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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. identifiera olika typer av risker för brott som finns i den privata sektorn
2. ge exempel på olika former av brottsprevention och brottsbekämpning inom/eller med
anknytning till den privata sektorn
3. kritiskt reflektera över de metoder som används för att förebygga brott mot företagen
4.tillämpa kriminologiska teorier som kan förklara brott mot företagen

Kursens innehåll

- ekonomisk brottslighet
- korruption
- miljöbrott
- insiderbrott
- företagssäkerhet, riskhantering och riskanalyser

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper

Kandidatprogram i utredningskriminologi termin 1 och 2.

Examinationsform

Lärandemål 1-4: Individuell skriftlig tentamen.

Moment

0010 Brottslighet och företagen 7,5 hp, Betyg: AF

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F
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Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text,
en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.

Begränsningar

För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej
är godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter

För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Kurslitteratur

Alalehto, T., Korsell, L., & Larsson, P. (2014). Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader.
Lund: Studentlitteratur. sidor: 750
Almond, P. & Colover, S. (2012). Communication and social regulation. The criminalization
of work-related death. British Journal of Criminology, 52 (5), 997 - 1016. ISSN 0007-0955
doi: 10.1093/bjc/azs038
Almond, P. & Gray, G. (2017). "Frontline Safety: Understanding the Workplace as a Site of
Regulatory Engagement.". Law & Policy, 22 (1), 179 - 196.
Alvesalo A. Whyte, D. Eyes Wide Shut: The Police Investigation of Safety Crimes. Crime,
Law and Social Change, Vol 48. No 1-2, 2007.
Braithwaite, J. (2003). What’s wrong with the sociology of punishment? . Theoretical
Criminology, 7 (1), 5 - 28.
Brottsförebyggande rådet. (2014). Gå på pengarna. Antologi om tillgångsinriktad
brottsbekämpning. Rapport 2014: 10. Författare: (red) H. Örnemark Hansen. Stockholm:
Brottsförebyggande rådet. sidor: 172
Cox, S P. (2017). "White-Collar Crime in Museums", Curator. The Museums Journal, 60
(2), 235 - 248.
Dekker, S. (2018). The Safety Anarchist. Relying on human expertise and innovation,
reducing bureaucracy and compliance. Routledge. sidor: 220
Gray, G. (2013). “Insider Accounts of Institutional Corruption: Examining the Social
Organization of Unethical Behaviour.”. British Journal of Criminology, 53 (4), 533 - 551.
Korsell, L. (2017). Ekonomiska brott, s.334-364 i BRÅ-Rapport 2017:5: Brottsutvecklingen i
Sverige fram till år 2015. (Tillgänglig gratis via www.bra.se)
Sutherland, E H. (1940). White-Collar Criminality. American Sociological Review, Vol. 5,
No. 1, 1 - 12.
Wikman, S. & Rickfors, U. (2018). Att förebygga hot och våld i statliga myndigheter. En
jämförelse mellan två perspektiv. Arbetsliv i Omvandling.
Vetenskapliga artiklar och/eller annan litteratur om max 100 sidor tillkommer

Referenslitteratur

(Brå 2005:18) Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner
(Brå 2007, 2:a uppl. 2009) Motverka otillåten påverkan
(Brå 2008:8) Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen
(Brå 2009:13) Otillåten påverkan mot åklagare och domare
(Brå 2009:7) Polisens möte med organiserad brottslighet
(Brå 2010:9) Karteller och korruption

Sida 2 av 3
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text,
en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.

(Brå 2012:12) Otillåten påverkan mot företag
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(Brå 2016:13) Otillåten påverkan mot myndighetspersoner – en uppföljning
(Brå 2017) Att förebygga och hantera påverkansförsök

Sida 3 av 3
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text,
en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.

