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Kursens innehåll  
 

Forskning med fokus på gärningspersoner som aktörer har länge dominerat kriminologin. På 

denna kurs riktar vi istället fokus mot brottsoffret. Forskning om brottsoffer, viktimologin, har 

varierat över tid och plats vilket har påverkat vilka perspektiv som just då dominerar. Här ryms, 

som en spegelbild av kriminologin, både individualistiska och sociologiska modeller.  

 

Vår syn på brottsoffret undersöks teoretiskt, metodologiskt och diskursivt; vilka frågor ställs 

kontextuellt, situationellt och relationellt? Hur är begrepp som avser utsatthet för brott 

konstruerade, avgränsade och utvecklade över tid juridiskt, kriminologiskt och historiskt? Vad 

innebär det för förståelsen av brott och gärningspersoner då vi fokuserar på brottsoffret?  

 

Kursen fokuserar på hur olika perspektiv på brottsoffer konstrueras och vilka konsekvenser det 

får. Kursen tar upp vilka frågor som ställs och vilka perspektiv som saknas. Med utgångspunkt 

detta återspeglar kursen den komplexitet som forskare och praktiker inom viktimologin möter.  
 

Kurslitteratur 
 

Kurslitteraturen består av två huvudböcker samt vetenskapliga artiklar, sammantaget ingår ca 

1200 sidor text. De två huvudböckerna är: 

 

1. Bergenlöv, E, Lindstedt Cronberg, M & Österberg, E (2002). Offer för brott. Våldtäkt, 

incest och barnamord i Sveriges historia från reformationen till nutid. Nordic Academic 

Press, Lund. 321 sid. Läs kapitel 1, 2, 3 & 8.  

 

2. Daigle, Leah, E (2013). Victimology, The Essentials. Sage, California. 343 sid.  

Läs kapitel 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11.  

 

Det finns två liknande böcker av Daigle där den tjockare boken (640 sid) har dessutom ett 

antal vetenskapliga artiklar som tillägg, samt instruktion och abstract för studenter hur en 

läser och skriver vetenskapliga artiklar. Den tjockare boken heter Daigle, Leah, E (2012). 



3 
 

Victimology. A Text/Reader. Sage, California. 640 sid. Det är upp till dig som student att välja 

vilken av dessa två böcker av Daigle från 2012 el 2013 du vill läsa, båda går alltså bra.   

 

Artiklar:  

Christie, Nils (1977). Conflicts as property. British Journal of Criminology, 17 (1): 1-15. 

 

Christie, N. (1986). The ideal victim. Fattah, Ezzat A (red) From crime policy to victim 

policy: Reorienting the justice system. Basingstoke: MacMillan 

 

van Dijk, Jan (2009). Free the Victim: A Critique of the Western Conception of Victimhood. 

International Review of Victimology, 16, (1), 1-33.  

 

Garland, J. (2011). Difficulties in defining hate crime victimization. International Review of 

Victimology, 18, 25-37.  

 

Heber, A. (2019). Hur görs viktimologi? Dåtid, nutid och framtid. Kriminologiska 

institutionen, Stockholms universitet.    

 

Heber, A. (2012). Criminal, Crime Victim or John Smith? Constructions of Victimhood and 

Perpetratorship among Swedish Probationers. The International Criminal Justice Review. 

Special issue: Cross-Cultural and International Investigations of the Victim-Offender 

Overlap, 22 (2).  

 

McGarry, R. & Walklate, S. (2011). The soldier as victim. Peering through the looking glass. 

British Journal of Criminology, 51, 900-917.  

 

Kauzlarich, D., Matthews, R. & Miller, W. (2001). Towards a victimology of state crime. 

Critical Criminology, 10, 173-194.  

 

Pettersen, Roar (2005). ”Föreläsning som undervisningsstrategi”, I: Kvalitetslärande i högre 

utbildning. Studentlitteratur: Lund.  

 

Snell, K. & Tombs, S. (2011). How do you get your voice heard when no-one will let you? 

’Victimization at work. Criminology & Criminal Justice, 11, 207-223.  

 

Ytterligare ca 100 sidor kan tillkomma.  

 

 

Övrig litteratur  

 

Övrig litteratur väljs av studenterna utifrån ett bestämt tema, cirka fyra-sex vetenskapliga 

artiklar. I kursen ingår att deltagarna gör en egen litteratursökning utifrån relevanta, 

vetenskapliga peer-review granskade, tidskrifter: 

 

American Journal of Sociology 

American Sociological Review 

British Journal of Criminology 

http://icj.sagepub.com/content/early/2012/02/13/1057567712443964


4 
 

Crime, Media, Culture 

Crime and Justice 

Criminology 

Critical Criminology 

European Journal of Criminal Policy and Research 

European Journal of Criminology 

Feminist Criminology 

International Review of Victimology 

Journal of Quantitative Criminology 

Journal of Research in Crime and Delinquency 

Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention/Nordic Journal of 

Criminology 

Punishment and Society 

Social Problems 

Theoretical Criminology 

Victims and Offenders 

 

Schema Viktimologi Avancerad Nivå VT 2019 
 
Lokal: C603, Hus C våning 6 
Obligatorisk närvaro gäller för det blåmarkerade 
 

Datum Tid Undervisning Lärare & Litteratur 
v. 4    

Mån, 21/1 10-12  
 

Föreläsning: Introduktion 
Presentation av kursen  
Översikt och repetition av viktimologi 
 

AH  
Daigle: Kap 1+2 
Christie 1986 (art) 
van Dijk (art) 
Kursbeskrivningen 

Tis, 22/1 10-12 Föreläsning: Offer för brott 1 
Brottsoffer ur ett historiskt perspektiv 
 

KA  
Bergenlöv m.fl.: 
Kap 1+2+3+8 
 

Tors, 24/1 10-12 
 
 

Föreläsning: Offer för brott 2 
Nutida brottsofferfrågor  

KA 
Daigle: Kap 11  
Kauzlarich m.fl. (art) 
Garland (art) 
Snell & Tombs (art) 

v. 5    

Tis, 29/1 10-12 Seminarium 1 
Offer för brott ur ett historiskt 
perspektiv och nutida perspektiv 
 

KA 
Allt ovan 
 

Ons, 30/1 10-12 Föreläsning: Traditionell viktimologi 
En genomgång av teori & empiri  
 

AH 
Heber 2019 (art) 
Läs: Daigle: Kap 3 + 5 + 
6 + 7 + 8 + 9  
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Fre, 1/2 13-15 Föreläsning: Kritisk viktimologi 
Kritisk viktimologi med fokus på 
medling & rollblandning  
 

AH  
Christie 1977 (art) 
Heber 2012 (art) 
McGarry & Wal. (art) 
 

v. 6    

Ons, 6/2 10-12 Seminarium 2 
Traditionell och kritisk viktimologi 
 

AH 
Samma som till 30/1 
och 1/2 
 

Fre, 8/2 15-17 Workshop 1 
Arbete med eget PM inför skriftlig 
tenta 

AH & KA 

v. 7    

 
 

 TENTAVECKA Skriftlig tenta in 17/2 
kl. 20.00 via Mondo 

v. 8    

Mån, 18/2 10-12 Workshop 2 
Arbete med den egna föreläsningen 

AH 
Pettersen (art) 
 

Ons, 20/2 9-12 
Gr. 1 

Examinationsseminarium 1 
Egna föreläsningar av studenterna 
 

KA 
 

Ons, 20/2 13-16 
Gr. 2 

Examinationsseminarium 2 
Egna föreläsningar av studenterna 
 

AH 
 

Närvaro 
Obligatorisk närvaro gäller för introduktionen, seminarierna och examinationen. 

(färgmarkerat i schemat).  

Lärare 
AH=Anita Heber, KA=Kivanc Atak 

 

Undervisning 

Undervisningen inleds med en komprimerad period av föreläsningar som kopplas till 

seminarier. Vid dessa tillfällen behandlas centrala frågeställningar, teorier, begrepp och 

metoder. På seminarierna kommer studenterna diskutera specifika frågor/ämnen utifrån den 

aktuella litteraturen. De olika formerna för lärande är:  

- Föreläsningar: Ger en översiktlig presentation av kurslitteraturen 

- Seminarier: Förståelsen för kurslitteraturen ökar genom att den egna läsningen av 

litteraturen diskuteras och problematiseras utifrån specifika frågor.  
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- Workshop: Här arbetar vi gemensamt med studenternas individuella, skriftliga tenta 

och föreläsning som båda bygger på ett specifikt viktimologiskt tema.  

- Examinationsseminarium: Dessa bygger på studenternas egna föreläsningar av ett 

viktimologiskt relevant tema.     

Förväntade studieresultat 
Efter att ha gått kursen förväntas studenten kunna:  

- Beskriva struktur och utveckling av utsatthet för brott och skildringar av sådan 

utsatthet.  

- Applicera teoretiska och metodologiska förklaringar till utsatthet för brott och 

skildringar av sådan utsatthet.  

- Analysera vad som ligger bakom utsatthet för brott, skildringar av sådan utsatthet och 

dess förändring över tid.  

- Analysera vad som anses utgöra gränser mellan positionerna utsatt och 

gärningsperson och hur det förändras över tid och plats.  

- Presentera och analysera en egen fördjupning skriftligt och muntligt. Detta görs dels i 

form av ett skriftligt paper, dels i form av en muntlig presentation.  

Examination 
Kursen examineras genom: 

 

1) Muntlig, individuell föreläsning utifrån det valda temat. Cirka 15-20 minuters 

presentation, följt av en studentledd diskussion eller dylikt på cirka 10 minuter.  

2) Individuellt, skriftligt paper utifrån ett överenskommet, avgränsat tema. Mellan 2500 

och 3000 ord.  

3) Aktivt förberett deltagande på seminarierna.  

 

Egen föreläsning 
Det muntliga inslaget är ofta en marginell del av examinationerna på grundnivån, trots att 

muntliga presentationer utgör en väsentlig del av att arbeta som kriminolog, både inom och 

utom akademin. Att kunna presentera forskning är således relevant av flera anledningar, och 

särskilt på avancerad nivå. Därför ingår här ett moment av just presentation/undervisning. 

Istället för att presentera sin individuella examination vid sittande bord och med en enda 

opponent, kommer studenten själv få hålla en kortare föreläsning inför halva klassen. 

Föreläsningen avslutas med en diskussion som studenten ansvarar för, där klassen ges 
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möjlighet att kommentera och ställa frågor kring ämnet som studenten har presenterat. Den 

pedagogiska vinsten är att studenterna aldrig lär sig så mycket som när de själva får lära ut ett 

ämne. Genom att hålla en föreläsning får studenten träna på att vara pedagogisk, fokuserad, 

veta vad hen vill kommunicera och att göra detta tydligt, med röd tråd genom en väldisponerad 

och intresseväckande presentation.  

 

Självständighet 
Under kursens gång förespråkas samarbete och diskussioner. När kursen ska examineras är det 

däremot självständighet som gäller. Papret skrivs individuellt och utan samarbete. Otillåtet 

samarbete räknas som fusk. Observera att allt du tar från någon annan än dig själv måste du 

hänvisa till. Även när du tar något från dina egna, tidigare arbeten måste du hänvisa, annars 

blir det risk för s.k. självplagiat. När det gäller föreläsningen kan du ta emot återkoppling och 

tips från andra studenter inför att du tränar till din föreläsning men det du presenterar måste 

grundas i dina egna idéer som du baserar på litteraturen.   

 

Progression  
På denna kurs kommer en del av deltagarna att tidigare ha läst viktimologi medan det är ett helt 

nytt ämne för andra. Därför inleds kursen med en kort genomgång av grundläggande begrepp, 

teman och teorier. Denna kurs innebär, jämfört med kursen i viktimologi på Kriminologi II vid 

Stockholms universitet, högre krav på självständighet, genomförande av litteratursökning, samt 

en mer avancerad analys och presentation av det undersökta temat. 

 

Övergångsbestämmelser 
I det fallet att kursen inte längre ges, eller att kursinnehållet har ändrats på väsentliga punkter, 

gäller följande: Under tre terminer har studenten rätt att en gång per termin examineras enligt 

kursplanen.  

 

Betyg 
För att kunna få ett betyg på kursen behöver du vara godkänd på kursens tre 

examinationsformer: 1) föreläsning 2) skriftligt paper, d.v.s. hemtenta 3) seminarierna. 

Seminarierna examineras med Godkänt/Underkänt. Betygskriterierna för den muntliga 



8 
 

föreläsningen och det skriftliga papret anges nedan. De kursdeltagare som är doktorander har 

en annan gräns för betyget godkänd. Doktorander ska lägst uppnå betyget C för godkänt 

resultat.  

Slutbetyget baseras på föreläsningen och det skriftliga papret, som väger lika. För att få ett A 

måste både föreläsningen och papret ha fått ett A. Exempelvis gäller följande: A+B=B i 

slutbetyg, A+A=A i slutbetyg, C+B=C i slutbetyg, F+C=F i slutbetyg, A+ D=D i slutbetyg. 

Betygskriterier 

Betygsättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad skala: A = utmärkt, B = Mycket bra, 

C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = helt otillräckligt.  

Skriftligt paper  
Förmåga att 
formulera en 
problemformu-
lering, syfte & 
frågeställning/ar  
 

A  
Problem-
formuleringen är 
tydligt 
formulerad. Syfte 
och 
frågeställningar 
är tydliga, 
stringenta och väl 
avgränsade. 
Syftet är 
genomförbart.  

C  
Problem-
formulering, syfte 
och 
frågeställningar 
är tydliga och 
avgränsade. 
Syftet är 
genomförbart.  

E  
Problem-
formulering, syfte 
och fråge-
ställningar är 
huvudsakligen 
tydliga. Syftet är i 
huvudsak 
genomförbart.  

Fx  
Problem-
formulering, syfte 
och/eller 
frågeställningar 
är otydliga. Det är 
tveksamt om 
syftet är 
genomförbart.  

F  
Problem-
formulering, syfte 
och 
frågeställningar 
saknas. Syftet är 
inte 
genomförbart.  

Placera in och 
relatera till kurs- 
och 
extralitteratur  

Riklig och 
relevant kurs- och 
extralitteratur 
identifieras och 
används tydligt 
och stringent. 
Den egna studien 
relateras till 
central kurs- och 
extralitteratur. 
Studierna 
relateras till 
varandra på ett 
systematiskt och 
tydligt sätt. 
Litteraturen 
problematiseras.  

Relevant kurs- 
och 
extralitteratur 
identifieras och 
redogörs för 
tydligt. Kurs- och 
extralitteratur 
diskuteras i 
relation till den 
egna studien och 
studierna kopplas 
tydligt till 
varandra. Viss 
problematisering 
sker av 
litteraturen.  

Användbar kurs- 
och 
extralitteratur 
identifieras och 
redogörs för. Den 
egna studien 
placeras in i 
relation till 
litteraturen. 
Försök till 
problematisering 
finns.  

Identifiering av 
användbar kurs- 
och 
extralitteratur är 
bristfällig. 
Irrelevant 
litteratur 
förekommer/rele
vant litteratur har 
utelämnats. 
Tidigare forskning 
redogörs för på  
ett otydligt sätt 
och koppling till 
egen studie 
saknas  

Kurs- och/eller 
extralitteratur 
saknas eller är 
irrelevant i 
relation till den 
egna studien  

Relevanta teorier 
/tidigare 
forskning 
analyseras, 
diskuteras och 
problematiseras  

Teori och tidigare 
forskning är 
relevant i sin 
helhet och 
hanteras och 
redogörs för på 
ett stringent sätt. 
Teori och tidigare 
forskning 
problematiseras, 

Teori och tidigare 
forskning är 
relevant och 
redogörs för på 
ett tydligt sätt. 
Teori och tidigare 
forskning 
diskuteras och 
analyseras i 
relation till 

Teori och tidigare 
forskning är 
relevant och 
redogörs för på 
ett i huvudsak 
tydligt sätt. 
Kopplingar görs 
till varandra och 
den egna studien.  

Teori och tidigare 
forskning 
redogörs för på 
ett otydligt sätt. 
Delar av teori och 
tidigare forskning 
ramen är inte 
relevant. 
Kopplingar till 
varandra och/ 

Teori och/ eller 
tidigare forskning 
saknas helt, är 
felaktigt 
beskriven eller 
saknar relevans 
för den egna 
studien. 
Kopplingar till 
varandra 
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analyseras och 
diskuteras i 
relation till 
varandra och den 
egna studien.  

varandra och den 
egna studien.  

eller den egna 
studien är 
otydliga eller 
saknas.  

och/eller den 
egna studien 
saknas. 

 

 

Muntlig 
framställning  
Tydlighet med 
problem-
formulering, 
syfte & 
frågeställning/ar  

A  
Problem-
formuleringen är 
tydligt 
formulerad. Syfte 
och 
frågeställningar 
är tydliga, 
stringenta och väl 
avgränsade. 
Syftet är 
genomförbart.  

C  
Problem-
formulering, 
syfte och 
frågeställningar 
är tydliga och 
avgränsade. 
Syftet är 
genomförbart.  

E  
Problem-
formulering, 
syfte och 
frågeställningar 
är huvudsakligen 
tydliga. Syftet är i 
huvudsak 
genomförbart.  

Fx  
Problem-
formulering, 
syfte och/eller 
frågeställningar 
är otydliga. Det 
är tveksamt om 
syftet är 
genomförbart.  

F  
Problem-
formulering, 
syfte och 
frågeställningar 
saknas. Syftet är 
inte 
genomförbart.  

Presentation & 
analys  

Relevant, tydligt 
och stringent.  
Klar överblick 
med 
förtydligande 
exempel. 
Innehållet 
problematiseras.  
Intresseväckande
Självständigt. 
Engagerande.  
Rikliga och 
relevanta 
kopplingar till 
kurs- och 
extralitteratur.  

I huvudsak 
relevant och 
tydligt. Viss 
problematisering.  
Överblick och 
med exempel.  
Viss 
problematisering. 
Självständighet.  
Relevant kurs- 
och 
extralitteratur 
identifieras och 
redogörs för 
tydligt. 

Viss relevans, 
Överblick. Försök 
till 
problematisering. 
Användbar kurs- 
och 
extralitteratur 
redogörs för.   

Bristfällig. 
Irrelevant.  
Otydligt  
Ej sammanhållet.  
Användbar kurs- 
och extra-
litteratur 
redogörs 
bristfälligt 
och/eller är 
irrelevant 

Mycket 
bristfälligt och 
mycket otydligt. 
Ej genomarbetat. 
Kurs- och/eller 
extralitteratur 
saknas eller är 
irrelevant.  

Förmåga att 
engagera till 
fokuserad 
diskussion  

Klar förmåga  Viss förmåga  Försökt  Inga försök  Inga försök  

 


