
Salstentamen 2019-10-30  

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. Collins talar om olika maktstrategier. Vilken är den mest effektiva maktstrategin, enligt 

Collins? Varför är denna effektiv? (1 p) 

2. Vad menar Collins med att religionen utgör en nyckel till förståelsen av social solidaritet? 

(1 p) 

3. Ge exempel på tre (3) kännetecken för den totala institutionen som analyseras i Goffmans 

bok Totala institutioner (1 p). 

4. Joel Best och Henrik Tham talar båda om 1960- och 70-talet som viktiga årtionden när det 

kommer till offret. Vad menar de med detta? (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 

Sammanfatta de viktigaste slutsatserna i Norbert Elias och John L. Scotsons studie ”Etablerade 

och outsiders – en sociologisk studie om grannskapsproblem”. Återkommande begrepp i 

studien är: normer, makt, moral, social sammanhållning, social kontroll, skvaller och identitet. 

På vilket sätt använder sig författarna av dessa begrepp i sin diskussion och analys? Vidare; på 

vilket sätt skulle Elias och Scotsons modell över förhållandet mellan etablerade och outsiders 

kunna tillämpas idag? Förklara, resonera och exemplifiera! (10 poäng) 

 

 

Essäfråga 2 

Enligt Goffman inleds kränkningsprocessen vid intagningen till den totala institutionen. Bland 

annat beskriver han hur de intagna genomgår en förvandling och rollförlust. Förklara vad 

Goffman menar med att den intagna förlorar sin bakre region (backstage) i den totala 

institutionen. Beskriv även hur den intagne kan återupprätta sig själv inom den totala 

institutionen. Använd begrepp som ”privilegiesystemets belöningar”, ”ligga lågt”, 

”fraternisering”, ”den omedgörliga linjen”, ”kolonisering” och koppla din diskussion till dessa 

begrepp. (10 p)  

 

 

Essäfråga 3 

Texterna i antologin av Åkerström och Sahlin, liksom artiklarna av Best, Emerson samt 

Hellgren m.fl., talar om konstruktionen av offer – om offret som resultatet av en social och 

moralisk definitionsprocess. De undersöker vilka konsekvenser konstruktionen av offret får för 

våra föreställningar om offer och gärningspersoner, men även för de brottsutsattas självbilder 

samt deras relationer till omgivningen. Förklara ingående vad författarna menar och belys deras 

argument med relevanta exempel från litteraturen. Resonera även kring varför vissa offer som 

diskuteras kan betraktas som ”motspänstiga”. (10 p) 

 


