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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.
Kursens uppläggning
Provkod
1100

Benämning
Narkotika och kontrollpolitik

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Narkotika och narkotikapolitik väcker känslor. Få politikområden har under så lång tid vållat så hårda strider
som frågan om hur vi ska lösa narkotikaproblemen. Vid mitten av 1980-talet ”segrade” den linje som
förespråkade ett narkotikafritt samhälle och som anbefallde mycket strikta medel för att nå dit. Sverige har
sedan dess konsekvent betraktat narkotikan som ett mycket allvarligt problem och antagit en internationellt
sett mycket repressiv hållning och satsat mycket stora resurser för att nå det högt uppsatta målet.
Rättssystemet och den allmänna kontrollpolitiken har tilldelats en helt central roll i detta arbete. Efter femtio
år står det nu klart att hoppet om att genom dessa satsningar skapa det narkotikafria samhället kommit på
skam. Vad har hänt? Hur ser situationen ut idag? Vilka utmaningar står vi inför och vilka alternativ har vi för
att möta de framtida utmaningarna? Detta är några av de centrala frågor som kommer att behandlas i kursen
där narkotikan som problem och politik granskas och sätts i ett samhällsvetenskapligt och kontrollpolitiskt
perspektiv.
Förväntade studieresultat

Efter att ha gått kursen förväntas studenten kunna:
Beskriva: Grunddragen i den svenska narkotikapolitikens uppbyggnad och utveckling samt de
kontrollpolitiska inslagens roll i denna
Applicera: Teoretiska förklaringar till narkotikan som samhällsproblem
Analysera: Hur och på vilka grunder den svenska narkotikapolitiken utformats och utvecklats samt vilka
effekter – positiva såväl som negativa – de olika narkotikapolitiska åtgärderna haft
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Undervisningen är obligatorisk, information om hur viss frånvaro kan kompletteras ges vid kursstart.
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Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom 1) författandet av ett individuellt paper (ca 10-15 sidor) där ett valt tema i
anslutning till kursen analyseras och diskuteras, 2) inlämnande av individuella korta skriftliga reflexioner
kring varje föreläsning (2-3 sidor).
Betygsättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad skala: A = utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D =
Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = helt otillräckligt.
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

Kurslitteratur meddelas via institutionens hemsida senast två månader innan kursstart.
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