Omprov 2019-12-16
SOCA74 Sociologi: kriminologi
Delkurs 2: Hur analyseras ett kriminologiskt problem? (7,5 hp)
Tentamen består av:
Del A) Fyra ”kortfrågor” (ni svarar på alla fyra).
Del B) Tre essäfrågor varav du väljer två att besvara (du ska alltså inte besvara alla tre).
Antalet möjliga poäng på varje fråga står angivet vid respektive fråga.
Del A: Ni skriver max 1 sida per fråga. Ni ska skriva endast enkelradigt på raderna och inte i
marginalerna.
Del B: Ni skriver max 5 sidor per fråga. Ni ska skriva endast enkelradigt på raderna och inte i
marginalerna.
Försök ge utförliga, tydliga och välformulerade svar på frågorna (skriv alltid fullständiga
meningar). Tänk på att skriva med läslig handstil. Om du inte kommer på det svenska ordet för
något begrepp går det bra att använda den engelska termen. Inga hjälpmedel tillåtna.
Maximalt antal poäng på tentamen är 24 poäng. För betyget G krävs minst 12 poäng på hela
tentamen, för VG minst 18 poäng.
Glöm inte att skriva namn på varje blad du lämnar in.
Lycka till! /Lärarlaget

Del A
1. Vilken funktion fyllde skvallret enligt Elias och Scotson (i deras studie om etablerade och
outsiders)? (1 p)
2. Vad innebär gruppskam och gruppkarisma, enligt Elias och Scotson? (1 p)
3. Vad menar Goffman med att den intagna förlorar sin bakre region (backstage) i den totala
institutionen? (1 p)
4. Vad menar Åkerström och Sahlin med begreppet ”motspänstiga offer”? (1 p)
Del B
Besvara två av följande tre frågor i essäform (du ska alltså inte besvara alla tre). Frågorna är
övergripande och för att besvara dem krävs en grundlig analys och tydlig diskussion. Läs frågan
noga så att du i ditt svar får med alla delar som efterfrågas! Essäfrågorna kan ge max 10 poäng
vardera.

VÄND…

Essäfråga 1
I ”Den sociologiska blicken – att se bortom det uppenbara” diskuterar Randall Collins frågan
”Hur är samhället möjligt?”. Collins talar om att religionen utgör en nyckel till förståelsen av
social solidaritet, dvs. till förståelsen av hur moraliska band skapas (som i sin tur gör samhället
möjligt). Vad menar Collins med att religionen utgör en nyckel till förståelsen av social
solidaritet – och vad har symboler och ritualer för betydelse i detta sammanhang? Redogör för
Collins diskussion och slutsatser, resonera och exemplifiera! (10 p)

Essäfråga 2
I Totala institutioner fokuserar Goffman på den komplexa dynamiken mellan de intagna och
personalen som pågår inom mentalsjukvården. Bland annat beskriver han hur
intagningsprocessen påverkar de intagna. Beskriv hur processen att bli intagen kan påverka en
individ och hur individen kan försöka att hantera sin situation inom den totala
institutionen. Använd begrepp som ”intagningsprocess”, ”rollförlust”, ”moralisk karriär”, ”den
omedgörliga linjen” och ”ligga lågt” och koppla din diskussion till dessa begrepp. (10 p)

Essäfråga 3
Använd Joel Bests begrepp ”viktimiseringsideologin” och ”viktimiseringsindustrin” och Nils
Christies begrepp det ”ideala offret” för att diskutera följande frågor: Hur kommer det sig att
offerbegreppet har ett sådant genomslag i dagens samhälle och vad innebär det i praktiken?
Varför identifieras vissa individer och grupper som offer trots att de motsätter sig denna status
medan andra kämpar för att erkännas som offer utan framgång? (10 p)

