
 



 

 

FÖRORD 
 

Verksamhetsberättelsen avser perioden 1 januari – 31 december 2019. 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 

28 maj 2020. 

 

För kontinuerlig uppdatering av verksamheten vid Kriminologiska institutionen, 

se vår hemsida: www.criminology.su.se 

 

Felipe Estrada, Anders Nilsson & Pia Vångö  

Prefekt, Stf. Prefekt & Administrativ chef  
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INLEDNING 

Kriminologiska institutionen hade vid utgången av verksamhetsåret 2019 drygt 

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

förstagångsregistrerats på grundnivå och avancerad nivå är 727. Antalet totalt 

registrerade var 851, vilket var något färre än år 2018 (918 studenter). Intresset 

för ämnet kriminologi är fortsatt högt – till vårterminen sökte 1396 och till 

höstterminen 1707 studenter till kursen Kriminologi I. Kursen Kriminologi I 

(distans), 30 hp hade HT19 2492 sökanden. 

 

LEDNING, ADMINISTRATION, EKONOMI 

Institutionen leds av styrelse, prefekt, ställföreträdande prefekt och administrativ 

chef. Institutionsstyrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden, 

varav 2 per capsulam. Administrationen har skötts genom tre heltidstjänster, 

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

forskarutbildningen har var sin studierektor. Under året har det varit ett 

prefektsskifte och första halvan av året var Tove Pettersson prefekt. Från och 

med augusti har Felipe Estrada övertagit rollen och Anders Nilsson är ny 

ställföreträdande prefekt. 

 

Institutionen har av fakultetsanslaget tilldelats 21 701 tkr för 2019. De externa 

intäkterna uppgick för året till 20 082 tkr. Bokslutet redovisar en 

kapitalförändring för 2019 på 3354 tkr. Samlat kapital sedan 2018 uppgick till    

-2 596 tkr (underskott) men efter årets plusresultat uppgick kapitalet vid årets 

slut till 758 tkr. Institutionen tar varje år fram en jämställdhets- och 

jämlikhetsplan, liksom en arbetsmiljöplan. Målen i dessa har under året följts 

upp och under året har en revidering av planen för arbetsmiljö och lika villkor 

gjorts. Doktorandhandboken har reviderats till att bli en handbok för FU och 

finns nu på både svenska och engelska. 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 förstagångsregistrerade studenter (studenter som 

gjort avbrott under terminen är inkluderade, studenter som gjort avbrott inom 3 

veckor efter kursstart är exkluderade).   

 

Vårterminen 2019 

Kurs Antal studenter 

Kriminologi I, 30 hp           169  

Kriminologi (Distans) I, 30 hp Gavs ej 

Kriminologi II, 30 hp 61  

Kriminologi, kandidatkurs, 30 hp 30  

Totalt 260  

 

Höstterminen 2019 

Kurs Antal studenter 

Kriminologi I, 30 hp           174  

Kriminologi (Distans) I, 30 hp 138  

Kriminologi II, 30 hp 69  

Kriminologi, kandidatkurs, 30 hp 35  

Totalt 416  
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Utbildning på avancerad nivå 

Utbildningsutbud och antal förstagångsregistrerade studenter.  

 

Vårterminen 2019  

Kurs Antal studenter 

Viktimologi: perspektiv på brottsoffer, 7.5 hp 17  

Narkotika och kontrollpolitik, 7,5 hp 22  

Examensarbete för magisterexamen, 15 hp  4  

Examensarbete för masterexamen, 30 hp 9  

Praktikkurs i kriminologi, 15 hp 6  

 

Höstterminen 2019 

Program/kurs Antal studenter 

Masterprogram i kriminologi, 120 hp  11+13=24 

Nutida kriminologisk teori, 15 hp 24  

Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning, 15 hp 21  

 

FORSKARUTBILDNING                

Kurser på forskarutbildningen 

Vårterminen 2019: 

Viktimologi: perspektiv på brottsoffer, 7.5 hp 

Narkotika och kontrollpolitik, 7,5 hp 

 

Höstterminen 2019: 

Nutida kriminologisk teori, 15 hp 
Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning, 15 hp 

 

Doktorsexamina m.m. år 2019: Klara Hermansson disputerade med 

avhandlingen” Symbols and emotions in Swedish crime policy 

discourse”.            
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12 av doktoranderna har haft anställning på institutionen som doktorander delvis 

inom ramen för fakultetsanslagets medel för studiestöd, samt i huvudsak från 

institutionens FUF-medel. 

 

En ny forskarstuderande har antagits under året. 

 

Alla institutionens doktorander har två handledare. Institutionen har sju 

professorer, en professor emeritus samt därutöver fyra docentkompetenta lärare, 

vilka ensamma eller tillsammans med annan, handleder institutionens 

doktorander. Två 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. FK 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. 

 

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 
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i pressen enligt Stockholms universitets sammanställningar. 

 

Under 2019 blev Kriminologiska institutionen beviljade samverkansmedel från 

områdesnämnden för humanvetenskap för projektet ”Att nå ut till morgondagens 

studenter – lunchföreläsningar i kriminologi för gymnasieelever”. Projektet 

sträcker sig över hösten 2019 och vårterminen 2020 och syftar till att bygga 

vidare på en redan befintlig verksamhet hos oss, nämligen att låta 

gymnasieelever komma ut till Stockholms Universitet för en föreläsning i 

kriminologi. Hittills har intresset från gymnasieskolor i Stockholms län varit 

positivt och de föreläsningar vi haft varit fullbokade. 

 

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 

2019 har vi fortsatt vårt arbete med att utveckla och använda digitala 

läranderesurser. Vi har även arbetet fram en ny form för handledning och 

examination på examensarbetskursen på avancerad nivå. 

 

INTERNATIONELLA RELATIONER 

Internationellt samarbete följer med fler olika forskningsprojekt. 

 

Kriminologiska institutionen är värdinstitution för Nordiska Samarbetsrådet för 

Kriminologi (NSfK) under det svenska ordförandeskapet åren 2019–2021. Se 

nedan under Forskning för en mer utförlig beskrivning av denna verksamhet.  

 

Institutionen har administrerat prisarbetet för det internationella Stockholm 

Criminology Prize 2019. Ordförande i prisets internationella jury är Jerzy 
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Sarnecki, Stockholms Universitet och Lawrence Sherman, Cambridge 

University. 

Olof Bäckman, Anders Nilsson, Felipe Estrada och Fredrik Sivertsson ingår i ett 

nordiskt forskarnätverk - A Nordic Collaboration with Register Data. I augusti 

arrangerade kriminologiska institutionen ett möte på Stockholms universitet 

med denna grupp, där det ingår forskare från Sverige, Finland, Danmark, Norge, 

Skottland och Holland (se vidare under ”projekt”). 

 

Jerzy Sarnecki samarbetar i olika former med Cambridge University, Bialystok 

University och Warszawa University. 

 

Under 2019 har institutionen haft besök av tre gästdoktorander: Polina 

Smiragina (Sydney, Australien), Jasmine Kelekay (Santa Barbara, USA) och 

Albert Pedrosa Bou (Barcelona, Spanien).  

Magnus Hörnqvist är medlem i forskningsnätverket Nordic exceptionalism in 

international criminal justice, en grupp av framstående nordiska forskare inom 

kriminologi och rättsvetenskap tillsammans med bl.a Mikkel Jarle Christensen 

(Köpenhamns Universitet), Kjersti Lohne (Oslo Universitet) and Immi Tallgren 

(Helsingfors Universitet). Forskningsnätverket finansieras av NOS-HS (2017–

2019). Internationellt ledande forskare som Ron Levi (University of Toronto) 

and John Hagan (Northwestern University) är anknutna till nätverket. För mer 

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

 

UPPDRAG 

Felipe Estrada 

• Ordförande och svensk rådsmedlem i Nordiska Samarbetsrådet för 

Kriminologi  

• Ledamot i Rådet för brottsofferfonden  

• Ledamot i NSCR Scientific Advisory Committee  

• Ingår i editorial/advisory board för European Journal of Criminology, 

Nordic Journal of Criminology och Socialvetenskaplig Tidskrift 

• Ledamot Stockholms universitets Hörandeförsamling 

 

 

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

• Redaktör för Nordic Journal of Criminology 

• 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 

• Styrelseledamot i SULF vid Stockholms universitet 

• Ordförande för SACO-S Rådet vid Stockholms universitet 

• Centrala fackliga uppdrag inom SACO-S och SULF 

 

Anders Nilsson 

• Suppleant Samhällsvetenskapliga fakultetens lärarförslagsnämnd II 

• Ledamot av Kriminalvårdens vetenskapliga råd 

 

Tove Pettersson 

• Ledamot av Vetenskapliga rådet, Statens institutionsstyrelse 

• Ledamot av Vetenskapliga rådet, Kriminalvården 

• Ledamot i den strategiska gruppen för samarbetet mellan Stockholms 

Universitet och Stockholm Stad 

 

Filip Roumeliotis 

• Ingår i redaktionsrådet för Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 

 

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 socialtjänstakademi 

• Ledamot av Stockholm Stads Advisory Board 

 

Polina Smiragina 

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

• Ingår sedan augusti 2019 i advisory board för Journal of Modern Slavery  

 

Kalle Tryggvesson 
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• Ledamot i SAGA Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå, Samhällsvetenskapliga fakulteten 

 

Johan Edman  

• Ordförande i SoRADs styrelse, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- 

och drogforskning. Vid Institutionen för Folkhälsovetenskap, Stockholms 

Universitet 

 

Fredrik Sivertsson  

• Deltagare i expertgrupp hos Socialstyrelsen, rörande risk och behov för 

barn och unga som begår brott. 

 

Katarina Winter  

• Deltagare i gruppen för forskarsamarbeten i Stockholms Universitets nya 

konsthall Accelerator, Humanistiska fakulteten 

 

Olof Bäckman 

• Expert i Socialstyrelsens projekt ”Studie om tidiga insatser för att 

motverka missbruk och kriminalitet”  

• Suppleant i Stockholms Universitets hörandeförsamling 

 

 

PERSONAL OCH INSTITUTIONSSTYRELSE 2019 

Personal 

Al Weswasi Enes, forskningsassistent 

Andersson Malin, administratör 

Andersson Nilsson Ida, forskningsassistent 

Assadkhan David, forskningsassistent 

Atak Kivanc, forskare/lektor 

Bolander Jenny, amanuens 

Bäcklin Emy, doktorand 

Bäckman Olof, professor 

Carlsson Christoffer, universitetslektor 

Dunell Jesper, forskningsassistent 

Edman Johan, professor 
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Estrada Felipe, professor 

Fahlstadius Clara, studieadministratör/studievägledare 

Flyghed Janne, professor 

Fredriksson Tea, doktorand 

Gålnander Robin, doktorand 

Heber Anita, docent 

Hedlund Erika, doktorand 

Hellqvist Sara, doktorand 

Hermansson Klara, doktorand 

Hörnqvist Magnus, professor 

Ilola Caroline, amanuens 

Johansson Carina, sekretariatsledare NSfK 

Jönsson Elin, doktorand 

Lander Ingrid, docent, tjänstledig 80 % för fackligt förtroendemannauppdrag 

Lönnqvist Emeli, amanuens 

Månsson Ellinor, forskningsassistent 

Nilsson Anders, professor 

Nyberg Tove, doktorand 

Pettersson Tove, professor 

Roumeliotis Filip, forskare 

Rennerskog Jonna, doktorand 

Roxell Lena, universitetslektor 

Sandahl Julia, doktorand 

Sandman Tua, forskningsassistent 

Sarnecki Jerzy, professor emeritus 

Schclarek Mulinari Leandro, doktorand 

Sivertsson Fredrik, forskare 

Stenström Albin, amanuens 

Stenström Anders, doktorand 

Tham Henrik, professor emeritus 

Tryggvesson Kalle, universitetslektor 

Viberg Johanna  

Vångö Pia, administrativ chef 

Winter Katarina, forskare 

 

Externa forskarstuderande 

Kelekay Jasmine 
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Pedrosa Bou Albert 

Smiragina Polina 

Institutionsstyrelse 

Institutionsledning 

Tove Pettersson, prefekt t.o.m. 2019-07-31 

Felipe Estrada, stf prefekt t.o.m. 2019-07-31 

Felipe Estrada, prefekt fr.o.m. 2019-08-01  

Anders Nilsson, stf prefekt fr.o.m. 2019-08-01 

 

Lärare 

Kalle Tryggvesson, ordinarie ledamot 

Lena Roxell, ordinarie ledamot 

Tove Pettersson, ordinarie ledamot (HT19) 

Anders Nilsson, ordinarie ledamot 

Magnus Hörnqvist, ordinarie ledamot 

Ingrid Lander, suppleant 

Christoffer Carlsson, suppleant  

 

TA-personal: 

Pia Vångö, ordinarie ledamot 

 

Doktorandrådet: 

Robin Gålnander, ordförande DR och ordinarie ledamot 2019 

Tea Fredriksson, vice ordförande DR och suppleant 2019 

 

Kriminologiska ämnesrådet:  

Representanter från KRÄM (se Bilaga 1) 

 

PUBLIKATIONER 2019 

Institutionens rapportserie och avhandlingsserie 

En uppdaterad version av institutionens rapporter samt avhandlingar finns på institutionens 

hemsida. 
 

Övriga publikationer 

För publikationer före 2019, se tidigare verksamhetsberättelser.  
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Kriminologiska Institutionen värd för Nordiska Samarbetsrådet för 

Kriminologi (NSfK) 2019-2021 

 
Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi vid Kriminologiska institutionen 2019 

 

Bakgrund och uppdrag 

Nordiska samarbetsrådet for kriminologi (NSfK) grundades 1962 som ett samarbetsorgan 

mellan de nordiska justitiedepartementen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. 

Samarbetsrådet består av 15 ledamöter, som utses av justitiedepartementen i 

medlemsländerna. 

 

Rådets uppdrag är att främja kriminologisk forskning och erfarenhetsutbyte i Norden samt 

fungera som en kontaktyta mellan forskning och den praktiska kriminalpolitiken i Norden. I 

det uppdraget ingår bland annat att bistå myndigheterna i de nordiska länderna och Nordiska 

Rådet i kriminalpolitiska frågor. Uppdraget omfattar även att sprida information om nordisk 

kriminologi.  

 

Mera information om organisationen finns på vår hemsida: www.nsfk.org, var även NSfKs 

egna verksamhetsberättelser finns tillgängliga. 

 

Svenskt ordförandeskap 2019–2021 

Ordförandeskapet roterar mellan medlemsländerna med tre års mellanrum och Sverige är 

ordförandeland för perioden 2019–2021. Ordförande är professor Felipe Estrada vid 

Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Institutionen tog därmed också över 

det roterande ansvaret för sekretariatet, som består av ordförande och en heltidsanställd 

sekretariatsledare. Sekretariatet administrerar verksamheten enligt de övergripande 

riktlinjerna som har definierats i NSfK:s stadga och enligt beslut av rådet. En utmaning under 

det första året vid det svenska sekretariatet har varit att anpassa organisationens verksamhet 

och ekonomi till värdorganisationen. 

 

Ekonomi och verksamhet 2019 

NSfKs intäkter uppgår till ca 5,5 milj SEK/år och omfattar statliga bidrag från de fem 

medlemsländerna samt stöd för tidskriften från nordiska Brottsförebyggande råd. Eget kapital 

vi ingången av år 2019 var 5,1 milj SEK. 

 

Till NSfKs viktigaste verksamheter hör att fördela forskningsmedel samt arrangera NSfKs 

årliga Forskarseminarium.  

 

År 2019 inkom 29 ansökningar om 1, 54 milj EUR (ca 15,8 milj SEK) och rådet fördelade 

forskningsmedel till fem medelstora samt fem mindre projekt för sammanlagt ca 2,79 milj 

SEK. Bland projekten som beviljades stöd var en arbetsgrupp om registerdata, som leddes av 

professor Olof Bäckman vid Kriminologiska institutionen. 

 

NSfKs nordiska kriminologiska forskarkonferens arrangerades för 61:a gången - denna gång i 

Helsingör med temat ”Crime, crime control and criminology in the digital era”. Ca 70 

nordiska forskare deltog i konferensen.  

 

NSfK stöder Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) samt finaniserar tidskriften 

Nordic Journal of Criminology (NJC). Redaktör för NJC sedan maj 2018 är Anita Heber, 

docent vid Kriminologiska institutionen.  

http://www.nsfk.org/


 20 

 

Under året påbörjades arbetet med att ytterligare lyfta NSfKs kommunikation, bland annat 

med hjälp av de nordiska Kontaktsekreterarna. Under året såg vi en liten ökning i antal 

prenumeranter NSfKs nordiska Nyhetsbrev. Vi fick också flera följare på vår Facebook-sida 

liksom på vårt twitter-konto, som återaktiverades under året. Bland 

kommunikationssatsningarna kan också nämnas att NSfK inledde arbetet med att skapa en 

bildbank och tog fram en ny logo.  

 

Från sekretariatets sida vill vi framföra ett Stort tack för det varma välkomnandet till 

Kriminologiska institutionen! 

 

 

Projektets titel Färgrik eller färgblind? Polisbevakningen av rasmässigt motiverade brott 

i Sverige 

Projektledare Kivanc Atak 

Projektperiod December 2016 – december 2020 

Finansiering Vetenskapsrådet 

Sammandrag Relationen mellan rasism och statliga institutioner har länge studerats 

som en fråga om rasmässig diskriminering. Som en grundläggande statlig 

institution, betraktas polismyndigheten som en monter för rasmässig 

partiskhet i social kontroll. Det finns emellertid begränsad kunskap om 

den andra sidan av myntet, nämligen polisbevakningen av rasism. Hur 

hanterar polisen rasistiska attacker och vilka utmaningar står utredandet 

av rasmässigt motiverade brott inför? Detta projekt fokuserar på dessa två 

huvudfrågor.  

Dokumentation The Politics of Crime in Turkey: Neoliberalism, Police and the Urban 

Poor, by Zeynep G•önen, Punishment & Society 20(5): 648{650. 

Atak, K. (2019). ‘Inappropriate but not crime?’ Policing racial hatred in 

Sweden. Nordic Journal of Criminology, 21(1): 32–48.  

 

Projektets titel Changing Nordic Drug Policies? 

Projektledare Henrik Tham 

Projektperiod 2018–2020 

Sammandrag The project that is financed by The Scandinavian Research Council for 

Criminology has the form of a working group with representatives from 

the five Nordic countries. The aim is to analyze the drug policies in the 

Nordic countries in light of changing policies in different Western 

countries. Questions to be addressed are: Have the drug policies in  the 
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Nordic countries been successful, what have been the costs of the control, 

how can the relatively strict policies of some of the countries be 

understood given a comparatively liberal criminal policy in the Nordic 

welfare states, what signs are there of liberalization and 

decriminalization, how is resistance to change being justified, and how 

should differences between the five countries in earlier and present 

policies be explained? The plans are that the project will result in an open 

access publication in English. 

Dokumentation Saknas hittills.  

 

Projektets titel Tvångsomhändertaganden av unga – betydelse av genus, etnicitet och 

klass för bedömningar i LVU-mål 

Projektledare Tove Pettersson 

Medverkande Maria Andersson Vogel (Institutionen för Socialt arbete), David 

Assadkhan, Elinor Månsson 

Projektperiod 2018–2021 

Finansiering Vetenskapsrådet 

Sammandrag Forskning inom så väl socialt arbete som kriminologi visar att samhällets 

ingripanden mot flickor respektive pojkar historiskt har sett olika ut. 

Pojkar har kontrollerats för utåtagerande beteende riktat mot andra och 

egen kriminalitet, medan kontrollen av flickor främst handlat om att 

begränsa och disciplinera deras sexuella beteende. Flera studier visar hur 

föreställningar om genus i hög grad fortfarande genomsyrar förståelsen 

av ungdomars (problem)beteenden och därmed samhällets kontroll av 

dem. 

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

möjliggör för samhället ett omhändertagande av de barn och unga som 

anses ha ett vårdbehov men där samtycke från vårdnadshavare och/eller 

barn (över 15 år) saknas. När det gäller tonåringar, vilka föreliggande 

studie avser, görs sådana tvångsomhändertaganden främst på grund av 

beteendeproblem såsom kriminalitet och missbruk (LVU § 3) och 

tvångsvården utförs oftast i någon form av dygnsvård såsom familjehem 

eller (låst eller öppen) institution. 

Syftet med studien är att undersöka tvångsomhändertaganden av unga 

och vilken betydelse dimensioner som genus, klass och etnicitet har för 

dessa beslut samt hur detta har utvecklats och förändrats över tid. Detta 

görs genom en kvantitativ och en kvalitativ analys av 

förvaltningsrättsdomar samt av kammarrättsdomar eller domar i Högsta 

förvaltningsdomstolen i de fall domen överklagats. De frågeställningar 

som ska besvaras är: 

• Av vilka skäl omhändertas flickor respektive pojkar genom LVU § 3? 

• Är, och i så fall hur, dimensionerna genus, klass och etnicitet 

betydelsefulla för dessa beslut och de resonemang som förs? 
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• Vilka likheter och skillnader kan urskiljas jämfört med 

omhändertaganden för 20 år sedan? 

• Vilka av ungdomarna som omhändertas blir också föremål för den 

mest ingripande åtgärden, placering vid särskilt ungdomshem, och hur 

förhåller sig detta till dimensionerna genus, klass och etnicitet? 

Dokumentation Saknas hittills. 

 

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

Consequences 

Projektledare Polina Smiragina 

Projektperiod 2015–2020  

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.   
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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 

Trafficking, NEXUS Newsletter of the Australian Sociological 

Association, 27(1): 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 Race and Order: Critical Perspectives on Crime in Sweden 

Projektledare Leandro Schclarek Mulinari 

Handledare Felipe Estrada och Anita Heber  

Finansiering Fakultetsanslag 

Projektperiod 2013–2020  

Sammandrag In this study questions of crime are used as a means to explore the 

relation between race and the social order. The aim is to empirically and 

theoretically expand the criminological understanding of racism as a 

structural phenomenon. Anchored in critical criminology, and particularly 

the work of cultural theorist Stuart Hall, the racialization of crime and its 

consequences is addressed, with a particular focus on the role of ideology 

and repression. Departing from a Swedish context, local and global power 

relations associated with the current conjuncture, such as neoliberalism 

and the colonial legacy of Western powers, are highlighted. 

The four articles of the compilation thesis are intended to be read as a 

unit, but also stand on their own given that they address different 

dimensions of the social order where conflicts are played out. In the first 

article, the role of language in the racialization of official crime discourse 

is explored at the level of metaphors. In the second, attention is turned to 

why racist imaginaries of crime are contested by established journalists. 

The third article addresses security measures that target Muslims in the 

effort to combat terrorism. The fourth article focuses on racial profiling 

from a more general perspective, investigating stop-and-search practices 

as well as consequences of the intertwinement of crime and migration 

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

Premisser för samhällsgemenskap i kamp mot organiserad brottslighet’, 

Sociologisk forskning, 52(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.  

 

Schclarek Mulinari, L. (2019). The spectrum of repression: Swedish 

Muslims’ experiences of anti-terrorism measures. Critical Criminology, 

27(3): 451–466. 

 

Projektets titel Brottsbekämpningens organisering och förändrade gränser 

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, 58(2): 478-496. 

 

Stenström, A. (2019). The limits of the decentred state : the case of 

policing insurance claims fraud. British Journal of Sociology, 70(1): 339–

355. 

 

Projektets titel Den ojämlika brottsligheten 

Projektledare Felipe Estrada 
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Medverkande Olof Bäckman, Anders Nilsson, Fredrik Sivertsson  

Finansiering Vetenskapsrådet 

Projektperiod 2016-2021 

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 

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? 
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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 

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. 

 

Sivertsson, F. (2018). Criminal Careers in the Long Run: Patterns and 

Predictions of Criminal Convictions across Age, Time, and Gender 

(Doctoral dissertation, Department of Criminology, Stockholm 

University).  

Sivertsson, F., Nilsson, A. & Bäckman, O. (2018). Participation and 

Frequency in Criminal Convictions across 25 Successive Birth Cohorts. 

In: Sivertsson, F. Criminal Careers in the Long Run : Patterns and 

Predictions of Criminal Convictions across Age, Time, and Gender (PhD 
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dissertation). Department of Criminology, Stockholm University, 

Stockholm. 

Bäckman, O., Estrada, F., & Nilsson, A. (2018). Locked Up and Locked 

Out? The Impact of Imprisonment on Labour Market Attachment. British 

Journal of Criminology, 58(5): 1044–1065.  

Sivertsson, F., Nilsson, A., & Bäckman, O. (2019). Participation and 

Frequency in Criminal Convictions across 25 Successive Birth Cohorts: 

Collectivity, Polarization, or Convergence? Justice Quarterly.  

 

Projektledare Klara Hermansson 

Handledare Anita Heber och Felipe Estrada 

Projektperiod 2012–2019 

Finansiering Fakultetsanslag 

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

partiernas kriminalpolitik utifrån de symboler och känslor som används 

av partierna i den kriminalpolitiska debatten inför svenska riksdagsval. 

Detta görs genom tre delstudier som alla undersöker den kriminalpolitiska 

debatten inför svenska riksdagsval. I den första delstudien analyseras 

symboliska utsagor i den politiska debatten inför riksdagsvalet 2014. I 

delstudie två är fokus på begreppet trygghet som i denna studie förstås 

som en effektiv kriminalpolitisk symbol i den svenska kontexten. Den 

tredje delstudien vidgas intresset för känslor och det politiska 

användandet av olika känslor undersöks ur ett emotionssociologiskt 

perspektiv. 

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 

välfärd och straff’, Presentation vid NSfKs 58. Forskerseminar (s. 402–

406) Borgarnes: Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. 
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Hermansson, K (2017) ‘The symbolic meaning of the Swedish concept 

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

working group om nordisk kriminalpolitik, Helsingfors. 

 

Hermansson, K. (2018). ‘The role of symbolic politics in exceptional 

crime policy debate: a study of the 2014 Swedish general 

election’. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime 

Prevention (Nordic Journal of Criminology), 19(1):22–40. 

 

Hermansson, K. (2018) ”Den svenska tryggheten. En studie av en 

kriminalpolitisk symbol.” Sociologisk forskning, 55(2-3): 179–202. 

 

Hermansson, K. (2019). Symbols and emotions in Swedish crime policy 

discourse (PhD dissertation). Department of Criminology, Stockholm 

University, Stockholm. 

 

Projektets titel Skolkontext och brottslighet 

Projektledare Julia Sandahl 

Handledare Tove Pettersson och Bitte Modin (CHESS) 

Projektperiod 2011–2021 

Finansiering Fakultetsanslag 100 % 

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. 

 

Sandahl, J. (2018). School variation in offending: A macro-level strain 

approach. European Journal of Criminology. DOI: 

10.1177/1477370818819729 
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Projektets titel Organiserad brottslighet på dagordningen 

Projektledare Anita Heber 

Medverkande Janne Flyghed och Ester Pollack 

Finansiering Ragnar Söderbergs Stiftelse 

Projektperiod 2015–2019 

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].  

 

Heber, A. (2018). The hunt for an elusive crime – an analysis of Swedish 

measures to combat sex trafficking Journal of Scandinavian Studies in 

Criminology and Crime Prevention, 19(1): 3-21. 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14043858.2018.1459359
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14043858.2018.1459359
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Flyghed, J. (2019). Konsten att skapa en fiende: Hur ‘MC-kriget’ 1994–

1997 blev Organiserad brottslighet. I: Heber, A., & Roxell, L. (red.). Att 

odla kriminologi: Perspektiv på brott och utsatthet. En festskrift till Eva 

Tiby. (s. 275–292). Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms 

universitet. 

 

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 Business as usual. Företags försvarsstrategier vid beskyllningar om brott 

Projektledare Janne Flyghed 

Medverkande Isabel Schoultz, Elin Jönsson 
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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, 65(3): 183-198.  

 

Jönsson, E. (2018). Risky business: corporate risk regulation when 

managing allegations of crime. Crime, Law and Social Change, 71: 483-

501. https://doi.org/10.1007/s10611-018-9799-2 

 

Flyghed, J. (2019). Introduksjon. Nordisk Tidsskrift for 

Kriminalvidenskab, 106(3): 276–279.  

 

Flyghed, J., & Schoultz, I. (2019). Företags försvar vid anklagelser om 

brott - betydelsen av den nordiska kontexten. Nordisk Tidskrift for 

Kriminalvidenskab, 106(3): 297–314.  

 

Schoultz, I., & Flyghed, J. (2019). From ‘We Didn’t Do It’ to ‘We’ve 

Learned Our Lesson’: Development of a Typology of Neutralizations of 

Corporate Crime. Critical Criminology. 

 

Schoultz, I. & Flyghed, J. (2019). ”Aqui no ha pasado, soló son 

negocios”: cómo las transnacionales suecas neutralizan las acusaciones 

de haber cometido delitos, In: Nafstad, I.,  Papendorf, K., & Galvez 

Puebla, I. (eds.). Sociedad de Riesgo y Globalización. Retos del 

Expansionismo Legal. Perpectivas Cubana y Escandinava. (pp. 95–121). 

Oslo: Novus Press.  

 

Projektets titel Desistance, from what? – An Empirical and Theoretical Contribution to 

the Understanding of Women’s Desistance. 

Projektledare Robin Gålnander 

Handledare Ingrid Lander och Anders Nilsson 

Projektperiod 2015–2020 
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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. 

 

Gålnander, R. (2018). “’Nej men då skiter jag i det här’ Om strukturella 

barriärer, fatalism och handlingsutrymme i tidiga stadier av upphörande 

med brott”. Paper presented at The Scandinavian Research Council for 

Criminology (NSfK), Helsinki, Finland, May 2018. 

 

Gålnander, R. (2019). Desistance From Crime - to What? Exploring 

Future Aspirations and Their Implications for Processes of Desistance. 

Feminist Criminology.  Online first, DOI: https://doi.org/10.1177/155 

7085119879236.  

 

Gålnander, R. (2019). Being Willing but Not Able: Echoes of Intimate 

Partner Violence as a Hindrance in Women’s Desistance from Crime. 

Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 5(3): 437–460. 

 

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

justice 

Projektledare Tove Nyberg 

Projektperiod 2016–2021 

Handledare Anita Heber och 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.  

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

Projektledare Emy Bäcklin 

Handledare Tove Pettersson och Anders Nilsson 

Projektperiod 2010–2021 

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, Anders Nilsson och David Assadkhan  

Projektperiod 2016–2020 

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 

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 
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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, 56(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. 

 

Bäckman, O., Hjalmarsson, R., Lindquist, M. J., & Pettersson, T. (2018). 

Könsskillnader i brottslighet - hur kan de förklaras? Ekonomisk Debatt, 

46(4): 67–78. 

 

Estrada, F., Nilsson, A., & Pettersson, T. (2019). The female offender - A 

century of registered crime and daily press reporting on women’s crime. 

Nordic Journal of Criminology, 20(2): 138–156.  

 

Estrada, F., Nilsson, A., Pettersson, T., & Assadkhan, D. (2019). 

Kvinnors brottslighet som samhällsproblem. I: Heber, A., & Roxell, L. 

(red.). Att odla kriminologi: Perspektiv på brott och utsatthet. En 

festskrift till Eva Tiby. (s. 117–134). Kriminologiska institutionen, SU.   

 

Projektets titel The Prison as a Gothic Institution  
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Projektledare Tea Fredriksson 

Handledare Magnus Hörnqvist och Ingrid Lander  

Projektperiod 2016–2021 

Finansiering Fakultetsanslag 

Sammandrag The dissertation focuses on how the prison comes across as a gothic 

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

is studied through close readings of prison depictions in autobiographies. 

The study adopts an interdisciplinary stance, drawing on narratology, 

semiotics, and feminist psychoanalysis alongside criminological research 

and theory.  

Dokumentation Fredriksson, T. (2018): Abject (M)Othering: A Narratological Study of 

the Prison as an Abject and Uncanny Institution. Critical Criminology.  

 

Projektets titel Användning av SiS Trygghetsplan för konflikthantering inom social 

tvångsvård 

Projektledare Tove Pettersson 

Medverkande Jonna Rennerskog, Albin Stenström 

Projektperiod 2017–2020 

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 

våldssituationer? 

• hur uppfattar personal och ungdomar/klienter att 

isolering/avskiljning används och vad är deras syn på detta? 
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• 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 Stenström, A. (2019). Den (in) konsekventa mikropolitiken. 

Masteruppsats. Stockholm Universitet, kriminologiska institutionen, 

Stockholm. 

 

Projektets titel Securing a voice: Drug users’ representation, legitimacy and participation 

in drug politics 1965-2017 

Projektledare Filip Roumeliotis 

Projektperiod 2017-10-01 – 2021-09-30 

Finansiering FORTE  

Sammandrag Although the question of user involvement in shaping policy and publicly 

funded services is gaining increased attention, little is known about the 

forms for, as well as the purpose and meaning of, this involvement. In 

order to fill this gap in our knowledge, this project aims to provide a 

historical analysis of how issues of recognition and representation have 

been handled through an examination of various claims for political 

legitimacy put forth by drug users, client and user organizations, political 

and other actors speaking about and on behalf of drug users. This includes 

a broad investigation, covering the period 1965–2017, of the actors and 

arguments for and against the inclusion of drug users in the political 

sphere, in relation to the specific issues that have dominated the political 

agenda at each moment in time. The main research questions are: How 

has the issue of drug user participation been formulated over time? Why 

has the right to representation been controversial when it comes to drug 

users? Which actors have been involved in this issue and what tactics 

have they employed in the pursuit of this issue? In relation to which 

issues have drug users been recognized as legitimate participants? On 

what platforms (political, organizational, medial) has this issue been 

discussed? Through an analysis of material emanating from client and 

user organizations, official publications as well as drug policy debates in 
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the daily press and on the online forum Flashback, this investigation seeks 

to provide a deeper understanding of the forms that user engagement has 

taken and the role of client and user organizations in enabling political 

engagement. By analysing issues of democratic representation, this 

project contributes to a better understanding of the role of citizen activism 

for the deepening of democratic engagement in general as well as its role 

in the influencing the shaping of specific public services. 

Dokumentation Saknas hittills.  

 

Projektets titel Makt och genusgörande i svenska fängelser 

Projektledare Erika Hedlund 

Handledare Ingrid Lander och Johan Edman 

Projektperiod 2017–2020 

Finansiering Fakultetsanslag 

Sammandrag Projektet undersöker fångars upplevelser av fängelset utifrån ett 

intersektionellt genusperspektiv. Den komparativa ansatsen med fokus på 

likheter och skillnader av kvinnors och mäns upplevelser av att vara 

föremål för en könad mansdominerad institution står i fokus. I vilken 

utsträckning är fängelseupplevelsen könad? I Sverige är forskning om hur 

genus reproduceras i fängelse mycket begränsad. Eftersom 

handlingsmönster kopplade till könsstereotypa normer kan antas bidra till 

kriminalitet är syftet även att undersöka hur genusnormer påverkar 

möjligheten till rehabilitering. Studien genomförs i två delar där den ena 

är en textanalys av material från kriminalvården och den andra intervjuer 

med fångar på anstalt.  

Dokumentation Saknas hittills.  

 

Projektets titel Intersektionell statistik och analys. Våldsutövare i Stockholms län i 

relation eller bekant med den utsatta 

Projektledare Lena Roxell 

Projektperiod 2019–2020 

Finansiering Länsstyrelsen Stockholm 

Sammandrag Syftet med projektet är att ta fram ett forskningsbaserat underlag på 

regional nivå kring våldsutövare. Analysen ska ha en intersektionell 

ansats för att möjliggöra fler bakgrundvariabler och en mer nyanserad 

analys av de individer som misstänkts för att ha utövat våld mot bekant, i 

nära relation eller misstänkts för att ha köpt sexuella tjänster. Genom att 
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ta fram en regional analys bidrar projektet till att Länsstyrelsen kan 

planera sin verksamhet utifrån länets utmaningar och behov och basera 

insatser på de våldsutövare som finns i regionen.   

Dokumentation Saknas hittills  

 

Projektets titel Färre fall av återfall 

Projektledare Lena Roxell 

Projektperiod 2019–2022 

Finansiering FORTE 

Sammandrag Sedan början av 2000-talet har återfallen efter fängelsestraff minskat. Till 

viss del kan det förklaras av att klientssammansättningen på fängelserna 

har förändrats. Kön, ålder, tidigare belastning, brottstyp och utdömt straff 

är faktorer som har påverkat utfallet. Från år 2011 kan dock inte dessa 

faktorer helt förklara minskningen. Kriminalvården arbetar aktivt med att 

intagna ska genomgå behandling, utbilda sig och förberedas för en 

framtid efter fängelsestraffet. Kan det vara så att dessa åtgärder har haft 

betydelse för de minskade återfallen? 

 

Syftet med det här projektet är att studera huruvida olika insatser under 

verkställigheten kan ha bidragit till de minskade återfallen. Följande 

frågor ska besvaras: 

 

1. Hur ser återfallsfrekvenserna ut för fångpopulationen i förhållande till 

insatser under verkställighetstiden som utbildning, behandlingsprogram 

och utslussningsåtgärder? 

 

2. Vilket förklaringsvärde har verkställighetens insatser i förhållande till 

kön, ålder, tidigare belastning, brottstyp, utdömt straff, 

missbruksproblematik och arbetssituation när det gäller återfall? 

 

För studiens räkning ska registerdata samlas in från flera olika 

myndigheter (Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet och Statistiska 

centralbyrån). Urvalet kommer att bestå av fängelsedömda kvinnor och 

män som har frigivits under år 2012 till och med år 2015. Propensity 

score matching och logistisk analys ska användas för att analysera 

materialet. Den förstnämnda analysmetoden används för att studera 

effekter av olika insatser och den sistnämnda för att få en uppfattning om 

vilka faktorer som har betydelse för att minska återfallen. De teoretiska 

utgångspunkterna handlar om vändpunkter, som tidigare har använts för 

att förklara händelser som bidragit till att personer slutar att begå brott. 

Frågan är om de insatser som Kriminalvården har företagit kan ha lett till 

vändpunkter för fängelsedömda och därmed minskat risken för återfall. 

Dokumentation Saknas hittills  



 39 

 

Projektets titel Vetenskaplig stat eller statlig vetenskap? Välfärdsforskningens och 

välfärdspolitikens kunskapsformer 1911–2015 

Projektledare Johan Edman  

Medverkande - Johan Edman (projektledare, Kriminologiska institutionen, SU) 

- Katarina Winter (Kriminologiska institutionen, SU) 

- Lena Eriksson (Institutionen för folkhälsovetenskap, SU) 

- Helena Bergman (Institutionen för historia och samtidsstudier, 

Södertörns högskola) 

Projektperiod 2016-01-01 – 2021-06-30 

Finansiering Riksbankens Jubileumsfond  

Sammandrag Syftet med projektet är att analysera skärningspunkter och spänningar 

mellan forskningens och politikens kunskapsformer på det 

välfärdspolitiska området, närmare bestämt på missbrukspolitikens 

område. Med teoretisk inspiration av science-policy-nexus-forskning och 

vetenskapshistoria undersöks kopplingar mellan policy och forskning 

över tid och kontextuellt, från 1910-talet fram till idag. Med empiri och 

arkivmaterial från olika arenor undersöks de olika sätt som politiker, 

myndigheter och forskare har definierat fältets kunskapsbas. Tre olika 

delstudier planeras, om kunskapsproduktion och de sociala 

forskningsråden; kunskapsspridning och statlig alkoholpolitik; och 

kunskapsanvändning i Stockholms lokalpolitik. I en fjärde syntetiserande 

studie jämförs resultaten. Vilka ansträngningar har gjorts för att tillgodose 

policymakarnas behov av forskningsbaserad kunskap och hur har 

forskarna svarat upp? På vilka sätt har forskningens status som politiskt 

reforminstrument förändrats under en period av 100 år? 

Dokumentation Edman, J. (2016).  “Swedish drug policy”, I: Renaud Colson & Henri 

Bergeron (red.). European Drug Policies: The Ways of Reform. New 

York: Routledge.  

 

Kardefelt-Winther, D. et al. (2017). How can we conceptualize 

behavioural addiction without pathologizing common behaviours?. 

Addiction, 112(10): 1709-1715.  

 

Eriksson, L. & Edman, J. (2017). Knowledge, values, and needle 

exchange programs in Sweden. Contemporary Drug Problems, 44(2): 

105-124.  

 

Billieux, J. et al. (2017).  Behavioural Addiction Open Definition 2.0 – 

using the Open Science Framework for collaborative and transparent 

theoretical development. Addiction, 112(10): 1723–1724. 



 40 

 

Edman, J. (2018). “Alcohol consumption as a public health problem 

1885–1992”. I: Kananen, J. Bergenheim, S.  & Wessel, M. (red.). 

Conceptualising Public Health: Historical and Contemporary Struggles 

over Key Concepts. New York: Routledge. 

 

Bergenheim, S., Edman, J. Kananen, J. & Wessel, M. (2018). 

”Conceptualising public health: an introduction”, I: Kananen, J. 

Bergenheim, S.  & Wessel, M. (red.). Conceptualising Public Health: 

Historical and Contemporary Struggles over Key Concepts. New York: 

Routledge.  

 

van Rooij, Antonius J. et al. (2018). A weak scientific basis for gaming 

disorder: Let us err on the side of caution. Journal of Behavioral 

Addictions, 7(1): 1–9. 

 

Eriksson, L. & Edman, J. (2018). Great expectations: The bureaucratic 

handling of Swedish residential rehabilitation in the 21st century. Nordic 

Studies on Alcohol and Drugs, 35(4): 254-274.  

 

Edman, J. (2018). ”Un siècle de restrictions sur l’alcool: Un regard 

international et historique”. I: Coutant, A. (red.). Prohibitions. Broché.  

 

Edman, J. (2018). A medical challenge: The alcohol disease in Sweden 

1946–1955. Social History of Medicine, 33(1): 224–246.  

 

Edman, J. (2019). The war on good research: Debating research ethics 

and methods on the basis of Jay Levy’s The war on people who use 

drugs: The harms of Sweden’s aim for a drug-free society (Routledge, 

2017). Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 36(4): 387-396.  

 

Edman, J. (2019). ”Drogerna: den nya berusningspolitiken”, I: Björkman, 

J. & Hadenius, P. (red.). RJ:s årsbox 2019: Det nya Sverige. Göteborg & 

Stockholm: Makadam Förlag.   

 

Edman, J. (2019). En egendomlig pjäs: Den svenska narkotikapolitikens 

historia och möjliga framtid. Tidskrift för Kriminalvård, (4): 13–19.  

 

Projektets titel Controlling the corporate criminal 

Projektledare Elin Jönsson 

Handledare Magnus Hörnqvist och Janne Flyghed  

Finansiering Fakultetsanslag 

Projektperiod 2019–2024 
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Sammandrag Detta avhandlingsprojekt behandlar frågan om hur stora företag regleras 

för att minska risken att de begår samhällsskadliga och brottsliga 

handlingar, när de agerar inom den globala ekonomin. Detta är tänkt att 

göras genom tre delstudier (av politiska utsagor, företags praktiker och 

alternativa mekanismer för ansvarsutkrävande). Särskilt fokus faller på 

mjuka styrningsformer, icke-bindande rätt och ”corporate social 

responsibility”, med ett teoretiskt intresse för förhållandet mellan den 

offentliga och den privata sektorn.  

Dokumentation 
 

 

Projektets titel På Lång Sikt: Kriminella karriärer i en svensk födelsekohort till 65 års 

ålder 

Projektledare Christoffer Carlsson 

Medverkande Fredrik Sivertsson, Olof Bäckman, Anders Nilsson 

Projektperiod 2019–2022 

Finansiering Vetenskapsrådet 

Sammandrag 
Studiet av kriminella karriärer är numera en känd del av kriminologin. 

Till skillnad från studier som undersökt skillnader mellan individer eller 

grupper – dvs. skillnader i brottslighet mellan unga och äldre, kvinnor och 

män, inrikesfödda och utrikesfödda, etc. – är detta fält främst inriktat på 

att förklara kontinuitet och förändring i brott inom individer över tid. De 

flesta sådana studier, både i Norden och internationellt, har endast kunnat 

följa individer till vuxenlivets start, runt 30 års ålder, eftersom studiernas 

uppföljningstid varit relativt kort. Under senare tid har flera studier utökat 

uppföljningstiden till att också omfatta större delar av vuxenlivet. 

Däremot är dessa undersökningar nästan uteslutande begränsade till urval 

av mindre grupper av ungdomsbrottslingar. För att kunna undersöka och 

förklara kontinuitet och förändring i brott över livsförloppet krävs stora, 

populationsbaserade urval av män och kvinnor, och en uppföljningstid 

som möjliggör att följa dem över större sjok av livet.  

Vi nyttjar därför ett longitudinellt dataset bestående av samtliga födda i 

Stockholm under 1953, den välkända Stockholm Birth Cohort (SBC). I 

och med en ny uppdatering av SBC-materialet, har vi nu möjligheten att 

studera brottslighetens utveckling i en representativ födelsekohort av nära 

15 000 individer till 65 års ålder. Genom att utnyttja möjligheten att också 

använda syskonkontroller kan vi minska risken för möjliga oobserverade 

genetiska risk-, skydds- och miljöfaktorer som delas av individerna i SBC 

och deras syskon. Med hjälp av syskonkontroller kan vi därmed komma 

närmare den kausala betydelse tidiga omständigheter och uppväxtvillkor 

har haft för senare utfall i en mängd livsdomäner. 
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Vi vet att tidigare brottsbelastning är den bästa indikatorn för framtida 

brottslighet, och i den meningen uppvisar brottslighet en slående grad av 

kontinuitet över tid. Samtidigt visar också åtskilliga studier att 

brottslighetens förekomst i ett givet urval av individer minskar drastiskt i 

takt med att detta urval blir äldre. Två av fältets kärnfrågor är därför 1) 

Vad är det som gör att de allra flesta slutar begå brott i slutet av 

ungdomstiden? och 2) Vad är det som gör att en liten andel lagöverträdare 

fortsätter begå brott under en längre period av livet, och ofta begår många 

och grova brott? På grund av de begränsningar många studier har 

(antingen i form av urvalet, där majoriteten utgörs av brottsliga poijkar, 

eller de korta uppföljningstiderna, eller den högst tunn bakgrundsdata för 

varje individ), är svaren på dessa frågor än idag otydliga. Det har också 

nyligen tillkommit nya frågetecken: Senare studier visar att en betydande 

andel av de som någon gång döms för brott, får sin första dom först i 

vuxenlivet, och därefter kan utveckla relativt varaktiga kriminella 

karriärer. Om dessa lagöverträdare vet vi väldigt lite. Vi avser därför att 

studera kontinuitet och förändring i individers brottslighet, med särskilt 

fokus på den dynamik brott uppvisar i vuxenlivet. Vilka individer 

fortsätter att begå brott under denna period? Vilka slutar? Vilka börjar? 

Skiljer sig svaren på dessa frågor åt för män och kvinnor och, i så fall, 

hur?  

I korthet, är vissa individer mer brottsbenägna än andra eller bör 

skillnader i individers kriminella karriärer främst förklaras med 

dynamiska, föränderliga faktorer? För att exemplifiera, kan här nämnas 

den lagöverträdare som tycks inleda sin brottslighet först i vuxenlivet. Å 

ena sidan kan det hävdas att denna grupp egentligen inte existerar; den är 

blott en metdologiskt artefakt som uppstår när man använder 

kriminalstatistisk data (lagföringar), och i själva verket har de begått 

åtskilliga brott tidigare. Å andra sidan kan det hävdas att denna kategori 

lagöverträdare visst existerar, och hennes brottslighet kan förklaras av 

förändringar i dynamiska faktorer, så som anknytning till 

arbetsmarknaden eller andra sociala institutioner, bortom ungdomstiden. 

Här uppstår också ett flertal kriminalpolitiskt relevanta frågor: hur stor del 

av "brottsproblemet" står dessa lagöverträdare för? Skiljer de sig från 

övriga former av lagöverträdare i, exempelvis, tidiga riskfaktorer? Är 

deras brottslighet möjlig att predicera? Genom att avända 

syskonkontroller ökar möjligheterna att besvara dessa frågor i termer av 

kausalitet. 

Dokumentation Saknas hittills.  

 

Projektets titel Maintaining the policy relevance of of criminology by improving 

research integrity: as Nordic collaboration with register data 

Projektledare Synøve Nygaard Andersen, SSB, Norge 

Medverkande Olof Bäckman, Anders Nilsson, Fredrik Sivertsson 
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Projektperiod 2019-01-01—2020-03-31 

Finansiering NSfK 

Sammandrag The purpose of this project is to facilitate Nordic collaboration in policy-

relevant criminological research using register data. There is a 

concentration of strong scholars pursuing this line of research in 

Denmark, Finland, Norway, and Sweden. The idea is to pool these 

resources in an effort to advance a research agenda that combines two 

important methodological movements that have had limited impact in 

criminology thus far: the open science movement and the identification 

revolution. Scholars from each country will pursue research topics that 

aim at the identification of causal effects following pre-registered and 

transparent research designs. The long- term objective is to establish a 

Nordic program of research that embraces the principles of high- integrity 

research in social science. We believe that in order for policy-makers to 

pay attention to criminological research, we must adhere to the standards 

of high-integrity research. Failure to do so could undermine our ability to 

participate effectively in the Nordic discourse on crime and justice.  

Dokumentation Saknas hittills. 

 

Projektets titel Two-day meeting on research in registry data 

Projektledare Olof Bäckman 

Medverkande Felipe Estrada, Anders Nilsson, Fredrik Sivertsson 

Projektperiod 2019-01-01—2019-12-31 

Finansiering NSfK 

Sammandrag The aim of this project was to arrange a meeting to bring together 

researchers from the Nordic countries, the Netherlands and Scotland to 

discuss and push the frontier of criminological research that uses registry 

data as its main data source. The meeting took place at Stockholm 

University on August 19-20, 2019, and brought together researchers from 

the Nordic countries, the Netherlands and Scotland to present and discuss 

this type of research. Researchers from several institutions in Norway, 

Sweden, Finland, Denmark, the Netherlands, and Scotland participated, 

and embraced both senior and junior researchers from most of the 

mentioned countries (see list of participants). Few countries throughout 

the world have as good and accessible registry micro-data as the Nordic 

countries. Therefore, it makes sense for researchers from these countries 

to join forces in their pursuit of new and groundbreaking research ideas. 

The meeting thus served the purpose of both inspiration and of initiating 

new collaborations. For example, a Swedish-Scottish collaboration on 

criminal career research is now taking shape, as a result of this meeting. 

Other collaborations which have their origins in these meetings are a joint 
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article on consequences of imprisonment (Aaltonen et al. 2017), the 

NSfK-financed project “Maintaining the Policy Relevance of 

Criminology by Improving Research Integrity: A Nordic Collaboration 

with Register Data” headed by Synøve Andersen at Statistics Norway, 

and an ongoing comparative study on immigration and crime headed by 

Lars H. Andersen at the Rockwool Foundation in Copenhagen. 

Dokumentation Saknas hittills. 

 

Projektets titel Lusten att straffa 

Projektledare Magnus Hörnqvist 

Projektperiod 1 dec 2018 – 30 nov 2019 

Finansiering Riksbankens Jubileumsfond 

Sammandrag Syftet med denna sabbatical är att skriva en forskningssyntes om lusten att 

straffa. Boken bygger på befintliga arbeten inom straffets sociologi, 

inklusive min egen tidigare forskning i ämnet. Dessutom för den in 

perspektiv från andra discipliner för att skapa en förståelse av lusten att 

straffa som specifikt modern erfarenhet. Boken blir den första 

systematiska behandlingen av ämnet inom samhällsvetenskapen. Lusten 

att straffa har huvudsakligen diskuterats utanför samhällsvetenskapen. 

Inom discipliner som filosofi, psykoanalys och kulturteori har det ofta 

sagts, från antikens Grekland fram till idag, att det finns en njutning i att 

bevittna eller på andra sätt konsumera ritualiserad grymhet. I denna 

tradition är det särskilt fyra teman som är intressanta att se närmare på: 

grymhetens dionysiska drag, begärets dynamik, sublimering, och 

ressentiment. Jag redogör för mekanismerna i separata kapitel, och 

diskutera dem mot bakgrund av empiriska resultat inom 

samhällsvetenskapen. I vilken utsträckning kan en strikt sociologisk 

tolkning av begärsdynamiken, eller av sublimering, bidra till att förstå den 

moderna erfarenheten? Det vill säga; hur uttrycks lusten att straffa, om det 

är så att den sällan kommer till öppet uttryck men ändå fortsätter att göra 

sig gällande med oförminskad intensitet? Boken kommer att ge flera olika 

svar på den frågan. Den övergripande målsättningen är att kasta nytt ljus 

över de mekanismer som driver på hårdare straff mot bättre vetande. 

Dokumentation The manuscript to the research monograph The Pleasure of Punishment is 

due to be submitted to Routledge on the 30th of Sep 2020 for Open 

Access publication with Routledge. 

 

Projektets titel An exploration of the prison adjustment process in Catalonia (Spain)  

Projektledare Albert Pedrosa Bou 

Projektperiod 2016–2020 
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Finansiering The Spanish Secretariat of State for Research, Development and 

Innovation 

Sammandrag The thesis explores prison adjustment, and how it is affected by three 

main elements: the experience of imprisonment, the individual 

characteristics and socioeconomic disadvantage, and the relationship 

between inmates and prison staff. The project also reflects about the lack 

of clear definitions and the myriad of ways in which the previous 

literature has measured the lack of adjustment to prison. In that sense, it is 

proposed that the definition and measurements of adjustment needs to 

include both the perspective of inmates and the institution and consider 

the characteristics of the penitentiary context where the study is framed. 

With this aim, two different studies have been conducted, one about the 

variables that affect the probability to be sanctioned during the sentence, 

and another one about the probabilities to be progressively released from 

prison. The data comes from the project “Imprisonment and Recidivism” 

(UAB), and is composed by a sample of 538 inmates at the end of their 

sentences in all prison facilities in Catalonia (Spain). Finally, the project 

also considers the special situation of vulnerability of some groups in 

prison, specially foreigners, women, and those people with prior records. 

Dokumentation Cid, J., Pedrosa, A.; Ibàñez, A. & Martí, J (in press) Does the experience 

of imprisonment affect optimism about reentry? The Prison Journal.  

 

Pedrosa, A. (In press). Who gets sanctioned?  An exploratory study in 

prisons of the Spanish context. Revista Internacional de Sociología. 

 

Pedrosa, A. (2019). Left behind. Examining the obstacles for early release 

from prison. Revista Española de Investigación Criminológica, 17: 1-24.  

 

 

 

 

BOKSLUT: EKONOMISK 

UPPFÖLJNING BUDGETÅR 2019 

 
 
Alla belopp i tkr 

Budget 2019  Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter    
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Anslag 21 700,9 22 240,9 

Uppdrag 475,0 944,5 

Bidrag 8 694,6 20 081,8 

Övriga  218,5 

Avlyft    

Medfinansiering av bidrag    

    

Summa intäkter 30 870,4 43 485,7  
     

Verksamhetens kostnader    

    

Personalkostnader -21 190,5 -23 985,5 

Förändr.semskuld inkl.lkp  -15,5 

Stipendier  -105,7  

Lokalkostnader -2 550,0 -2 695,3 

Driftskostnader -2 183,0 -3 653,9 

Avlyft    

OH-faktura o fördeln indir kostn. -4 606,0 -4 606,0 

Avskrivningar -11 -11 

Lämnade medel  -5 058,3  

     

Summa kostnader -30 540,5 -40 131,2 
  

Årets Kapitalförändring 330,0  3 354,4 

Kapitalförändring sedan tidigare år 
 

Summa Kapitalförändring  
  

  330,0  

-2 596,0 
  

 758,4 

 

 

 

BILAGA: VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

KRIMINOLOGISKA ÄMNESRÅDET 

Styrelsen för KRÄM avger härmed följande berättelse över ämnesrådets verksamhet under 

perioden 1 januari till 31 december 2019. 

 

Styrelse 

VT 2019 

Marianna Serveta – Ordförande 

Caroline Eriksson – Vice ordförande 
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Zahira Sarhan – Utvärderingsansvarig 

Camila Grandon Gonzalez – Kassör 

Zahira Sarhan – Studiemiljöombud 

Trifa Björklund Molud – Jämlikhetsombud 

Camila Grandon Gonzalez & Viva Dyrén – Socialt ansvarig 

 

HT 2019 

Viva Dyrén – Ordförande 

Caroline Eriksson – Vice ordförande 

Camila Grandon Gonzalez – Kassör 

Jakob Hallberg, Bill Carling – Studiemiljöombud 

Frida Wigur – Jämlikhetsombud 

Saga Viberg – Socialt ansvarig 

 

Representation 

Marianna Serveta har under VT 2019 varit representant i institutionsstyrelsen.  

Marianna Serveta har under VT 2019 varit representant i lärarkollegiet.  

Trifa Björklund Molud har under VT 2019 varit representant i jämlikhetsnätverket.  

Zahira Sarhan har under VT 2019 varit representant i studiemiljönätverket.  

Frida Wigur har under VT 2019 och HT 2019 varit representant i samhällsvetenskapliga 

fakultetsrådet.  

Viva Dyrén har under HT 2019 varit representant i institutionsstyrelsen.  

Viva Dyrén har under HT 2019 varit representant i lärarkollegiet.  

Frida Wigur har under HT 2019 varit representant i jämlikhetsnätverket.  

Jakob Hallberg har under början av HT 2019 varit representant i studiemiljönätverket.  

Bill Carling har under slutet av HT 2019 varit representant i studiemiljönätverket. 

 

Medlemsantal 

Medlemsantalet var ungefär samma som föregående år. Då KRÄM ej har en formell 

registrering av medlemmar, så uppges här ej något absolut antal. Det är således svårt att dra 

slutsatser utifrån det. I samband med Krimhelgen som anordnades VT 2019 närvarade många 

medlemmar på mötena då de var engagerade i planeringen. HT 2019 var det återigen 

huvudsakligen styrelsen som närvarade på mötena. 

 

Föreningens verksamhet 

KRÄM har under 2019 haft tio medlems- och styrelsemöten. Av tradition är alla medlemmar 

välkomna på alla möten. Vi hade utöver våra vanliga möten även ett par möten endast avsedda 

för planering av Krimhelgen. 

 

Under våren gick mycket av KRÄM:s tid åt att planera 2019 års upplaga av Krimhelgen. 

Krimhelgen ägde rum 10–12 maj och lockade ca 100 st besökare från lärosäten i hela Sverige. 

Christoffer Carlsson, Robin Gålnander och Jerzy Sarnecki ställde upp som föreläsare, och det 

hölls även ett författarsamtal med Fatemeh Khavari. Vid tillfället fick SU besök av den 

amerikanske professorn Bryan Burton och hans studenter från Southern Utah University och 

KRÄM passade på att bjuda in dem att delta i Krimhelgen. Bryan Burton höll även en 

föreläsning under eventet. Syftet med Krimhelgen, förutom att det bjuds på lärorika och 

inspirerande föreläsningar, är att vara en plattform för kriminologistudenter att nätverka med 

varandra, vilket det främst ges tillfälle för under den sedvanliga finsittningen. 
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Under VT 2019 anordnade KRÄM, i samarbete och med hjälp från Kriminologiska 

institutionen, en arbetsmarknadsdag för tredje året i rad. Representanter från Kriminalvården, 

Polisen, Brottsförebyggande rådet, Stockholms stad, Statens institutionsstyrelse, Stockholms 

tingsrätt samt Kriminologiska institutionen medverkade. 2019 års upplaga var den största 

hittills och lockade många studenter.  

 

KRÄM har även anordnat en rad krimpubar på Café Bojan. Under VT 2019 hölls en 

inspark/tentapub för ettorna och en pub för samtliga kriminologistudenter. Under HT 2019 

arrangerades en inspark för samtliga kriminologistudenter, en tentapub för ettorna och en julpub 

för samtliga kriminologistudenter. Utöver det hade vi ett barhäng på en bar i stan. 

 

Därutöver har KRÄM under 2019 representerat studenters röst på en mängd olika möten och 

aktivt och engagerat bidragit med ett studentperspektiv, i exempelvis arbetet med att ta fram ett 

kandidatprogram i kriminologi. 

 

2017 startade startade KRÄM en tidning; CrimeTimes: kriminologstudentens tidskrift. Under 

2019 utgavs inget nummer av tidningen, men planering inför nästa utgåva påbörjades. 

 

Under sommaren medverkade medlemmar i KRÄM som funktionärer på Stockholm 

Criminology Symposium.  

 

Ekonomi 

KRÄM:s ekonomi är, liksom föregående år, 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 (max 

1000 kr/per tillfälle) från kåren för särskilda evenemang. KRÄM:s kassa innehåller vid årets 

slut ca 1000 kr. I samband med Krimhelgens biljettförsäljning behövde vi hantera stora summor 

pengar, men vi gjorde ingen direkt vinst på det. 

 

Slutord 

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

uttryck genom den mängd aktiviteter som KRÄM anordnat och särskilt genom det enorma 

engagemang som uppstod kring Krimhelgen.  

 

KRÄM har under året försökt att engagera studenter från alla terminer men dessvärre har 

merparten av styrelsen och aktiva medlemmar bestått av studenter som läser breddning. Det är 

viktigt för KRÄM att alla utbildningsnivåer finns representerade, så vi har satsat särskilt på att 

värva studenter från termin I och II, vilket har gett hyfsat bra resultat. Under 2020 hoppas vi bli 

ännu bättre på att nå ut till studenterna. 

 

Styrelsen är också stolta över att 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 under nästa år, speciellt då vi har många idéer kring hur 

studenternas situation kan förbättras. T.ex. har KRÄM föreslagit att institutionen inför 

Supplemental Instruction som ett komplement till undervisningen och vi deltar gärna i arbetet 

med utformningen och genomförandet. KRÄM:s ambition för framtiden är att överlag bli än 

mer aktiva i kontakten med studenterna. 

 

/KRÄM 

Stockholm, 2020-03-02  
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