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Kurslitteratur
Vetenskapliga artiklar och/eller annan litteratur om max 100 sidor kan tillkomma.
Modul 1
Andersson, R., & Nilsson, R. (2017). Svensk kriminalpolitik. Malmö: Liber. sidor: 334
Sarnecki, J., & Carlsson, C. (2020). Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens
omfattning, karaktär och orsaker. Fjärde, omarbetade upplagan. Lund: Studentlitteratur.
sidor: ca 600
Modul 2
Estrada, F., & Flyghed, J. (2017). Den svenska ungdomsbrottsligheten. Lund:
Studentlitteratur. sidor: 377
Heber, A., Tiby, E., & Wikman, S. (2012). Viktimologisk forskning. Lund: Studentlitteratur.
sidor: 401
Mendel-Enk, S. (2005). Med uppenbar känsla för stil: Ett reportage om manlighet.
Stockholm: Atlas. sidor: 128
Sarnecki, J. (2006). Brottslighet hos personer födda i Sverige och i utlandet ur ett strukturellt
diskrimineringsperspektiv. Stockholm: Fritzes. sidor: 33 I Sarnecki, J. Är rättvisan rättvis. Tio
perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet, SOU
2006:30

Sida 1
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.
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omfattning, karaktär och orsaker. Fjärde, omarbetade upplagan. Lund: Studentlitteratur.
sidor: ca 600

Sida 2
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.

