
Handledare och ämnen VT19 

Nedan har vi listat lärare som kommer att handleda nästa termin, vi har också lagt in lite 

information om tillgängliga datamaterial. (Det kan tillkomma handledare och det finns förstås 

även andra datamaterial).  

Handledare 

Kianc Atak 

Handleder gärna uppsatser som handlar om hatbrott och uppsatser som handlar om polisen. 

Olof Bäckman 

Handleder det mesta med kvantitativ ansats.  

Christoffer Carlsson 

Handleder inom 

1) kriminella karriärer/livsförloppsstudier i vid mening 

2) våldsbejakande extremism, terrorism 

3) studenter som vill arbeta med fältarbete/andra kvalitativa metoder  

Johan Edman 

Jag handleder det mesta, dock ej superavancerat kvantitativt. Favoritämnen är 

historiska studier, missbruk och rusmedel, tvångs- och institutionsvård samt 

byråkratiska och politiska processer. 

 
Felipe Estrada 

Handleder gärna uppsatser med ambitioner att analysera brottslighetens (inkl. reaktioners) 

struktur, omfattning eller utveckling. Andra ämnesområden jag gärna handleder är Brott, 

ojämlikhet och livschanser; Ungdomsbrott; Våldsbrott; Kriminalpolitik; Invandring och brott; 

Medier och brott; Mätning av brott. Och det går säkert bra med annat också. 

Anita Heber 

Handleder inom områdena viktimologi, organiserad brottslighet, rädsla för brott, media och 

beskrivningar om brottslingar/brottsoffer, (kriminal)politik. 

Ingrid Lander 

Handleder inom flera olika uppsatsområden, några exempel är uppsatser med kvalitativ 

metod, genusteoretisk ansats eller som rör missbruksfrågor. 

Anders Nilsson 

Handleder inom olika uppsatsområden, gärna de som har en kvantitativ inriktning. 



Kort om data 

Det finns ett antal material som kan vara aktuella att använda sig av, och handledare kopplade 

till dessa.   

Om ni funderar på att skriva uppsats med kvantitativ inriktning så finns en del data 

tillgängliga. När det gäller aggregerade data (om man tex är intresserad av att studera trender 

och/eller skillnader mellan länder) så finns en hel del att tillgå, förutom kriminalstatistik (Brå) 

så finns även annan nationell och internationell (ffa europeisk) data. Med individdata är det 

lite knepigare. Detta beror på att flera av de datamaterial vi jobbar med har begränsad 

tillgänglighet, dvs de är endast de som ingår i aktuellt projekt som har tillgång, dessutom bör 

de frågor som man behandlar rymmas inom aktuellt projekt.  

Men det finns också en del individdata tillgänglig. Det som finns är bla NTU, samma material 

som ni hade under kursen i kvantitativ metod, men med fler uppföljningsfrågor.  

Vi har också hela NTU 2006-2016 med områdeskod. Det senare materialet är dock knutet till 

ett projekt (Anders, Olof och Felipe) och det man studerar utifrån det materialet behöver isf 

"passa in" inom ramen för projektet.   

Ett annat material, som liknar SUB, är Stockholms stads skolundersökningar. Det senare 

materialet, och även Stockholm stads trygghetsundersökningar, kan Fredrik och Julia bra 

(Julia använder skolundersökningen i sin avhandling). Dessa undersökningar kan användas 

både för tvärsnittsstudier och för att studera förändring över tid. Ni hittar lite info via länken 

nedan. Ni kan också se Julias artiklar.  

http://www.stockholm.se/stockholmsenkaten 

Sen finns förstås även andra material, eventuellt finns data som kan göras tillgängligt för 

uppsatsskrivande via kontakter mer myndigheter/forskare, men ofta är, som påtalats ovan, 

användningen av dem begränsade till ett visst projekt och vissa användare. Så, lite beroende 

på vad ni är intresserade av så kan det eventuellt finnas data tillgängliga som kan användas för 

uppsatsskrivande.  

Det finns även några dataset tillgängliga via länken nedan. Det gäller bla Addhealth och 

Pathways to desistance studien. Vi har ingen erfarenhet av att ha jobbat med dessa och de kan 

eventuellt vara komplicerade i sin struktur, men det finns även enklare dataset 

(tvärsnittstudier).  

https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/  

Har ni frågor om detta så kan ni vända er till: Anders, Felipe (NTU, aggregerad data), 

Fredrik, Olof (Stockholms stads undersökningar) 

http://www.stockholm.se/stockholmsenkaten
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/


Felipes ledarartiklar  

 

Jag har ett material med ledarartiklar som rör ungdomsbrott. Materialet finns i arkiverat hos 

mig och täcker perioden 1950-1994. Den har använts i ett par studier av mig samt i en 

kandidatuppsats på kriminst. Materialet skulle kunna användas för historiska jämförelser och 

också kunna uppdateras elektroniskt. Nånstans har jag också kanske en spss fil med den gamla 

kvantitativa kodningen. Tidigare studier på materialet: 

  
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:387039/FULLTEXT01.pdf 
  
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1136357/FULLTEXT01.pdf 
  
https://www.criminology.su.se/polopoly_fs/1.63424.1323359051!/menu/standard/file/Med
ias%20framst%C3%A4llning%20av%20unga%20Alexandra%20Blixt.pdf 
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