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Beskrivning
Författare: Tage Alalehto.
Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt samhällsproblem. Skattebrott och annan ekonomisk
brottslighet orsakar ekonomiska skador i västvärlden som är 17 till 20 gånger högre än för
traditionella brott. Finansiella brott och bedrägerier minskar dessutom tilliten mellan individer.
Återkommande opinionsundersökningar i Västeuropa och USA visar att allmänheten känner
en ökad grad av främlingskap till samhällsordningen på grund av den ekonomiska
brottsligheten, inte minst för att brottsligheten angriper den finansiella grunden för samhällets
institutioner.
Denna bok samlar exempel på betydande nordisk forskning om ekonomisk brottslighet från
tidigt 1940-tal till i dag. De olika bidragen handlar om hur ekonomisk brottslighet bör
definieras, hur utbredd brottsligheten är, vilka datakällor forskare använder sig av och vad vi
vet om den ekonomiske brottslingen. Till det kommer reglering och bekämpningsstrategier.
Sammantaget vill boken visa att den nordiska forskningen om ekonomisk brottslighet håller
hög kvalité i en internationell jämförelse. Den fyller även ett viktigt bidrag i att lyfta fram
nordiska förhållanden, vilket oftast inte uppmärksammas internationellt, samt den särpräglade
forskning som bedrivs i norden.
Ekonomisk brottslighet - en nordisk reader riktar sig främst till studenter inom kriminologi
men likväl alla andra som är intresserade av att lära mer om ekonomisk brottslighet som
fenomen.

Annan Information
brottslighet. Andra teman med ambitioner för mer än beskrivande av politisk brottslighet var
studier av statsbrott och folkmord/mänskliga rättigheter. Statsbrottstemat ...
introduktionsböcker och s.k. readers. Detta material .. kriminalitet i samhällets struktur i stort
och i kulturell, social, ekonomisk eller politisk struktur specifikt.
Andréason Jan En återblick på tullväsendet och dess bevakningsverksamhet 382. 1. Heckscher
Sten Kampen mot ekonomisk brottslighet debatt och åtgärder. 14. Processrätt. 40. 24 other
sections not shown. Other editions - View all · Svensk juristtidning. Snippet view - 1919.
Svensk juristtidning, Volume 2. Lars Birger.
Den fyller även ett viktigt bidrag i att lyfta fram nordiska förhållanden, vilket oftast inte
uppmärksammas internationellt, samt den särpräglade forskning som bedrivs i norden.
Ekonomisk brottslighet – en nordisk reader riktar sig främst till studenter inom kriminologi
men likväl alla andra som är intresserade av att lära mer om.
Titel: Ekonomisk brottslighet: en nordisk reader. Författare: Tage Alalehto, Lars Korsell, Paul
Larsson Förlag: Studentlitteratur. I boken samlas exempel på betydande nordisk forskning om
ekonomisk brottslighet från 1940-talet till idag. Bidragen behandlar bland annat orsakerna
kring ekonomisk brottlighet, vilka som begår.
stämplingsteoretisk textanalys av Nordisk Kriminalkrönika 2000 - 2014. . undersöka manlig
(ungdoms)brottslighet och kan anses vara en av de teorier som .. en egen ekonomi. Den första
vågens feminism stannade härmed upp, men fortsatte smått att influera under 30-talet och
framåt, då feminismen gjorde praktik.
Ekonomisk brottslighet (2014). Omslagsbild för Ekonomisk brottslighet. en nordisk reader
Språk: Svenska. Klicka för att sätta . BRÅ-rapport, Brott begångna av barn : en utvärdering av
ändringarna i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare under 15 år /
[författare: Nadja Bogestam (2014). Omslagsbild för.
Den grekiske parlamentsledamoten Ilias Kasidiari från nazistiska Gyllene Gryning hotar att
döda personer som demonstrerar mot partiet. Han har även uppmuntrat sina partikollegor att
bära vapen. Enligt nyhetssidan Ekathimerini hamnade Ilias Kasidiari under söndagen en hätsk
diskussion med en polis. Läs mer…
11 apr 2012 . Om givaren är anonym kan mottagaren inte veta om pengarna de får ett resultat
av skatteflykt eller ekonomisk brottslighet. Frågan huruvida ett parti som aspirerar på att vara
statsbärande kan vara uppbyggt med hjälp av svarta pengar borde kittla var journalist
nyhetsnäsa. Om Pihlblad ställde de frågorna.
onomisk brottslighet. EKONOMISK BROTTSLIGHET. Lars Korsell1. Sammanfattning.
Organiserad brottslighet har, jämfört med ekobrotten, fått stor .. Träskman, P.-O. (1977).

”Ekonomins kriminalitet”. I: Alalehto, T.,. Larsson, P. och Korsell, L. (red.), 2014. Ekonomisk
brottslighet. En nordisk reader. Lund: Studentlitteratur.
12 apr 2001 . annat ställning till de ansökningar om ekonomiskt stöd till projekt o.dyl., vilka
inkommit till Sekretariatet. . kriminologi och brottsförebyggande verksamhet, med ett nordiskt
perspektiv. Att ha ett gemensamt .. Acrobat Reader, mange vil allerede ha programmet
installert på sine maskiner - hvis ikke kan man.
Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader. 01-04-2017. ISBN: 9789144102245.
Studentlitteratur AB. 1 uppl. 2014. 752 sidor. Helt nytt exemplar. Kr. 490. Ekonomisk
brottslighet - En nordisk reader. bokborsen.se. Anmäl annons.
Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader. Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt
samhällsproblem. Skattebrott och annan ekonomisk brottslighet orsakar ekonomiska skador i
västvärlden som är 17 till 20 gånger högre än för.
9 sep 2017 . Sen tänkte ja fråga hur utbudet hos e-readers affärer med svenska böcker? Har
ingen aning hur det funkar med e-böcker och hoppas någon kan eventuellt ge tips på bra eböcker och hur det gäller med köp av e-bok och så klart vilken kindle som är bäst, då ja vill
ha en så liten och bra som möjligt. -Så liten.
This article describes and discusses Swedish authors' and publishing houses' values and
attitudes to their books, their readers and their mission, through .. att när vi läser Kafkas
Förvandlingen identifierar vi oss knappast med Gregor Samsa, inte heller med Raskolnikov i
Dostojevskijs Brott och Straff (Nikolajeva 185).
Du klickar på länk i ett mejl och plötsligt kommer du inte åt en enda fil. Lite senare krävs du
på pengar. Läs om varför du inte ska betala en hacker.
På denna sida hittar du hjälp för att komma igång med att låna och tips på e-böcker. En e-bok
kan du läsa på mobiltelefon, surfplatta, läsplatta eller dator. Lånetiden är 28 dagar och du får
låna 5 e-böcker/e-ljudböcker per månad. Innan du sätter igång behöver du installera ett
läsprogram och skapa ett användarkonto hos.
Ekonomisk brottslighet : en nordisk reader / Tage Alalehto, Lars Korsell, Paul Larsson, red. Lund : Studentlitteratur, 2014. - 752 s. Eneroth, Elisabeth. Unga på hem för vård eller boende :
om rättssäkerhet, legitimitet och tillit vid beslut om ungas vård. -. Stockholm : Jure, 2014. 629 s. - Diss. Lund : Lunds universitet, 2014.
Nättidningen Payback är de nordiska Payback-organisationernas officiella organ. En
webbtidning vars .. I den inledande sammanfattningen på sidan 3 (Acrobat Reader, AR) anger
Ingemarsson vilken slutsats analysen kommer .. Lars Korsell, Chef för enheten för forskning
om ekonomisk och organiserad brottslighet på.
National White Collar Crime Center. The National White Collar Crime Center (NW3C)
erbjuder hjälp till "state" och lokal polis för förebyggande, undersökning och åtalande av
högteknologisk och ekonomisk brottslighet. NW3C.
15 jun 2016 . Ekonomisk brottslighet : En nordisk reader, isbn 9789144102245. Ekonomisk
brottslighet : En nordisk reader är skriven av . Boken har isbn 9789144102245 Kursboken har
releasdag den 20140821 Det finns flera återförsäljare av kurslitteratur på nätet. Du hittar dem i
huvudmenyn … Läs mer →. Publicerat.
Så här sammanfattar NTT Com Security i Norden de tydligaste IT-säkerhetstrenderna just nu
och som vi behöver ha koll på under 2014: . Ofta sker detta via webbläsaren genom att
sårbarheter i program som Java, Flash och Adobe Reader utnyttjas. Väl inne på . Organiserad
brottslighet ligger bakom denna utveckling.
14 jul 2014 . När blufföretaget Nordiska Företag ringde Daniel Tottle hänvisade de till en
anställd som slutat – och krävde 35 000 kronor för webbannonsering som aldrig.
23 okt 2017 . Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen. Ingrid Sahlin, 2008. ISBN;

978-91-7924-132-2 80:- Cultural Criminology Unleashed Jeff Ferrell, 2004. ISBN;
9781904385370 350:- Organisert kriminalitet. Paul Larsson, 2008. ISBN; 9788253031439 150:Ekonomisk brottslighet en nordisk reader
upprepad brottslighet rättfärdigar hårdare påföljder ingår i det allmänna rättsmedvetandet. ...
tion” (inkluderad i Duff, A. och Garland, D., A Reader on Punishment, Oxford University
Press, 1994, p. 245). . tioner av den amerikanska lagen ”Three-Strikes and You're Out”, i
Nordisk Tidskrift för Kriminalvidenskab, 2007, ss.
I boken behandlas de ekonomiska brott som en gäldenär kan göra sig skyldig till vid konkurs
och vid offentligt ackord inom ramen för företagsrekonstruktion. Gälde.
Ekonomisk brottslighet- En nordisk reader. (Studentlitteratur 2014, 1:a upplagan) Redaktörer
för boken Tage Alalehto, Paul Larsson och Lars Korsell, samtliga med lång erfarenhet av att
forska och undervisa om ekonomisk brottslighet. Boken samlar exempel på betydande
forskning om ekonomisk brottslighet från tidigt 40.
För att kunna öppna pdf:en och skriva ut dina fraktdokument behöver du Adobe Reader. Om
filen inte öppnar sig kan det bero på att du har en gammal version av programvaran och
behöver uppdatera den. Saknar du programmet på din dator eller behöver uppgradera kan du
ladda ner Adobe Reader gratis här. Kan jag.
9 jun 1997 . Hur kan det onda involveras. – inte minst historiens stora brott, både igår och
idag. Det har blivit omöjligt att .. Nordiska museet (www.nordiskamuseet.se/samdok; Silvén.
& Gudmundsson 2006). 3 I reseintendenternas uppgift .. A Routledge reader. London:
Routledge. Pehrson, Lennart . Svårt enas om ny.
Ekonomisk brottslighet En nordisk reader Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt
samhällsproblem. Skattebrott och annan ekonomisk brottslighet orsakar ekonomiska skador i
västvärlden som är 17 till 20 gånger högre än för traditionella brott. Finansiella brott och
bedrägerier minskar dessutom tilliten mellan individer.
Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader. Tage Alalehto, Lars Korsell, Paul Larsson. Häftad.
Studentlitteratur AB, 2014-08-21. ISBN: 9789144102245. ISBN-10: 9144102240. Priser för 1
ex. Ändra Antal.
9 mar 2017 . I den inledande sammanfattningen på sidan 3 (Acrobat Reader, AR) anger
Ingemarsson vilken slutsats analysen kommer fram till enligt följande: Douglas menar att ..
Sidan 37 (AR): Vidare påstås i två artiklar att mc-gängens medlemmar ägnar sig i allt större
utsträckning åt ekonomisk brottslighet… Ett par.
3 mar 2017 . ASSISTANSTJÄNST Vanvård, ekonomisk brottslighet och skattefusk räcker
inte för att stänga ned oseriösa assistansbolag. Försäkringskassan . Alla myndigheter vill få
bort dem men vi ser att de kan fortsätta, säger Linus Nordenskär, nationell
försäkringssamordare på Försäkringskassan. Ett av bolagen.
Kino: The reader. 1 t 58 min; sö 10.12.2017; 14 d; 0 visningar. (The Reader/USA 2008) Ralph
Fiennes och Kate Winslet i ett drama förlagt till efterkrigstidens Tyskland, där en
juridikstudent möter sin före detta älskade i en rättegång åtalad för krigsbrott. R: Stephen
Daldry.
NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 26. 2009 . 5. Artikel.
ABSTRACT. Inledning. Ett omfattande missbruk är dyrt att underhål- la. För att finansiera ett
dagligt heroinmiss- bruk (ca 1 gram om dagen) krävs ca 20 000–. 30 000 kr per månad och för
ett dagligt am- fetaminmissbruk (ca 2 gram om dagen) ca.
28 feb 2013 . Programmet använder både traditionella metoder för skadlig kod och nya
avancerade sårbarheter i Adobe Reader för att samla in geopolitisk data från känsliga . Polisen
har inför sommarens festivaler och evenemang utvecklat samverkan i det brottsförebyggande
arbetet för trygga och säkra evenemang.

Ekonomisk brottslighet : en nordisk reader / Tage Alalehto, Lars Korsell, Paul Larsson,
[redaktörer]; 2014. - 1. uppl. Bok. 21 bibliotek. 7. Omslag. Kommissionen mot ekonomisk
brottslighet; Ekonomisk brottslighet i Sverige : bakgrund, överväganden, åtgärder :
slutbetänkande / av Kommissionen mot ekonomisk brottslighet.
Media och brott är ett fält som studeras inom samhällsvetenskapliga och
beteendevetenskapliga ämnen, främst kriminologi men även tvärvetenskapligt. . fokuset främst
på egenintresset hos det enskilda mediet att få en ekonomisk vinning genom exempelvis en
upplageökning men där publiceringen motiveras i termer av.
Ekonomisk brottslighet. en nordisk reader. av Tage Alalehto (Bok) 2014, Svenska, För vuxna.
Ämne: Ekonomisk brottslighet,. Fler ämnen. Brott · Juridik · Kriminologi · Rättsvetenskap ·
Norden. Upphov, [redaktörer:] Tage Alalehto. Utgivare/år, Lund : Studentlitteratur 2014.
Utgåva, 1. uppl. Format, Bok. Kategori. För vuxna.
13 sep 2016 . Ladda ner Ekonomisk brottslighet – En nordisk reader – Tage Alalehto, Lars
Korsell, Paul Larsson Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt samhällsproblem. Skattebrott och
annan ekonomisk brottslighet orsakar ekonomiska skador i västvärlden som är 17 till 20.
Ladda hem Acrobat Reader. Barnpornografibrott rubbar förtroendet. Övergrepp mot barn
leder i princip till uteslutning ur . Exempel är våldsbrott, mycket omfattande ekonomiska
oegentligheter, försäkringsbedrägerier och gravt missbruk som hotar patientsäkerheten. –
Patienten är i ett underläge. Det får inte finnas minsta.
26 mar 2012 . ekonomisk historia. 15 år sätter spår! arkeologi & csa arkeologi &
religionsvetenskap i vägar till midgård tvärvetenskap stats- och samhällsvetenskap .. Offer för
brott. Våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från reformationen till nutid. Eva
Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg & Eva Österberg.
. skild från övriga Skatteverket. Utredare från skattebrottsenheten biträder åklagare vid
utredningar av främst skatte- och bokföringsbrott. För att kunna öppna filen och läsa den
behöver du ett program som kan läsa pdf-filer. Behöver du installera ett program, exempelvis
Adobe Reader, kan du ladda ner det från internet.
17 aug 2016 . Forntida persiska inskriptioner sammankopplar en babylonisk kung till mannen
som blev Buddha.
4, Avtal, fullmakter|avtalstexter|avtalsbrott|skadestêand|lagar & regler|Internet & e-post, Björn
Lundén Information, 2011. 5, Bokföring & förenklat årsbokslut .. 112, Swedish Film - An
Introduction and Reader, Swedish Film|Svensk film, Nordic academic press, 201203. 113,
Från kyrka till wellbeing, Handbok I kyrkokunskap.
NORDISK MUSEOLOGI 2006 ○ 1, S. 21-42 början av 1900-talet var de ... och brottslighet,
och så vidare. Även figurativa .. nik och ekonomi: [Det kommer] ett ögonblick när kvantiteten
slår om i kvalitet och skriften – som tränger allt längre in på det grafiska område som
representerar dess nya och ex- centriska figurativa.
Ekonomi och förvaltning. Sami Nokelainen. ekonomi- och förvaltningsdirektör. 0295 333 085.
Mervi Mattila. planerare. 0295 333 076. Jaakko Koivurinta. ekonomisekreterare. 0295 333 185 .
kundansvarig; högskolebibliotek, brottspåföljdsbranschen. Marja-Liisa Nieminen.
bibliotekssekreterare. 0295 333 082. kundtjänst.
4 sep 2014 . 2014 (Swedish)Book (Other academic). Place, publisher, year, edition, pages.
Lund: Studentlitteratur AB, 2014. , 752 p. National Category. Sociology. Identifiers. URN:
urn:nbn:se:umu:diva-92800ISBN: 9789144102245 (print)OAI: oai:DiVA.org:umu-92800DiVA:
diva2:745906. Available from: 2014-09-11.
Skatteverket. April 2010 – February 2015 (4 years 11 months)Stockholm, Sweden.
Handläggare, Handledare, Kapitalbeskattning, Enskild näringsverksamhet,
Fåmansbolagsdelägare, Kvalitetsäkrare Brottsanmälningar, Oredovisade intäkter, Grov

Ekonomisk Brottslighet. Excel, Analysts Notebook, ABBYY Finereader.
1 dag sedan . Porosjenkos har trots allt fått in i alla fall lite mer transparens i rättssystemet och
administrationen, stabiliserat ekonomin något, även om arbetet mot korruption inte har
kommit så långt. Han har heller inte återinfört de beryktade säkerhetsstyrkorna, som upplöstes
efter övervåldet och morden på Majdan.
I: Alalehto, T.,. Korsell, L. och Larsson, P. (red.) Ekonomisk brottslighet – en nordisk reader.
Lund: Studentlitteratur. TT (2014). Färgade sedlar hittas allt oftare. Rånbyten hittas allt oftare i
butikerna. Hämtad från Svenska Dagbladets webb plats
<http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fargadesedlarhittas alltoftare_3947506.svd>.
Under början av 2000-talet hade visuell konst fortfarande den frihet den skaffat sig vid
Sovjetunionens sammanbrott. Den fortsatte att vara ett . Men 1990-talet var ett årtionde med
stora ekonomiska problem och först intäkterna från de höjda världsmarknadspriserna på
energi förbättrade situationen. Under de ekonomiska.
4.4.3.2 Plea bargain för stora och komplicerade brottmål på nordiskt seminarium 2008 .......
52. 4.4.3.3 .. Mot bakgrund av uppsatsens syfte behandlas straffrätten, ekonomisk brottslighet
och konkurrensrätten och .. Söners Förlag 1959. Alalehto, T, Korsell, L & Larsson, P,
Ekonomisk brottslighet: en nordisk reader.
från 50 SEK. Bokibrok Kolmårdens djurpark 2650 annonser från 15 SEK. h:ström Antikvariat & Bokhandel Goda Grunder svensk-rumänsk ordlista 132441 annonser från 19
SEK. BöckmansBöcker Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader 27691 annonser från 5
SEK. DALS LÅNGEDS KAFÉFÖRENING Brecht på Fyn.
Not only to the legal representative of the company, that you might usually refer to when
talking about a company`s leading management, such as the board or the CEO, can be held
accountable when using this principle. Another legal principle has also been created to access
the main perpetrator behind the criminal.
Lokala nyheter från Eskilstuna. Strängnäs, Flen och Sörmland.
9 apr 2015 . och språkpolitik i Norden. Institutet för de inhemska språken. Redaktörer.
Caroline Sandström. Ilse Cantell. Eija-Riitta Grönros. Pirkko Nuolijärvi. Eivor Sommardahl ..
genomföras inom annorlunda ekonomiska och organisatoriska ramar än under de .. Practical
lexicography – a reader s. 213–. 218.
Alla djuren kommer till undsättning men hjälpen kommer från oväntat håll. Snart börjar det
knaka i fogarna, och Diana ska senare i en ljudinspelning berätta om hur hon förälskat sig i en
man nära kungafamiljen under tiden hon var gift med Charles. I gymnasiet åkte vi till
Stockholm, det var under den tiden då skolorna.
Nya SIT testblankett (50 st.) Britt Hellqvist. Ukjent. 2010. Legg i ønskeliste. Industriell
ekonomi - övningsbok - Särtryck av kapitel 9-14 av Fredrik Gessler, Anna . Bedömning för
lärande · Christian Lundahl. Innbundet. 2014. Legg i ønskeliste. Ekonomisk brottslighet - En
nordisk reader (Heftet).
Utrustning som används enligt de villkor som anges i detta beslut måste även uppfylla kraven i
Europaparlamentets och rådets direktiv #/#/EG av den # mars # om radioutrustning och
teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse så
att spektrumet kan användas effektivt och.
gränsöverskridande organiserad brottslighet, aktivism, industrispionage, cyberterror, andra
länders informationsoperationer . attacker mycket vanligare. • Autonom miljö (vänsterextrema
grupper,. Valet 2006 Nordiska förlaget . Nationell styrka (ekonomisk styrka). •
Underrättelseinhämtning. • Opinionspåverkan. • Få insyn i.
Moment 2: Tillämpad kriminologisk teori, 7,5 hp. Ekonomisk brottslighet : en nordisk reader.
Alalehto Tage, Korsell Lars E., Larsson Paul 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 752 s. :

ISBN: 9789144102245. Se bibliotekets söktjänst. Läsanvisning: (sid. 25-59, 177-192, 293-224,
387-414, 565-592, 719-730). Björk Micael
Engdahls forskning är främst inriktad mot ekonomisk brottslighet, arbetsplatsstölder och
åtgärder mot brott. Engdahl har även studerat .. Oskar Engdahl Ekonomisk brottslighet. En
nordisk reader. Tage Alalehto, Lars Korsell & Paul Larsson (red.) , Lund, Studentlitteratur,
Kapitel i bok 2014. Kapitel i bok. White-collar crime.
Sammanfattning. 11. Utredningens uppdrag och arbete. 25. Rapporten Kartläggning av
kriminalpolitiskt. 27. Brottsförebyggande arbete i några av våra nordiska. 39. s fördelning av
sina resurser. 61. FoUverksamhet relevant för det kriminalpolitiska. 81. Två idealtypiska
modeller för en brottsförebyggande. 103.
LÄSA. Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: .
Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt samhällsproblem. Skattebrott och annan ekonomisk
brottslighet orsakar ekonomiska skador i västvärlden som är 17 till 20 gånger högre än för
traditionella brott. Finansiella brott och bedrägerier.
I denna antologi introducerar och analyserar några av Nordens främsta polisforskare centrala
problemställningar, teman och diskurser inom studiet av polisiär verksamhet. Här ges en
grundlig och omfattande översikt av framför allt den skandinaviska forskning som bedrivs om
polisen och om polisiärt arbete.
10 nov 2017 . Det är några av frågeställningarna i Stephen Daldrys drama The Reader med
Kate Winslet som kvinna med SS-förflutet. Resultatet är ett dramatiskt . Kate Winslet och
David Kross som en juridikstuderande och hans tidigare älskade som efter kriget står åtalad
för krigsbrott.Bild: Melinda Sue Gordon.
30 sep 2013 . Trigono har varit en distributör i Norden sedan 1984. Trigono, som ingår i Bratt
International AB, är ett holdingbolag för en grupp av företag med fokus på publicering,
utbildning och informationsteknik. www.trigono.se. Följande bilagor finns för nedladdning:
Fallstudie - Balfour Betty Rail - ABBYY Finereader.
På den ruta som kommer upp väljer du att klicka på "Spara mål som", "Save link as" (eller
motsvarande kommando - beroende på den utrustning du använder). Spara filen där du finner
det lämpligt. Öppna därefter filen i till exempel Adobe Reader. Vid problem med utskrift av
större filer - skriv ut en eller ett par sidor i taget.
Wage formation and macroeconomic policy in the Nordic countries, Oxford & Stockholm:
Oxford University Press and ... The Foucault reader, New York: Pantheon Books. r. Foucault,
M. (1988) 'The concern .. Moberg, K. (1992) Revisorn och ekonomisk brottslighet,
Copenhagen/Stockholm: t. Nordisk Ministerråd/Allmänna.
29 aug 2014 . 3. kritiskt reflektera över de metoder som används för att förebygga brott mot
företagen. 4.tillämpa kriminologiska teorier som kan förklara brott mot företagen. Kursens
innehåll. - ekonomisk brottslighet. - korruption. - miljöbrott. - insiderbrott. - företagssäkerhet .
Ekonomisk brottslighet - En nordisk reader.
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