledge. 

 

Evertsson, N. (2017). A Nested Analysis of Electoral Donations. Journal of 

Mixed Methods Research. 11(1) 77-98. 

 

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.  

 

 

Projektets titel Business as usual. Företags försvarsstrategier vid beskyllningar om brott 

Projektledare Janne Flyghed 

Medverkande Isabel schoultz 
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Finansiering Riksbankens Jubileumsfond 

Projektperiod 2016-2019 

Sammandrag Projektet syftar till att studera vilka strategier företag tillämpar när de 

försvarar sig mot beskyllningar om brott och på vilket sätt dessa strategier 

kan möjliggöra för företag att begå brott. Ambitionen är att genom att 

studera hur företagens ramar in sina försvar på flera olika arenor och under 

olika perioder, kunna ge kunskap om hur företagen i praktiken resonerar 

kring gränserna för deras ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. 

Dokumentation Schoultz, I & Flyghed, J (2016) Doing business for a “higher loyalty”? How 

Swedish transnational corporations neutralize allegations of crime, Crime, 

Law and Social Change, vol.65, no.3. 

 

 

Projektets titel Desistance, from what? - A Theoretical Contribution to the Understanding 

of Women’s Desistance. 

Projektledare Robin Gålnander 

Handledare Ingrid Lander och Anders Nilsson 

Projektperiod 2015-2020 

Finansiering Fakultetsanslag 

Sammandrag In focal concern for this dissertation project is women’s desistance from 

crime. The project applies a longitudinal scope. Drawing on repeated and 

prospective qualitative interviews with desisting women, the aim is to 

investigate women’s pathways out of crime and contribute to the theoretical 

understanding of women’s desistance.  

Dokumentation Gålnander, R. (2016). “Twisting and Turning Desistance from Crime: A 

Qualitative Approach to the Understanding of Women's Transitions out of 

Crime”. Paper presented at The Scandinavian Research Council for 

Criminology (NSfK), Bifröst, Iceland, May 2016. 

 

 

Projektets titel Erfarenheter av ras/etnisk profilering  

Projektledare Leandro Schclarek Mulinari  

Projekt period 2016-2017 
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Finansiering Civil Rights Defenders  

Sammandrag När polisen stödjer sig på fysiska kännetecken för att kategorisera 

allmänheten i sitt brottsbekämpande arbete kallas det för ras/etnisk 

profilering. Fenomenet är vida studerat i länder som USA och England, där 

man länge intresserat sig för hur relationen mellan rasism och polispraxis 

ser ut. I Sverige vet vi dock relativt lite om förekomsten av ras/etnisk 

profilering inom polisväsendet. Vi har begränsat med siffror och saknar 

djupare förståelse för fenomenet. Det har hittills inte bedrivits någon 

systematisk forskning som kartlägger vilka som drabbas av ras/etnisk 

profilering i Sverige eller vad konsekvenserna blir, för den enskilde, för 

polisarbetet eller samhället i stort. Det faktum att frågan om ras/etnisk-

profilering gång på gång aktualiseras i den offentliga debatten visar på ett 

akut behovet av en sådan studie i Sverige. Frågan har till exempel 

uppkommit i samband med Skånepolisens så kallade romregister, samt i 

relation till inre och yttre utlänningskontroller, inte minst i kölvattnet av 

REVA- projektet. Det är därför hög tid att fenomenet belyses ur ett större 

perspektiv. Mer konkret syftar denna studie till att undersöka följande 

frågeställningar: Hur förstås förekomsten av ras/etnisk profilering i Sverige 

av poliser? Vilka erfarenheter har grupper som drabbas av denna polisiära 

praktik? Vilka grupper drabbas, på vilka platser, på vilket sätt? 

Dokumentation Schclarek Mulinari, L. (2017). Slumpvis utvald.  Ras-/etnisk profilering i 

Sverige. Civil Rights Defenders, Solna. 

 

 

Projektets titel Children involved with armed groups: a socio-legal study on juvenile 

justice 

Projektledare Tove Nyberg 

Projekt period 2016-2021 

Handledare Anita Heber & Janne Flyghed 

Finansiering Fakultetsanslag  

Sammandrag The project explores failures by the justice system to comply with 

international standards and norms on juvenile justice, particularly in 

relation to children involved with armed groups. It revolves around one 

case study – Colombia – and uses a qualitative approach including 

foremost interviews.  
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Dokumentation Kommande. 

 

 

Projektets titel Ex-kriminalitet och stödarbete ur ett normkritiskt perspektiv.  

Projektledare Emy Bäcklin 

Handledare Tove Pettersson och Anders Nilsson 

Projektperiod 2010-2018 

Finansiering Fakultetsanslag 

Sammandrag I fokus för avhandlingen står det stödjande arbete som bedrivs i 

stödorganisationer av och för personer med erfarenheter av kriminalitet och 

drogmissbruk. Genom kvalitativa intervjuer och deltagande observationer 

undersöks olika aspekter av stödarbetets och stödorganisationernas 

betydelser för stödorganisationsaktiva personers förändringsprocesser 

utifrån ett normkritiskt och genusteoretiskt perspektiv.  

Dokumentation Bäcklin, E., Carlsson, C. & Pettersson, T. (2013) ”Maskuliniteter som 

livsloppsprocesser – våld i genusteorietisk belysning” I: Ungdomsstyrelsen 

Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamhet. 

Stockholm: Ungdomsstyrelsen. 

Bäcklin , E (forthcoming). In Line and Out of Place: Using Queer 

Phenomenology to Problematize Constructions of Familyhood in Going 

Straight Narratives.  

 

 

Projektets titel Kvinnors brottslighet som socialt problem  

Projektledare Tove Pettersson 

Deltagare Felipe Estrada, Erika Hedlund, Anders Nilsson och David Assadkhan  

Projektperiod 2016-2019 

Finansiering FORTE  

Sammandrag Att män begår väsentligt mer brott än kvinnor är ett av kriminologins 

mest grundläggande och stabila fakta. Redan för 40 år sedan  noterade 

dock kriminologen Freda Adler att könsskillnaden i brott minskat. En 

ökad jämställdhet antogs ha inneburit att kvinnor frigjordes från kontroll 
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vilket i sin tur antogs leda till en ökad brottslighet bland kvinnor. Denna 

frigörelseteori har sedan dess haft många anhängare. I Sverige har 

könsskillnaden i registrerad brottslighet också minskat, vilket har 

förklarats med att kvinnor tar efter mäns beteende. En alternativ 

förklaring utgår från forskning som pekat på en minskande tolerans mot 

brott. Utvecklingen förstås här istället som en utvidgning av vilka 

handlingar som samhället reagerar på. Denna förklaring sätter ljuset på 

hur ett socialt problem konstrueras och samhällets uppmärksammande, 

förståelse och reaktion. Det övergripande syftet med föreliggande projekt 

är att i) studera bilden av den brottsliga kvinnan och framväxten av 

kvinnors brottslighet som samhällsproblem, ii) analysera utvecklingen av 

kvinnors brottslighet. Vi anlägger ett historiskt perspektiv på genus och 

brott och avser att studera kvinnor och brott i ett 100 års perspektiv. 

Projektet placerar sig i forskningsfronten då förklaringar till kvinnors 

brottslighet behöver problematiseras såväl empiriskt som teoretiskt. Det 

är oklart vad som driver förändringar av könsskillnader i registrerad 

brottslighet och hur denna process ska förstås. Projektet tar delvis 

utgångspunkt i det feministiska perspektivets kritik av kriminologins 

normalisering av mäns brottslighet. En given fråga är varför en ökad 

jämställdhet antas leda till att könsskillnaden minskar genom att flickor 

ökar sin brottslighet och inte genom att pojkar minskar sin brottslighet? 

Projektet kommer att använda sig av både kvantitativa och kvalitativa 

analysmetoder och studera, dagspress, forsknings- och 

utredningslitteratur samt statistik över kvinnors brottslighet. 

Dokumentation Estrada, F., Bäckman, O. &  Nilsson, A. (2016). The Darker Side of 

Equality? The Declining Gender Gap in Crime: Historical Trends and an 

Enhanced Analysis of Staggered Birth Cohorts. British Journal of 

Criminology. Vol. 56, No. 6: 1272-1290. 

 

Estrada, F., Nilsson, A., & Bäckman, O. (2017). The gender gap in crime 

is decreasing, but who’s growing equal to whom? Sociologisk 

forskning, 54(4), 359-363. 

 

 

Projektets titel The Prison as a Gothic Institution  

Projektledare Tea Fredriksson 

Handledare Magnus Hörnqvist och Ingrid Lander  

Projektperiod 2016-2021 
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Finansiering Fakultetsanslag 

Sammandrag The dissertation focuses on how the prison functions as a social 

institution in society’s ongoing communication with and about itself. The 

primary focus is on how collectively held fears pertaining to 

imprisonment, prisoners and the prison itself surface and are dealt with in 

cultural and artistic expression. The study uses three cases dealing with 

textual, audiovisual and interactive audiovisual narratives, respectively. 

The study adopts an interdisciplinary stance in drawing on methods of 

phenomenological narratology in the investigation of a criminological 

concern through a gothic theoretical framework with psychoanalytical 

roots.  

Dokumentation Kommande.   

 

 

Projektets titel Utvärdering av Kriminalvårdens klosterverksamhet 

Projektledare Lena Roxell 

Medverkande Susanne Alm och Valerie DeMarinis 

Projektperiod 2014-2016 (slutrapport 2018) 

Finansiering Kriminalvården 

Sammandrag Lena Roxell har av Kriminalvården tilldelats medel för att utvärdera 

klosterverksamheten vid Kumla, Skänninge och Mariagården. Projektet 

startade i november 2014 och beräknas pågå t.o.m. oktober 2015. Arbetet 

utförs som en processutvärdering, vilket innebär fokus på den historiska 

bakgrunden, på hur man arbetar för att nå uppställda mål, samt på de 

inblandade aktörernas upplevelser av verksamheten. Projektet kan också 

utgöra grund för en kommande effektutvärdering av verksamheten. 

 

Projektet har fyra huvudsakliga frågeställningar: 

 1. Hur ser Kriminalvårdens klosterverksamhets historia ut? 

 2. Hur ser verksamhetsbeskrivningen för Kriminalvårdens 

              klosterverksamhet ut? 

 3. Vilka upplevelser har klienterna av klosterverksamheten? 

 4. Vilka upplevelser har Kriminalvårdens personal av 

              klosterverksamheten? 

Dokumentation Roxell, L., Alm, S. & DeMarinis, V. (2016). Röster om att gå i tystnad – en 

beskrivning och analys av Kriminalvårdens Klosterverksamhet. 

Norrköping: Kriminalvården. 
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Projektets titel Det variationsrika och vetenskapliga seminariet 

Finansiering Centrum för Universitetslärarutbildning (CeUL), Stockholms universitet 

Projektperiod 2017 

Sammandrag Seminarier är vanligt förekommande på vår utbildning i Kriminologi. 

Tanken är att stimulera studenterna att läsa kurslitteraturen och att diskutera 

den med kurskamraterna utifrån olika seminarieuppgifter. Seminarierna kan 

dock upplevas både som enformiga och resurskrävande. Syftet med det här 

projektet är att utveckla seminarieformen så att den blir mer vettig när det 

gäller tidsåtgång, både för student och lärare, mer variationsrik när det 

gäller innehåll och form samt mer vetenskaplig när det gäller koppling till 

pedagogisk forskning och aktuell kriminologisk forskning på institutionen. 

Projektet ska också kopplas till pågående pedagogiska projekt på 

institutionen som handlar om digitala lärresurser, som ”flipped classroom” 

och ”gamification”. Seminarier ska här utvecklas och anpassas till de 

digitala lärresureserna. 

Dokumentation Roxell, L. (2017). Det variationsrika och vetenskapliga seminariet. 

Projektrapport “Pedagogiska ambassadörer” 2017/nr 4. Centrum för 

Universitetslärarutbildning, Stockholms universitet. 

 

 

 

Projektets titel Användning av SiS Trygghetsplan för konflikthantering inom social 

tvångsvård 
 

Projektledare Tove Pettersson 

Medverkande Jonna Rennerskog, Albin Stenström 

Projektperiod 2017-2019 

Finansiering Statens institutionsstyrelse 

Sammandrag Vid tvångsvårdande institutioner förekommer situationer av hot och våld 

mellan så väl ungdomar/klienter som mellan ungdomar/klienter och 

personal. Detta innebär en otrygghet både för de intagna och personalen, 

och utgör ett arbetsmiljöproblem för personalen. Det är därför angeläget att 

arbeta med metoder som kan minska förekomsten av sådana situationer. 

I arbetet med detta har Statens institutionsstyrelse (SiS) nyligen infört en 

Trygghetsplan inom ramen för No Power No Lose (SiS modell för 

konflikthantering), med tydligt inslag av delaktighet från 

klienterna/ungdomarna själva. Det övergripande syftet med projektet är att 

studera användningen av Trygghetsplanen inom SiS ungdomsvård och 

LVM-vård. Frågeställningar i projektet är: 

• hur upplever personal och ungdomar/klienter hot- och 
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våldssituationer? 

• hur uppfattar personal och ungdomar/klienter att 

isolering/avskiljning används och vad är deras syn på detta? 

• hur upplever personalen respektive ungdomar/klienter att 

Trygghetsplanen används, vilka för- och nackdelar ser de, i vilken 

mån samt hur uppfattar de att den har använts i relevanta situationer 

som uppstått? 

Samtliga frågeställningar ska analyseras utifrån ett intersektionellt 

genusperspektiv med (huvud)fokus på om det förekommer skillnader 

mellan kvinnor och män i personalen och bland klienter/ungdomar i hur 

konflikter upplevs, avskiljning används och hur TP tillämpas och uppfattas. 

Huvudmaterialet utgörs av intervjuer med ungdomar/klinter och personal 

vid SiS institutioner. 

 

Dokumentation Saknas hittills 
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BOKSLUT 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

belopp i tkr Utfall Budget % av Utfall % av

2017 2017 budget 2016 fg år

INTÄKTER

Anslag 20 494 20 777 99% 20 447 100%

Uppdrag -20 70 -29% 2 695 -1%

Bidrag 5 500 7 459 74% 1 523 361%

Övriga 29 121 24% 108 27%

Avlyft

Medfinansiering av bidrag

SUMMA INTÄKTER 26 003 28 427 91% 24 774 105%

 

KOSTNADER

Personalkostnader -17 296 -20 039 -86% -16 277 106%

Förändr.semskuld inkl.lkp -17 0

Stipendier

Lokalkostnader -2 439 -2 703 -90% -1 971 124%

Driftskostnader -1 592 -2 013 -79% -2 001 80%

Avlyft

OH-faktura o fördeln indir kostn. -4 767 -4 767 -100% -4 890 97%

Avskrivningar -9 -5 -178% -5 178%

Lämnade medel

SUMMA KOSTNADER -26 120 -29 527 -88% -25 144 104%

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -118 -1 100 11% -370 32%

Kapitalförändring sedan tidigare år -1 930 -1 560 124%

SUMMA KAPITALFÖRÄNDRING -2 048 -1 100 186% -1 930 106%

 

Ej förbrukade bidragsmedel 4 367 3 394

Periodisering uppdrag boksl.status1 70 50

 

Utgående balanserade medel 2 389 -1 100 -217% 1 513 158%

dvs Totalt ej förbrukade medel

 

Återstående avskriv.kostn. -43 -22
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BILAGA: VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

KRIMINOLOGISKA ÄMNESRÅDET 
 

Styrelsen för KRÄM avger härmed följande berättelse över ämnesrådets 

verksamhet under perioden 1 januari till 31 december 2017. 

 

Styrelse 

VT 2017 

Robin Camenius – Ordförande 

Rebecka Åberg – Vice ordförande 

Rebecka Åberg – Utvärderingsansvarig 

Caroline Maghi – Kassör 

Karolina Kregert – Studiemiljöombud 

Jonathan Wiklund – Jämlikhetsombud 

Mikael Löjdkvist – socialt ansvarig 

 

HT 2017 

Robin Camenius – Ordförande 

Marianna Servetas – Vice ordförande 

Rebecka Åberg – Utvärderingsansvarig 

Caroline Maghi – Kassör 

Karolina Kregert – Studiemiljöombud 

Ivan Djelevic Virriat – Jämlikhetsombud 

Josephiné Valdes Tiiro – Socialt ansvarig 

 

Representation 

Robin Camenius har under VT 2017 varit representant i samhällsvetenskapliga 

fakultetsrådet. 

Robin Camenius har under VT 2017 och HT 2017 varit representant i 

institutionsstyrelsen. 

Jonathan Wiklund har under VT 2017 varit representant i jämlikhetsnätverket. 

Ivan Djelevic Virriat har under HT 2017 varit representant i jämlikhetsnätverket.  

Karolina Kregert har under VT 2017 och HT 2017 varit representant i 

studiemiljönätverket. 

Rebecka Åberg har under VT 2017 och HT 2017 varit representant i 

lärarkollegiet. 

HT 2017 

Rebecka Åberg har under HT 2017 varit representant i lärarförslagsnämnden II.  

Marianna Servetas har under HT 2017 varit representant i lärarförslagsnämnden 

II. 
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Marianna Servetas har under HT 2017 varit representant i samhällsvetenskapliga 

fakultetsrådet. 

 

Medlemsantal 

Medlemsantalet har för 2017 varit större jämfört med tidigare år. Detta är 

troligtvis en konsekvens av ett ökat engagemang bland KRÄMs medlemmar att 

synas och anordna aktiviteter för studenterna. Då KRÄM ej har en formell 

registrering av medlemmar, så uppges här ej något absolut antal. Dock kan kan 

sägas att det för första gången finns en överrepresentation vad gäller studenter 

från avancerad nivå i KRÄM, vilket har varit dels en tillgång, dels visat på 

vikten av att ha studenter från alla nivåer.  

 

Föreningens verksamhet 

KRÄM har under 2017 haft drygt tio medlems- och styrelsemöten. Av tradition 

är medlemmar välkomna på alla möten.  

 

Under VT 2017 anordnade KRÄM, i samarbete och med viss hjälp från 

Kriminologiska institutionen, en arbetsmarknadsdag. Representanter från 

Kriminalvården, Polisen, Brottsförebyggande Rådet samt Kriminologiska 

institutionen medverkade. Flera verksamheter gav uttryck för att dagen var bra 

och bör arrangeras igen. Särskilt positivt var att representanterna ansåg att de 

mötte kompetenta studenter med en bra förståelse för hur deras respektive 

verksamhet arbetar. 

  

KRÄM har under året anordnat två studiecirklar. Under VT 2017 anordnades en 

studiecirkel om John Hagan och hans verk och under HT 2017 anordnades en 

studiecirkel om USA:s fängelser. Syftet med dessa har varit att engagera 

studenter att diskutera kriminologiska frågor utanför föreläsningar och 

seminarier. Ett tiotal studenter har aktivt deltagit i varje studiecirkel.  

 

Under VT 2017 åkte fyra från KRÄM till Lund, där de träffade representanter 

från ämnesråd i kriminologi från Malmö, Gävle, Lund och Örebro. I Lund 

utbyttes erfarenhet och kontakter knöts för framtiden. Ett projekt som startades 

då resulterade i den tidskrift; CrimeTimes: kriminologstudentens tidskrift, som 

KRÄM har gjort. Tidskriften släpptes 4:e december under temat: Perspektiv på 

terrorism. I tidskriften publicerades en rad artiklar från studenter och 

doktorander på Kriminologiska institutionen. Chefredaktörer var Robin 

Camenius och Marianna Serveta.  

 

Under sommaren medverkade KRÄM som funktionärer på Stockholm 

Criminology Symposium. KRÄM har även anordnat en filmkväll samt en 
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inspark för VT 2017 respektive HT 2017. När slutet på HT 2017 närmade sig, 

bjöd KRÄM studenterna på termin I och II på glögg.  

 

Därutöver har KRÄM under 2017, på ett aktivt och engagerat vis, representerat 

studenter i kriminologi på en mängd olika möten samt läst, argumenterat och 

tagit ställning till de svar på remisser som Kriminologiska institutionen ger.  

 

Ekonomi 

KRÄMs ekonomi är begränsad. Utöver det verksamhetsbidrag (500kr) som 

kåren ger, finns inga sponsorer eller dylikt som innebär en inkomst för KRÄM. 

KRÄM har dock, vid ett par tillfällen under årets gång, ansökt om och erhållit 

aktivitetsbidrag (1000 kr/per tillfälle) för särskilda evenemang från kåren. 

KRÄM:s kassa innehåller vid årets slut ca 2500 kr.  

 

Slutord 

Året som gått har kännetecknats av ett engagerat och aktivt KRÄM. Detta har 

kommit till uttryck genom den mängd av aktiviteter som KRÄM har anordnat 

och den mängd studenter som har visat intresse för att medverka i KRÄM och 

dess aktiviteter. Särskilt stolta är styrelsen över de nya former av engagerande 

aktiviteter som KRÄM har anordnat; studiecirklar, arbetsmarknadsdagen och 

tidskriften.  

 

KRÄM har under året försökt att engagera studenter från alla terminer. Styrelsen 

ser mycket positivt på att studenter från termin I och II har visat, och fortsätter 

att visa, stort intresse för att bidra med energi och erfarenheter till KRÄM. 

Styrelsen är också stolta över att kunna vara ett framgångsrikt och aktivt 

ämnesråd trots att KRÄM arbetar under en institution av mindre storlek. 

Förhoppningen är att KRÄM:s aktiva och engagerade arbetssätt ska fortsätta 

även under nästa år. 
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