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1. Innehåll och allmän information
Utbildningsnivå

Kurskod

Gäller

Sociologi I & II.

SOA200

HT16

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Delkursen ges som en del av kurserna Sociologi I och II. Delkursen kan endast räknas en gång
inom Sociologi I eller II.

Kursens innehåll
Inom sociologi studeras samhället och människan i samhället för att förstå hur vi organiserar
oss och hur samhället förändras, hur sociala problem skapas och social skiktning reproduceras.
Studier om social organisering är centrala inom sociologi eftersom det ger oss fördjupad
kunskap om relationen mellan individer, grupper och samhälle. Kursen fokuserar på
organiseringsmekanismer utifrån ett sociologiskt perspektiv genom att belysa kriminell
organisering såsom gäng, maffia, terroriststämplade organisationer och nätverk. Kriminell
organisering och dess dynamik är ett särskilt viktigt ämnesområde eftersom det belyser
sociologiska aspekter av organisering, koordinering, nätverk, social skiktning, rättssystemets
samhälleliga grunder och konsekvenser.
Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskap om:
•

Sociologiska begrepp och teorier om social organisering med en tillämpning på kriminell
organisering. Under kursen presenteras modern teoribildning och empirisk forskning
inom området organisering, koordinering och nätverk.

Kursen inleds med en genomgång av moderna teoretiska perspektiv på social organisering.
Sedan introduceras social nätverksanalys som metodologiskt verktyg för förståelse av sociala
relationer.
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2. Lärandemål
Förväntade studieresultat
Efter kursen förväntas studenterna:
•
•

Kunna redogöra för sociologiska teorier om social organisering.
Med kritiskt förhållningssätt kunna tillämpa teoretiska resonemang om
organiseringsmekanismer på kriminell organisering.

3. Undervisning

På kursen ges översiktliga föreläsningar som introducerar områdena social organisering,
stratifieringsprocesser och relationen mellan rätt och samhälle. Utöver dessa föreläsningar ges
seminarier. Syftet med seminarierna är att ge studenten möjligheten att öva på att tillämpa
centrala delar av kurslitteraturen, att få hjälp med att förstå teoretiska begrepp och resonemang
samt att träna på att värdera, granska och analysera empiriska material. Deltagandet på
seminarierna är obligatoriskt och dokumenteras via närvarolista på varje seminarium. Vid
frånvaro ska studenten kontakta seminarieläraren och lämna in kompletteringsuppgifter.

4. Examination
Examination av delkursen sker genom deltagande på seminarier och genom en hemtentamen.
Deltagande på seminarier blir endast betygsatt med Godkänd och Underkänd. Hemtentamen
kommer att läggas ut på Mondo vid sista kursvecka. Studerande som fått betyget Fx eller F på
hemtentamen får möjlighet till omtentamen genom salskrivning.

Betygskriterier
Betyg
A
B
C

D
E

Fx
F

Förväntat studieresultat: Studenten kan redogöra för sociologiska teorier om
social organisering med tillämpning på kriminell organisering.
Med ett kritiskt förhållningssätt kunna redogöra för skillnader och likheter
mellan olika teorier och mekanismer om social och kriminell organisering.
Dessutom kunna tillämpa olika sociologiska teorier på förekomsten av
kriminella organisationer. Slutligen kan studenten diskutera hur val av
sociologiska teorier kan påverka analysen av kriminella organisationer.
Med ett kritiskt förhållningssätt kunna redogöra för skillnader och likheter
mellan olika teorier och mekanismer om social och kriminell organisering.
Dessutom kunna tillämpa olika sociologiska teorier på förekomsten av
kriminella organisationer.
Med ett kritiskt förhållningssätt kunna redogöra för skillnader och likheter
mellan olika teorier och mekanismer om social och kriminell organisering.
Utförligt kunna redogöra för sociologiska teorier av social och kriminell
organisering som behandlas i kurslitteraturen.
Kunna redogöra för kurslitteraturens sociologiska teorier om social och
kriminell organisering.
Nästan nått upp till det förväntade studieresultatet på tentamen.
Ej nått upp till det förväntade studieresultatet på tentamen.
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Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå 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 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 betyg på
provet. Framställan härom ska göras till studierektor. Studerande kan begära att examination
enligt denna kursplan genomförs upp till tre terminer efter det att den upphört att gälla.
Framställan härom ska göras till studierektor. Med prov jämställs också andra obligatoriska
kursdelar.

5. Schema
Vecka

Veckodag

Datum

Tid

Lokal

Moment

14

Måndag

2017-04-03

08-10

Hörsal 3 (B3)

14

Fredag

2017-04-07

12-14

Hörsal 8 (D8)
Hörsal 3 (B3)

F1: Introduktion och social ordning
(AR/HM)
F2: Organisationsteoretiska skolor (HM)

D215

S1: Social organisering (AR)

14
15
15

Onsdag
Tisdag
Tisdag

15

Onsdag

16

Torsdag

17

Torsdag

16
16
17
17

Tisdag
Tisdag

Måndag
Måndag

2017-04-05
2017-04-11
2017-04-11
2017-04-12
2017-04-18
2017-04-18
2017-04-20
2017-04-24
2017-04-24
2017-04-27

10-12
08-10
12-14
11-13
08-10
12-14
08-10
08-10
12-14
10-12

AR: Amir Rostami, HM: Hernan Mondani.

B307

Hörsal 7 (D7)
B315
B315

Hörsal 3 (B3)
B315
F307

Hörsal 11
(F11)

F3: Social organisering (HM)
S1: Social organisering (HM)

F4: Kriminell organisering (AR)

S2: Kriminell organisering (HM)
S2: Kriminell organisering (AR)

F5: Organisationer och nätverk (HM)
S3: Organisationer och nätverk (AR)

S3: Organisationer och nätverk (HM)

F6: Organisering: andra aspekter och
tillämpningar (AR/HM)
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6. Kurslitteratur
Böcker:

1. Ahrne, Göran & Peter Hedström (red.) (1999). Organisationer och samhälle Analytiska perspektiv. Studentlitteratur.
2. Ahrne, Göran (1994). Social Organizations. SAGE.
3. Hechter, Michael & Christine Horne (2009). Theories of Social order. Stanford
University Press.
Artiklar:

1. Ahrne Göran och Nils Brunsson (2011). “Organization outside organizations: the
significance of partial organization”. Organization 18(1): 83-104.
2. Coase, Ronald H. (1937). “The Nature of the Firm”. Economica 4(16): 386-405.
3. Finckenauer, James (2005). “Problems of definition: What is organized crime?”
Trends in Organized Crime 8 (3): 63-83.
4. Granovetter, Mark (1985). “Economic action and social structure: The problem of
Embededdness”. American Journal of Sociology 91(3): 481-510.
5. Hannan, Michael T. (2005). “Ecologies of Organizations: Diversity and Identity”.
The Journal of Economic Perspectives 19(1): 51-70.
6. Lawrence, Paul R. & Jay W. Lorsch (1967). “Differentiation and Integration in
Complex Organizations”. Administrative Science Quarterly 12(1): 1-47.
7. March, James G. (1978). “Bounded Rationality, Ambiguity, and the Engineering of
Choice”. The Bell Journal of Economics 9(2): 587-608.
8. Meyer, John W. & Brian Rowan (1977). “Institutionalized Organizations: Formal
Structure as Myth and Ceremony”. American Journal of Sociology 83(2):340-363.
9. Morselli, Carlo, Cynthia Giguère and Katia Petit (2007). “The efficiency/security
trade-off in criminal networks”. Social Networks 29 (1): 143-153.
10. Rostami, Amir and Hernan Mondani (2015). “The complexity of crime network
data”. PLoS ONE 10(3): e0119309.
Extra litteraturmaterial kan tillkomma i samband med undervisningen.
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