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Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
1100

Benämning
Organiserad brottslighet

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Organiserad brottslighet är ett av kriminologins mest omdebatterade och svårdefinierade begrepp. Under
2000-talet skrevs till exempel mer än 8000 svenska artiklar om organiserad brottslighet, en åttafaldig ökning
sedan 1990-talet. Står denna mediala bild i proportion till den utveckling av organiserad brottslighet Sverige
som den beskrivs av forskare? Vilken roll spelar olika aktörer i vår uppfattning av organiserad brottslighet och
vilka intressen kan de ha för att vilja få upp organiserad brottslighet på dagordningen? I vilken utsträckning
inkluderas organiserad kriminalitet utförd av stater och stora företag i diskussionen? Kursen syftar till att
utifrån olika perspektiv ge studenten förmåga att kritiskt reflektera kring dessa frågor samt kunna sätta in
organiserad brottslighet i ett hotbildsresonemang.
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
beskriva och analysera
- framväxten av ”organiserad brottslighet” under de senaste decennierna kopplat till mediers och andra
aktörers intressen.
kritiskt reflektera
- över hotbilder, medier och förklaringsmodeller till den stora uppmärksamheten kring organiserad
brottslighet.
Undervisning

Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar och seminarier.
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Kunskapskontroll och examination

Examination
Studenten ska skriva ett problematiserande paper med utgångspunkt i kurslitteraturen omfattande 12-15 sidor
med 1½ radavstånd 12pkt. Bedöms enligt 7-gradig skala A-F. Frånvaro vid föreläsning kräver godkänt
kompensationspaper baserat på litteraturen till den aktuella föreläsningen. Dessa papers bedöms endast med G
eller IG.
Betygskriterier
A: att utmärkt och med påtaglig självständighet kunna beskriva, applicera, analysera och kritiskt reflektera i
förhållande till förväntat studieresultat. Utmärkt teoretisk förståelse.
B: att mycket bra och med självständighet kunna beskriva, applicera, analysera och kritiskt reflektera i
förhållande till förväntat studieresultat. Mycket bra teoretisk förståelse.
C: att bra och med viss självständighet kunna beskriva, applicera, analysera och kritiskt reflektera i
förhållande till förväntat studieresultat. Bra teoretisk förståelse.
D: att ganska bra och med någon självständighet kunna beskriva, applicera, analysera och kritiskt reflektera i
förhållande till förväntat studieresultat. God teoretisk förståelse.
E: att tillräckligt kunna beskriva, applicera, analysera och kritiskt reflektera i förhållande till förväntat
studieresultat. Viss teoretisk förståelse.
Fx: att inte tillräckligt och även bristfälligt ha beskrivit, applicerat, analyserat och kritiskt reflekterat i
förhållande till förväntat studieresultat. Oförmåga att använda kunskapen självständigt. Svag teoretisk
förståelse.
F: att mycket bristfälligt eller inte alls ha beskrivit, applicerat, analyserat och kritiskt reflekterat i förhållande
till förväntat studieresultat. Mycket svag teoretisk förståelse.
Övergångsbestämmelser

I det fallet att kursen inte längre ges, eller att kursinnehållet har ändrats på väsentliga punkter gäller följande:
Under en treterminsperiod har studenten rätt att en gång per termin examineras enligt denna kursplan.
Övrigt

Ges i mån av resurser.
Kurslitteratur

Obligatorisk
Andersson, Jan (2007): Hotet från hotbilderna, Svensk Jurist Tidning, årg.92, nr.1. (5s.)*
Van Duyne, Petrus C. (2009) Searching the organised crime knowledge grail: Disorganised EU threat
methodology, 119-163 in Ingvaldsen & Lundgren Sørli: Organised crime, Oslo: Unipub.
Entman, R (1993) Framing. Toward clarification of a fractured paradigm, Journal of Communication, 43 (4),
51-58.
Evertsson, Nubia (2013): Political Corruption as a Form of State Crime, pp. 283-300 I Chambliss & Moloney:
State Crime, London: Routledge.*
Evertsson, Nubia (2016): Is the top leadership of the organizations promoting tax avoidance? Journal of
Financial Crime, 23(2) [Accepted 7 June 2015, awaiting publication].*
Flyghed, J (2003): Den hotfulla säkerheten. S. 73-97 i Flyghed, J & Hörnqvist, M (red) (2003): Laglöst land.
Terroristjakt och rättssäkerhet i Sverige, Ordfront förlag. (Boken delas ut)
Flyghed, J (2007): Kriminalitetskontroll – baserad på tro eller vetande? Svensk Jurist Tidning, årg.92, nr.1.*
Flyghed, J (2007): Internationaliseringen av kriminalpolitiken, Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab.
94.årg, nr.1, s.74-88*
Heber, A m.fl. (2013) Organiserad brottslighet på dagordningen, Projektansökan VR (8s.)*
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Holgersson, Stefan (2013): Sättet att bygga fasader inom svensk polis. En analys av presenterad bild jämfört
med verkligt utfall, Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab. 100.årg, nr.1, s.112-130.*
Korsell, Skinnari & Vesterhav (2009): Organiserad brottslighet i Sverige, Malmö: Liber.
Korsell & Larsson (2010): Organiserad brottslighet i Norden, Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab.
97.årg, nr.1, s.429-442.*
Larsson & Korsell (2010): Organisert kriminalitet, en kunnskapsstatus, Nordisk Tidskrift for
Kriminalvidenskab. 97.årg, nr.1, s.443-454.*
McCombs, M (2006) Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opionionsbildnignen,
Stockholm: SNS förlag.
Pollack, E (2008) Medier och brott, I: Granhagen & Christianson (red.) Handbok i rättspsykologi, Stockholm:
Liber.
Skinnari, Johanna (2008): Organiserad narkotikabrotslighet – går den ekonomiska kalkylen ihop?, I Alalehto
& Larsson (red.) Den ljusskygga ekonomin. Organiserad och ekonomisk brottslighet, s.121-148
Utöver detta tillkommer ca 150 sidor obligatorisk litteratur.
* Tillhandahålls av kursansvarig vid kursstart.
Förslag på fördjupningslitteratur inför examinationspaper:
Agrell, Wilhelm (2005) Förvarning och samhällshot, Lund: Studentlitteratur.
Dorn, Nicholas (2008) The end of organised crime in the European Union, Crime, Law and Social Change.
(13s.)
Ds 2003:38. Nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten.
Eriksson, Johan (2004) Kampen om hotbilden. Rutin och drama i svensk säkerhetspolitik, Tallinn: Santérus.
Flyghed, J (red.) (2000): Brottsbekämpning – mellan effektivitet och integritet. Kriminologiska perspektiv på
polismetoder och personlig integritet. Lund: Studentlitteratur.
Friedrichs, David (1996): Trusted Crminals. New York: Wadsworth Publishing Company.
Hagan, John (2012): Who are the Criminals? New Jersey: Princeton.
Hobbs, Dick (2013) Lush Life. Constructing Organized Crime in the UK, Oxford: Oxford university press.
Korsell & Larsson (2010): Organiserad brottslighet i Norden, Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab.
97.årg, nr.1, s.429-442.
Larsson, Paul (2008) Organisert kriminalitet, Oslo: Pax forlag.
Regeringens proposition 2010/11:76. Genomförandet av rådets rambeslut om kampen mot organiserad
brottslighet.
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