Projektarbete-Introduktion till kriminologi och IT-relaterad brottslighet
IT-forensik och informationssäkerhet

Sociologer och kriminologer står inför utmaningen att de ska beskriva och försöka bidra till
förståelsen av olika förhållanden. Det innebär ofta de ska se det välkända samhället och
vardagliga händelser i nytt ljus. De utgår därvid från att verkligheten kan ses ur många olika
perspektiv och att inget enda kan ensamt ha anspråk på att beskriva tillvaron. Uppgiften kan
vara att belysa och förklara förekomsten av olika typer av brott eller avvikande beteenden i
samhället, som våldsbrott, stölder, hatbrott eller sexuella trakasserier. Den också vara att
beskriva samhällets reaktioner på kriminalitet och avvikande beteenden. Det gäller både
medborgarnas reaktioner, inställningar och attityder och myndigheternas (t.ex. polisens,
kriminalvårdens och socialtjänstens) ingripanden. Men det kan också vara att beskriva och
försöka förstå brottsoffrens reaktioner på att ha blivit utsatta för brott.
Detta projektarbete syftar till att utveckla din förmåga att identifiera och beskriva situationer,
händelser eller förhållanden ur ett kriminologiskt/sociologiskt perspektiv.
1) Skriv en kortfattad projektplan som innehåller:
a. En beskrivning av det ämne eller den företeelse, händelse, upplevt problem, brott eller
typ av avvikande beteende som gruppen vill undersöka.
b. Beskriv vilka frågeställningar ni vill belysa och på vad sätt de kan knytas till
kriminologiskt tänkande (t.ex. till föreläsningen).
c. En beskrivning av de metoder som ska användas är 1) intervjuer 2) observationer
och/eller 3) enkäter.
d. Motivera valet av ämne (a) vilka som berörs och varför det intresserar er, vad lär ni er
genom undersökningen samt valet av metod (b) varför t.ex. intervjuer lämpar sig bättre än
enkäter i er undersökning.
2) Gör en plan över den tid som undersökningen beräknas ta.
3) Tag kontakt med mig via email för godkännande av projektplan och fastställande av
tidpunkt för handledning. Det kan vara lämpligt med en första träff omgående efter att
projektplanen ligger klar.
Ta praktisk hänsyn – vilka områden och personer kan tänkas vara positiva till att undersökas
och är tillgängliga för er. Man kan intervjua en eller två poliser om ett fenomen, intervjua och
observera ungdomar på en fritidsgård om deras utsatthet för brott, boende i ett bostadsområde
om de samverkar med grannarna mot brott, vilka strategier unga kvinnor har för att inte bli
utsatta för sexuella övergrepp eller liknande när de beger sig hem efter en fest etc.
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