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• Började undervisa vid HiG hösten 2007

• Fil.dr. i kriminologi (2007)
• Utbildningsledare för kandidatprogram i
utredningskriminologi
• My.lilja@hig.se

Vad är kriminologi?
Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten.
En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om
brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation
över tid och rum, men också för effekter av olika typer av
påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och
öka tryggheten.
http://www.criminology.su.se/utbildning/studiet-avbrottslighet-i-samh%C3%A4llet-1.24525

Vad är en kriminolog?
De flesta
studenter
som läser
kriminologi
är kvinnor!

Kandidatprogram i utredningskriminologi
180 hp, distans med träffar
I programmet ingår 17 kurser om bl.a.
•

Kriminologiska teorier

•

Missbruk och sociala problem

•

Juridik/straffrätt

•

Terrorism och brott mot mänskligheten

•

Ekonomisk brottslighet

•

Ledarskap och organisation

•

Praktik 15 hp

•

60 hp metodkurser (så att studenterna ska lära sig att utvärdera och
analysera brottsligheten)

•

Forensisk psykologi

•

Brottsprevention

•

Examensarbete 15 hp

Programmets utformning
Utbildningen bedrivs som distansutbildning på helfart med vissa träffar i
Gävle. Introduktion av kurser sker vanligtvis i Gävle men även obligatoriska
seminarier, examination och annan undervisning kan förläggas i Gävle.
Antalet träffar i Gävle varierar mellan olika terminer, i normalfallet är det
mellan 10-15 träffar/termin. Webbkonferensverktyg används i utbildningen
och lärare och studenter kommunicerar genom högskolans databaserade
lärplattform. Delar av utbildningen kan bedrivas utomlands och utbildningen
förbereder för vidare studier på masternivå.

Exempel på förväntningar på utbildningen
Hej My!
Jag har sökt till erat kandidatprogram i utredningskriminologi på distans, med start i
höst.
….
Jag ber er att snälla ge mej en chans att komma in då detta är mitt drömjobb, och att
det skulle passa mej så bra att börja i höst då jag går på mammaledighet.
Vet inte riktigt vad jag ska skriva eller trycka på för att just bevisa att jag är oerhört
motiverad till detta.
(jag ska t.o.m. döpa mitt barn efter Leif GW) kanske skulle jag kunna gör en
kompletterande uppgift över sommaren eller liknande?
Mina frånvarande betyg i matematik B kommer inte att påverka mina studier hos er.
Tack på förhand!
MVH
NN

Exempel på förväntningar på utbildningen
Hej My!
Jag har en del frågor jag HOPPAS du kan hjälpa mig med!
Jag har länge velat bli kriminolog och har nu Äntligen funnit er utbildning i
utredningskriminologi!
Jag har kollat upp behörighetskraven och jag har inte det som krävs, det ända jag har är
en gymnasieutbildning. Men vill verkligen komma in och kunna plugga detta redan i höst
:( Finns det någonting jag kan göra nu för att kunna bli antagen?
Kan jag söka enskilda kurser och plugga upp dom? Kan jag plugga dessa på kvällstid vid
sidan om utredningskriminologi om jag skulle bli antagen...? Kan ni lägga in dessa
ämnen och göra mina dagar längre??
Detta är verkligen vad jag vill bli, detta är allt jag brinner för och min stora dröm är att bli
nya GW Persson!!
Jag har all tid i värden och kan plugga "dubbelt upp" om det är så, bara jag kommer in på
denna distanskurs.
Va dessutom idag på en föreläsning med Gunnar Bergström om hans bok Kriminalitet
som livsstil...detta gjorde mig bara ännu mer motiverad och skulle kunna börja plugga er
utbildning redan nu inatt.
Hoppas My att du kan vägleda mig!
Med Vänliga Hälsningar NN

Exempel på förväntningar på utbildningen
Hej!
Jag är väldigt intresserad av ert kandidatprogram i
utredningskriminologi. Det står att det är "program,
distans". Vad menas med det mer exakt? Är det ett
distansprogram och hur många träffar har man i så fall
ungefär? Väldigt tacksam för svar innan den 15e!
Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,
NN

Var jobbar en utredningskriminolog?
• Innan vi startade utbildningen fanns inte begreppet
”utredningskriminolog”. Begreppet ”uppfanns” genom
utbildningen.
• Efter utbildningen kan man arbeta som ”handläggare”,
”analytiker” eller ”utredare” vid t.ex. polisen,
kriminalvården, kommunernas brottsförebyggande råd,
skolan, socialtjänsten, tullen, sjukvården samt andra
myndigheter, förvaltningar och företag som på olika sätt
arbetar med frågor om brottsligheten och åtgärder mot
brott.

• En kriminolog arbetar oftast med ”pappersarbete” men
några blir civila utredare hos polisen.

Arbetsmarknaden
• Nationellt och internationellt sett finns en efterfrågan på arbetsmarknaden
av personer som kan utreda och analysera brott. Denna efterfrågan
förväntas att öka påtagligt under de kommande åren.
• Arbetsgivare - Landsting, kommun, stat eller privat sektor.
• Ett problem är idag att arbetsgivare, särskilt vid mindre orter, inte vet vad en
”kriminolog” kan arbeta med.

Var arbetar studenterna efter utbildningen?
• Den första kullen tog examen vt 16
• De flesta studenterna som arbetar inom området arbetar
inom polisen, kriminalvården, skolan, olika myndigheter
(försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket).
• Flera studenter har fått arbete vid sin praktikplats.
• Studenter behöver ofta förklara för arbetsgivare vid mindre
orter vad en utredningskriminolog kan arbeta med.
• Det har varit lättare för studenter att få jobb i de större storstäderna,
Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Jobb efter utbildningen
Hej My!
Jag skrev igår på avtal för en tjänst ....
Utbildningen tycks värderas högt på
arbetsmarknaden och kan kanske även ses
som ett kvitto på att programmets innehåll är
anpassat efter arbetsmarknadens behov.
Konkurrensen var rätt tuff med 324 sökande ☺
Tack för de här åren!
NN

Egna erfarenheter efter 3 år
• Det krävs hårt arbete för att bygga ett nytt
program.
• Nöjda studenter är den bästa reklamen, t.ex.
genom bloggar, chatforum.

• Studenternas förväntningar och utbildningens
innehåll stämmer inte alltid överens – det är
viktigt att vara tydlig från början.

Tack!

