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Victimology: Perspectives on Victims of Crime  7,5 ECTS credits 
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    Ges som fristående kurs på avancerad nivå och som kurs inom  

    masterprogrammet i kriminologi. 

 

Beslut 

Denna kursplan har fastställts av Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. 

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 

Kandidatexamen med minst 90 hp i samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande. 

 

Kursens uppläggning 

 

Provkod   Benämning    Högskolepoäng 

1100   Viktimologi: perspektiv på brottsoffer  7.5 

 

Kursens innehåll 

Viktimologin har antagit olika skepnader, bl a beroende på vilka perspektiv som har varit 

dominerande. Här ryms, som en spegelbild av kriminologin, både individualistiska samt 

sociologiska modeller med inriktningar som Critical Victimology. Utvecklingen från individ- 

till struktur-perspektiv innebär att nya frågor och fält undersöks och ny kunskap skapas. Från 

att se enbart gärningspersonen som aktör, inkluderas numera även den utsatta. Nyare 

viktimologi fokuserar på samspel mellan aktörerna, hur var och en bidrar, eller anses bidra, 

till händelsen. Och hur brottshändelsen redovisas, skildras och diskuteras av olika aktörer 

inom t ex rättsväsendet, brottsofferorganisationer, inom forskningen och av media. 

 

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

det får. Vilka frågor ställs och vilka syften anges? Och vilka frågor och perspektiv saknas? 

Med utgångspunkt i juridik-, kriminologi- och historieämnena belyser kursen den komplexitet 

som forskare och praktiker inom ämnet viktimologi möter. 

 

 

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 for brott och skildringar av 

sådan utsatthet. 



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

förändringar över tid. 

- Presentera egen tematisk viktimologisk fokusering skriftligt och muntligt. Detta görs dels i 

form av paper. Dels som lektion, seminarium, caseövning, eller annan pedagogiskt 

genomarbetad redovisningsform. 

 

Progression 

På denna kurs kommer deltagarna att ha bakgrund både med och utan tidigare viktimologiska 

studier. Därför inleds kursen med en kort genomgång av grundläggande begrepp, teman och 

teorier. Denna kurs innebär jämfört med delkursen på Kriminologi II (AKG200) högre krav 

på självständighet, genomförande av litteratursökning, samt analys och presentation av det 

undersökta temat. 

 

Undervisning 

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro på alla 

kursmoment om inte annat aviseras. Vid frånvaro på moment med obligatorisk närvaro får 

studenten en extra inlämningsuppgift. 

 

Kunskapskontroll och examination 

Kursen examineras genom 

 

1. Fortlöpande kort-kommentarer i skriftlig eller muntlig form. 

2. Paper utifrån överenskommet, avgränsat tema. 

3. Muntlig presentation i form av en föreläsning, ett seminarium, eller ett case utifrån det 

valda temat. 

 

 

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

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

 

Komplettering av hemtentamen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt 

(betyg Fx). Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsuppgiften 

meddelats av examinator. 

 

Studerande som fått betyg Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå minst fyra ytterligare 

prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E på 

prov får inte genomgå förnyat prov för att få högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller 

F på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att 

bestämma betyget på nästa prov. Framställan härom ska göras till studierektor.  

 

 

  



Övergångsbestämmelser 

 

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

gäller följande: under en period på tre terminer har studenten rätt att en gång per termin 

examineras enligt denna kursplan 

 

Kurslitteratur 

Meddelas genom institutionens hemsida minst två månader före kursstart. 

 

Begränsningar  

Inga 

 


