INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH
ARBETSVETENSKAP

KR2104 Organisering och samverkan på det rättsliga fältet, 15
högskolepoäng
Organizing and cooperation in criminal justice, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2017-09-29
att gälla från och med 2018-09-03, höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Inplacering

Kursen är en kärnkurs på avancerad nivå inom huvudområdet kriminologi.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogrammet i Kriminologi (S2KRI)
Huvudområde

Fördjupning

Kriminologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga
utbildningsområdet eller, för den med kandidatexamen med annan inriktning, minst 60
högskolepoäng inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande
kunskaper relevanta för huvudområdet kriminologi. Därutöver krävs Svenska
B/Svenska 3.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

– redogöra för olika vetenskapliga perspektiv på organisationer och organisering i
anslutning till regelbrott och kriminella avvikelser.
– redogöra för olika vetenskapliga perspektiv på samverkan mellan statliga, kommunala
och privata organisationer på det rättsliga fältet.
Färdigheter och förmåga

– argumentera för hur olika organisationsteoretiska perspektiv kan påverka hanteringen
av regelbrott och kriminella avvikelser.
– designa samverkansinsatser med beaktande av relevanta organisatoriska
förutsättningar i det enskilda fallet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

– värdera innehållet i och reflektera kring konsekvenser av presenterade perspektiv och
praktiker.
– redogöra för och diskutera forskningsetiska frågeställningar som aktualiseras i
sammanhanget.
Innehåll

Undervisningen är uppdelad på två delkurser:
Delkurser
1. Organisering och samverkan på det rättsliga fältet: Generella perspektiv
(Organization and cooperation in criminal justice: General perspectives), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Kursen behandlar samverkan utifrån en organisationsteoretisk ram. Olika
samhällsvetenskapliga perspektiv presenteras och mer avgränsade delar handlar
om betydelsen av institutionella faktorer, ledningsfrågor och tillit när det kommer
till samverkan och organisering, särskilt vad gäller implementeringsproblemet på
det rättsliga fältet. Även konflikter, spänningar och dilemman i och mellan
organisationer tas upp, liksom inflytandet från politiska reformer och andra
styrningsinitiativ. Det senare rör framför allt olika byråkratiska processer inom
både statlig och privat sektor.
2.

Organisering och samverkan på det rättsliga fältet: Tematiska studier (Organization
and cooperation in criminal justice: Thematic Studies), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Kursen inriktas mot tematiska studier. Studenterna kan t.ex. välja något av
följande områden: polisreformer, finansiell brottslighet, hedersbrott, frivilligt
brottsförebyggande arbete, politiskt motiverad brottslighet eller
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säkerhetsbranschen. I anslutning till temat designas en samverkansinsats, i en
begränsad omfattning. På kursen involveras även professionsföreträdare som ger
sin syn på samverkan och organisering utifrån ett praktiskt perspektiv. Dessa
träffar sker i workshops där studenternas olika förslag diskuteras.

Former för undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops. De båda
senare kräver obligatorisk närvaro, varför frånvaro måste kompletteras.
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsinslag på engelska kan förekomma.
Former för bedömning

Båda delkurserna examineras genom individuella hemtentamina. Komplettering medges
ej.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänd på kursen i sin helhet krävs betyget Godkänd på båda
delkurserna. För betyget Väl Godkänd på kursen i sin helhet krävs betyget Väl
Godkänd på en av delkurserna.
Kursvärdering

Kursansvarig säkerställer att studenterna bereds tillfälle att göra en skriftlig
kursvärdering i anonymiserad form i samband med kurstillfället. I möjligaste mån skall
studenterna även beredas möjlighet till muntlig kursutvärdering. En sammanställning av
resultatet, och eventuella förslag på förändringar, skall tillgängliggöras för studenterna
och behandlas i samband med kursintroduktionen vid efterföljande kurstillfälle.
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