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Beslut

Denna kursplan har fastställts av Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen med minst 90 hp i samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande. Svenska 3 och
Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
1100

Benämning
Organiserad brottslighet

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

När organiserad brottslighet diskuteras handlar det så gott som undantagslöst om traditionell brottslighet.
Detta gäller oavsett om de som uttalar sig är politiker, poliser eller forskare. Fokus för den här kursen ligger
på en annan typ av samhällsskadligt beteende, nämligen den ytterst välorganiserade brottslighet som begås av
stora företag och stater. Frågor som kommer diskuteras är i vilken utsträckning sådant samhällsskadligt
beteende blir definierat som brott. Hur kan sådana handlingar förklaras, såväl när det handlar om lagbrott som
annan samhällsskadlig verksamhet? Utifrån olika teoretiska perspektiv ska kursen ge studenten förmåga att
kritiskt reflektera kring dessa frågor.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
beskriva och analysera
• stora företags och staters ”organiserade brottslighet” kopplat till mediers och andra aktörers intressen.
redogöra för och kritiskt reflektera över
• hotbilder, medier och teoretiska förklaringsmodeller till stora företags och staters samhällsskadliga
agerande.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och ett seminarium. Såväl föreläsningar och seminariet är
obligatoriska inslag i kursen. Missade föreläsningar eller seminariet kan kompletteras genom individuella
skriftliga uppgifter som tilldelas av examinator.
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Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom ett individuellt skriftlig paper som lämnas in vid kursens slut.
b) Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A= Utmärkt
B= Mycket bra
C= Bra
D= Tillfredsställande
E= Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F= Helt otillräckligt
c) Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d) För att få ett godkänt slutbetyg för kursen krävs fullgjorda obligatoriska uppgifter alternativ genomförda
kompletteringar samt ett godkänt resultat på examinationsuppgiften.
e) För varje kurstillfälle erbjuds minste tre examinationstillfälle inom ett år. De läsår kurstillfälle saknas
erbjuds ett examinationstillfälle per läsår.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan
examinator utses för att bestämma betyget på nästa prov. Framställan härom ska göras till studierektor.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för att få högre betyg.
f) Komplettering av slutexaminationen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt (betyg Fx).
Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsuppgiften meddelats av examinator.
Kompletteringsförfarande är aktuellt vid två typer av tillkortakommanden: Enklare brister av formaliakaraktär
eller tillkortakommande av förståelsekaraktär. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel
användsbetygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister som gäller förståelsekaraktär används betygen CE.
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.
Kurslitteratur

Meddelas genom institutionens hemsida minst två månader före kursstart.
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