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Abstract 

State crime is a neglected area within the academic doctrine of criminology; a fact which has 

been determined several times in the US, but also in Sweden. The aim for this thesis is to 

determine in what prevalence and in what way state crime is a part of Swedish university 

educations in criminology by examining its course literature. In total 336 unique works have 

been examined in a content analysis with three steps, both qualitative and quantitative, from a 

list of key words and five guiding questions. From this, the result was that 21 works included 

state crime, which is 6 % of the total amount of literature. By a further investigation of these 

21 writings, the prevalence of pages of relevance of state crime was determined to be 3 %.  

Considering this fact combined with earlier research; I cannot understand the results as 

something other than a neglect of state crime within the course literature in criminology at 

Swedish university institutions. State crime is often presented in a context of critical and/or 

Marxist criminology. Recurrent examples of state crime in the literature are genocide, 

corruption, bribery, crimes against the humanity etcetera.  

 

The analysis suggests that what is being studied within the academic doctrine of criminology 

is affected by the legislation, and the state has a monopoly of defining crimes in the law. In 

this thesis, a Marxist-inspired perspective has been applied to explain the neglect by implying 

that the state is subordinated by the ruling class; and they are trying to afflict the working 

class by making the legislation focused on crimes which are often committed by the working 

class.  
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1. Inledning 
Statsorganiserad brottslighet är ett försummat område inom den akademiska doktrinen 

kriminologi (Rothe & Ross, 2008; Wagner, 2006; Chambliss, 2001; Aas, 2007). Brott 

begångna av staten har alltid förekommit och kommer för alltid att göra det (Schafer, 1974, s. 

1). Faktum är att det under 1900-talet dog fler personer av statsorganiserad brottslighet än all 

annan brottslighet tillsammans (Brannigan & Hardwick, 2003, s. 125); där över 169 miljoner 

föll offer för denna typ av brottslighet (Green & Ward, 2004, s. 1). Kriminologiprofessorn 

Tunnell (1993, s. 101) menar, vidare, att brott begångna av staten förekommer inom alla 

stater, frågan är bara i vilken utsträckning det begås (Green & Ward, 2000, s. 102). Det kan 

utifrån dessa fakta verka tveklöst att statsbrott är kriminologiskt relevant att studera för att 

förhindra vidare brott i framtiden – även fast så inte är fallet i verkligheten. Dock, menar 

forskarna Rothe & Ross (2008, s. 742) att forskning kring statsorganiserad brottslighet 

onekligen finns, men att denna inte får utrymme i kurslitteraturen på grundnivå inom 

kriminologiutbildningar. 
 

De beteenden som torde vara mest intressanta för kriminologer att 
studera, exempelvis folkmord och förintelse, tenderar till att vara 
försummade inom doktrinen (Maier-Katkin, m. fl., 2009, s. 228). 

 

Folkmord, vilket är en statsorganiserad brottslighet, har beskrivits som ”the crime of crimes”1, 

”the ultimate crime” och “the worst of crimes” (Rothe & Mullins, 2011; Chambliss, m. fl., 

2010; Schabas, 2009; Luban, 2015; Clark, 2012; Hagan, 2008). Folkmord är dock, och har 

alltid varit, ett försummat forskningsområde inom den akademiska doktrinen kriminologi 

(Cooke-Welling, 2012; Pruitt, 2014). Att områden studeras och undersöks är viktigt för att 

kunna undanröja eventuella framtida folkmord – vilket i högsta grad är aktuellt även i dag 

eftersom det, bara under senaste decenniet rapporterats om folkmord i exempelvis Sudan, 

Dafur och Kongo (Totten & Parsons, 2009, s. 2). 

 

Vad som morgondagens kriminologer lär sig är till stor del beroende av kurslitteraturen på 

utbildningen.  Texter är kommunikativa och existerar med åsyftning att förmedla ett budskap 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 16). Budskapet är synnerligen relevant vad gäller kurslitteratur 
                                                           
1 Begreppet “crime of crimes” myntades av den Internationella Rwandatribunalen (ICTR) genom två domar: 
Åklagare och tilltalade Kambanda (målnummer 93-27-S) där dom föll 1998-09-04; samt åklagare och tilltalade 
Serushago (målnummer 98-39-S) där dom föll 1999-02-05 (Luban, 2015, s. 307). 
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med åtanke på att kunskapsinhämtning är det primära syftet med utbildningar (se SFS 

1993:100). Att kurslitteraturens budskap är relevant är av stor vikt med tanke på att 75-90 % 

av utbildningarna styrs av kurslitteraturen (Withrow, m. fl., 2004, s. 1). Vilken litteratur som 

ges på utbildningar är således av stor relevans för studenterna och det kan tänkas att den 

kommer att styra deras tankar, intressen och framtida forskning inom akademin i fråga; 

kurslitteraturen sätter nämligen gränser och ramar för vad som inbegrips inom ett ämne 

(Rothe & Ross, 2008, s. 741).  

 

1.1 Syfte 
Tidigare forskning har undersökt och kommit fram till att statsorganiserad brottslighet är ett 

försummat område inom kriminologisk kurslitteratur, både i Sverige (Målquist, 2008) och 

internationellt (Tunnell, 1993; Rothe & Ross 2008); att det råder en försummelse av 

statsorganiserad brottslighet är därför uppsatsens utgångspunkt. Syftet med denna uppsats är 

att undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt statsorganiserad brottslighet behandlas i 

kriminologisk kurslitteratur på grundnivå i Sverige. Vidare kommer ett marxism-inspirerat 

perspektiv att appliceras på undersökningens resultat för att kunna komma fram till och förstå 

möjliga orsaker till att statsorganiserad brottslighet är ett försummat område inom den 

akademiska doktrinen kriminologi.  

 

1.2 Frågeställningar 
För att kunna besvara syftet har det delats upp i följande frågeställningar: (1) I vilken 

utsträckning och på vilket sätt omnämns och behandlas statsorganiserad brottslighet i 

kurslitteraturen på svenska kriminologiutbildningar?; (2) Hur kan ett marxistiskt perspektiv 

bidra till en förståelse varför brott begångna av staten är ett inom kriminologin försummat 

område? Den första frågeställningen kommer främst att besvaras genom uppsatsens 

undersökning. Frågeställning nummer två kommer att besvaras med hjälp av uppsatsens 

teoretiska ramverk. Slutsatserna kommer även att underbyggas av tidigare forskning som i 

uppsatsen presenteras. 

 

1.3 Rättssociologisk relevans 
En av de tidigare rättssociologiska pionjärerna, Eugen Ehrlich, har valt att särskilja mellan å 

ena sidan formell rätt, å andra sidan levande rätt. Den formella rätten är de lagar som 



3 
 

författningsmässigt stiftas medan den levande rätten är dess utslag i samhället, exempelvis 

rättsfall i domstolar, där samhällets normer påverkar rättens faktiska praktik (Banakar, 2013, 

s. 66-68). Rättssociologen Thomas Mathiesen (2005, s. 16) definierar rättssociologi som 

beskrivande och analyserande av rätten i samhället. Hur lagstiftningen tas emot av samhället 

är således en av rättssociologins främsta och största frågor (Zamboni & Hammerslev, 2013, s. 

711). Hur rätten tas emot i samhället betecknar Ehrlich som den levande rätten. Jag menar att 

denna uppsats undersöker den levande rätten och hur samhället tar emot lagstiftningen. 

Kurslitteraturgenomgången kommer att fastslå huruvida den levande rätten, här i form av vad 

som studeras inom kriminologin, är en återspegling av den formella rätten. Utgångspunkten 

för uppsatsen är att det i dag inte är en återspegling – ett faktum som här kommer att förstås 

genom ett marxisitiskt perspektiv. Detta menar att normer i samhället, kapitalismen och den 

härskande klassen, påverkar hur samhället och kriminologin tar emot rätten. Sammantaget 

kommer jag således att undersöka huruvida kriminologin undersöker de brott som finns i lag 

föreskrivna eller inte – vilket inbegriper den rättssociologiska frågeställningen hur samhället 

tar emot lagstiftningen. 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Begreppet stat ska i denna uppsats förstås som en nations-stat, vilket innebär en politiskt 

sammansluten enhet vars medborgare delar en gemensam identitet2.  

 

Statsorganiserad brottslighet eller brott begångna av staten (”state crime”) definieras i denna 

uppsats som ett brottsfenomen som inbegriper brott vilka begås av staten eller dess 

företrädare, när de är i tjänst (Green & Ward, 2000, s 110; Chambliss, 1989, s. 184; Newburn, 

2007, ss. 878-879). Juridikprofessorn Bassiouni (2011, s. 2) väljer i sin definition att bredda 

innebörden till att innefatta allt missbrukande av makt riktat mot civilbefolkningen; samt att 

stat inte behöver innebära nations-stat utan enbart en grupp aktörer vilka har kontroll över ett 

territorium eller en grupp individer. Exempel på brott begångna av staten är korruption, 

miljöbrott, tortyr, krigsbrott och folkmord (Green & Ward, 2004; Bassiouni, 2011, s. 356). 

Termen politisk kriminalitet (”political crime”) kommer att försökas undvikas eftersom denna 

                                                           
2 För närmre definition av detta begrepp se exempelvis Hauge & Harrop (2013, s. 16); Badersten & Gustavsson 
(2010, ss. 73-77). 
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inrymmer alla brott som begås av politiska skäl (Hagan, 2008, s. 356) och således både brott 

begångna av staten samt brott som begås av politiska skäl och är riktade mot staten3.  

 

När brott begångna av staten konkretiseras i uppsatsen kommer detta att göras med folkmord 

som exempel, mot bakgrund av att detta anses vara den värsta existerande formen av 

statsorganiserad brottslighet (Chambliss, m. fl., 2010, s. 2). Begreppet folkmord (”genocide”) 

ska definieras i denna uppsats som massutrotning av populationer4 (Hagan, 2008, s. 363; UN, 

1948). Det inbegriper i denna uppsats även förintelse, exempelvis av Nazityskland under 

andra världskriget eller etnisk utrensning som i Rwanda 1994 (Lemkin, 1944, s. 79). 

Folkmord behöver inte nödvändigtvis vara kopplade till stater (a.a., s. 82 ff.) men har i 

historien varit relaterade till det, exempelvis fallen Nazityskland och Rwanda (Brannigan & 

Hardwick, 2003, s. 123; Schabas, 2009, s. 1) och därför behandlas folkmord som en 

statsorganiserad brottslighet i denna uppsats. 

 

En grov och förenklad kategorisering av brottstyper inom kriminologin är “crimes by the 

powerless” respektive “crimes by the powerful”. “Crimes by the powerless” är ett större 

paraplybegrepp för olika sorters brottslighet, där exempelvis diverse “blue-collar crimes” 

ingår såsom exempelvis gatubrottslighet (”street crime”). Det som kännetecknar denna form 

av brottslighet är att förövarna ofta tillhör ett lägre socio-ekonomiskt samhällsskikt. (Perkins, 

m. fl., 1993; Fletcher, 2015) och brukar inte sällan utmynna i exempelvis narkotikabrott eller 

brott begångna av subkulturer (Aas, 2007, s. 22; Kramer, m. fl., 2010, s. 257). Mainstream-

kriminologi, som är kanske den vanligaste tankeskolan inom kriminologi studerar främst 

”crimes by the powerless” genom ett fokus på handlingar som är olagliga och som begås av 

individer med lite samhällelig makt (Agnew, 2011, s. 2).  

 

”Crimes by the powerful”, å andra sidan är även det ett paraplybegrepp som inbegriper 

diverse ”white-collar crimes” som inte sällan är olika former av ekonomisk brottslighet och 

företagsbrottslighet, vilka ofta begås av individer från ett högre socio-ekonomiskt 

samhällsskikt (Newburn, 2007, ss. 373-377; Walklate, 2011, ss. 125-131). Under begreppet 

”crimes of the powerful” innefattas även diverse brott begångna av staten och krigsbrott (Aas, 

                                                           
3 Dock har exempelvis Tunnell (1993) och Målquist (2008) i sina respektive undersökningar använt termen politisk 
kriminalitet istället för statsorganiserad brottslighet. Termen politisk brottslighet kommer därför att finnas med 
bland mina sökord fast jag väljer att istället säga statsorganiserad brottslighet, vilket enligt Hagan (2008, s. 359) 
inbegrips under det större paraplybegreppet politisk kriminalitet. 
4 För att se FN:s krav för att en handling ska kallas folkmord, se UN (1948). 
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2007, s. 22). Detta studeras mer inom den kritiska kriminologin, vilket är en tankeskola som 

menar att både rätten generellt och brott uppstår på grund av strukturer, främst ekonomiska 

såsom kapitalismen, som är förtryckande mot individer av annan klass, etnicitet eller kön än 

den styrande klassen har (Wright & Friedrichs, 1998, s. 212).  

 

Termen kriminologi som akademisk doktrin åsyftar läran om brott som bedrivs på universitet 

eller högskola. Detta är således särskilt från andra generella lekmannakunskaper om brott och 

straff. Vid påståendet att statsbrott är försummat inom kriminologi som akademisk doktrin 

innebär detta därför enbart inom studiet av ämnet på högskolenivå5 och således inte inom 

ramen för den gängse uppfattningen om ämnet i fråga.  

 

1.5 Avgränsningar 
I denna uppsats åsyftar, enligt frågeställning 1, att undersöka i vilken utsträckning och på 

vilket sätt statsorganiserad brottslighet omnämns i kriminologisk kurslitteratur vid svenska 

lärosäten. Att undersöka all kurslitteratur som används vid Sveriges alla kriminologi-

utbildningar är dock inte möjligt inom ramen för en kandidatuppsats på 15 högskolepoäng; av 

denna anledning har avgränsningar varit nödvändiga att göras. De kriminologiutbildningar 

som omfattas i denna undersökning är de som bedrivs vid svenska universitet eller högskolor 

på grundnivå där det i dag, 2016, går att erhålla en filosofie6 kandidatexamen7 med 

huvudämne i kriminologi, oavsett om det är ett program eller enskilda kurser. Övriga 

kriminologiutbildningar har valts bort i urvalet8. Det är således enbart lärosäten som 2016 

erbjuder en examen i kriminologi som ingår i undersökningsgruppen.  

 

Efter ovan nämnda avgränsning kommer följande kriminologiutbildningar att undersökas: 

Högskolan i Kristianstad (kurser); Högskolan i Gävle (program); Lunds universitet9 

                                                           
5 Resultatet av min studie kommer dock inte att generaliseras till hela akademin utan enbart till det urval som 
undersökningens avgränsning innebär. 
6 Således en samhällsvetenskaplig avgränsning. 
7 Därigenom även en avgränsning till utbildningar på grundnivå; detta eftersom det på grundnivå studenterna ges 
en introduktion till doktrinen i fråga och kommer påverka vidare utbildning på master- och forskarnivå (se 
Withrow m. fl., 2004, ss. 1-2). 
8 Exempelvis har Mittuniversitetet har tidigare gett ett kriminologiprogram som numera är nedlagt; de ger 
fortfarande kurser i kriminologi men utan att, i dagsläget, möjlighet att erhålla en fil. kand. 
9 Kriminologiprogrammet vid Lunds universitet har två olika inriktningar, sociologi eller rättssociologi, vilka består 
av olika kurser och kurslitteratur. Kurslitteraturlistorna från båda inriktningarna kommer att inbegripas i denna 
undersökning. 
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(program); Malmö högskola (program); Stockholms universitet (kurser); Örebro universitet10 

(kurser). Detta ger totalt sex kriminologiutbildningar som inbegrips i undersökningsgruppen i 

denna uppsats.  

 

Vidare är det en avgränsning att försummelsen av statsorganiserad brottslighet kommer att 

förstås från ett marxistiskt perspektiv. Jag menar att detta perspektiv är relevant att använda i 

sammanhanget eftersom den ställer sig kritisk mot det samhälleliga etablissemanget, vilket 

jag menar att även denna uppsats i viss mån gör. Marxismen kan också förklara varför 

samhällförhållanden ser ut som de gör och är därför relevant att använda för att förstå 

försummelsen av statsorganiserad brottslighet inom kriminologin. Jag är samtigit medveten 

om att detta just är ett perspektiv och att det går att applicera även andra perspektiv på frågan 

som kommer fram till andra resultat. Vad ett annorlunda perspektiv hade fått för 

konsekvenser för resultatet diskuteras i den avslutande diskussionen. Att jag överhuvudtaget 

har valt ett perspektiv är eftersom jag ville ha ett synsätt som kan hjälpa mig att förstå 

resultatet från kurslitteraturgenomgången.  

  

                                                           
10 Örebro universitet ger kandidatprogrammet i kriminologi för första gången med intag HT16. Mot bakgrund av 
att alla kurslitteraturlistor vid studiens genomförande inte finns tillgängliga inbegrips därför enbart kurserna 
Kriminologi I, II samt III i undersökningen. 
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2. Tidigare forskning 
Forskare i USA menar att kriminologin som akademisk doktrin inte är allomfattande, bland 

annat genom att kritiska- och konfliktperspektiv ofta exkluderas (Hagan, 2008, s. 176; 

Wagner, 2006) och därigenom att kriminologisk teori inte klarar av att förklara all 

brottslighet. Detta faktum manifesteras även i kriminologisk kurslitteratur på grundnivå 

genom att antalet refereringar till kritiska kriminologer är kraftigt underrepresenterade, en 

diskrepans som fastslagits exempelvis av den amerikanska forskaren Wright (1998). Dessa 

omständigheter belyser frågor rörande att kritisk kriminologi är ett försummat område inom 

kriminologin. Nedan redovisas undersökningar som påvisar att statsorganiserad brottslighet 

som brottsfenomen även det är ett försummat forskningsområde inom den akademiska 

doktrinen kriminologi.  

 

2.1 Internationell forskning 
Att statsorganiserad brottslighet i allmänhet, och folkmord i synnerhet, är inom den 

akademiska doktrinen kriminologi ett försummat område är fastslaget av flertalet forskare 

(Cooke-Welling, 2012; Pruitt, 2014; Rothe & Ross, 2008; Wagner, 2006; Chambliss, 2001). 

Förekomst av statsorganiserad brottslighet i kriminologisk- och straffrättslig litteratur har den 

amerikanske professorn Tunnell (1993) i USA. 19 böcker i kriminologi samt 30 böcker i 

straffrätt valdes ut11, alla på grundnivå. Verken var aktuella för att förekomma som 

kurslitteratur på grundkurser beträffande respektive doktrin (a.a., s. 102). Samtliga verks 

innehållsförteckningar och index genomsöktes. Nästa steg i Tunnells (a.a., s. 102-103) 

undersökning var att läsa igenom samtliga böcker i sin helhet – vilket tillsammans med de 

tidigare undersökningarna gav både kvalitativ- och kvantitativ data. Vid genomläsningen 

noterade Tunnel (a.a., s. 103) hur många sidor som berörde brotten i fråga; men letade inte 

enbart efter specifika ord utan även efter diskussioner kring ämnet i fråga, även ifall 

undersökningens sökord inte nämndes som begrepp. Resultatet av studien blev, vad gäller 

kriminologisk litteratur, att 13 av 19 böcker, eller 68 %, berörde statsorganiserad brottslighet i 

någon mån (a.a., s. 104). Vad gäller antal kapitel som berörde statsbrott var detta 0,02 % samt 

vad gäller antalet sidor var siffran 2,75 % (a.a.). Motsvarande siffror för straffrättslig litteratur 

var att 6 av 30 böcker, eller 20 %, nämnde statsbrott, sidantalet som berör statsbrott var 0,05 

% samt inget kapitel berörde endast statsbrott (a.a., s. 105). Vidare noterade Tunnel (1993, s. 

                                                           
11 Observera hur Tunnells (1993) urval skiljer sig med urvalet i min undersökning. Samtliga av verken i urvalet är, 
vidare, i form av referensböcker. 
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107) en kommentar om alla böcker i undersökningsgruppen och hur de förhöll sig till och 

behandlade brott begångna av staten samt ifall författarna använt brottstypen som exempel 

genomgående utan att ge det en större teoretisk förankring (a.a., s. 103). 

 

En senare gjord forskning, liknande Tunnells, av hur vanligt förekommande samt på vilket 

sätt statsorganiserad brottslighet är presenterad är gjord av de USA-baserade forskarna Rothe 

& Ross (2008). I deras undersökning valdes12 åtta böcker i kriminologi på grundnivå ut för 

granskning. Undersökningen inleddes med en kvalitativ del där fem frågor ställdes till verken 

vid genomläsningen, se Rothe & Ross (2008, s. 743). Som kvantitativ analys av verken 

räknade Rothe & Ross (2008, 744) ord och stycken där statsorganiserad brottslighet förekom. 

Resultatet av studien blev att brott begångna av staten även inom denna studie är försummat i 

kriminologisk kurslitteratur på grundnivå. Både de kvalitativa och kvantitativa resultaten 

presenterades per bok i längre kommentarer (a.a., s. 744 ff.), men forskarna slog inte samman 

det kvantitativa resultatet i resultatdelen. Vid min egen analys och uträkning av Rothe & Ross 

(2008) resultat framkom slutsatsen att 1 % av totalt 4 002 sidor, som inrymdes i de åtta 

undersökta verken, berörde statsorganiserad brottslighet.  

 

2.2 Svensk forskning 
Kriminologistudenten Ulla-Maija Målquist (2008) undersökte i sin kandidatuppsats i vilken 

utsträckning brott begångna av staten fanns omnämnd i den tryckta kriminologiska litteraturen 

som då fanns tillgänglig vid Stockholms universitets bibliotek – totalt 903 verk. Resultatet av 

undersökningen påvisade att 147 nämnde på något sätt statsorganiserad brottslighet, det vill 

säga 16 %. Av dessa 147 verk som ansågs relevanta var det 20 verk, eller 14 %, som 

behandlade brottsfenomenet på ett teoretiserande vis, och således inte enbart exemplifierande 

(Målquist, 2008, s. 35). Motsvarande procentandel av det totala antalet verk var 2 %. Målquist 

studie gav mig indikationer på att det även i svenska kriminologiutbildningar finns en 

undanskymd roll för brott begångna av staten inom kriminologin, dock menar jag att enbart 

det faktum att det finns kriminologisk litteratur på bibliotekets hyllor inte nödvändigtvis 

behöver betyda att det är representativt för vad som lärs ut till studenterna. 

 

Tidigare forskning i Sverige, vad gäller genomgång av kurslitteraturlistor, har i flera fall 

gjorts med avseende på författarnas könstillhörighet, exempelvis Cregård & Johansson (1997) 
                                                           
12 Observera även Rothe & Ross (2008) urval som även det är annorlunda från min undersökning. Samtliga av 
verken i urvalet är, vidare, i form av referensböcker. 
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vilka undersökte statsvetenskaplig kurslitteratur samt von Wright (1999) som undersökte 

motsvarande för doktrinen fysik. Den förstnämnda forskningen var uteslutande kvantitativ 

med avseende på hur många av författarna som var kvinnor respektive män, medan den 

sistnämnda forskningen snarare var en kvalitativ analys av genusaspekten i kurslitteraturen 

och vad denna diskrepans medför för konsekvenser för ämnet och studenterna som studerar 

det. Lärdomar som kan utrönas från dessa undersökningar är dels att ha uttalade och klara 

sökord och kodningsscheman att följa i undersökningen och i största mån undvika avvikelser 

från denna, men även att kurslitteraturgenomgångar kan göras på olika sätt och med olika 

metoder, både kvalitativa och kvantitativa.  

 

2.3 Varför statsorganiserad brottslighet inte studeras inom kriminologin 
Att statsorganiserad brottslighet är ett inom kriminologin försummat område är för att det är 

staten som styr kriminologin genom de legala kriminaliseringar den själv upprättar (Green & 

Ward, 2000, s. 102). Genom att staten ger det brottsutredande myndigheterna (polis, 

domstolar, kriminalvård) riktlinjer om vilken brottslighet som de ska fokusera på samt genom 

att skära i budgeten för dessa kan staten själv i princip ”eliminera” statsorganiserad 

brottslighet. Ett annat sätt är att missrikta den offentliga brottsstatistiken genom att i stor grad 

belysa annan form av brottslighet (a.a.). Att även staten faktiskt kan vara en brottslig aktör var 

en diskussion som tog vid på 1960-talet, men det var inte förrän två decennier senare som 

detta forskningsfält fick större plats inom den kriminologiska forskningen (Schoultz, 2012, s. 

240). Det föreligger främst två argument för att brott begångna av staten inte inkluderas inom 

den akademiska doktrinen kriminologi, det ena är att en stat inte är att uppfatta som en aktör, 

liknande en individ, och att detta medför en problematik med ansvarsutkrävning om brott 

begås. Det andra argumentet är att statsorganiserad brottslighet inte är att jämföra med 

exempelvis gatubrottslighet eller annan ”blue-collar crime” (a.a.).  

 

Lagstiftarna ger rätten ett fokus på gatubrottslighet genom exempelvis riktad lagstiftning och 

officiell brottsstatistik; ett faktum kriminologiprofessorn Chambliss (2001, s. 141) menar är 

en rökridå som ska skyla de egentliga problemen i samhället – en misslyckad socialpolitik 

som inte lyckas komma till rätta med sociala problem såsom fattigdom, utanförskap och 

ojämlikhet. Det är istället inte sällan dessa socialt utsatta och marginaliserade grupper som 

målas ut som problemen i samhället; en process vilken sker från många olika 

samhällsinstitutioner såsom politiker, polis och rättsväsende (a.a.). Denna rökridå gör inte 
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bara att viss brottslighet får oproportionerligt stort fokus utan även att brottslighet kommer i 

skymundan. Ett exempel på detta är just statsorganiserad brottslighet, vilket nämnts i 

inledningen, vållar fler offer än all annan brottslighet tillsammans.  

 

2.4 Vad tidigare forskning missat 
Ovan har det redovisats för tidigare forskning som studerat i vilken omfattning och på vilket 

sätt kriminologisk litteratur behandlar statsorganiserad brottslighet. Dessa undersökningar har 

gjorts på varierat sätt och med olika metoder. Gemensamt för dessa studier är dock att 

kriminologisk litteratur i allmänhet undersökts. Detta menar jag inte nödvändigtvis behöver 

innebära att det är samma litteratur som finns på kurslitteraturlistor på kriminologi-

utbildningar. Tidigare forskning undersöker således inte den kurslitteratur som faktiskt ligger 

till grund för kriminologiutbildningar. Av denna anledning ämnar jag att undersöka detta i 

denna uppsats, vilket kommer att ske med liknande forskningsmetoder som de tidigare 

undersökningarna som har presenterats, fast med en annan urvalsprocess. Någon tidigare 

forskning liknande mina vad gäller forskningsmetoder och urval har jag inte kunnat finna.  
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3. Teoretiskt ramverk 
Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne (Walklate, 2011, s. 1 ff.; Olesen, 2013, s. 825) och 

utbildningar i kriminologi ser därför olika ut vid olika lärosäten. På grund av ämnets 

tvärvetenskaplighet finns det flera definitioner13 av kriminologi där en av de mest 

inflytelserika är av de amerikanska sociologerna Sutherland och Cressey (1960, s. 3): 

“Criminology is the body of knowledge regarding crime and delinquency as a social 

phenomena. It includes within its scope the process of making laws, breaking laws, and 

reaction to the breaking of law.”. Den gemensamma komponenten för kriminologin är dock 

enligt flera definitioner brott, vilket definieras främst i nationell lagstiftning (Walklate, 2011, 

s. 2). Ett faktum som gör att lagstiftningen är den främsta faktorn som påverkar kriminologin 

som akademisk doktrin (Chambliss, 2001, s. 32 ff.).  

 

3.1 Marxistiskt perspektiv på rätten 
Brott och kriminalisering definieras politiskt (Wennberg, 2011, s. 11). Enligt Aas, (2007, s. 

22) sker denna kriminaliseringspolitik utifrån statens egna intressen, vilka enligt marxismen 

är främjande för kapitalismen (i kapitalistiska samhällen). Det går därför från ett marxistiskt 

perspektiv att se lagstiftningen som ett redskap för den härskande klassen14 att förtrycka den 

arbetande klassen och skydda kapitalismen (Walklate, 2011, s. 135; Hammerslev & 

Mathiesen, 2013, s. 188; Vincent, 2008, s. 43; Fine, 2002, s. 103; Spitzer, 2008, s. 23; Akers, 

1997, s. 163). Det är således staten, och enligt ett marxistiskt perspektiv, den härskande 

klassen som väljer och styr vilka handlingar som ska vara kriminella (Chambliss, 1975, s. 

151; Chambliss, 2001, s. 171). Anledningarna till att staten, och därigenom den härskande 

klassen, har ett intresse av att förtrycka arbetarklassen genom kriminalisering är för att ta 

fokus från denna klasskamp som är fallet enligt ett marxistiskt perspektiv (Chambliss, 1975, s. 

152). Genom att rikta fokus mot att det i synnerhet är arbetare som begår brott finns det risk 

för att det ska uppstå konflikter inom arbetarklassen och att dessa skulle börja se varandra 

som fiender istället för allierade mot den härskande klassen. Den styrande klassens mål är att 

få sina intressen internaliserade i lagen till den grad att arbetarklassen inte längre är medvetna 

om det (Green & Ward, 2004, s. 4). 

                                                           
13 För fler definitioner av kriminologi se exempelvis Walklate (2011); Lilly, m. fl. (2007); Newburn (2007); Agnew 
(2011); Akers (1997); Hagan (2008). 
14 Anledningen till att den härskande klassen har makt över staten är för att dessa har kontroll över en majoritet 
av medlen som är nödvändiga för produktion och därigenom samhället som det i dag ser ut (Akers, 1997, s. 
161). 
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Inom straffrätten råder en princip om att ingen kan dömas för brott om det inte finns 

lagstadgat – ”nullum crimen sine lege” – inget straff utan lag, vilken i svensk lagstiftning är 

ratificerat genom legalitetsprincipen (Asp & Ulväng, 2014, s. 23; Zetterström, 2012, s. 167). 

Vid åtal av statsorganiserad brottslighet kan denna princip bli problematisk eftersom brott 

begångna av staten inte alltid är lagstiftningsmässigt olagliga (Maier-Katkin, m. fl., 2009, a. 

228). För att det skulle kunna bli aktuellt med att åtal väcks för någon statsorganiserad 

brottslighet måste staten definiera handlingar som brottsliga som den själv kan utföra – det 

vill säga skapa förutsättningar för att själv vara en förövare av brott (Green & Ward, 2004, s. 

1). Dock har det under senare decennium inrättats fristående internationella domstolar som 

kan åtala både stater och individer, oavsett nationell lagstiftning, för brott mot internationell- 

och folkrätt (Maier-Katkin, m. fl., 2009, s. 228-229; Cooke-Welling, 2012, s. 75). Dock har 

dessa internationella brottsmålsdomstolar inte fungerat eftersträvansvärt och dessa ger 

följaktligen inget fullgott skydd mot brott, därigenom även statsorganiserad brottslighet 

(Cooke-Welling, 2012, s. 79).  

 

3.2 Marxistiskt perspektiv på förhållandet staten och rätten emellan 
Staten och rätten är i dess moderna skepnader tätt sammanvävda (Spitzer, 2008, s. 28). Detta 

förhållande är problematiskt från ett marxistiskt perspektiv då politiken i staten styrs av 

individuella ekonomiska intressen medan rätten ska verka för det gemensammas bästa (a.a., 

ss. 28-29). I kapitalistiska samhällen, vilket Sverige i dag är, understöds det kapitalistiska 

systemet av staten och dess institutioner, vilka uppfattas som legitima av medborgarna – 

vilket legitimerar kapitalismen. Att medborgarna känner att staten är legitim15 är ett krav för 

att en nations-stat ska fortsätta att finnas (Chambliss, 1989, ss. 195-196). För att skapa och 

upprätthålla legitimitet är lagen och rätten relevant samt att lagstiftningen överensstämmer 

med de rådande samhälleliga normerna och värderingarna (Green & Ward, 2000, s. 108). 

 

3.3 Marxistiskt perspektiv på offentlig statistik 
Den viktigaste parametern inom kriminologin för att avgöra centrala kriminologiska frågor, 

exempelvis om brottsligheten ökar eller minskar, är statistik (Lomell, 2010, s. 118). I längden 

påverkar även statistik investeringar i det brottsförebyggande arbetet genom att denna påvisar 

var de kriminella problemen finns (Sullivan & McGloin, 2014, s. 446). Kriminalstatistik 

                                                           
15 För mer information om begreppet legitimitet se exempelvis (Green & Ward, 2004, s. 3; Hauge & Harrop, 
2013, s. 15). 
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lägger således inte sällan grunden för diverse politiska beslut och därigenom samhälleliga 

förändringar (Lomell, 2010, ss. 118-119). Det är därför av stor vikt att kriminalstatistiken är 

objektiv; vilket dock inte alltid är fallet då statistik kan vinklas på olika sätt för att gynna eller 

missgynna vissa grupper i samhället (Lilly, m. fl., 2007, s. 127; Lomell, 2010, s. 118 ff.). 

Lomell (2010, s. 120) menar att statistik alltid tillkommer av en anledning och att 

kriminalstatistik således inte är objektiv data insamlade från opartiska källor som inte har 

något att vinna på att vinkla värdena. Staten rapporterar årligen officiell brottsstatistik (i USA 

FBI och i Sverige BRÅ) och definierar genom denna ”verkligheten” för medborgarna (von 

Hofer, 2012, s. 277).  

 

3.4 Teoretiska ramverkets applicering på uppsatsen 
För att sammanfatta det teoretiska ramverket har den härskande klassen inflytande över staten 

samt att staten stiftar lagarna och det som i lag definieras som brottsligt är styrande för 

kriminologin – och i slutänden vad som lärs ut på kriminologiutbildningar. Detta teoretiska 

ramverk kommer att hjälpa till att skapa en förståelse av undersökningens resultat och dess 

egentliga innebörd. Genom att resultaten direkt kopplas samman med det teoretiska ramverket 

kan en större och djupare förståelse uppnås i uppsatsens analys. Jag är, vidare, medveten om 

att valet av teori påverkar analysen av resultaten i undersökningen i denna uppsats, om en 

annan teoretisk utgångspunkt istället hade valts hade jag därigenom eventuellt kommit fram 

till andra analyser och slutsatser.   
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4. Metod 
Kurslitteraturgenomgången i denna uppsats kommer dels att genomföras som en 

innehållsanalys där tillvägagångssättet innebär att kvantifiera förekomst av ord och budskap i 

den undersökta kurslitteraturen (se Boréus & Bergström, 2005, ss. 43-44); men även en 

kvalitativ innehållsanalys av kurslitteraturen med avseende på statsorganiserad brottslighet (se 

Hseih & Shannon, 2005, ss. 1283-1285). Kurslitteraturgenomgången kommer totalt att bestå 

av tre delar: en sorterande samt två analytiska delar där en är en kvantitativ och den andra 

kvalitativ.  Sammantaget ämnar kurslitteraturgenomgången att besvara uppsatsens första 

frågeställning rörande i vilken utsträckning samt på vilket sätt statsorganiserad brottslighet 

omnämns i kriminologisk litteratur. Resultatet kommer sedan att analyseras utifrån det 

teoretiska ramverk för att besvara uppsatsens andra frågeställning. 

 

4.1 Kunskapsteoretisk uppfattning 
Den kunskapsteoretiska uppfattningen för denna uppsats kommer att utgå från en kritisk 

realism (se Bhaskar, 2008). Den kritiska realismen menar att forskaren endast kan förstå, och i 

nästa led förändra, verkligheten om underliggande strukturer i samhället uppmärksammas 

(a.a., s. 2). Roberts (1999, s. 21) definierar kritisk realism enligt följande: 

 

”[…] critical realism argues that through the abstraction of concepts from 
reality causal mechanisms and structures can be examined which, although 

seen as the outcome of human praxis, operate independently of human 
praxis.”. 

 

För att den kritiska realismen ska vara möjligt krävs det vid dess studier först metoder som 

härstammar från naturvetenskapen för att fastslå samhällsförhållanden, för att sedan 

samhällsvetenskapliga metoder ska kunna identifiera och förstå strukturerna som föranleder 

förhållandena i fråga (Bahskar, 2008, s. 2; Bryman, 2011, s. 31). I denna uppsats avspeglas 

den kritiska realismen genom att först, genom frågeställning 1, om försummelsen av 

statsorganiserad brottslighet fastslå samhälleliga (miss)förhållanden (se Frauley & Pearce, 2007, 

s. 5). Frågeställning 2, om orsaker till försummelsen åsyftar å andra sidan att ge svar på varför 

samhällsförhållandena ser ut som de gör (a.a.); något som kommer att göras utifrån strukturer som 

den härskande klassen upprättat. Den kritiska realismen användes av Marx och Engels när de 

analyserade samhället och kapitalismen (Roberts, 1999, s. 22; May, 1997, s. 22). Marx valde 

att förstå samhällsförhållandena genom att granska samhälleliga strukturer, vilket i hans fall 
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var kapitalismen (Roberts, 1999, s. 22). Med detta i åtanke gjorde jag bedömningen att den 

kritiska realismen även var lämpad att användas i denna undersökning för att förstå en 

försummelse av statsorganiserad brottslighet inom den akademiska doktrinen kriminologi; 

först ett fastställande av samhälleliga förhållanden som sedan förstås utifrån samhälleliga 

rådande strukturer. Vidare, vad gäller metoden, kommer uppsatsen att utgå från en deduktiv 

ansats (se Bryman, 2011, s. 26), där en teori genomgående åtföljs. Den tidigare forskningen 

har fastställt att statsorganiserad brottslighet är ett försummat område inom kriminologin, ett 

faktum som i denna uppsats studie undersöks med fokus på utbildningars kurslitteratur i 

Sverige. Resultatet kommer sedan att bekräfta eller förkasta den tidigare teorin.  

 

4.2 Urval litteratur 
Beträffande litteraturen på kurslitteraturlistorna utgår jag från den i dag, 2016 års, gällande. I 

de fall böcker har flera upplagor har den senaste upplagan undersökts om annat inte står 

uttryckligen i kurslitteraturlistorna. Vidare kommer litteratur som endast berör metod och 

metodologi inte att inbegripas i urvalsgruppen eftersom dessa inte sällan är allmänt skrivna 

och inte av direkt relevans för undersökningen. Oavsett om kurslitteraturen är författad på 

svenska eller engelska16 inbegrips de i urvalet. Flera av verken förekommer i kurslitteratur-

listorna vid flera olika lärosäten, vilket gör att verket i fråga enbart behöver undersökas en 

gång. Efter detta urval av litteratur föreligger 336 unika verk på utbildningarnas 

kurslitteraturlistor som i denna studie ska undersökas.  

 

4.3 Sorterande del 
Det första delen i kurslitteraturgenomgången är att sortera litteraturen i kurslitteraturlistorna, 

det vill säga välja bort material som inte ska ingå i en vidare analys. Det finns ingen möjlighet 

att analysera all kurslitteratur från sex stycken kriminologiutbildningar. Ämnes- och 

teorispecifika verk, där det utifrån titeln, går att avgöra att statsbrott inte kommer att 

behandlas, kommer att efter denna sorterande del klassificeras17 i gruppen NEJ, exempelvis 

våld i nära relationer, droger eller ungdomsbrottslighet. Detta innebär att verket inte uppfattas 

relevant för sökorden och därigenom statsorganiserad brottslighet. Metoden för den 

                                                           
16 Terminologin för statsorganiserad brottslighet är mer omfattande och befäst på engelska än på svenska. Vid 
granskningen av verk författade på svenska kommer jag av den anledningen att vara mer uppmärksam på 
eventuella närbesläktade termer. Jag kommer dock inte att kvantifiera antalet verk som är författade på 
respektive språk. 
17 Läs mer om klassificeringen under den kvalitativa analyserande delen, avsnitt 4.5. 
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sorterande delen är att en bedömning görs utifrån undersökningens sökord18 samt 

nedanstående fråga (jfr. Rothe & Ross 2008, s. 743): 

 

 Berör texten statsorganiserad brottslighet? 

 

För att kunna besvara denna fråga kommer verkets titel och eventuella undertitel att granskas 

för att avgöra huruvida litteraturen är relevant för min undersökning eller inte. Ifall osäkerhet 

råder får verket i fråga undersökas närmre i den uppsökande undersökningen. Detta gäller 

exempelvis ämnesövergripande litteratur och referensverk, vilka i princip är döpta till 

”Criminology”. Med referenslitteratur menar jag verk som enbart innehåller sammanfattande 

fakta och översikter av många och breda ämnen och perspektiv, samt refereringar till mer 

ämnesspecifika verk vid denna fakta (UB vid LU, 2016). Under denna del minskade antalet 

kurslitteratur från 336 till 113, vilket ska undersökas vidare i de analytiska delarna.  

 

4.4 Kvantitativ analyserande del 
Efter den sorterande delen kommer analysen av kurslitteraturen att fortsätta genom att 

innehållsförteckningen, index och abstract granskas (jfr. Tunnell, 1993, s. 102). För att veta 

vad som eftersökts har sökord upprättats, ett tillvägagångssätt som är vanligt vid innehålls-

analyser för att de underlättar undersökningen genom att göra den mindre subjektiv (Boréus & 

Bergström, 2005, s. 49). Sökorden består av tilltänkta synonymer till statsorganiserad 

brottslighet och i viss mån närbesläktade termer19, samt folkmord20. Följande sökord har valts 

för den kvantifierande analyserande undersökningen: 

 

State crime 

State-organized  +  [crime/(s)] / [violence] / [terrorism21] 

State-sponsored  +  [crime/(s)] / [violence] / [terrorism] 

Governmental  +  [crime/(s)] / [violence] / [terrorism] 

                                                           
18 Se avsnitt om kvantifierande analyserande del, avsnitt 4.4. 
19 Jag är medveten om att jag kan ha missat andra relevanta begrepp men det är en övervägning mellan att ha 
för få och för många sökord. Nackdelen med att använda desto fler synonyma begrepp och närbesläktade termer 
är enligt Krippendorff (2004, ss. 277-279) att det ökar risken för irrelevanta träffa i informationssökningen. 
20 Anledningen till att folkmord valts att inbegripas som sökord är eftersom det i inledningen beskrivs som det 
värsta tänkbara brottet och jag menar därför att det inte kan uteslutas som sökord. 
21 Terrorism är ett begrepp vilket ursprungligen uppkom som statsorganiserade våldshandlingar, inte enbart 
dödsfall, i och med den Franska revolutionen på slutet av 1700-talet. Sedan dess har begreppet dock breddats till 
att även inbegripa våldshandlingar riktade mot staten (Tilly, 2004, s. 9) vilket i dag är dess vanligaste 
användningsområde. I exempelvis Lag (2003:148) om straff för terroristbrott står det i 2 § att det är ett 
terrorbrott ”om gärningen allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation […]” . 
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Crimes  +  [committed by states] / [perpetrated by states] 

Political + [crime/(s)] / [violence] / [criminals] / [terrorism] 

Genocide 

 

Brott  +  [av staten/(r)] / [av statliga företrädare] 

Statsorganiserad  +  [brottslighet] / [kriminalitet] / [terrorism] / [våld] 

Politisk + [brottslighet] / [kriminalitet] / [terrorism] / [våld] 

Folkmord 

  

Med hjälp av sökorden kommer följande två frågor att besvaras under den kvantifierade 

analyserande delen:  

 

 Berör texten statsorganiserad brottslighet? 

 Om ja, i vilken omfattning berörs statsorganiserad brottslighet? 

 

När träff(ar) återfunnits i ett verk kommer den specifika sidan och/eller kapitlet att granskas 

och vissa delar genomläsas22, för att kunna göra en bedömning av hur stor andel av verket i 

fråga som behandlar sökorden och därigenom statsorganiserad brottslighet. Antalet sidor som 

för undersökningen är relevanta, samt det totala sidantalet i verket kommer att nedtecknas, 

något som hädanefter kommer att benämnas prevalens, det vill säga förekomst. I de fall 

undersökningens sökord fanns angivet på ett ställe på en sida, räknades hela sidan och 

därigenom kommer en räkning av ord eller stycken inte att göras. Denna räkning kommer att 

ske manuellt i linje med undersökningen gjord av Tunnell (1993) samt undersökningar som 

beskrivs i Hsieh & Shannon (2005, s. 1285). Genom att göra majoriteten av undersökningen 

manuellt menar jag att det ökar tillförlitligheten i studien.  

 

Sammantaget kommer den kvantitativa analysen i kurslitteraturgenomgången att ge 

kvantitativ data på hur stor andel av böckerna som behandlar statsorganiserad brottslighet. 

Efter denna del kunde totalt 258 unika verk avskrivas som inte relevanta för undersökningen, 

detta räknat tillsammans med den litteratur som föll bort i den sorterande delen. 56 unika verk 

gick vidare till nästa analytiska del för närmre granskning.  

                                                           
22 Undersökningens delar var betydligt mer överlappande i verkligheten än vad som här beskrivs. Denna 
kvantitativa genomläsning kombinerades ofta med den kvalitativa genomläsningen men har i metoddelen åtskilts 
ur en pedagogisk synvinkel. 
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4.5 Kvalitativ analyserande del 
I den kvantitativa analyserande delen av kurslitteraturgenomgången kommer träffarna att 

behövas undersökas närmre eftersom sökorden kan förekomma enbart i en bisats eller som 

exemplifierande utan en konkret teoretisk anknytning. Av denna anledning behövs en 

kvalitativ analys av det avsnitt göras där sökorden förekommer (jfr. Hsieh & Shannon, 2005, 

s. 1283). Syftet med denna kvalitativa analyserande del är att få en klarare uppfattning på 

vilket sätt sökorden behandlas i texten samt huruvida dessa knyts samman med en större 

kriminologisk och/eller i vissa fall rättssociologisk teori och kontext eller inte. Denna 

bedömning görs ifall sökorden är knutna till någon befäst teori eller teoretiker, eller om dessa 

snarare nämns deskriptivt och exemplifierande. Vidare kommer det vid denna analytiska del 

fästas särskilt fokus på begreppet politisk kriminalitet/brottslighet eftersom detta begrepp 

också skulle kunna inbegripa brott begångna med politiska motiv riktade mot staten. 

 

Kvalitativa analyserande delar av kurslitteraturlistor brukar göras utifrån ett antal, sedan 

tidigare, uppsatta frågor som ställs till texten när den genomläses (se Rothe & Ross, 2008, s. 

743; Hsieh & Shannon, 2005, s. 1283; Skolverket, 2006, s. 14; Wright, 1999, s. 50). Dessa 

frågor underlättar besvarandet av en del av den första frågeställningen om hur 

statsorganiserad brottslighet behandlas inom litteraturen i fråga. Följande frågor har valts till 

den kvalitativa analyserande delen: 

 

 Hur är statsorganiserad brottslighet presenterat? Exempelvis under avsnittet för 

politisk kriminalitet, white-collar crime etcetera 

 Är den statsorganiserade brottsligheten anknuten till en kriminologisk/rättssociologisk 

teori, kontext eller analys? 

 Om det ges exempel – vilka exempel ges på statsorganiserad brottslighet? 

 

Efter alla tre delar av undersökningen klassificerades således alla verk i någon av kategorierna 

JA, NEJ samt SEMI. Verken som kategoriseras som JA, 21 stycken, berör ett eller flera av 

undersökningens sökord på ett eller flera ställen i verken, oavsett om detta behandlas knutet 

till en relevant teori och/eller kontext eller inte. Verken som kategoriseras som NEJ, 258 

stycken, berör inte sökorden i någon mån. Den tredje kategorin, SEMI (”halvt”), vilken 

beståendes av 35 verk, tillkom under undersökningens gång när jag märkte att flera verk var 

svåra att placera in under varken JA eller NEJ. I de flesta fall nämndes inte några av 

undersökningens sökord men där bedömningen ändå kunde göras genom den kvalitativa 
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analysen, att verket var relevant och i viss mån berörde statsorganiserad brottslighet. Det är 

således de 21 verken i kategorin JA och de 35 verken i kategorin SEMI, totalt 56 verk, som 

undersökts i denna kvalitativa del av kurslitteraturanalysen.  

 

Ett kortare svar kommer att nedtecknas som svar på dessa frågor från alla av de undersökta 56 

verken. Dessa svar ska vara en motivering till varför verket i fråga placerats i kategorin; det 

rör ofta på vilket sätt sökorden är presenterade, om det exempelvis är på ett specifikt ställe 

såsom ett kapitel eller genomgående genom verket. Denna kommentar är synnerligen av 

relevans för de verk som klassificerats i grupperingen SEMI, för kommentaren är en 

motivering till varför dessa inte klassificerades som JA eller NEJ. Denna undersöknings-

metod ligger i linje med undersökningen Tunnell (1993, s. 107) har gjort. Dessa anteckningar 

om verken finns bifogat i bilaga 2 för verken med kategorisering JA samt bilaga 3 för verken 

som kategoriserats som SEMI.  

 

4.6 Studiens tillförlitlighet och metodproblem 
För att göra undersökningen så tillförlitlig som möjligt (se Bryman, 2011, ss. 49, 161) har 

sökorden utformats utförligt samt att dessa efterföljs genomgående genom undersökningen. 

Detta kom dock att vara problematiskt med avseende på den kvalitativa analytiska delen som 

krävde en mer djupare analys och en läsning mellan raderna. Beträffande indexen i böcker 

krävdes exempelvis i vissa fall letande efter närbesläktade termer utanför det tidigare uppsatta 

sökorden, i synnerhet de verk som var författade på svenska som jag tidigare diskuterat. 

Denna problematik löstes främst genom införandet av den tredje kategoriseringen, SEMI, där 

verk som inte behandlade undersökningens sökord men ändå bedömdes relevanta ur synpunkt 

statsorganiserad brottslighet kategoriserades. Således kategoriserades inga verk som inte 

nämnde något av sökorden i gruppen JA och blev därigenom inte en del av den huvudsakliga 

procentsatsen på hur många verk som berör statsorganiserad brottslighet. Genom att införa 

denna tredje kategori anser jag att studien blivit mer tillförlitlig eftersom jag i vissa fall inte 

kunde klassificera verken som NEJ fastän de inte berörde dessa ord. Om den tredje 

kategoriseringen SEMI inte hade införts hade resultatet angående antalet verk som inte berör 

statsorganiserad brottslighet eventuellt kunnat bli missvisande. Detta eftersom somliga av 

verken hade kunnat klassificeras i gruppen JA ifall fler eller bredare sökord än de som 

uppsattes i denna studies hade använts. Det krävdes således i vissa fall en närmre 

undersökning av vad som egentligen behandlades i verket och jag anser det är missvisande 
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ifall dessa inte hade klassificerats som relevanta på grund av det faktum att dessa 

undersöknings sökord inte användes.  

 

Svårigheter med att generalisera studiens resultat kan vara problematiskt ur flera aspekter; 

exempelvis gör avgränsningen till svenska utbildningar att det är svårt att generalisera till 

kriminologi internationellt utanför Sveriges gränser. Detta även fast liknande undersökningar 

gjorts i USA av exempelvis Tunnell (1993) och Rothe & Ross (2008). Att nämna här är dock 

att flertalet av verken i kurslitteraturlistorna är riktade till en internationell publik och kan 

således användas som kurslitteratur på utbildningar i andra länder än Sverige. Vidare 

inbegriper studien enbart utbildningar på grundnivå – och resultaten är därav kanske inte fullt 

applicerbara på exempelvis forskarnivå. Generaliseringar utifrån undersökningens resultat 

göres således återhållsamt.  En ytterligare begräsning som studien har är att den enbart 

undersöker utbildningar och dess kurslitteraturlistor i dag och därför inte över en längre tid (se 

Bryman, 2011, ss. 63-80). Det är inte orimligt att tänka att om en liknande studie som min 

görs om några år, om exempelvis Mittuniversitetet återigen har startat sitt nedlagda 

kriminologiprogram, hade kunnat ge ett annat kvantitativt resultat än denna undersökning.  

 

Ett vidare tillförlitlighetsproblem som studien har är det faktum att det på alla 

kurslitteraturlistor står att ytterligare kurslitteratur väljs i samråd med lärare. Detta kan inte 

beaktas i denna studie, och eventuella verk på de undersökta kriminologiutbildningarna som 

behandlar statsorganiserad brottslighet kan därigenom falla. Jag menar det dock orimligt att 

tro att lärarna som studenterna ska välja litteratur med skulle vara andra än de som sätter 

kurslitteraturlistorna. Om statsorganiserad brottslighet är försummat på kurslitteraturlistorna 

borde så även vara fallet gällande ytterligare kurslitteratur som väljs i samråd med lärare. Ett 

exempel från undersökningen som väcker misstankar om att en litteratur används som inte 

står på kurslitteraturlistorna är Örebro universitet som uppvisar totalt nio verk på sin 

grundutbildning i kriminologi (se resultat). Andra moment som ges inom kriminologi-

utbildningar som inte heller kan beaktas i denna studie är exempelvis föreläsningar och 

seminarier. Jag har dock svårt att tänka mig att det skulle vara en markant stor andel 

föreläsningar rörande ett ämne som inte är representativt i kurslitteraturen, mot bakgrund av 

att 75-90 % av utbildningen styrs av kurslitteraturen (Withrow, m. fl., 2004, s. 1).  
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5. Resultat 
Av unika 336 verk som används som kurslitteratur på kriminologiutbildningar i studiens 

urval, således exklusive metodlitteratur, berör 21 stycken i någon mån statsorganiserad 

brottslighet, vilket innebär 6 %. Det totala sidantalet av alla 336 verk var 53 547, och av dessa 

behandlar 1 536 sidor brott begångna av staten, vilket innebär 3 %. Utöver detta kan 35 verk, 

eller 10 %, kopplas till en kontext som kan uppfattas vara relevant för statsorganiserad 

brottslighet, men utan att behandla undersökningens uppsatta sökord och har således 

kategoriserats i gruppen SEMI. I bilaga 1 går det att finna hänvisningar till den kurslitteratur 

som kategoriserats som JA eller SEMI, samt vid vilka lärosäten dessa används. Om en 

komplett referenslista över samtliga 336 verk önskas kan detta erhållas vid förfrågan eller så 

går de att finna via respektive lärosätes hemsida. Resultatet av den kvalitativa analytiska delen 

samt kommentarer till verken kring på vilket sätt statsorganiserad brottslighet presenteras 

samt exempel som verket ger på brott begångna av staten går att finna i bilaga 2 för de verk 

som klassats som JA samt i bilaga 3 för de verk som klassats som SEMI. Nedan följer en 

tabell med kvantitativt resultat från undersökningen. Anledningen till att siffran är högre om 

siffrorna adderas för respektive lärosäte i jämförelse med raden total är på grund av att viss 

kurslitteratur används på flera utbildningar och räknas enbart en gång i det totala antalet.  

 

 
Totalt antal verk 
på utbildningen 

Antal 
verk 
JA 

Antal 
verk 
SEMI 

Antal 
verk 
NEJ 

Andel 
verk SEMI 

(%) 

Andel 
verk JA 

(%) 
HIG23 50 10 4 35 8 20 

HKR24 21 2 5 13 24 10 

LU25 86 4 25 56 29 5 

MAH26 106 5 5 94 5 5 

SU27 64 5 5 54 8 8 

ÖU28 9 3 0 6 0 33 

Totalt 336 21 35 258 10 6 

Tabell 1: antalet verk som totalt finns på alla utbildningar i urvalet, hur många som kategori-
serats i vilken kategori samt en procentsats av detta, uppdelat per lärosäte och totalt.  
 
                                                           
23 Högskolan i Gävle. 
24 Högskolan i Kristianstad. 
25 Lunds universitet. 
26 Malmö högskola. 
27 Stockholms universitet. 
28 Örebro universitet. 
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För att jämföra dessa resultat med tidigare forskning har Tunnell (1993) fastställt prevalensen 

av litteraturen som berör statsorganiserad brottslighet till 68 % av kriminologisk litteratur 

samt 20 % av straffrättslig litteratur. Det bör dock här återigen nämnas att Tunnells 

undersökning inte var identisk med denna uppsats gällande urval av litteratur eftersom Tunnel 

valde ut kriminologisk litteratur och studerade således inte all kurslitteratur vid 

kriminologiutbildningar. Vad gäller sidantal blev resultatet av Tunnels (1993, ss. 104-105) 

studie att 2,75 % av den undersökta kriminologiska litteraturen berörde statsorganiserad 

brottslighet samt att motsvarande siffra för straffrättslig var under 1 %. Rothe & Ross (2008) 

studie kom, å andra sidan, fram till att 63 % av de åtta undersökta verken i någon mån berörde 

statsorganiserad brottslighet (Rothe & Ross, 2008, s. 749), men med liknande urvalsprocess 

som Tunnell (1993). Av totalt 4 00229 sidor berörde 1 % statsorganiserad brottslighet. 

Målquist (2008) fastslog prevalensen av statsorganiserad brottslighet i kriminologisk litteratur 

vid Stockholms universitets bibliotek till 16 %. Någon undersökning gällande sidantal 

redovisar inte Målquist i sitt resultat.  

 

Eftersom det inte finns någon tidigare forskning, vilken jag kunnat finna, som gjort en 

identisk undersökning som denna finns det inget resultat att direkt jämföra med. Ett annat 

faktum som påverkat att Tunnell (1993) samt Rothe & Ross (2008) fick högre prevalenser i 

sina respektive studier än jag fick i min, var på grund av att de enbart undersökte kurslitteratur 

i form av referensverk. Vid granskning av resultatet i denna undersökning tenderade även 

referenslitteraturen att erhålla en högre prevalens, exempelvis Lilly m. fl. (2007); Sarnecki 

(2009); Newburn (2013), se bilaga 2. Vidare befinner sig resultatet i samma omfattning som 

tidigare forskning vad gäller sidantal där brott begångna av staten berörs, även om 

undersökningarna är utförda på olika vis. Genom att jämföra undersökningens resultat med 

tidigare forskning, förmår jag påstå att dessa inte är att uppfatta som fullt orimliga. 

Sammantaget menar jag att det inte är mycket som talar för att inte heller mitt resultat kan 

tolkas på något annat vis än att statsorganiserad brottslighet är ett försummat område på de 

undersökta kurslitteraturlistorna – och därav kriminologiutbildningarna i Sverige. För att 

säkrare kunna fastställa denna slutsats behövs dock fler liknande studier över en längre 

tidsperiod samt att dessa resultat jämförs med liknande studier med fokus på andra 

brottsfenomen.  

 

                                                           
29 Rothe & Ross (2008) räknade inte själv ihop dessa siffror utan det är mina beräkningar utifrån deras resultat. 



23 
 

5.1 Skillnad de olika lärosätena emellan 
Tämligen fort kunde en skillnad urskiljas mellan de olika lärosätena vad gäller 

kurslitteraturen, både vad gäller antalet verk men även vilka olika typer av verk som används. 

När resultatet senare fastställdes kunde även stor skillnad i prevalensen urskiljas mellan de 

olika lärosätena. Exempel på detta är Stockholms universitet respektive Örebro universitet, 

som båda bedriver sina kriminologiutbildningar på grundnivå i form av kurser på totalt 90 

högskolepoäng; i Stockholm fanns det 64 verk medan det i Örebro fanns nio stycken. De nio 

verken i Örebro var kunskapsmässigt omfattande, inte sällan i form av referensböcker. 

Stockholm hade däremot många vetenskapliga artiklar och offentliga publikationer, vilka var 

kortare och endast berörde ett smalare ämne i taget. Trots detta kunde ändå kurslitteraturen 

från Örebro universitet påvisa en större prevalens av statsorganiserad brottslighet än 

Stockholms universitet, 33 % respektive 8 %. Två andra lärosäten som också skilde sig i 

undersökningens resultat var Högskolan i Gävle och Malmö högskola, vilka båda bedriver 

sina respektive kriminologiutbildningar på grundnivå i programform på totalt 180 

högskolepoäng. Högskolan i Gävle innehar 50 verk medan Malmö Högskola hade 106 verk. 

Resultatet från undersökningen påvisade att Gävle hade en högre prevalens av 

statsorganiserad brottslighet i sin kurslitteratur än Malmö. De tre lärosätena som uppvisade 

högst procentandel kurslitteratur som berör statsorganiserad brottslighet är Högskolan i Gävle, 

Högskolan i Kristianstad samt Örebro universitet. Det gemensamma, som går att utläsa från 

undersökningens resultat, dessa emellan är att de även är de lärosäten som har minst antal 

verk i sina respektive kurslitteraturlistor. 

 

Vid granskning av enbart antalet verk som berör statsorganiserad brottslighet har utbildningen 

som bedrivs vid Högskolan i Gävle, 10 stycken – vilket kan ställas kontrasterande till 

Högskolan i Kristianstad som hade två verk som berörde undersökningens sökord. Utslaget på 

procentandel av kurslitteraturen totalt, uppvisade Örebro universitet att 33 % av all 

kurslitteratur berörde brott begångna av staten och siffran för Högskolan i Gävle var 20 %. De 

lärosätena som uppvisade lägst prevalens var Lunds universitet och Malmö högskola som 

båda uppvisade att 5 % av den totala kurslitteraturen i någon mån behandlade statsorganiserad 

brottslighet.  Eftersom Lunds universitet och Malmö högskola är de utbildningar med högst 

totalt antal verk i kurslitteraturen bidrog deras prevalens till att den totala procentandelen 

kurslitteratur för samtliga sex utbildningar blev 6 %. För att beröra kategoriseringsgruppen 

SEMI är det värt att nämna Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad som båda erhöll en 
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högre prevalens än de andra lärosätena, båda över 20 % av det totala antalet verk. Kortare 

noteringar till verken som klassificerats som SEMI har gjorts och återfinns i bilaga 3. 

 

5.2 Sidantal relevanta för statsorganiserad brottslighet 
Vidare gjordes i kurslitteraturgenomgången även en räkning av de antal sidor som berörde 

statsorganiserad brottslighet. Nedan följer resultaten i tabellform av sidantalet som berör brott 

begångna av staten. Observera att sidantal i kolumnen sidantal berör sökord enbart 

innefattande de verk som klassas som JA och således inte SEMI. Det totala sidantalet under 

utbildningen innefattar alla verk som finns under utbildningen som ingår i undersökningens 

urvalsgrupp. Denna siffra omfattar därigenom alla sidor från alla verk från grupperna JA, 

SEMI och NEJ. Den totala siffran, 53 547, är således sidantalet i utbildningarnas totala 336 

verk, bortsett från metodlitteratur. 

 
 Sidantal totalt 

under utbildningen 
Sidantal som berör 

sökord 
Sidantal som berör 

sökord (%) 
HIG 13 13530 1 129 9 

HKR 5 482 186 9 

LU 21 09531 284 1 

MAH 12 780 109 1 

SU 7 51832 184 2 

ÖU 3 234 171 5 

Totalt 53 547 1 547 3 

Tabell 2: det totala antalet sidor på samtliga verk under utbildningen, hur många sidor som 
berör sökorden samt en procentsats av detta, uppdelat per lärosäte och totalt.  
 
Det resultat som stack ut gällande sidantal var framförallt Högskolan i Gävle som uppvisade 

ett högre sidantal samt procentsats än de andra lärosätena, där 9 % av sidorna i 

kurslitteraturen i någon mån berörde statsorganiserad brottslighet. Två andra resultat som 

också är värda att nämna är utbildningarna som bedrivs vid Lunds universitet och Malmö 

högskola som båda uppvisade att 1 % av sidorna berörde undersökningens sökord, där 

resultatet för Malmö till och med är avrundat upp till närmsta procentenhet. Återigen är det 

                                                           
30 Utöver detta ingår även en säsong av HBO TV-serien The Wire på 704 minuter. 
31 Anledningen till detta stora sidantal är eftersom LU har två inriktningar på sitt kriminologiprogram som båda är 
inräknade i denna summa. 
32 Utöver detta ingår även Brottsoffermyndighetens Rättegångsskolan i form av videor. 
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värt att ha i beaktning att Lunds universitet uppvisade 29 % av sin totala kurslitteratur vilken, 

har klassificerats i gruppen SEMI som inte inräknats i ovan redovisande sidantal.  

 

Tabellen ovan kan dock till viss del ge en missvisande bild gällande sidantal, i synnerhet vad 

gäller procentsatsen, vilken egentligen inte redovisar i vilken omfattning information gällande 

statsorganiserad brottslighet som ges till studenterna. Numerärt har Högskolan i Kristianstad 

och Stockholms universitet i det närmaste samma antal sidor relevanta för statsorganiserad 

brottslighet – men samtidigt skilda procentsatser när det gäller andel av litteraturen på grund 

av att det totala antalet sidor i kurslitteraturen skiljer sig åt dessa emellan. Vidare har Örebro 

universitet minst antal sidor som berör undersökningens sökord men har samtidigt den tredje 

högsta procentsatsen. Det mest missvisande anser jag dock vara att Högskolan i Gävle och 

Högskolan i Kristianstad har samma prevalensprocentsats samtidigt som det numerära antalet 

sidor som berör statsorganiserad brottslighet skiljer sig betydande. Av den anledningen har 

resultatet nyanserats ytterligare angående hur detta sidantal är utspritt över verken som berör 

sökorden.  

 

 1-9 40-49 50-100 101+ 

HIG 1 1 5 3 

HKR 0 1 0 1 

LU 0 2 1 1 

MAH 3 1 1 0 

SU 1 3 1 0 

ÖU 0 1 2 0 

Totalt 4 7 6 4 

Tabell 3: spridning av sidantalet på verken. Raderna visar intervall av antalet sidor som berör 
sökord och kolumnerna antalet verk i detta intervall. Uppdelat per lärosäte och totalt. 
 

Nyanseringen av resultatet visar att Högskolan i Gävle uppvisar totalt åtta verk som berör 

statsorganiserad brottslighet på mer än 50 sidor, där tre av verken behandlar det på över 101 

sidor. Vidare påvisas att Malmö högskola innehar tre verk som behandlar undersökningens 

sökord på mindre än nio sidor. Observera dock att denna tabell inte tar hänsyn till det totala 

sidantalet i verken samt att Malmö högskola, liknande Stockholms universitet, även också 

nyttjar flertalet kortare verk såsom vetenskapliga artiklar och offentliga rapporter än de andra 

lärosätenas kriminologiutbildningar. Detta gör att även om en vetenskaplig artikel uteslutande 
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berör statsorganiserad brottslighet, kommer den i tabellen ovan ändå att hamna i något av de 

lägre spannen, trots att de innehållsmässigt skulle kunna vara mer informativa än en bok som 

berör ämnet på fler sidor.  

 

5.3 Olika sorters verk som kurslitteratur 
Tabellen och resultatet ovan antyder att det kan råda en korrelation mellan verkens karaktär 

som fanns på utbildningarna och prevalensen av statsorganiserad brottslighet. Studiens 

resultat indikerar att desto mindre antal verk, desto högre prevalens av statsorganiserad 

brottslighet dessa innehöll (se tabell 1). Inte sällan innehöll flertalet av de utbildningar med ett 

lågt antal kurslitteraturverk, mer omfattande verk i form av referenslitteratur något eller några 

kapitel som uteslutande berörde statsorganiserad brottslighet33. Vidare hade både Malmö 

högskola och Stockholms universitet mer offentliga publikationer samt statistiska rapporter 

från BRÅ än de övriga lärosätena. Samtliga rapporter från BRÅ som avhandlade 

kriminalstatistik undersöktes i de analytiska delarna och resultatet av dessa blev att ingen 

behandlade statsorganiserad brottslighet. Exempelvis i den 360-sidiga BRÅ-rapporten 

”Brotts-utvecklingen i Sverige 2008-2011” (2012:13) omnämndes inte att statliga företrädare 

eller staten kan begå brott, inte ens under avsnittet som avhandlade vilka som begår brott. 

Dock beskrevs det återkommande att brott mot staten är tämligen vanligt förekommande, till 

och med att staten är den aktör av alla som utsätts för flest brott (a.a., s. 165). 

 

När jag här presenterar resultat från olika verk måste jag nämna att undersökningen inte 

beaktade verkets karaktär; samtliga verk har jämförts direkt gällande sidantal som berör 

sökorden och statsorganiserad brottslighet. Dock hade det varit problematiskt att ta detta i 

beaktande i undersökningen. Detta gäller dock inte enbart för vetenskapliga artiklar utan 

samma jämförandeproblematik uppstår även när andra typer av kurslitteratur jämförs med 

varandra: lagtext, offentliga utredningar och TV-serier är andra exempel som kan vara både 

mer eller mindre kompakta informations- och relevansmässigt och därför inte fullt 

jämförbara. Denna jämförandeproblematik hade inte Tunnell (1993), Rothe & Ross (2008) 

eller Målquist (2008) eftersom de alla enbart undersökte böcker. Av denna anledning har jag 

inte funnit någon tidigare forskning vars metoder kunde gett mig inspiration att bemöta denna 

problematik.  

 
                                                           
33 Här bör dock nämnas att enbart det faktum att kurslitteraturen innehåller kapitel eller sidor relevanta för 
statsorganiserad brottslighet, inte behöver innebära att det lärs ut på utbildningen. 
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Ett vidare resultat är att straffrättsböcker i mindre utsträckning än verk i kriminologi 

behandlar statsorganiserad brottslighet, detta var dock inget som direkt undersöktes i denna 

studie. Genom att granska undersökningens resultat går det dock att urskilja att inget av 

verken som klassificerades i kategorierna JA eller SEMI var renodlade straffrättsböcker – 

detta trots att det förelåg ett antal verk med intention att fungera som introducerande till 

straffrätten på flertalet av de undersökta utbildningarna. Denna slutsats ligger i linje med 

Tunnells (1993) undersökning som uttryckligen undersöker prevalensen av statsorganiserad 

brottslighet i kriminologiska böcker och jämför denna siffra med straffrättsliga böcker som 

påvisar en lägre prevalens för straffrättslitteraturen.  

 

5.4 Hur statsorganiserad brottslighet presenteras 
Sökorden och kopplingen till statsorganiserad brottslighet förekom inte sällan i kapitel som 

egentligen avhandlade andra ämnen och perspektiv, ofta i samband med kritisk- och/eller 

marxistisk kriminologi eller brott mot mänskligheten. Åtminstone i referenslitteraturen var det 

inte sällan att dessa delar och kapitel presenterades i slutet av verken och jag uppfattade det 

som att detta brottsfenomen fått en undanskymd roll. I flera fall presenterades mainstream-

kriminologin i inledningen och i huvuddelen av verket, för att ägna de sista sidorna åt att 

påvisa att det även finns andra inriktningar och skolor inom kriminologin som inte tillhör 

mainstream-tankeskolan, vilket var fallet i exempelvis Hagan (2011); Lilly m.fl. (2007); 

Newburn (2013) (se bilaga 2). Verken avhandlade inte sällan uppfattningen av att brott ”är” 

gatubrottslighet för att i slutet av verken säga att det faktiskt också finns andra typer av 

brottslighet som inte faller in i denna ram. En ytterligare sak att tillägga vad gäller referens-

litteraturen var att denna nästan uteslutande var författad på engelska och var riktad till en 

amerikansk eller internationell publik, det enda undantaget för detta var Sarnecki (2009).  

 

Resonemanget ovan gäller som sagt referenslitteratur med åsyftning att vara alltäckande och 

ge en bred bild av den akademiska doktrinen kriminologi. Andra verk som avhandlade mer 

ämnesspecifika brottsfenomen såsom white-collar crime i Croall (2001) eller terrorism i 

Bjørgo (2005) nämndes perspektivet redan i inledningen av verken; att dessa respektive brott 

även kan begås statsunderstött eller av statliga företrädare och därigenom kan klassificeras 

som statsorganiserad brottslighet. Här menar jag att det ofta hade en mer integrerad plats i den 

kriminologiska litteraturen och därmed en plats som jag menar är mer naturlig än som ett sista 

kapitel där alla kritiska perspektiv till mainstream-kriminologin sammanfogas. 
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Ett undantag av ett verk av karaktär referenslitteratur som inte enbart behandlar 

statsorganiserad brottslighet som ett sekundärt ämne, vilket jag diskuterat ovan, är 

McLaughlin m.fl. (2013). I detta verk omnämns brott begångna av staten redan i inledningen 

till boken, vilket bland verken i min undersökning är ovanligt. Visserligen klumpas de flesta 

former av statsorganiserade brottsligheten ihop i ett gemensamt kapitel men exempel på även 

denna typ av brottslighet ges fortlöpande under bokens gång. Detta gör att verket i fråga 

behandlar statsorganiserad brottslighet i en hög grad på totalt över 100 sidor. Ett annat verk 

som även behandlade min undersöknings sökord i en stor utsträckning, vilket dock inte var ett 

referensverk, var Bring (2011). Det genomgående temat för denna bok var uppkomsten av 

mänskliga rättigheter som författaren menade till stor del berodde på diverse brott som staten 

tidigare begått mot sina medborgare.  

 

Av totalt 336 verk som ingick i undersökningen var det enbart två verk som uteslutande 

behandlade statsorganiserad brottslighet, vilket innebär knappt en procent. Dessa två böcker 

var dels Bauman (1994) som enbart talade om folkmord samt Cohen (2011) som enbart talade 

om statlig förnekelse av exempelvis folkmord och etnisk utrensning. Värt att nämna i detta 

sammanhang är att båda verken är kurslitteratur vid kriminologiutbildningen i Högskolan i 

Gävle. 

 

Sammanfattningsvis behandlade flertalet av verken inte sällan statsorganiserad brottslighet i 

ett separat kapitel, i synnerhet verken vilka var utformade som referenslitteratur. Från 

undersökningens början åsyftades att även antalet kapitel i de respektive verken skulle räknas 

likt undersökningen som Tunnell (1993) gjort, men detta var svårare i realiteten än i teorin. 

Den främsta orsaken var att undersökningen, till skillnad från exempelvis Tunnels (a.a.), 

berörde flera olika typer av verk, exempelvis vetenskapliga artiklar och offentliga 

publikationer som inte var indelade i kapitel. Att enbart räkna kapitel på vissa verk skulle inte 

ge ett rättvist resultat och valde därav att modifiera studien en aning genom stryka denna del. 

En annan faktor som spelade in i detta beslut var att sökorden ytterst sällan behandlades 

uteslutande i ett kapitel och det skulle vara osäkert att kvantifiera ett halvt kapitel. 

 

5.5 Exempel på statsorganiserad brottslighet i kurslitteraturen 
I tolv av de 21 verk som klassificerats i gruppen JA har antingen folkmord eller etnisk 

utrensningen uttryckligen används som exempel på statsorganiserad brottslighet, ett faktum 
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som gör att dessa brottstyper är de vanligaste exemplifierade i de undersökta verken. Andra 

exempel på brott begångna av staten som förekommer är korruption och diverse white-collar 

crime samt att dessa inte sällan förutsätter varandra. Även statlig terrorism och diverse brott 

mot de mänskliga rättigheterna är förekommande i fler än ett av de undersökta verken.  

 

5.6 Kopplad till teori och/eller kontext 
Jag har tidigare argumenterat för att den kvalitativa analysen varit relevant för bland annat 

klassificeringen av verken i kategorin SEMI. Vidare var en kvalitativ analys även relevant för 

det motsatta, men enbart det faktum att sökorden nämndes behöver dessa inte vara kopplade 

till en relevant kriminologisk eller rättssociologisk kontext och/eller teori.  

 
 

Totalt antal 
verk klassats i 

grupp JA 

Antal verk 
knuten till 

teori/kontext 

Antal verk 
inte knuten 

till 
teori/kontext 

Procentandel 
verk knuten till 
teori/kontext 

(%) 
HIG 10 9 1 90 

HKR 2 2 0 100 

LU 4 4 0 100 

MAH 5 2 3 40 

SU 5 4 1 80 

ÖU 3 2 1 67 

Totalt 21 16 5 76 

Tabell 4: huruvida de berörda sökorden är kopplade till en relevant kriminologisk eller 
rättssociologisk teori och/eller kontext eller inte. Uppdelat per lärosäte och totalt.  
 

76 % kan tolkas som en hög siffra, men för att sätta det i kontext är det 76 % av 6 % av 336 

verk som berör statsorganiserad brottslighet knutet till en relevant teori eller kontext. 

Motsvarande resultat var i Målquist (2008) studie 14 % av 147 verk. Hur relevanta verk utan 

en teoretisk koppling är för studentens förståelse av ett brottsfenomen är dock en annan fråga. 

 

5.7 Verken i grupperingen SEMI 
Av 336 verk var det 35 stycken som placerades i kategorin SEMI, som därigenom i någon 

mån kunde knytas till en relevans för statsorganiserad brottslighet, dock utan att göra detta 

genom att använda undersökningens sökord. Varför dessa placerades i denna grupp istället för 
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i någon av grupperna JA eller NEJ, går att finna i kommentarerna i det kvalitativa resultatet 

som finns bifogat i bilaga 3. Mot bakgrund av att sökorden inte nämndes, var det inte möjligt 

att fastställa varken sidantal där statsorganiserad brottslighet nämns eller huruvida dessa var 

knutna till en relevant teori och/eller kontext. Undersökningen och analysen av dessa verk har 

därför främst fokuserat på det sätt som jag ansåg relevant för hur ämnet presenterades, samt 

vilka brottstyper som angavs som exempel.  

 

Det jag kunde koppla till statsorganiserad brottslighet presenterades på varierande och skilda 

vis i de verk som klassificerats i gruppen SEMI. I flertalet av verken fanns det som en 

bakomliggande faktor exempelvis mutor och korruption av offentligt anställda34, såsom i 

Jacobsson (2005), Wästerfors (2004) och Åkerström (2011). I dessa fall var det dock en 

tämligen tydlig koppling till brott begångna av staten, fast utan att nämna undersökningens 

sökord. I andra fall var kopplingen inte lika tydlig; Höglund (2001) gör en kritisk granskning 

av den svenska psykiatrivården och hur denna i vissa fall brister; Lernstedt & Tham (2011) 

diskuterar snarare viktimologiska frågeställningar och på vilket sätt samhället brister i sin 

hantering av brottsoffer; Sarnecki (2006) menar att det finns strukturella diskriminerande 

strukturer inom rättsväsendet som gör att alla individer inte behandlas lika. Dessa tre exempel 

menar jag inte har en direkt koppling till statsorganiserad brottslighet, men är ändå av 

relevans, och det är därför jag gjorde bedömningen att det inte vore rätt att placera dessa i 

gruppen NEJ. Andra exempel på hur brott begångna av staten behandlades var de los Reyes 

(2011, 2012) två verk som behandlade Postkolonial feministisk teori som förutsätter ett 

tidigare brott begångna av staten, i detta fall kolonialisering, och vad detta medför för 

konsekvenser i dag. Ett ytterligare exempel är Christies (2005) bok om ett samhälle och en 

samhällsstruktur som är uppbyggd på ett icke-adekvat vis, där staten är en central aktör i 

detta, fastän att statsorganiserad brottslighet enligt definitionen i min uppsats inte är 

formulerat. Hur statsorganiserad brottslighet presenterades i de verk som klassificerats i 

gruppen SEMI hade således olika ingångar till ämnet i fråga.  

 

Flertalet verk nämnde olika former av brott som jag sammankopplar med bristen på ett 

demokratiskt och rättssäkert samhälle, exempelvis Dahlman (2010), Hydén (2002) och 

Mathiesen (2005). Gemensamma teman är rättsosäkerhet, bristande demokrati och olika 

rättigheter till medborgarna. Att alla medborgare inte får samma rättigheter var ett 

                                                           
34 Ifall korruption hade valts som sökord hade därför fler av verken klassificerats i gruppen JA istället för SEMI. 



31 
 

återkommande tema bland verken som klassificerats i gruppen SEMI och då ofta i form av 

olika former av diskriminering. Statlig diskriminering blev belyst från olika perspektiv i 

exempelvis böckerna skrivna av Garland (2002), Taylor (1994) och Wästerfors (2007). Vidare 

var flera verk kritiska granskningar av polisväsendet och dess enskilda utövare samt vilka 

brott mot medborgarna detta medför, exempelvis Granér (2004), Holmberg (2003) och 

Weisburd och Braga (2006).  

 

de los Reyes (2012) menade att våldtäkt i historien har använts som maktmedel av statliga 

företrädare för att driva sina intressen framåt, i fallet i detta verk gällande kolonialism. Granér 

(2004) menade, å andra sidan, att homofobi och fördomar är något som påverkar poliser i 

deras vanliga arbete. Jag fann dessa exempel intressanta att nämna som statsorganiserad 

brottslighet mot bakgrund av att jag tänker att dessa brottstyper vanligtvis är förknippade med 

”crimes by the powerless” och gatubrottslighet och inte är vanliga exempel i samband med 

brott begångna av staten och ”crimes by the powerful”.  

 

I vissa fall angavs inte ens brottstyper uttryckligen utan jag fick läsa mellan raderna för att 

göra en tolkning och sätta ord på vad de egentligen menar med texten – vilka är presenterade i 

bilaga 3. Jag vill dock inte påstå att det var godtyckliga bedömningar från min sida, men för 

att förvissa mig om detta har jag, som tidigare nämnts, valt att inte lägga allt för stor vikt vid 

verken som klassificerats i kategorin SEMI. Brottstyper som dock var tämligen vanligt 

förekommande var diverse tjänstefel av statstjänstemän såsom korruption eller mutor, ett 

ämne som var flitigt förekommande vid kriminologiutbildningen vid Lunds universitet och 

den sociologiska inriktningen för att vara mer specifik. Exempel på detta var Wästerfors 

(2004), Åkerström (2001) och Luke Dowdney (2005). 

 

Vid granskning av de verk som klassificerats som SEMI, se bilaga 3, går det att utläsa att 

dessa nästan uteslutande är författade på svenska. Detta kan lyfta frågan att det svenska 

språket kanske inte har den rätta terminologin för att behandla statsorganiserad brottslighet 

liknande den som engelskan har. Det skulle kunna vara så att det inte finns några befästa 

termer att använda på svenska för denna typ av brottslighet. Undersökningens sökord har 

nämligen nästan direkt översatts från engelska, mot bakgrund av att det just inte finns 

ämnesspecifika ord på svenska motsvarande engelskans. Att det är ett mindre antal träffar i 

verk skrivna på svenska, men ändå är att uppfatta som relevanta, skulle således kunna 

förklaras med avseende på att det inte finns några vedertagna och adekvata ord att använda.  
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6. Analys 
Med hjälp av ett marxistiskt perspektiv har försummelsen kunnat förstås genom att den 

härskande klassen har makt över staten på så sätt att de besitter stora materialtillgångar, främst 

i form av kapital, vilket gör att staten hamnar i en beroendeställning till den härskande 

klassen. I och med beroendeställningen kan den härskande klassen påverka rätten genom att 

lagstifta med fokus på brott som arbetarklassen begår – att rätten således används som ett 

verktyg i klasskampen. Detta görs genom att det lagstiftas mer om vissa saker och mindre om 

andra, i detta fall gatubrottslighet kontra statsorganiserad brottslighet. Kriminologin påverkas 

av lagstiftningen genom att doktrinen i fråga gör anspråk att studera brott – något som staten 

ensamt legalt definierar. Perspektivet menar inte att den härskande klassen har ett intresse av 

att statsorganiserad brottslighet ska vara ett försummat forskningsområde, utan snarare att 

mest fokus ska belysa samt att huvuddelen ska beröra brott som arbetarklassen begår. Dessa 

kriminaliseringsintressen har blivit internaliserade i hög grad mot bakgrund av att fristående 

kriminologer, som är verksamma vid svenska lärosäten, väljer kurslitteratur utefter den 

härskande klassens intressen. Den härskande klassen har således, enligt ett marxistiskt 

perspektiv, inverkan på staten och lagstiftarna, som i sin tur har inverkan på lagstiftningen, 

vilket i nästa led påverkar kriminologin och dess kurslitteratur. 

 

De vanligaste förekommande brotten i de undersökta verken är bland annat folkmord, etnisk 

utrensning, korruption, mutor och brott mot de mänskliga rättigheterna. Att dessa är de 

vanligast förekommande kan förstås från ett marxistiskt perspektiv genom att dessa 

brottsrubriceringar kan utföras av statliga företrädare – således individer. Statsorganiserad 

brottslighet som inte lika tydligt har en individuell förövare, exempelvis bristande demokrati, 

bristfällig rättssäkerhet eller miljöbrott, är inte lika vanligt förekommande i den undersökta 

kriminologiska litteraturen. Detta resultat och analys ligger i linje med tidigare forskning 

gjord av Schoultz (2012, s. 240), som menar att staten inte är en aktör som begår brott såsom 

individer och att detta leder till en problematisk ansvarsutkrävning för brott som staten begått. 

Detta går dock emot resultaten jag erhöll från verken i klassificeringsgrupperingen SEMI; i 

frågan vilken statsorganiserad brottslighet som exemplifieras var det desto vanligare med 

brott som begås av staten som samhällelig institution snarare än av dess individuella 

företrädare.  

 

Ett annat sätt att förstå varför statsorganiserad brottslighet är ett försummat område inom 

kriminologin är genom att granska den straffrättsliga lagstiftningen, något som sagt är 
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kriminologins största påverkansfaktor. En försummelse inom kriminologin kanske kan 

härledas som en naturlig förklaring av en försummelse av statsorganiserad brottslighet även i 

lagen utan en direkt inblandning av den härskande klassens intressen. Straffrätten, som är det 

mest kriminologiskt relevanta rättsområdet (se exempelvis Olesen, 2013, s. 825), behandlar 

inte i stor utsträckning brott vilka begås av staten eller dess företrädare, men hur staten styr 

och styrs regleras i exempelvis Regeringsformen och den offentliga rätten. Tjänstefel och 

diverse krigsförbrytelser är dock exempel på brottstyper inom statsorganiserad brottslighet 

som finns stiftat inom straffrätten men dessa tenderar inte att belysas nämnvärt. Detta faktum 

visade sig i resultatet genom att ingen straffrättsligt litteraturverk klassificerades i någon av 

grupperna JA eller SEMI – ett resultat som ligger i linje med Tunnells (1993) forskning. För 

att det ska bli aktuellt med en statsorganiserad brottslighet enligt en lagmässig definiton måste 

staten själv skapa förutsättningar för att bli åtalad som förövare av brott, och detta inom 

straffrätten. 

 

Resultatet från undersökningen kom fram till att prevalensen av statsorganiserad brottslighet i 

kurslitteraturen skiljer sig mycket åt de olika lärosätena emellan. Detta kan förstås från ett 

marxistiskt perspektiv genom att Malmö högskola och Stockholms universitet båda innehar 

mer offentlig statistik än de andra lärosätena. Statistik skapas generellt utifrån ett syfte, och i 

de fall det är staten som publicerar statistik går det inte att utesluta att även denna statistik kan 

vara vinklad. Genom offentlig statistik kan staten vinkla innehållet på ett vis som sätter 

mindre fokus på statsorganiserad brottslighet, något som eventuellt skulle kunna påverka 

kurslitteraturen på kriminologiutbildningarna. Dock redovisas i flertalet av BRÅ-

undersökningarna, vilka används som kurslitteratur, olika nationella trygghetsundersökningar 

som påvisar vilka brott som medborgarna anser mest skrämmande och problematiska. I dessa 

är resultatet att framförallt brott mot person och egendomsbrott gör befolkningen mest otrygg 

samt att detta inte skulle återspeglas i rätten, och därigenom kriminologin, skulle medföra ett 

legitimitetsproblem i och med att rätten måste överensstämma med de rådande samhälleliga 

normerna och värderingarna (se Green & Ward, 2000, s. 108). Att nämna är dock att även den 

nationella trygghetsundersökningen är offentlig statistik som kan vinklas för diverse ändamål, 

som enligt ett marxistiskt perspektiv påverkas av den härskande klassens intresse. 
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7. Avslutande diskussion 
Utgångspunkten för denna uppsats var att statsorganiserad brottslighet är ett försummat 

område inom den akademiska doktrinen kriminologin. Utifrån denna utgångspunkt var syftet 

med uppsatsen att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt brott begångna av staten 

beskrivs i kurslitteratur på svenska kriminologiutbildningar på grundnivå. På detta resultat 

skulle ett marxistiskt perspektiv appliceras för att förstå försummelsen.  

 

För att sammanfatta undersökningens resultat omnämns sökorden i 6 % av verken på svenska 

kriminologiutbildningar – och 3 % av det totala sidantalet. Utifrån detta resultat och tidigare 

forskning (Tunnell, 1993; Rothe & Ross, 2008; Målquist, 2008) menar jag att inget tyder på 

att statsorganiserad brottslighet inte skulle vara ett försummat område inom kurslitteraturen på 

svenska kriminologiutbildningar, och därigenom den akademiska doktrinen kriminologi. För 

att göra resultaten mer tillförlitligt, på grund av undersökningens generaliseringsproblematik, 

hade det varit av intresse att göra liknande studier med fokus på andra brottsfenomen, 

exempelvis företagsbrottslighet, och jämföra resultaten med studier gällande statsorganiserad 

brottslighet, likt denna. För att kunna generalisera och underbygga slutsatserna som fram-

kommit genom det teoretiska perspektivet, det vill säga orsakerna till försummelsen, krävs 

mer forskning som verifierar detta samt belyser andra aspekter, perspektiv och teorier.  

 

Det kvantitativa resultatet blev sammantaget ingen större överraskning för mig då det i princip 

innebär ett fastställande av utgångspunkten. När resultatet sedan appliceras i en samhällelig 

kontext menar jag dock att det är anmärkningsvärt. I inledningen konstaterades att folkmord 

är ”the crime of crimes” och att statsorganiserad brottslighet drabbar fler individer än all 

annan brottslighet tillsammans. Mot denna bakgrund – borde inte denna brottskategori 

behandlas i större utsträckning än 6 % av verken och 3 % av sidorna i kurslitteraturen på 

kriminologiutbildningar? Utifrån resultatet anser jag det befogat att ställa sig frågan ifall 

morgondagens svenska kriminologer besitter relevanta kunskaper i att arbeta brottsföre-

byggande mot denna typ av brottslighet. Att utifrån denna uppsats dra slutsatser angående 

kriminologers kunskaper om brott begångna av staten anser jag dock inte befogat.  

 

En mer kvalitativ analys av undersökningens resultat kom jag fram till att i de fall 

statsorganiserad brottslighet nämnes var det ofta i ett separat kapitel utan att det integreras i 

den övriga presenterade kriminologin. Dock hade jag uppfattat det anmärkningsvärt om denna 

form av brottslighet hade omnämnts bland andra, enligt mig, inte lika allvarliga 
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brottskategorier. Det är dock denna särbehandling av statsorganiserad brottslighet som är 

anledningen till försummelsen av denna, enligt Schoultz (2012, s. 240) forskning. Det är 

därför inte nödvändigtvis uppdelningen i kapitel som är den huvudsakliga problematiken, utan 

snarare att statsorganiserad brottslighet behandlas som ett sekundärt forskningsområde efter 

gatubrottsligheten – ett faktum som blev framträdande i flertalet referensverk som undersökts 

i studien. Jag uppfattade att merparten av referensböckerna presenterade mainstream-

kriminologin för att i slutet av boken klumpa ihop resten, såsom kritiska perspektiv, marxism, 

feminism, samt även statsorganiserad brottslighet. Visserligen kan jag, i egenskap av en 

kriminologstudent på grundnivå, inte kritisera hur mer välutbildade och erfarna kriminologer 

väljer att kategorisera och klassificera brottsfenomen i deras verk; jag upplever dock att 

gatubrottsligheten fått oproportionerligt lite plats inom kurslitteraturen på utbildningar i 

kriminologi. 

 

Under hela undersökningen har jag haft med mig tidigare forskning gällande försummelse av 

statsorganiserad brottslighet inom kriminologin. Utifrån detta har kurslitteraturgenomgången 

utförts för att framkomma till ett resultat som bekräftat den tidigare forskningen, detta enligt 

en deduktiv vetenskapsmodell. På resultatet har jag applicerat ett teoretiskt ramverk, vilket 

varit det marxistiska perspektivet och har genom denna kommit fram till slutsatser angående 

varför resultatet är som det är. Ifall en annan teori eller perspektiv istället hade använts hade 

andra resultat kunnat framkomma, som därigenom hade kunnat falsifiera mina resultat. Av 

denna anledning går det inte att erhålla något slutgiltigt ”rätt”- och ”sant” resultat på 

uppsatsens andra frågeställning, om orsakerna till försummelsen. Jag har istället i denna 

uppsats gett ännu ett perspektiv på den större frågeställningen rörande påverkansfaktorer på 

kriminologi som akademisk doktrin. Jag påstår inte heller att mina slutsatser förklarar 

försummelsen helt – utan snarare hur de kan förstås från ett visst perspektiv. Andra 

påverkansfaktorer på kriminologin såsom den nationella politiken, forskningsanslag, 

omvärldshändelser etcetera har i denna uppsats inte beaktats. Utan att göra detta går det inte 

att dra mer övergripande slutsatser och denna uppsats ska således enbart uppfattas som ett 

perspektiv på frågan. 

 

För att slutligen sammanfatta svaret på uppsatsens titel: Statsorganiserad brottslighet – 

kriminologiskt försummat? Utifrån tidigare forskning och resultatet i undersökningen menar 

jag att ja, statsorganiserad brottslighet är ett försummat forskningsområde inom den 

akademiska doktrinen kriminologi.    
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genocide och 
nödvändigheten av att 
dessa inbegrips i en 

definition av kriminologi 

Nej 

Statsorganiserad 
brottslighet, 

folkmord, white-
collar crime 

4 

Lilly m. fl. 

Brott begångna av staten 
presenteras som ett 

kontrasterande område 
till den annars 
introducerande 

kriminologin, vilket görs i 
ett separat kapitel 

Ja korruption, 
krigsbrott 25 

Lomell 

Presenterar och 
problematiserar 

kriminalstatistik och att 
staten kan genom att 

förändra denna påverka i 
samhället 

Ja Felaktig statistik, 
legitimitetsprincipen 35 

McLauglin m. 
fl. 

Nämner statsbrott redan 
i inledningen till boken. 

Det är främst i ett kapitel 
där alla statsbrott 

klumpats ihop, men 
kopplingar till statsbrott 
görs under flertalet av 

kapitel kopplade till 
kritisk kriminologi 

Ja 
Folkmord, 

korruption, white-
collar crime 

161 

McLauglin & 
Munice 

Ordboksförklaringar av 
olika brott och 

brottslighet 
Nej Politisk brottslighet, 

krigsbrott, folkmord 12 

Newburn 

Framförallt i ett av de 
sista kapitlena i boken 
under globalisering, 

terrorism och mänskliga 
rättigheter. Här dock 
både terrorism av och 

mot staten 

Ja 
Folkmord, 

kolonialisering, 
krigsbrott, tortyr 

84 

Pettersson 

Har ett helt tema i boken 
om fyra kapitel om 

"kontroll av 
kontrollanterna" 

Ja 

Hemlig avlyssning, 
tortyr, olaglig 
registrering av 

svenska 
medborgare 

75 

Sarnecki 
(2009) 

Har en del i boken som 
är döpt till "brott av de 

'mäktiga'" som består av 
två kapitel: ett om 

ekonomisk/organiserad 
brottslighet och den 

andra om folkmord och 
andra brott mot 
mänskligheten. 

Folkmord, politisk 
brottslighet och brott 
mot mänskligheten 

nämns som exempel på 
andra ställen i boken 

Ja 

White-collar crime, 
krigsbrott, 

folkmord, brott mot 
mänskligheten, 

terrorism, 
organiserad 
brottslighet 

75 
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men inte knutet till 
kriminologisk kontext 

Tilly 

I historiken till begreppet 
terrorism beskrivs att det 

uppkommit som 
statsorganiserade 

våldshandlingar mot 
befolkningen men sedan 
breddats i dag. Beskriver 
folkmorden i Rwanda och 
f.d. Yugoslavien i mått av 

terrorism 

Nej 
Massmord, etnisk 

utrensning, 
folkmord 

4 

Walklate 
Presenteras under ett 

kapitel för kritisk 
kriminologi 

Ja 

polisbrutalitet, 
ekonomisk 

brottslighet, 
terrorism 

18 

Williams & 
McShane 

Nämns på flera ställen i 
boken som 

exemplifierande inom 
kriminologiska teorier 

Nej Nej 7 
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Bilaga 3 – Kvalitativ analytisk undersökning: SEMI 
 

 På vilket sätt presenteras 
statsorganiserad brottslighet? 

Vilka exempel ges på 
statsorganiserad 

brottslighet35 

Agnew 

Ställer sig öppet kritisk mot den nuvarande 
definitionen av brott och att denna tenderar 
till att inte inbegripa alla brott begångna av 

staten. Belyser detta från flera aspekter 

Brott mot MR, 
rättsosäkerhet, mord, 

diskriminering 

Christie 
Pratar om när stater faller samman är det en 

grogrund för kriminalitet. Diskuterar även 
statsskickets roll för kriminaliteten 

Etnisk utrensning, folkmord, 
terrorism 

Collins 

Diskuterar på ett filosof-sociologiskt plan om 
staten som förövare och att den kan anses 
förtryckande och hjärntvättande mot dess 
invånare och tjänstemän. Diskuterar även 
brottslighetens normalitet i ett helt eget 

kapitel. 

Demokratiproblem, 
indoktrinering, krig, invasion 

av andra stater 

Dahlman 

Problematiserar på rätten och juridiken från 
flera olika perspektiv och lyfter frågor 
huruvida den (i form av lagstiftande, 

dömande och verkställande makten) inte 
efterföljs i verkligheten eller inte 

Rättsosäkerhet, brist på 
förutsägbarhet, 

samhällskontraktet som 
grundlag (godtycklighet) 

de los Reyes 
(2011) 

Belyser olika perspektiv på kolonialismen och 
vad det har för konsekvenser i dag, med 

fokus på kvinnor 

Kolonialism, slaveri, 
diskriminering 

de los Reyes 
(2012) 

Belyser olika perspektiv på kolonialismen och 
vad det har för konsekvenser i dag, med 

fokus på kvinnor 

Kolonialism, slaveri, 
diskriminering, våldtäkt 

Ericson 

Diskuterar i boken olika sorters brottslighet 
och vilka hot som finns mot världen, men inte 

brott begångna av staten. Diskuterar hur 
stater bemöter detta och problematiserar i 
liten mån, exempelvis att tortyr används för 

att motverka terrorism 

Tortyr 

Finstad Till viss del kritisk granskning av polisen, dess 
arbete och kulturen i arbetet 

Diskriminering, otillovligt 
maktutövande, 

legalitetsprincipen 

Garland 
Problematiserar statens roll, från flera 

perspektiv, i förhållande till det moderna 
kontrollsamhället 

Diskriminerande användning 
av makt, frihetsinskränkande 

Granér Granskning av polisers arbete och attityder 
Fördomar, homofobi, 

sexuella attityder, 
legalitetsprincipen 

Hagedorn 

Talar om regeringsstödda kriminella nätverk 
och att gränsen mellan statsmakten och 

inflytelserika gäng inte sällan är oklar. Detta 
är ett återkommande tema i boken. Många 
träffar på etnisk utrensning, men att denna 

sker av gäng men inte sällan regeringsstödda 

Korruption, etnisk utrensning 

Holmberg En sociologisk kritisk granskning av polisen i 
Danmark Diskriminering 

                                                           
35 I de flesta av dessa fall nämnes inte dessa brottstyper i text; de hade då istället klassificerats i gruppen JA. Jag 
fick ofta sätta ord och brottskategori på verken och kopplingen till diverse statsorganiserad brottsslighet är inte 
lika självklar som det här framstår. 
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Hydén 

Talar om demokrati och rätt och att folkviljan 
inte framkommer i dagens samhälle. Även att 

staten sätter spelreglerna för marknaden. 
Använder ej många av sökorden 

Bristande demokrati (brott 
mot grundlagarna), otillåten 

marknadskonkurrans 

Hydén & 
Hydén 

I beskrivningen av brott står brott begångna 
av offentliga tjänstemän som en egen rubrik. 
Under delen för internationell rätt står det att 

exempelvis Europarådet har organ som 
granskar hur staten sköter sitt arbete. 
Beskriver även staten möjligheter till 

inskränkning av grundlagarna. 

Tjänstefel, mutbrott, brott 
mot tystnadsplikt, ej 

bevarande av nationella 
minoriteter 

Höglund En kritisk granskning av den svenska 
psykiatrivården 

Ej uppfyllande av MR, allas 
likhet inför lagen 

Jacobsson  Mutbrott, korruption 

Larsson & 
Engdahl 

Diskuterar genomgående problematiken 
bakom begreppet social kontroll; att det både 

kan anses som kriminellt av staten att 
kontrollera sina medborgare men på samma 

gång kriminellt att inte göra det 

Otillåten övervakning, 
indoktrinering 

Lernstedt & 
Tham 

En kritisk antologi som ger olika perspektiv på 
hur samhället ska kunna ge brottsoffer bättre 

stöd. Diskuterar att inte ge brottsoffer de 
rättigheter de har är brott mot MR. Även att 

staten kan bestämma vad ett offer är 

 

Lindgren 
Inte specifikt brott begångna av staten 

nämns utan snarare statliga företrädare som 
begår främst ekonomisk brottslighet 

Offentlig skatteflykt, 
myndigheter som ser mellan 

fingrarna, ocker, 
bordellverksamhet 

Luke Dowdney 

Talar om att korrupta statstjänstemän ofta är 
en viktig bit i brottsliga nätverk genom 

korruption om att ge information om tillslag, 
sälja vapen etc. 

Korruption 

Lundberg En kritisk granskning av polisens 
ärendehantering av våldtagna kvinnor 

Allas likhet inför lagen, ej 
uppfyllande av MR 

Mathiesen 

Under delen med rättssociologiska debatter 
talar om olika bias som staten och rätten har. 

Talar om att staten styr 
samhällsmedborgarna med ibland, enligt 

vissa, okonventionella medel 

Maktmissbruk, inte ger alla 
medborgare lika rättigheter, 

exempelvis fattiga eller 
missbrukare, rättsosäkerhet, 

diskriminering 
Modell & 
Grönlund 

Ett kapitel handlar uteslutande om hur 
myndigheter ska ta ansvar för felaktigheter 

Miljöbrott, bristande kontroll 
av verksamheter 

Sarnecki 
(2006) 

Menar att det finns strukturella fel inom den 
statliga rättsskipande organisationen  

Shalhoub-
Kevorkian & 
Braithwaite 

Nämner kort om viktimiseringen av offer från 
Nazitysklands utrensning av judar efter 

Nurembergrättegångarna 
Folkmord 

Slapper & 
Tombs 

Diskuterar att statliga företrädare ofta är 
inblandade i företagsbrottslighet och att detta 

ofta försvårar spridningen av dessa brott 
Korruption 

Taylor 

Beskriver i hela boken problematiken med att 
offentliga institutioner inte erkänner och 

respekterar medborgarnas respektive 
särskilda kulturella identiteter. Detta icke-

erkännande leder till att medborgare får olika 
mycket rättigheter 

Ej uppfyllande av MR, 
diskriminering, förtryck 

Thelander En granskning av korruptionen, vilket 
författaren själv säger är mest kopplat till den 

Korruption, ekonomisk 
brottslighet 
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offentliga sfären men även ärden privata. 
Blandar korruption mellan dessa i boken 

Torstensson & 
Wikström 

En kritisk rapport om att brottens karaktär 
ändrat sig men att samhällets institutioner, 
exempelvis polis och skola, inte ändrat sig 
därefter. Att skolan (samhällelig institution) 
brister i sina åtaganden som fostrande roll 

polisbrutalitet, ekonomisk 
brottslighet, terrorism 

Van Dijk 
Nämner ordet folkmord i en diskussion om att 

detta inte borde användas synonymt till 
etnisk utrensning 

Folkmord 

Weisburd Diskuterar omorganisationer inom polisen och 
dess för- respektive nackdelar 

Korruption, maktmissbruk, 
diskriminering 

Wikström   

Wästerfors 
(2007) 

Använder inte mina sökord men talar om att 
anstalter som samhällelig institution inte 

klarar av att undvika konflikter och därmed 
brott 

Ej upprätthållande av allas 
säkerhet, MR 

Wästerfors 
(2004)  Korruption, mutor 

Åkerström  Korruption, mutor 
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