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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
Styrning och brott

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att göra deltagarna bekanta med försöken att minska olika risker och negativa sidoeffekter
inom ramen för det moderna samhällets legala verksamheter.
Hur utformas organisatoriska system för att hantera risken för miljöpåverkan, olyckor till följd av industriell
produktion, ekonomisk instabilitet inom bankväsendet och på kreditmarknaden? Bakom riskerna döljer sig
inte sällan ekonomisk brottslighet i vid mening. Vid sidan av straffrättsliga och administrativa sanktioner
finns andra styrformer, som företags egna regelverk (”codes of conduct”) som syftar till att förebygga interna
oegentligheter som förskingring och korruption.
Utifrån den senaste forskningen på området orienteras deltagarna i klassiska teorier om riskstyrning,
styrningens mekanismer och olika aktörers roll, dess konsekvenser och roll i samhället. Även drivkrafterna
bakom riskstyrningens utveckling och inriktning diskuteras. Målet är att kritiskt reflektera över olika
styrningsmodeller och deras begränsningar.
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått momentet förväntas studenten kunna:
beskriva
• styrning som specifik institution och dess roll i samhället för att förebygga brott och andra negativa
konsekvenser av verksamheter som i övrigt är strikt legala.
applicera
• centrala begrepp och teorier på samtida samhällens hantering av negativa konsekvenser av verksamheter
som i övrigt är strikt legala.
analysera
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• styrningens utformning och mekanismerna bakom dess utveckling utifrån den senaste forskningen på
området.
kritiskt reflektera
• över teoretiska förklaringsmodeller samt de organisatoriska systemens begränsningar.
Undervisning

Kursen består av föreläsningar seminarier. Viss obligatoriska närvaro kan krävas.
Kunskapskontroll och examination

Kursens examineras genom inlämningsuppgifter under kursens gång samt ett paper vid kursslut.
Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
Komplettering av hemtentamen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt (betyg Fx).
Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsuppgiften meddelats av examinator.
Studerande som fått betyg Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå minst fyra ytterligare prov så länge
kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat
prov för att få högre betyg. 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.
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

Kurslitteraturen publiceras på institutionens hemsida och i Mondo.
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