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Sammanfattning 

Viktimisering är ett ämne som ständigt engagerar för att motverka de konsekvenser som 

brottslighet medför i form av brottsoffer. Merparten av forskningen berörande 

viktimisering av universitetsstudenter har bedrivits i USA och visar att 

universitetsstudenter tenderar i större utsträckning att utsättas för ickevåldsrelaterad 

viktimisering så som stöld i jämförelse med våldsrelaterad viktimisering. Tidigare 

forskning har visat på att det finns ett samband mellan viktimisering och försämrad 

akademisk prestation. Syftet med studien var att estimera hur många universitetsstudenter 

som blivit viktimiserade på och/eller utanför skolans område, identifiera vilka typer av 

brott studenterna blivit viktimiserade av, om viktimisering påverkat den akademiska 

prestationen på ett negativt sätt samt vilka konsekvenser av viktimisering som har mest 

negativ påverkan på studenternas akademiska prestation. En enkätstudie genomfördes vid 

ett universitet i norra Sverige, där 162 studenter besvarade enkäten som berörde 

viktimisering. Beräkningar utfördes för att kunna estimera antalet viktimiserade 

studenter. Det utfördes även en deskriptiv tolkning på materialet. Resultatet visade att fler 

studenter blivit viktimiserade utanför skolans område jämfört med på skolans område. 

Det vanligaste brottet respondenterna blivit utsatta för var stöld. Resultatet visade också 

en tendens att respondenternas akademiska prestation inte påverkats negativt av 

viktimisering. Av de respondenter vars akademiska prestation påverkats negativt var det 

lika många som uppgav att det var på grund av konsekvenser på den mentala hälsan som 

praktiska konsekvenser. Resultaten som framkom går i linje med tidigare forskning. 

Resultatet är av vikt då det är första steget inom ett nytt forskningsområde i Sverige.  

 

Nyckelord: Viktimisering, universitetsstudenter, konsekvenser, brott, akademisk 

prestation. 

                                                 
* Klara Nordell och Isabell Rönnberg har tillsammans ansvarat för samtliga delar i 

uppsatsen. 
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Introduktion 

Brottslighet och viktimisering är ett ämne som ständigt engagerar och allt högre krav 

ställs på samhället för att kunna motverka de konsekvenser som brottsligheten medför i 

form av brottsoffer (Brottsförebyggande rådet BRÅ, 2016a). År 2015 anmäldes cirka 

1,5 miljoner brott i Sverige (BRÅ, 2016b). Detta var en ökning med 4 procent jämfört 

med året innan. Av de anmälda brotten var 259 000 brott mot person, vilket motsvarade 

17 procent av alla anmälda brott (BRÅ, 2016b). År 2015 var stöldbrott det vanligaste 

förekommande brottet och det var 530 000 stöldbrott som anmäldes (BRÅ, 2016b). Detta 

utgjorde 35 procent av alla anmälda brott.  

 

Brott är en gärning som är beskriven i brottsbalken eller i annan lag eller författning och 

för vilken straff som sägs är förskriven (1 kap. 1 § BrB). Detta innebär att ett brott endast 

existerar om det finns en lag som definierar en handling och fastställda straff för den som 

begår denna handling (Sarnecki, 2009). Inom juridiken går detta under namnet 

legalitetsprincipen, vilket innebär inget brott utan lag (Sarnecki, 2009). 

 

Viktimisering innebär att en person blir utsatt för ett brott (Daigle, 2013). Ordet 

viktimisering härstammar från det engelska ordet victim, som betyder offer (Daigle, 

2013). Viktimisering hör till den viktimologiska forskningen som fokuserar på orsakerna 

till utsatthet, konsekvenserna av utsatthet och hur samhället hanterar och hjälper ett offer 

när ett brott har inträffat (Daigle, 2013). 

 

Universitetsstudenter i USA tenderar att i större utsträckning bli viktimiserade utanför 

skolans område jämfört med på skolans område (Noble, Fox, Khey & Lizotte, 2013). Den 

vanligaste formen av viktimisering som universitetsstudenter i USA utsätts för är 

ickevåldsrelaterad viktimisering så som stöld (Daigle, 2013). Den andel av studenter som 

utsätts för våldsrelaterad viktimisering tenderar att bli utsatta utanför skolans område, av 

en främling utan vapen sent på natten (Daigle, 2013). Manliga studenter tenderar i dubbelt 

så stor utsträckning att utsättas för våldsrelaterad viktimisering jämfört med kvinnliga 

studenter (Daigle, 2013).  
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Viktimisering kan leda till en rad olika konsekvenser, däribland påfrestningar på den 

mentala hälsan, fysiska skador och praktiska konsekvenser (Daigle, 2013). Vanliga 

affekter på den mentala hälsan när en person blir viktimiserad kan vara depression, 

försämrad självkänsla och ångest (Daigle, 2013). Enligt Daigle (2013) kan praktiska 

konsekvenser av viktimisering exempelvis vara ekonomi- och tidsförlust. Vilket kan på 

ett negativt sätt påverka den viktimiserade personens vardagliga liv. Viktimisering kan 

också leda till förändringar i en persons livsstil och dagliga rutiner (Averdijk, 2010). 

Fysiska konsekvenser av viktimisering kan exempelvis uppkomma vid våldsrelaterad 

viktimisering och dessa kan påverka en person allt ifrån en kortare tid till permanenta 

skador livet ut (Daigle, 2013). För universitetsstudenter kan viktimisering och dess 

konsekvenser leda till att den akademiska prestationen försämras (Daigle, 2013; Jenkins 

& Demaray, 2015). Studenters akademiska prestation kan påverkas av den mentala 

hälsan, fysiska skador och praktiska konsekvenser (Daigle, 2013). Det kan innebära att 

studenter inte kan utföra studierna på grund av hälsa och/eller förlust av egendom så som 

datorer (Daigle, 2013). Detta kan innebära att studenter inte kan utföra det arbete som 

krävs, vilket kan leda till försämrade betyg, icke godkända kurser eller att studenterna 

väljer att avsluta sina studier (Daigle, 2013). 

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning från USA har visat att det sker färre brott på mindre skolor som har 

färre studenter jämfört med större skolor (Chen, 2008). Barton, Jensen och Kaufman 

(2010) undersökte vilken brottstyp som universitetsstudenter i USA utsattes för i störst 

utsträckning. De fann att universitetsstudenter i större utsträckning blev utsatta för 

egendomsbrott jämfört med våldsbrott. Liknande resultat återfanns i en studie av Henson 

och Stone (1999) som fann att majoriteten av alla rapporterade brott på universitet i USA 

var egendomsbrott. Resultatet i samma studie visade att 35,9 % av studenterna hade blivit 

utsatta för stöld, 29,3 % av studenterna hade blivit utsatta för lindriga överfall och 22,3 % 

av studenterna hade blivit utsatta för inbrott. 

 

Fisher och Wilkes (2003) delade upp brottstyper i tre kategorier i sin studie. Dessa 

kategorier var; personlig sektor, boendesektor och hotsektor. Den personliga sektorn 

innebar brott som var riktad mot en person, så som våldsbrott och stöld. Inbrott var den 
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brottstyp som räknades till boendesektorn och till hotsektorn räknades verbala hot samt 

hot via telefon. Fisher och Wilkes (2003) fann i sin studie att de brott som ingick i den 

personliga sektorn var mest förekommande. I studien framgick det att 21,41 % av 

studenterna i USA och 35,42 % av studenterna i England hade blivit utsatta för brott inom 

den personliga sektorn. Av studenterna i USA var 9,05 % av studenterna utsatta för brott 

inom boendesektorn respektive 26,05 % av studenterna i England. Inom hotsektorn var 

20,75 % av studenterna i USA utsatta och 28,42 % av studenterna i England. Resultatet i 

studien visade att stöld utan kontakt med förövaren var det brott som flest studenter blivit 

utsatta för (Fisher & Wilkes, 2003). Av studenterna i USA hade 15,89 % blivit utsatta 

och av studenterna i England hade 13,48 % blivit utsatta för denna brottstyp. 

 

I en studie av Cook och Fox (2011) undersöktes hur många studenter som blivit utsatta 

för egendomsbrott och vilken typ av egendomsbrott som var mest förekommande vid ett 

universitet i USA. Resultatet visade att den mest förekommande brottstypen var 

egendomsstöld. Denna form av viktimisering hade 16 % av respondenterna utsatts för. 

Det som var näst mest förekommande efter egendomsstöld var vandalisering som 10 % 

av respondenterna hade blivit utsatta för (Cook & Fox, 2011). Därefter kom; inbrott i 

fordon 6 %, cykelstöld 5 %, fordonsstöld 3 % och inbrott när ingen var hemma 2 %. 

 

Resultatet i en studie av Gardella et al. (2015) visade att den vanligaste formen av 

viktimisering som studenter vid ett universitet i USA blivit utsatta för var trakasserier. 

Studien hade undersökt viktimisering på universitet och kommit fram till att 36,8 % av 

respondenterna hade blivit utsatta för trakasserier. Studien visade också att 

egendomsviktimisering var det näst vanligaste brottet som studenter utsattes för. Det var 

20,8 % av respondenterna som hade utsatts för denna brottstyp. Det framkom i resultatet 

att sexuell viktimisering samt fysisk viktimisering inte var lika förekommande (Gardella 

et al., 2015). Det var 12,4 % av respondenterna som blivit utsatta för sexuell viktimisering 

och 6,3 % av respondenterna som blivit utsatta för fysisk viktimisering.    

 

Wilcox, Jordan och Pritchard (2007) undersökte kvinnliga studenters utsatthet för 

personlig viktimisering i USA. Resultatet visade att 35,6 % av respondenterna i studien 

hade blivit utsatta för stalkning, fysiska överfall och/eller sexuell viktimisering. Mer 
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specifikt hade 24,9 % av respondenterna blivit utsatta för en av dessa kategorier, 8,7 % 

hade blivit utsatta för två utav dessa kategorier och 1,4 % hade blivit utsatta för alla tre 

kategorier. Den mest förekommande typen av personlig viktimisering bland de kvinnliga 

respondenterna var sexuell viktimisering då offret var bekant med förövaren (Wilcox et 

al., 2007). Det var 15,5 % av respondenterna som hade blivit utsatta för detta brott. Vidare 

hade 4,1 % av respondenterna blivit utsatta för sexuell viktimisering av en okänd person. 

Av respondenterna hade 10,2 % blivit utsatta för stalkning av en förövare som var bekant 

och 7 % hade blivit utsatta för stalkning av en okänd person. Fysisk viktimisering då 

offret var bekant med förövaren hade 8,6 % av respondenterna utsatts för och 1,3 % av 

respondenterna hade utsatts för fysisk viktimisering av en okänd person. 

 

Fisher och Wilkes (2003) fann i sin studie att universitetsstudenter tenderade att i större 

utsträckning utsättas för ickevåldsrelaterad viktimisering i jämförelse med våldsrelaterad 

viktimisering. I en studie av Green och Pomeroy (2007) visade resultatet att både 

ickevåldsrelaterad och våldsrelaterad viktimisering kunde leda till olika konsekvenser. 

Britt (2001) menade att både ickevåldsrelaterad och våldsrelaterad viktimisering hade en 

negativ påverkan på den mentala hälsan. Resultatet i Green och Pomeroys (2007) studie 

visade att våldsrelaterad viktimisering hade en mer negativ påverkan på den mentala 

hälsan jämfört med ickevåldsrelaterad viktimisering. I en studie av Kunst och Van 

Wilsem (2013) har liknande resultat påträffats, de menade att våldsrelaterad viktimisering 

var en faktor som försämrar en persons mentala hälsa genom exempelvis depression. 

Turner, Finkelhor och Ormrod (2010) har i sin studie kommit fram till att all typ av 

viktimisering kunde leda till depression och ångest. I en studie av Semb, Henningsson, 

Fransson och Sundbom (2009) visade resultatet att stöd från familj och vänner kunde 

förhindra negativa konsekvenser på den mentala hälsan. 

 

Sexuell viktimisering var den typ av viktimisering som påverkade den mentala hälsan 

mest (Turner et al., 2010). Forskning av Choudhary, Coben och Bossarte (2008) visade 

att sexuell viktimisering var signifikant med försämrad mental hälsa men även med ett 

försämrat fysiskt hälsotillstånd. I en studie av Allen, Ridgeway och Swan (2015) 

framkom det att sexuell viktimisering bland universitetsstudenter var traumatiskt för båda 

könen.  
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I en studie av Yu Rueger och Jenkins (2014) visade resultatet på att viktimisering hade 

en negativ påverkan på ångest, självkänsla och depression, vilket bidrog till en sämre 

akademisk förmåga. Likande resultat av Raskauskas, Rubiano, Offen och Wayland 

(2015) tyder på att det fanns ett samband mellan viktimisering, depression och sämre 

akademisk prestation. Resultatet i Raskauskas et al. (2015) studie visade även att dålig 

självkänsla hade ett signifikant samband med sämre akademisk förmåga. 

 

Tidigare forskning visade på att det fanns ett samband mellan viktimisering och en 

försämrad akademisk prestation (Jenkins & Demaray, 2015). Den kognitiva förmågan 

kunde försämras om en person utsattes för olaga hot (Choi, Padmala & Pessoa, 2011). 

Frekvent viktimisering var kopplat till en akademisk försämring både kortsiktigt och 

långsiktigt (Schwartz, Gorman, Nakamoto & Toblin, 2005). Påverkades en persons 

akademiska prestation negativt av viktimisering kunde detta leda till att personen fick 

svårigheter med att återuppnå sin akademiska prestation. Resultat från en studie av 

Hammig och Jozkowski (2013) visade att viktimisering hade en negativ påverkan på den 

akademiska prestationen för både kvinnor och män. Kvinnliga studenter tenderade att 

prestera sämre akademiskt om de blivit mobbade, hotade på skolan, blivit offer i en intim 

relation eller blivit sexuellt utsatta (Hammig & Jozkowski, 2013). Manliga studenter 

tenderade att prestera sämre akademiskt om de varit med i slagsmål, blivit hotade på 

skolan eller avstod från att gå till skolan på grund av rädsla för den personliga säkerheten 

(Hammig & Jozkowski, 2013).  

 

Teori 

Ett viktigt mål för kriminologins drivkraft är att skapa valida och exakta teorier för 

orsakssambandet till brott (Saigle, 2010). En teori kan definieras som ett abstrakt 

påstående som förklarar varför vissa saker händer eller inte händer (Saigle, 2010). En 

valid teori måste ha förmågan att förutse framtida händelser (Saigle, 2010). 

Rutinaktivitetsteorin är en kriminologisk teori som anser att brottslig aktivitet är nära 

förknippat med vardagsrutiner, så som skola, arbete och fritidsaktiviteter (Cohen & 

Felson, 1979).  
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Rutinaktivitetsteorin. 

I en studie av Tewksbury och Mustaine (2003) förklarades studenters viktimisering 

utifrån rutinaktivitetsteorin. Tewksbury och Mustaine (2003) menade att studenters 

utsatthet för brott präglades av samma orsaker som ickestuderande. Vidare menade 

författarna att det var rutinaktivitetsteorins tre förutsättningar som låg till grund till varför 

ett brott skedde.  

 

Rutinaktivitetsteorins förutsättningar är motiverad förövare, lämpligt objekt och 

avsaknad av kapabla väktare (Cohen & Felson, 1979). Teorin menar att en motiverad 

förövare påverkas av tid och rum (Cohen & Felson, 1979). En förövare är inte alltid 

motiverad att begå brott, det är tillfället som skapar förövaren. Vad som anses som ett 

lämpligt objekt påverkas också av tid och rum, det är människors dagliga rutiner som 

skapar lämpliga objekt (Cohen & Felson, 1979). Rutinaktivitetsteorin menar att det är 

större risk att utsättas för personlig viktimisering av en främling jämfört med en bekant, 

detta då en främling anses som ett lämpligare objekt (Cohen & Felson, 1979). Vidare 

menar teorin att förutsättningarna motiverad förövare och lämpligt objekt samspelar, att 

en förövare kan bli motiverad av ett lämpligt objekt (Cohen & Felson, 1979). Kapabla 

väktare anses kunna vara vanliga människor som kan förhindra att brott inträffar (Cohen 

& Felson, 1979). Rutinaktivitetsteorin hävdar att brist på någon av dessa tre 

förutsättningar minskar risken för att ett brott ska inträffa (Cohen & Felson, 1979).   

 

Rutinaktivitetsteorin har vidareutvecklats inom förutsättningen lämpligt objekt (Sarnecki, 

2009). Teorin har gått från fokus på offer till fokus på lämpligt objekt (Sarnecki, 2009). I 

dagens samhälle är det i första hand egendom och inte människor som är målet för 

brottslig aktivitet (Sarnecki, 2009). Objektets lämplighet karakteriseras av fyra 

egenskaper (Sarnecki, 2009). Den första egenskapen är värdet, vilket innebär 

gärningsmannens bedömning av värdet på objektet. Den andra egenskapen är tröghet, 

vilket är objektets fysiska egenskaper som förminskar dess lämplighet. Den tredje 

egenskapen är synlighet, vilket innebär om personen eller objektet som ska angripas är 

lätt att urskilja. Den fjärde egenskapen är tillgänglighet, vilket innebär om objektet är 

lättåtkomligt.  
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Förekomsten av brott är relaterad till omständigheter i samhället, så som hela 

samhällsstrukturen och dess förändringar (Cohen & Felson, 1979). Det är vårt vardagliga 

liv som skapar förutsättningar till den brottslighet som finns i vårt samhälle (Cohen & 

Felson, 1979). Förändringar i vår rutinaktivitet kan påverka den faktiska brottsligheten, 

utan att skuldbelägga offret (Cohen & Felson, 1979). En viktig aspekt av 

rutinaktivitetsteorin är att den fäster uppmärksamhet på brottstillfället utan att åsidosätta 

betydelsen av individens brottsbenägenhet (Cohen & Felson, 1979).  

 

Studiens relevans 

Tidigare forskning tyder på att de vanligaste brotten som universitetsstudenter i USA 

utsätts för är egendomsbrott och trakasserier (Barton et al., 2010; Gardella et al., 2015). 

Forskning visar på att universitetsstudenter i USA i större utsträckning utsätts för brott 

utanför eller i närheten av universitetsområdet jämfört med på universitetsområdet 

(Nobles et al., 2013). Denna forskning har framförallt genomförts vid utländska 

universitet och det är därför relevant att utföra en prevalensstudie i Sverige för att 

undersöka hur många studenter vid ett svenskt universitet som blivit viktimiserade och 

av vilket typ av brott. Detta på grund av att prevalensstudier är en ingång inom ett nytt 

forskningsområde (Pearce, 2012). Det är även relevant att undersöka hur många studenter 

som blivit viktimiserade på universitetsområdet och hur många studenter som blivit 

viktimiserade utanför universitetsområdet för att se vart universitetsstudenter tenderade 

att bli viktimiserade. Det är också viktigt att undersöka om de svenska studenternas 

prestationer påverkas negativt av viktimisering då det finns forskning som visar på att 

viktimisering har en negativ påverkan i form av ångest, dålig självkänsla och depression 

(Yu Rueger & Jenkins, 2014). Som i sin tur har en negativ påverkan på den akademiska 

prestationen (Raskauskas et al., 2015). Allt detta är relevant för att se om det finns ett 

problem rörande viktimisering på svenska universitetet. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur många studenter vid ett universitet i norra Sverige 

som har blivit viktimiserade på och/eller utanför skolans område under det senaste året 

och om viktimisering har påverkat deras akademiska prestation på ett negativt sätt. För 

att kunna genomföra studien delas syftet upp i fyra delar: 

1. Estimera hur många studenter som har blivit viktimiserade på och/eller utanför 

skolans område under det senaste året. 

2. Identifiera vilka typer av brott studenterna har blivit viktimiserade av. 

3. Undersöka om viktimisering har påverkat studenternas akademiska prestation 

negativt. 

4. Undersöka vilka utav konsekvenserna av viktimisering som har mest negativ 

påverkan på studenternas akademiska prestation. 

 

Metod 

Design 

En kvantitativ metod valdes då syftet med studien var att estimera antalet viktimiserade 

studenter vid ett svenskt universitet under det senaste året både på och/eller utanför 

skolans område och om detta hade påverkat studenternas akademiska prestation negativt 

(Borg & Westerlund, 2012). Denna typ av studie genomfördes för att kunna utföra 

statistiska beräkningar och erhålla ett stort urval (Denscombe, 2009). Studien var en 

tvärsnittsstudie, då syftet var att uppskatta prevalensen vid en specifik tidpunkt samt 

kunna generalisera resultatet till den population studien avsåg att mäta (Denscombe, 

2009). För att besvara studiens syfte utformades en enkät. Estimering utfördes för att ta 

reda på hur många studenter som blivit viktimiserade (Pearce, 2012). Studien 

genomfördes också för att kunna samla in och analysera all relevant information om 

populationen (Pearce, 2004). Detta för att kunna beskriva resterande delar av syftet 

genom en deskriptiv tolkning (Denscombe, 2009).  
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I studien låg Cohen och Felsons (1979) rutinaktivitetsteori till grund. Detta då studien 

utfördes för att se om rutinaktivitetsteorin kunde appliceras på detta fenomen (Fritzgerald 

& Fritzgerald, 2014). I studien användes termen viktimisering, då termen är synonym 

med utsatthet för brott (Daigle, 2013). Eftersom viktimisering inte gick att använda i alla 

meningsbyggnader användes även ibland uttrycket utsatt för brott. I enkäten användes 

termen utsatt för brott, detta för att underlätta förståelsen för respondenterna. 

 

Urval 

Studien genomfördes på ett universitet i norra Sverige. För att kunna generalisera 

resultatet valdes ett obundet slumpmässigt urval. En beskrivning om vilka kriterier 

studenterna var tvungna att uppfylla för att kunna delta i studien gavs till universitetets 

administrationsavdelning som tillhanda gav författarna urvalet. Denna beskrivning utgick 

från studiens inklusions- och exklusionskriterier. De 250 studenter som behövdes för 

studien valdes ut av alla studenter som uppfyllde dessa kriterier, vilket var 1832 studenter 

där 793 var kvinnor och 1039 var män. 

 

Inklusionskriterierna för studien var att respondenterna skulle vara studerande vid 

universitetet under minst ett år och att programmet eller kurserna var campusbaserade. 

För att kontrollera att dessa kriterier uppfylldes förtydligades att studenterna var tvungna 

att studera campusbaserat i alla mail som skickades ut till personerna i urvalet. Detta för 

att kontrollera att inget fel i det obundna slumpmässiga urvalet hade uppstått. I mailet 

beskrevs att om personen var distansstuderande skulle personen i fråga avstå från att svara 

på enkäten.  

 

Exklusionskriteriet för studien var studenter som inte förstod svenska, detta då enkäten 

endast gavs ut på svenska. Detta gjordes för att upprätthålla konfidentialitetskravet, då 

majoriteten av studenterna vid universitetet förstod svenska skulle det endast vara ett fåtal 

studenter som skulle erhålla enkäten på engelska. Detta innebar att dessa enkäter skulle 

kunna identifieras till rätt respondent.  

 

Studiens obundna slumpmässiga urval bestod av 250 studenter, varav 162 (64,8 %) 

studenter svarade på enkäten, vilket gav ett bortfall på 88 (35,2 %) studenter. Samtliga 
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respondenter besvarade samma enkät. Alla respondenter angav kön (n = 162) där 90 

(55,6 %) var kvinnor och 72 (44,4 %) var män. Vid tiden för studien var medelåldern för 

respondenterna 27,3 år (SD = 5,8; Range = 19 – 52). Medelåldern för de kvinnliga 

respondenterna var 27,5 år (SD = 6,7; Range = 19-52) och medelåldern för de manliga 

respondenterna var 27 år (SD = 4,4; Range = 20-39).  

 

Enkätens utformning 

För att besvara studiens syfte konstruerades en enkät. I enkäten definierades att det 

senaste året var från den 19 januari 2015 till och med den 18 januari 2016, detta var 

baserat på terminsstarten vårterminen 2015 och terminsavslutet höstterminen 2015. 

Definitionen av vad som ansågs som ”på skolans område” utgick ifrån kartan över 

universitetets campus. För respondenterna beskrevs detta område som universitetets 

byggnader och området anslutet till dessa, när respondenten vistats där i akademiskt syfte.  

 

Innan respondenterna påbörjade enkäten läste samtliga respondenter ett informationsblad 

som förklarade syftet med studien (bilaga 1). I informationsbladet informerades 

respondenterna om de etiska kraven för studien och hur dessa upprätthölls. För att 

förtydliga för respondenten vad ett brott är gavs en kortare beskrivning och exempel på 

brott som en person kan utsättas för. Eftersom viktimisering kan vara ett känsligt ämne 

erhölls telefonnummer till Brottsofferjourens stödlinje då enkäten skulle kunna påverka 

respondenten negativt. Namn och mailadress till författarna samt handledaren erhölls 

respondenten om frågor beträffande enkäten eller studien skulle uppstå.  

 

Enkäten inleddes med två bakgrundsfrågor, vilka var kön och ålder (bilaga 2). 

Alternativen för variabeln kön var; kvinna, man eller identifierar mig varken som kvinna 

eller man. Variabeln kön efterfrågades för att kunna identifiera eventuella skillnader i 

prevalensen mellan könen. Variabeln ålder efterfrågades i syfte att kunna beskriva 

urvalet. 

 

Enkäten bestod av 28 frågor totalt uppdelade i två delar med 14 frågor på vardera del. 

Frågorna på båda delarna var desamma förutom att frågorna på del ett berörde 

viktimisering på skolans område och frågorna på del två berörde viktimisering utanför 
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skolans område. Första frågan på båda delarna var om respondenten hade blivit utsatt för 

brott under det senaste året, vilket var huvudfrågan i enkäten då syftet var att estimera hur 

många studenter som blivit viktimiserade.  

 

De två nästföljande frågorna på vardera del berörde antal brott respondenten blivit utsatt 

för samt vilket typ eller vilka typer av brott respondenten utsatts för. Fråga 4 och 5 på del 

1 samt fråga 18 och 19 på del 2 konstruerades utifrån rutinaktivitetsteorins tre 

förutsättningar; motiverad förövare, lämpligt objekt och avsaknad av kapabla väktare 

(Cohen & Felson, 1979). Detta för att undersöka om rutinaktivitetsteorin gick att 

applicera på studenter som blivit viktimiserade. Frågorna konstruerades också för att 

undersöka om detta var av betydelse för om studenternas akademiska prestation hade 

påverkats negativt av viktimisering. Dessa frågor berörde om respondenten var bekant 

med förövaren sedan tidigare eller inte och om det var andra människor på platsen när 

brottet inträffade eller inte. 

 

Fråga 6 och 7 på del 1 samt fråga 20 och 21 på del 2 berörde om respondenten rapporterat 

brottet till polisen. Fråga 8 till fråga 11 på del 1 samt fråga 22 till fråga 25 på del 2 berörde 

om respondenten haft stöd från exempelvis familj och vänner och om respondenten haft 

stöd och hjälp från samhället. Frågorna konstruerades för att undersöka om dessa faktorer 

var av betydelse för om studenternas akademiska prestation hade påverkats negativt av 

viktimisering.  

 

Fråga 12 på del 1 samt fråga 26 på del 2 berörde om respondentens akademiska prestation 

påverkats negativt av att ha blivit viktimiserad. Fråga 13 på del 1 samt fråga 27 på del 2 

berörde i vilken grad respondentens akademiska prestation påverkats negativt. På dessa 

frågor användes en sjugradig Likertskala, där siffran 1 motsvarade ”väldigt lite” och 

siffran 7 motsvarade ”väldigt mycket” (Ejlertsson, 2014). Respondenten ombads att välja 

den siffra han eller hon ansåg stämde bäst överens med grad av påverkan på den 

akademiska prestationen. En högre siffra på Likertskalan indikerade på att respondentens 

akademiska prestation påverkats negativt i en högre grad och en lägre siffra på skalan 

indikerade att respondentens akademiska prestation påverkats negativt i en lägre grad. 
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Detta för att kunna undersöka om det fanns faktorer som påverkade graden av negativ 

påverkan på studenternas akademiska prestation.  

 

Fråga 14 på del 1 samt fråga 28 på del 2 berörde av vilken anledning respondentens 

akademiska prestation hade påverkats negativt. Anledningarna delades upp i tre 

kategorier; mental hälsa, fysiska skador och praktiska konsekvenser. Sista alternativet var 

öppet där respondenten kunde fylla i andra anledningar. Dessa frågor konstruerades för 

att undersöka vilka konsekvenser som påverkade respondentens akademiska prestation.   

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebar huruvida upprepade mätningar gav samma resultat, hade enkäten hög 

reliabilitet skulle det slumpmässiga felet vara litet (Ejlertsson, 2014). Validitet innebar att 

enkäten verkligen mätte det som var avsett att bli mätt (Ejlertsson, 2014). För att 

upprätthålla validiteten i studien skrevs frågorna till enkäten utifrån studiens syfte och 

frågeställning. För att kontrollera reliabiliteten och validiteten i enkäten utfördes en 

pilotstudie. Pilotstudien utfördes för att vara säkra på att respondenterna förstod innehållet 

i enkäten, att författarna hade formulerat sig korrekt, att frågorna inte var styrda och att 

enkäten hade ett neutralt förhållningssätt. Vilket upprätthöll reliabiliteten för studien. 

Pilotstudien utfördes också för att kontrollera att svaren från enkäten besvarade studiens 

syfte, vilket upprätthöll validiteten för studien. 

 

Pilotstudien genomfördes den 23 februari 2016 på 15 studenter vid ett universitet i norra 

Sverige varav 8 var kvinnor och 7 var män. Detta urval valdes för att pilotstudien skulle 

i så stor utsträckning som möjligt skulle testas lika mellan kvinnor och män (Davies & 

Hughes, 2014). Resultatet från pilotstudien visade att enkäten i stora drag var användbar, 

dock framkom vissa stavfel samt grammatiska fel som korrigerades innan studien 

påbörjades. Det framkom även att det var bristande information i informationsbladet 

vilket åtgärdades för att syftet med studien skulle bli lättare att förstå för respondenterna. 

 

Enkäten utfördes med konfidentialitet för att respondenterna inte skulle känna sig 

utpekade och våga svara ärligt på frågorna. Respondenterna informerades om studiens 

syfte innan de fyllde i enkäten, för att inget missförstånd skulle uppstå. Påminnelse om 
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att fylla i enkäten skickades ut via mail till personerna i urvalet, detta för att så många 

som möjligt skulle svara på enkäten. Alla dessa faktorer var faktorer som upprätthöll 

validiteten för studien.  

 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra etiska principer som togs i beaktning under 

utförandet av studien (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa principer togs i beaktning för 

respondenternas skull. Informationskravet uppfylldes genom att alla respondenter 

informerades om studiens syfte genom ett informationsblad. I informationsbladet 

framgick det att deltagandet var frivilligt och att respondenten när som helst innan enkäten 

var inlämnad fick avbryta sitt medverkande. Informationsbladet var ett separat dokument 

som respondenten fick ta med sig, där kontaktuppgifter till författarna och författarnas 

handledare stod om frågor kring studien skulle uppstå. Efter att respondenten hade läst 

igenom informationsbladet fick de själva avgöra om de ville delta i studien eller inte. 

Valde respondenten efter att ha läst informationsbladet att besvara och lämna in enkäten 

lämnade de därmed sitt samtycke till att delta. På så sätt uppfylldes även samtyckeskravet.  

 

För att konfidentialitetskravet skulle uppfyllas så behandlades enkätsvaren på ett sådant 

sätt att ingen utomstående kunde identifiera respondenterna. Därför avpersonifierades 

enkäten så att varken utomstående eller författarna kunde identifiera svaren med 

respondenterna. Personuppgifter från det obundna slumpmässiga urvalet bevarades på 

datorer med låsfunktion samt i utskrivet format hemma hos författarna så att inga 

utomstående kunde få tillgång till det. Urvalet kom via mail i en Excelfil där 

mailadresserna till studenterna i det obundna slumpmässiga urvalet stod. Författarna var 

medvetna om att en risk fanns med att maila denna form av information. Efter att ha 

diskuterat detta med kursansvarig togs beslutet att transportera informationen via mail. 

Detta då författarnas mailadresser var personliga och krävde lösenord för att öppnas. 

 

När enkäterna var besvarade förvarades dessa hemma hos författarna tills dess att studien 

var avslutad. När all data var insamlad överfördes informationen till en dator med 

låsfunktion så att endas författarna hade tillgång till datan. Den data som samlades in 

användes endast i syfte att genomföra studien, på så sätt uppfylldes nyttjandekravet.  
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Telefonnummer till Brottsofferjourens stödlinje framgick också i informationsbladet. 

Detta ansågs relevant då det fanns en risk att respondenten påverkades negativt av 

enkäten. Detta på grund av att viktimisering är ett känsligt ämne och kan framkalla 

känslor hos respondenten som personen i fråga kan behöva stöd för. 

 

Datainsamling 

Ett mail skickades ut den 25 februari 2016 till alla stundeter i det obundna slumpmässiga 

urvalet förutom till tre studenter då mailadresser till dessa studenter saknades. I mailet 

beskrevs vart och när enkäten kunde fyllas i, vilket var i ett grupprum på universitetet 

under perioden 29 februari till 4 mars. Den 28 februari skickades en påminnelse till alla 

studenter i urvalet om att enkäten kunde fyllas i nästkommande vecka. Det var alltid minst 

en utav författarna på plats i grupprummet där enkäten fylldes i. 

 

I och med att uppslutningen under första dagen var låg togs beslutet att enkäten även 

skulle kunna fyllas i online för att bortfallet inte skulle bli för stort. Exakt samma enkät 

skapades i Google formulär. Den 1 mars skickades enkäten ut online tillsammans med 

informationen om att enkäten nu kunde fyllas i på plats på universitetet eller online. Den 

7 mars skickades ytterligare en påminnelse ut till studenterna om att fylla i enkäten, 

tillsammans med informationen att det endast gick att fylla i enkäten online framöver. 

Den 9 mars skickades den sista påminnelsen ut om att enkäten fortfarande gick att fylla i 

online. Den 14 mars avslutades datainsamlingen då antal besvarade enkäter varit 

oförändrat sedan den 12 mars och det rekommenderade antalet 150 respondenter 

återfanns i undersökningsgruppen. Den 15 mars sammanställdes det exakta antalet 

respondenter, vilket var 162 besvarade enkäter som motsvarade 64,8 % av urvalet.  

 

Statistisk analys 

Syftet med studien var att estimera hur många studenter vid ett universitet i norra Sverige 

som blivit viktimiserade på och/eller utanför skolans område under det senaste året. 

Identifiera vilka typer av brott studenterna har blivit viktimiserade av. Undersöka om 

viktimisering har påverkat studenternas akademiska prestation på ett negativt sätt samt 

att undersöka vilka utav konsekvenserna av viktimisering som har mest negativ påverkan 
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på studenternas akademiska prestation. För att besvara studiens syfte utfördes estimering 

och deskriptiv tolkning. 

 

Estimering.  

Estimering innebar att statistiska beskrivningar av urvalet kunde säga något om den 

motsvarande populationen från vilket urvalet togs (Fritzgerald & Fritzgerald, 2014). För 

att kunna uppskatta något från urvalet till populationen utfördes beräkningar med hjälp 

av formeln estimering av urvalsdistributionens standardfel �̂�p=√
𝑝(1 − 𝑝)

𝑛
 (Fritzgerald & 

Fritzgerald, 2014). Detta utfördes för att beräkningen av estimeringen av 

urvalsdistributionens standardfel krävdes för att beräkna konfidensintervallet (Fritzgerald 

& Fritzgerald, 2014). För att kunna estimera populationen med hjälp av stickprov 

beräknades ett konfidensintervall (Borg & Westerlund, 2012). Konfidensintervall är ett 

intervall runt medelvärdet som är tillräckligt stort för att kunna känna tillit till att den 

sanna populationen finns inom detta intervall (Borg & Westerlund, 2012). För att beräkna 

konfidensintervallet användes ytterligare en formel cl = p±z(�̂�p) (Fritzgerald & 

Fritzgerald, 2014). 

 

Deskriptiv tolkning.  

Risken för ett typ II-fel var stor då det var små grupper som skulle analyseras (Fritzgerald 

& Fritzgerald, 2014). Detta benämns även som brist på power (Borg & Westerlund, 

2012). Typ II-fel innebär att det som ska analyseras anses vara signifikant trots att det är 

felaktigt (Borg & Westerlund, 2012). Det finns ett samband mellan power och 

urvalsstorlek, desto större urval desto större blir chansen att resultatet är sant (Borg & 

Westerlund, 2012). Eftersom det var få studenter som blivit viktimiserade var risken för 

typ II-fel stor. Därför valdes att inte genomföra parametriska- eller ickeparametriska test 

och istället valdes deskriptiv tolkning som metod för att beskriva urvalet, där estimering 

inte skulle användas. 

 

Den deskriptiva tolkningen innebar att det karaktäristiska för urvalet beskrevs (Pallant, 

2013). För att kunna genomföra den deskriptiva tolkningen var det viktigt att inga fel 

fanns i den insamlade datan, det vill säga att alla variabler var korrekt ifyllda (Pallant, 

2013). Därefter beskrevs den aktuella datan utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
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Den deskriptiva tolkningen möjliggjorde en djupgående förståelse av det insamlade 

materialet, vilket var värdefullt beträffande resultatets generaliserbarhet (Denscombe, 

2009).  

 

Genomförande av analys 

Den insamlade datan fördes in i statistikprogrammet SPSS, version 22 Macintosh. 

Inledningsvis kontrollerades alla variabler efter extremvärden. Extremvärden innebar 

värden som inte antog möjliga värden i enkäten (Pallant, 2013). Inga extremvärden 

återfanns i den insamlade datan. Det kontrollerades också att alla variabler var korrekt 

ifyllda samt det interna bortfallet, inget internt bortfall påträffades.  

 

Alla variabler i enkäten kodades och fördes in i SPSS. Om respondenten svarat nej på 

fråga 1 på del 1 och på fråga 15 på del 2 kodades resterande frågor på enkäten som ”inte 

utsatt”, även fast respondenten inte svarat på resterande frågor. Fråga 3 på del 1 och fråga 

17 på del 2 var öppna frågor där respondenten själv fick skriva vilket typ av brott eller 

vilka typer av brott som respondenten blivit utsatt för. Alla brott som respondenterna 

skrivit i enkäten kategoriserades sedan utifrån Brottsförebyggande rådets klassificering 

av brott (BRÅ, 2015). En respondent hade blivit utsatt för skattebrott utanför skolans 

område. Författarna hade ingen ytterligare information om vad detta innebar och 

skattebrott är ett brott som finns med i Brottsförebyggande rådets klassificering av brott 

(BRÅ, 2015). Därför valde författarna att behålla klassificeringen skattebrott. Därefter 

tilldelades varje klassificering en siffra och fördes in i SPSS. Det flesta frågor i enkäten 

var stängda frågor, alternativen omvandlades till siffror som sedan fördes in i SPSS.  

 

I och med att de öppna frågorna som fanns i enkäten frågade om vilket typ av brott eller 

vilka typer av brott respondenten utsatts för användes samma klassificering och siffror 

som vid fråga 3 på del 1 och fråga 17 på del 2. Den enda fråga som var öppen där 

respondenten kunde skriva fritt var fråga 14 på del 1 och fråga 28 på del 2. Det var endast 

en respondent som fyllt i detta alternativ, dennes svar berörde ett redan angivet alternativ. 

Därför valdes detta svar att kodas som ett av de redan befintliga alternativen. Ingen 

respondent hade svarat på fråga ”ja, vissa brott” på fråga 6, 8 eller 10 på del 1 samt fråga 
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20, 22 eller 24 på del 2 uteslöts frågorna 7, 9 och 11 på del 1 samt frågorna 21, 23 och 25 

på del 2 då de var följdfrågor till svarsalternativet ”ja, vissa brott”. 

 

Konfidensintervallet beräknades då syftet med studien var att estimera antalet 

viktimiserade studenter vid ett universitet i norra Sverige. För att kunna uppskatta antalet 

viktimiserade studenter från urvalet till hela populationen beräknades estimering av 

urvalsdistributionens standardfel (Fritzgerald & Fritzgerald, 2014). Detta gjordes för att 

resultatet av denna beräkning krävdes för att beräkna konfidensintervallet. För att få fram 

konfidensintervallen antogs konfidensgraden 95 %. Detta för att inte lämna mer än 5 % 

risk att populationen inte skulle täckas av intervallet (Borg & Westerlund, 2012). 

Eftersom konfidensgraden antogs till 95 %, vilket motsvarade en alfanivå på 5 %, 

motsvarade det avståndet z = ±1,96 standardavvikelser runt medelvärdet (Borg & 

Westerlund, 2012). För beräkningen av konfidensintervallet krävdes resultatet av 

estimeringen av urvalsdistributionens standardfel, samt z-värdet som antogs utifrån 

konfidensgraden (Fritzgerald & Fritzgerald, 2014). 

 

Estimering genomfördes på första punkten i syftet som var att ta reda på hur många 

studenter som blivit viktimiserade. Estimering genomfördes för att ta reda på hur många 

studenter som blivit viktimiserade på skolans område, utanför skolans område samt totalt. 

Det genomfördes också för att se hur många kvinnor som blivit viktimiserade samt hur 

många män som blivit viktimiserade.  

 

Deskriptiv tolkning användes på de tre resterande punkterna i syftet; att identifiera vilka 

typer av brott studenterna har blivit viktimiserade av, att undersöka om viktimiseringen 

har påverkat studenternas akademiska prestation negativt samt att undersöka vilka utav 

konsekvenserna av viktimiseringen som hade mest negativ påverkan på studenternas 

akademiska prestation. Deskriptiv tolkning användes för att beskriva den faktiska 

situationen för de viktimiserade studenterna. Deskriptiv tolkning användes endast för att 

beskriva variabler hos de viktimiserade studenterna från urvalet förutom kön och ålder 

som beskrivs på samtliga från urvalet.  
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I den deskriptiva tolkningen valde författarna att utgå ifrån vilka typer av brott som hade 

förekommit samt hur många gånger respondenterna blivit viktimiserade under det senaste 

året. Detta då flera respondenter blivit utsatta för flera brott antingen av samma brottstyp 

eller av olika brottstyper. Detta för att alla brott som respondenterna blivit utsatta för 

skulle finnas representerade i resultatet. 

Resultat 

Total viktimisering 

För att estimera hur många studenter som blivit viktimiserade genomfördes beräkningar 

på studiens urval. Beräkningarna som genomfördes var urvalsdistributionens standardfel 

samt beräkningar för att få fram ett konfidensintervall. Detta gjordes för att kunna 

estimera hur många studenter av hela populationen som blivit viktimiserade. Dessa 

beräkningar utfördes på hela urvalet (n = 162), på antalet kvinnor i urvalet (n = 90) samt 

på antalet män i urvalet (n = 72) och presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1      

Estimering av totalt antal viktimiserade studenter 

  n n1 % �̂�p  cl 

Hela urvalet 162 20 12,35 2,58 7,29 - 17,41 

Kvinnor 90 9 10,00 3,16 3,81 - 16,19 

Män 72 11 15,28 4,24 6,97 - 23,59 

Not. n = antal respondenter, n1 = antal viktimiserade respondenter,% = viktimiserade respondenter 

i procent, �̂�p= estimering av urvalsdistributionens standardfel, cl = konfidensintervall. 

 

Av det totala urvalet hade 20 respondenter blivit viktimiserade på och/eller utanför 

skolans område. Detta innebar att 12,35 % av respondenterna någon gång under det 

senaste året hade blivit viktimiserade. Efter beräkningar på estimeringen av 

urvalsdistributionens standardfel och konfidensintervallet estimerades att mellan  

7,29 % - 17,41 % av studenterna vid universitetet någon gång under det senaste året hade 

blivit viktimiserade på och/eller utanför skolans område. Detta motsvarade att mellan  

134 - 319 studenter av 1832 studenter vid universitetet hade blivit viktimiserade. 
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Av alla kvinnor i urvalet var det 9 kvinnliga respondenter som hade blivit viktimiserade 

på och/eller utanför skolans område. Det motsvarade att 10 % av de kvinnliga 

respondenterna hade blivit viktimiserade någon gång under det senaste året. Vidare 

estimerades att mellan 3,81 % - 16,19 % av de kvinnliga studenterna vid universitetet  

hade blivit viktimiserade på och/eller utanför skolans område någon gång under det 

senaste året. Detta motsvarade att mellan 30 - 128 kvinnliga studenter av 793 kvinnliga 

studenter vid universitetet hade blivit viktimiserade. 

 

Antalet män i urvalet som hade blivit viktimiserade på och/eller utanför skolans område 

var 11 manliga respondenter. Detta betydde att 15,28 % av de manliga respondenterna 

hade blivit viktimiserade på och/eller utanför skolans område någon gång under det 

senaste året. Detta innebar att det estimerades att mellan 6,97 % - 23,59 % av de manliga 

studenterna vid universitetet någon gång under det senaste året blivit viktimiserade. Detta 

motsvarade att mellan 72 - 245 manliga stundeter av 1039 manliga studenter vid 

universitetet hade blivit viktimiserade. 

 

Viktimisering på skolans område 

För att kunna estimera hur många studenter som blivit viktimiserade på skolans område 

genomfördes beräkningarna för att ta reda på urvalsdistributionens standardfel samt 

konfidensintervallen. Detta gjordes för att kunna estimera hur många studenter av hela 

populationen som blivit viktimiserade på skolans område. Dessa beräkningar utfördes på 

hela urvalet (n = 162), på antalet kvinnor i urvalet (n = 90) samt på antalet män i urvalet 

(n = 72) och presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2      

Estimering av viktimiserade studenter på skolans område 

  n n1 % �̂�p   cl 

Hela urvalet 162 3 1,85 1,06 0,00 - 3,93 

Kvinnor 90 1 1,11 1,10 0,00 - 3,27 

Män 72 2 2,78 1,94 0,00 - 6,58 

Not. n = antal respondenter, n1 = antal viktimiserade respondenter,% = viktimiserade respondenter 

i procent, �̂�p= estimering av urvalsdistributionens standardfel, cl = konfidensintervall. 
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Av urvalet hade totalt 3 respondenter blivit viktimiserade på skolans område. Detta 

motsvarade att 1,85 % av urvalet hade blivit viktimiserade på skolans område under det 

senaste året. Totalt estimerades att mellan 0 % - 3,93 % av studenterna vid universitetet 

hade blivit viktimiserade på skolans område. Detta motsvarade att mellan 0 - 72 studenter 

av 1832 studenter vid universitetet hade blivit viktimiserade på skolans område. 

 

Av kvinnorna i urvalet hade 1 kvinnlig respondent blivit viktimiserad på skolans område. 

Vilket innebar att 1,11 % av de kvinnliga respondenterna hade blivit viktimiserade. 

Vidare estimerades att mellan 0 % - 3,27 % av de kvinnliga studenterna vid universitetet 

hade blivit viktimiserade på skolans område någon gång under det senaste året. Detta 

motsvarade att mellan 0 - 26 kvinnliga studenter av 793 kvinnliga studenter vid 

universitetet hade blivit viktimiserade på skolans område. 

 

Av alla män i urvalet hade 2 manliga respondenter blivit viktimiserade på skolans område 

under det senaste året. Detta betydde att 2,78 % av de manliga respondenterna blivit 

viktimiserade på skolans område. Det estimerades därmed att mellan 0 % - 6,58 % av de 

manliga studenterna vid universitetet hade blivit viktimiserade på skolans område. Detta 

motsvarade att mellan 0 - 68 manliga studenter av 1039 manliga studenter vid 

universitetet hade blivit viktimiserade på skolans område. 

 

Viktimisering utanför skolans område 

Beräkningar för att få fram urvalsdistributionens standardfel samt konfidensintervallen 

gjordes för att kunna estimera hur många studenter som blivit viktimiserade utanför 

skolans område under det senaste året. Detta gjordes för att kunna estimera hur många 

studenter av hela populationen som blivit viktimiserade utanför skolans område. Dessa 

beräkningar utfördes på hela urvalet (n = 162), på antalet kvinnor i urvalet (n = 90) samt 

på antalet män i urvalet (n = 72) och presenteras i tabell 3. 
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Tabell 3 

Estimering av viktimiserade studenter utanför skolans område 

  n n1 % �̂�p   cl 

Hela urvalet 162 18 11,11 2,47 6,27 - 15,95 

Kvinnor 90 8 8,89 3,00 6,27 - 15,96 

Män 72 10 13,89 4,08 6,27 - 15,97 

Not. n = antal respondenter, n1 = antal viktimiserade respondenter,% = viktimiserade respondenter 

i procent, �̂�p = estimering av urvalsdistributionens standardfel, cl = konfidensintervall. 

 

Av det totala urvalet hade 18 respondenter blivit viktimiserade utanför skolans område. 

Detta motsvarade att 11,11 % av respondenterna hade blivit viktimiserade under det 

senaste året utanför skolans område. Detta innebar att mellan 6,27 % - 15,95 % av 

studenterna vid universitetet estimerades att ha blivit viktimiserade utanför skolans 

område. Detta motsvarade att mellan 115 - 292 studenter av 1832 studenter vid 

universitetet hade blivit viktimiserade utanför skolans område. 

 

Totalt antal viktimiserade kvinnliga respondenter utanför skolans område var 8 stycken. 

Detta motsvarade att 8,89 % av de kvinnliga respondenterna blivit viktimiserade utanför 

skolans område. Vidare estimerades att mellan 3,01 % - 14,77 % av de kvinnliga 

studenterna hade blivit viktimiserade utanför skolans område under det senaste året. Detta 

motsvarade att mellan 24 - 117 kvinnliga studenter av 793 kvinnliga studenter vid 

universitetet hade blivit viktimiserade utanför skolans område. 

 

Det var 10 manliga respondenter som blivit viktimiserade utanför skolans område i 

urvalet. Vilket innebar att 13,89 % av de manliga respondenterna hade blivit 

viktimiserade utanför skolans område. Totalt estimerades att mellan 5,89 % - 21,89 % av 

de manliga studenterna vid universitetet hade blivit viktimiserade utanför skolans område 

under det senaste året. Detta motsvarade att mellan 61 - 227 manliga studenter av 1039 

manliga studenter vid universitetet hade blivit viktimiserade utanför skolans område. 
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Brottstyper 

En frågeställning till föreliggande studie var att identifiera vilka typer av brott studenterna 

hade blivit viktimiserade av. För att genomföra detta utfördes en deskriptiv tolkning. 

Resultatet av tolkningen presenteras i tabell 4. 

 

 

Tabell 4     

Brottstyper som respondenterna blivit viktimiserade av och antal gånger brottstyperna skett 

  n n1 n2  

Typ av brott     

Stöld 12 2 10  

Olaga hot 7 2 5  

Försök till stöld 1 0 1  

Bedrägeri 1 0 1  

Skadegörelsebrott 1 0 1  

Ofredande 2 0 2  

Olaga förföljelse 1 0 1  

Diskriminering 1 0 1  

Misshandel 1 0 1  

Försök till rån 1 0 1  

Försök till bedrägeri 1 0 1  

Skattebrott 1 0 1  

Totalt 30 4 26  

Not. n = antal gånger brottstypen skett, n1 = antal gånger brottstypen skett på skolans 

område, n2 = antal gånger brottstypen skett utanför skolans område. 

 

 

 

 

Totalt förekom 12 olika brottstyper på och/eller utanför skolans område. Den mest 

förekommande brottstypen var stöld näst följt av olaga hot. Det förekom 12 

brottstillfällen av stöld varav det var 11 respondenter som blivit utsatta för stöld. På 

skolans område under det senaste året skedde lika många stölder som olaga hot. Utanför 

skolans område under det senaste året var stöld den vanligaste brottstypen och olaga hot 

den näst vanligaste brottstypen.  
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Av de respondenter som blivit utsatta för stöld både på och utanför skolans område 

uppgav alla respondenter att de inte visste vem förövaren var.  Det var 1 respondent som 

uppgav att det var andra människor på platsen när brottet inträffade. Det var 2 

respondenter som uppgav att det inte var andra människor på platsen och 8 respondenter 

som uppgav att de inte visste om det var andra människor på platsen. 

 

Negativ påverkan på den akademiska prestationen 

För att undersöka om viktimisering hade påverkat studenternas akademiska prestation 

negativt utfördes en deskriptiv tolkning. Detta för att få en djupgående förståelse av det 

insamlade materialet. Resultatet analyserades utifrån svaren från enkäterna, vilket 

presenteras i tabell 5.  

 

Av respondenterna som blivit viktimiserade på skolans område har 1 av 3 uppgett att den 

akademiska prestationen hade påverkats negativt. Det var 7 av 18 respondenter som blivit 

viktimiserade utanför skolans område som uppgav att den akademiska prestationen hade 

påverkats negativt. Resultatet visade en tendens av att viktimisering inte påverkade 

respondenternas akademiska prestation negativt.  

 

Respondenterna fick besvara frågor angående faktorer som kunde ha betydelse om den 

akademiska prestationen hade påverkats negativt eller inte. Resultatet visade en tendens 

att de respondenter som uppgivit att den akademiska prestationen inte påverkats negativt 

inte visste vem förövaren var och att de ej visste om det var andra personen på platsen när 

brottet inträffade. Vidare visade resultatet en tendens att de respondenter som angivit att 

den akademiska prestationen hade påverkats negativt av viktimisering hade angivit att det 

inte var andra människor på platsen när brottet inträffade.  
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Tabell 5        

Beskrivning av frågorna från enkäten utifrån om respondenternas akademiska prestation har påverkats negativt eller inte 

 Negativ påverkan på den 

akademiska prestationen, 

viktimiserad på skolans område 

 Negativ påverkan på den 

akademiska prestationen, 

viktimiserad utanför skolans område   

  Ja   Nej   Ja   Nej 

Antal respondenter 1  2  7  11 

Bekant med förövaren sedan tidigare        

Ja 1  0  2  0 

Nej 0  0  3  2 

Vet ej vem förövaren är 0  2  2  9 

Andra personer på platsen vid brottstillfället        

Ja 0  0  2  3 

Nej 1  0  4  2 

Vet ej om det var andra personer på platsen 0  2  1  6 

Rapporterat brottet till polisen        

Ja, alla brott 0  1  4  5 

Ja, vissa brott 0  0  0  0 

Nej, inget brott 1  1  3  6 

Stöd och någon att prata med        

Ja, vid alla brott 0  1  4  7 

Ja, vid vissa utav brotten 0  0  0  0 

Nej, inte vid något utav brotten 1  1  3  4 

Stöd och hjälp från samhället        

Ja, vid alla brott 0  0  1  1 

Ja, vid vissa utav brotten 0  0  0  0 

Nej, inte vid något utav brotten 1   2   6   10 
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Angående om respondenterna hade rapporterat brottet till polisen gick inga tendenser att 

utläsa, då antalet respondenter var jämt fördelat mellan svarsalternativen. Gällande de 

respondenter som blivit viktimiserade utanför skolans område fanns en tendens att både 

de respondenter som angivit att den akademiska prestationen påverkats negativt och de 

respondenter som angivit att den akademiska prestationen inte påverkats negativt haft 

stöd och någon att prata med i samband med viktimiseringen. Resultatet visade även att 

det fanns en tendens att respondenterna inte haft stöd och hjälp från samhället.  

 

Grad av negativ påverkan på den akademiska prestationen 

För att undersöka i vilken grad viktimiseringen hade påverkat studenternas akademiska 

prestation negativt och vilka konsekvenser som hade mest negativ påverkan på den 

akademiska prestationen utfördes en deskriptiv tolkning. Detta för att få en djupgående 

förståelse av det insamlade materialet. Resultatet analyserades utifrån svaren från 

enkäterna, vilket presenteras i tabell 6. 

 

Det var 1 respondent som blivit viktimiserad på skolans område som uppgav att den 

akademiska prestationen påverkats negativt. Det var 7 respondenter som blivit 

viktimiserade utanför skolans område som uppgav att den akademiska prestationen 

påverkats negativt. Resultatet visade att olaga hot var det brott som hade påverkat 

respondenternas akademiska prestation negativt flest gånger. Olaga hot var även det brott 

som påverkat respondenternas akademiska prestation negativt i högst grad. Det framkom 

att brott som är riktat mot en person påverkade respondenternas akademiska prestation 

negativt i större utsträckning än brott mot egendom. Endast 1 av 12 respondenter som 

blivit utsatt för stöld uppgav att den akademiska prestationen påverkats negativt. Vidare 

visade resultatet att konsekvenser på den mentala hälsan och praktiska konsekvenser var 

de konsekvenser som påverkade respondenternas akademiska prestation mest negativt. 

Det var lika många respondenter som uppgav att orsaken till de negativa akademiska 

prestationerna var konsekvenser på den mentala hälsan som praktiska konsekvenser. Det 

var även jämnt fördelat mellan dessa två konsekvenser när det kom till i vilken grad 

respondenternas akademiska prestation hade påverkats negativt.  
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Tabell 6 

Beskrivning av i vilken grad den akademiska prestationen påverkats negativt, vilka 

konsekvenser av viktimisering som har påverkat den akademiska prestationen och vilket/vilka 

brott respondenterna vars akademiska prestation påverkats negativt viktimiserats av 

 Grad av negativ påverkan på den akademiska prestationen 

  1 2 3 4 5 6 7 

På skolans område        

Antal respondenter 0 0 0 0 0 1 0 

Konsekvenser*        

Mental hälsa 0 0 0 0 0 1 0 

Fysiska skador 0 0 0 0 0 0 0 

Praktiska konsekvenser 0 0 0 0 0 1 0 

Brott        

Olaga hot 0 0 0 0 0 1 0 

        

Utanför skolans område        

Antal respondenter 0 1 2 2 2 0 0 

Konsekvenser*        

Mental hälsa 0 1 1 1 2 0 0 

Fysiska skador 0 0 0 0 0 0 0 

Praktiska konsekvenser 0 1 1 2 1 0 0 

Brott        

Stöld 0 0 1 0 0 0 0 

Olaga hot 0 1 0 0 2 0 0 

Försök till stöld 0 0 0 1 0 0 0 

Olaga förföljelse 0 0 1 0 0 0 0 

Diskriminering 0 0 1 0 0 0 0 

Misshandel 0 0 0 0 1 0 0 

Försök till rån 0 0 0 0 1 0 0 

Försök till bedrägeri 0 0 0 0 1 0 0 

Skattebrott 0 0 0 1 0 0 0 

* Konsekvenser av viktimisering som påverkat respondenternas akademiska prestation 

negativt.  

Not. Respondenterna kunde uppge att det var på grund av en eller flera konsekvenser som den 

akademiska prestationen påverkats negativt. Respondenterna kunde ha utsatts för ett eller flera 

brott. Därför överensstämmer inte antalet respondenter med antal konsekvenser samt antal 

brott. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att estimera hur många studenter som hade blivit viktimiserade på 

och/eller utanför skolan område under det senaste året och vilka typer av brott studenterna 

blivit viktimiserade av. Vidare var syftet att undersöka om viktimisering hade påverkat 

studenternas akademiska prestation negativt och vilka konsekvenser som hade mest 

negativ påverkan på studenternas akademiska prestation. Det var 162 respondenter som 

besvarade en enkät rörande viktimisering, där 90 respondenter var kvinnor och 72 

respondenter var män.  

 

Resultatet visade att det var fler studenter som blivit viktimiserade utanför skolans 

område jämfört med på skolans område. Totalt estimerades att mellan 7,29 % - 17,41 % 

av studenterna vid universitetet hade blivit viktimiserade, att mellan 0 % - 3,93 % av 

studenterna hade blivit viktimiserade på skolans område och att mellan 6,27 % - 15,95 % 

av studenterna hade blivit viktimiserade utanför skolans område. Vidare visade resultatet 

att det hade förekommit 12 olika brottstyper och att stöld var det brott som förekommit 

flest gånger. Resultatet visade också en tendens av att viktimisering inte påverkade 

respondenternas akademiska prestation negativt. Resultatet visade dock att några 

respondenter uppgivit att den akademiska prestationen påverkats negativt. Dessa 

respondenter uppgav att det var på grund av mental hälsa och praktiska konsekvenser.  

 

Viktimisering 

Resultatet visade att 3 respondenter hade blivit viktimiserade på skolans område. Det 

estimerades att mellan 0 % - 3,93 % av studenterna hade blivit viktimiserade på skolans 

område. Det återfanns ingen tidigare forskning på detta område i Sverige, därför gick det 

inte att jämför resultatet med liknande resultat från Sverige. Tidigare forskning rörande 

viktimiserade universitetsstudenter i USA hade betydligt högre antal viktimiserade 

studenter jämfört med resultatet från föreliggande studie (Henson & Stone, 1999; Fisher 

& Wilkes, 2003; Cook & Fox, 2011; Gardella et al., 2015). Henson och Stone (1999) fann 

att 35,9 % av studenterna hade blivit utsatta för stöld, 29,3 % av studenterna hade blivit 

utsatta för lindriga överfall och 22,3 % hade blivit utsatta för inbrott. Detta resultat tyder 

på att det finns en tendens att fler universitetsstudenter i USA blivit viktimiserade i 

jämförelse med svenska universitetsstudenter.  
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Skillnaden mellan antal viktimiserade universitetsstudenter i USA och i Sverige var 

relativt stor, detta skulle kunna förklaras genom det totala antalet studenter vid 

universiteten. Det totala antalet studenter för tidpunkten för föreliggande studie var 1832 

studenter. För tidpunkten av Henson och Stones (1999) studie vid ett universitet i USA 

var det totala antalet studenter 20 917 och för tidpunkten av Fisher och Wilkes (2003) 

studie vid universitet i USA var det genomsnittliga antalet studenter 6300. Chen (2008) 

utförde en studie på high schools i USA, resultatet visade att skolor med färre studenter 

var associerade med färre brott. Chen (2008) menade att det är svårare att skapa säkerhet 

för studenterna på skolor med ett stort antal studenter. Vidare menade Chen (2008) att det 

skapas personliga band mellan studenter samt mellan studenter och lärare på skolor med 

färre studenter. Detta kan vara en förklaring till varför det sker färre brott på skolor med 

färre studenter (Chen, 2008). 

  

Det sker färre brott på skolor med färre studenter, detta går i linje med Cohen och Felsons 

(1979) rutinaktivitetsteori. Ett objekt är mer lämpligt om förövaren inte vet vem offret är 

(Cohen & Felson, 1979). Om det finns personliga band mellan studenterna anses det 

finnas färre lämpliga objekt på skolan (Cohen & Felson, 1979). De personliga banden 

mellan studenterna bidrar till att förövaren blir mindre motiverad, motivationen påverkas 

om förövaren är bekant med offret eller inte (Cohen & Felson, 1979). Personliga band 

mellan studenter samt mellan studenter och lärare bidrar till att det finns fler kapabla 

väktare (Cohen & Felson, 1979). Tidigare forskning visar att vara bekant med personer i 

sin närhet bidrar till att personer är mer observanta på sin omgivning (Chen, 2008). 

 

Det estimerades att mellan 7,29 % - 17,41 % av studenterna hade blivit viktimiserade på 

och/eller utanför skolans område under det senaste året. Detta överensstämmer med hur 

många personer som blev viktimiserade i länet där universitetet låg år 2014 (BRÅ, 

2016c). Det var 11 % som blivit viktimiserade i länet, vilket fanns inom spannet på det 

estimerade antalet viktimiserade studenter (BRÅ, 2016c).  

 

Resultatet visade att fler respondenter blivit viktimiserade utanför skolans område jämfört 

med på skolans område. Detta överensstämmer med Nobles et al. (2013) som menade att 
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det sker relativt få brott på universitetsområden jämfört med utanför dessa områden. 

Studien visade att det stora antalet studenter som rör sig på universitetsområdet bidrog till 

att färre personer blev viktimiserade (Nobles et al, 2013). Studien visade även att lärare 

och professorer som ansågs som auktoriteter bidrog till att färre studenter blev 

viktimiserade. Detta genom att studenterna visste att dessa auktoriteter var närvarande på 

universitetet. Dessa fynd går i linje med Cohen och Felsons (1979) förutsättning kapabla 

väktare. Cohen och Felson (1979) menade att människor genom att finnas på rätt plats 

vid rätt tid kunde förhindra att brott inträffade. Detta överensstämmer med resultatet i 

föreliggande studie då endast 3 respondenter blivit viktimiserade på skolans område. 

Ingen respondent som blivit viktimiserad på skolans område uppgav att det var andra 

människor på platsen när brottet inträffade.  

 

Fler respondenter uppgav att de inte visste om det var andra människor på platsen eller 

att det inte var andra människor på platsen när brottet inträffade jämfört med antalet 

respondenter som visste att det var andra människor på platsen när brottet inträffade. 

Detta går i linje med Cohen och Felsons (1979) förutsättning avsaknad av kapabla 

väktare. Av de viktimiserade respondenterna på skolans område var det 1 av 3 som 

uppgivit att de var bekant med förövaren sedan tidigare. Av de viktimiserade 

respondenterna utanför skolans område var det 2 av 18 som uppgivit att de var bekanta 

med förövaren sedan tidigare. Detta överensstämmer med Cohen och Felsons (1979) 

förutsättningar motiverad förövare och lämpligt objekt. Cohen och Felson (1979) menade 

att en förövare som inte var bekant med sitt offer var mer motiverad till att begå brott och 

såg offret som ett lämpligare objekt.  

 

Förekomst av brott 

Resultatet visade att det förekom 12 olika brottstyper, där stöld var det brott som 

förekommit flest antal gånger och olaga hot var det brott som förekommit näst flest antal 

gånger. Tendensen att stöld är det brott som flest studenter blir utsatta för överensstämmer 

med tidigare studier rörande viktimiserade studenter i USA och England (Henson & 

Stone, 1999; Fisher & Wilkes, 2003; Barton et al., 2010). Dessa studier visade att 

egendomsbrott så som stöld var det mest förekommande brottet som studenter blev 

viktimiserade av. Resultatet i föreliggande studie överensstämmer också med en studie 
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av Cook och Fox (2011) som menade att den vanligaste formen av egendomsbrott 

studenter blev viktimiserade av var stöld. Det vanligaste brottet i Sverige 2015 var stöld, 

vilket går i linje med resultatet från föreliggande studie (BRÅ, 2016b). Detta skulle kunna 

förklara varför stöld är det vanligaste brottet bland universitetsstudenter i Sverige. 

 

Stöld var det mest förekommande brottet som respondenterna blivit viktimiserade av, 

vilket går i linje med Cohen och Felsons (1979) rutinaktivitetsteori. Rutinaktivitetsteorin 

menar att egendom är målet för brottslig aktivitet i dagens samhälle (Sarnecki, 2009). 

Objektets lämplighet karakteriseras av fyra egenskaper; värde, tröghet, synlighet och 

tillgänglighet (Sarnecki, 2009). Anser förövaren att dessa fyra karaktärsdrag uppfylls 

anses objektet vara lämpligt. Saknades även kapabla väktare kunde detta leda till att 

förövaren blev motiverad att begå stöld (Sarnecki, 2009). Totalt förekom det 12 

brottstillfällen av stöld på och/eller utanför skolans område och det var 11 respondenter 

som blivit viktimiserade av denna brottstyp.  

 

Alla respondenter som blivit utsatta för stöld hade angivit att de inte visste vem förövaren 

var. Det var 8 av 11 respondenter som blivit utsatta för stöld som uppgav att de inte visste 

om det var andra människor på platsen när brottet inträffade. Detta överensstämmer med 

tidigare forskning på området som funnit att stöld i större utsträckning sker då inga andra 

personer är närvarande (BRÅ, 2012). Detta förklarar varför de respondenter som utsattes 

för stöld inte visste vem förövaren var och att de inte visste om det var andra människor 

på platsen. I det flesta fall när det sker en stöld är det inte andra människor på platsen 

(BRÅ, 2012). Tidigare forskning visar även på att de som utsätts för stöld oftast inte har 

en relation till förövaren, detta då stöld är situationsbundet och uppkommer när möjlighet 

ges (BRÅ, 2012). Resultatet från föreliggande studie överensstämmer därför med 

rutinaktivitetsteorin, att respondenterna inte visste vem förövaren var och inte visste om 

det var andra människor på platsen kan bero på att stölden skedde när ingen var 

närvarande. Detta skapar förutsättningar för Cohen och Felsons (1979) tre förutsättningar; 

motiverad förövare, lämpligt objekt och avsaknad av kapabla väktare. 
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Konsekvenser av viktimisering 

Resultatet visade en tendens av att viktimisering inte påverkade respondenternas 

akademiska prestation negativt. Detta skiljer sig från viss tidigare forskning som visar att 

viktimisering har en negativ påverkan på studenters akademiska prestation (Hammig & 

Jozkowski, 2013; Jenkins & Demaray, 2015). Resultatet från föreliggande studie skulle 

kunna förklaras genom att de flesta respondenter hade blivit viktimiserade av 

ickevåldsrelaterade brott så som stöld. Detta överensstämmer med Green och Pomeroy 

(2007) som menade att våldsrelaterad viktimisering hade en mer negativ påverkan på den 

mentala hälsan jämfört med ickevåldsrelaterad viktimisering. Yu Rueger och Jenkins 

(2014) menade i sin tur att negativa konsekvenser på den mentala hälsan bidrog till en 

sämre akademisk förmåga.  

 

Resultatet i föreliggande studie visade att det var lika många respondenter som angivit att 

den akademiska prestationen påverkats negativt på grund av mental hälsa som praktiska 

konsekvenser. Detta skulle kunna förklaras genom att både försämrad mental hälsa och 

praktiska konsekvenser är vanliga konsekvenser av att bli viktimiserad (Daigle, 2013). 

Tidigare forskning har visat att all typ av viktimisering kunde leda till en försämrad 

mental hälsa (Turner et al., 2010). Britt (2001) menade att både egendomsbrott och 

våldsrelaterad viktimisering hade en negativ påverkan på den mentala hälsan. 

Våldsrelaterad viktimisering hade dock en mer negativ påverkan på den mentala hälsan 

(Britt, 2001). Detta överensstämmer med resultatet från föreliggande studie, som visade 

att olaga hot var det brott som påverkat flest respondenter negativt. I föreliggande studie 

var det dock få respondenter som blivit utsatta för våldsrelaterad viktimisering. Detta 

skulle kunna förklara varför det var lika många respondenter som angivit att den 

akademiska prestationen påverkats negativt på grund av mental hälsa som praktiska 

konsekvenser.  

 

Den jämna fördelningen mellan konsekvenser på den mentala hälsan och praktiska 

konsekvenser skulle också kunna förklaras genom att viktimisering kan förändra en 

persons livsstil och dagligarutiner (Averdijk, 2011). Detta kan vara som en direkt 

konsekvens av viktimisering så som stöld av en dator. Det kan också bero på att personen 

väljer andra rutiner för att undvika specifika situationer (Averdijk, 2011). Averdijk (2011) 
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menade att praktiska konsekvenser kunde vara en konsekvens av den mentala hälsan, 

detta genom läkarbesök och de rutiner som följer av en försämrad mental hälsa. 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att olaga hot var det brott som hade påverkat 

respondenternas akademiska prestation negativt flest gånger. Olaga hot var även det brott 

som påverkat respondenternas akademiska prestation negativt i högst grad. Choi et al. 

(2012) menade att om en person blev utsatt för olaga hot kunde detta leda till en försämrad 

kognitiv förmåga. Den kognitiva förmågan försämrades mer om uppgiften personen 

skulle utföra var ansträngande (Choi et al., 2012). Choi et al. (2012) menade att personer 

som blev utsatta för olaga hot kunde bli chockade och känna en känsla av att tappa 

kontrollen. Detta i sin tur kunde leda till att personen upplevde ångest och det var det som 

skapade en försämrad kognitiv förmåga. Detta skulle kunna förklara varför olaga hot var 

det brott som påverkade flest respondenters akademiska prestation negativt och i högst 

grad.  

 

Det var en respondenter på skolans område som blivit utsatt för olaga hot vid två tillfällen. 

Olaga hot på skolans område skulle kunna innebära att personen blivit utsatt för mobbing 

och/eller trakasserier. Detta då samma respondent blivit viktimiserade två gånger. 

Tidigare forskning har kommit fram till att mobbing kan påverka en persons mentala hälsa 

samt akademiska prestation (Young-Jones, Fursa, Byrket & Sly, 2015). Mobbing är en 

form av viktimisering som kan pågå under en längre tid, vilket kan vara mycket 

påfrestande för det utsattas mentala hälsa (Young-Jones et al., 2015).   

 

Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie visade att mellan 7,29 % - 17,41 % av studenterna på 

universitetet hade blivit viktimiserade på och/eller utanför skolans område under det 

senaste året. Vidare visade resultatet i föreliggande studie att det var betydligt färre 

studenter som blivit viktimiserade på skolans område jämfört med utanför skolans 

område. Det estimerades att 0 % - 3,93 % av studenterna hade blivit viktimiserade på 

skolans område och att 6,27 % - 15,95 % av studenterna hade blivit viktimiserade utanför 

skolans område.  
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Resultatet visade att det totalt förekommit 12 olika brottstyper som respondenterna blivit 

utsatta för. Av dessa brottstyper var stöld det vanligaste brottet respondenterna blivit 

utsatta för och det näst vanligaste brottet var olaga hot. Olaga hot var det brott som hade 

påverkat respondenternas akademiska prestation negativt flest gånger samt påverkat 

respondenternas akademiska prestation negativt i högst grad. I föreliggande studie visade 

resultatet att det var lika många respondenter som angivit att det var på grund av 

konsekvenser på den mentala hälsan som praktiska konsekvenser som den akademiska 

prestationen påverkats negativt. Resultatet visade trots detta en tendens av att 

viktimisering inte påverkade respondenternas akademiska prestation negativt.  

 

Framtida forskning 

Föreliggande studie har estimerat hur många studenter som blivit viktimiserade på 

och/eller utanför skolans område under det senaste året och om viktimisering har påverkat 

den akademiska prestationen negativt. Föreliggande studie var en ingång i ett nytt 

forskningsområde i Sverige och därför utfördes en prevalensstudie. Resultatet visade att 

studenter hade blivit viktimiserade både på och/eller utanför skolans område. Studien 

hade ett relativt litet urval och det är därför av vikt att utföra en liknande studie med ett 

större urval. Detta för att få en bredare och mer omfattande bild av verkligheten för att 

bättre kunna generalisera resultatet. Det är också relevant att undersöka varför det är så 

få studenter som blir viktimiserade på skolans område och undersöka vilka faktorer som 

bidrar till detta resultat. Detta för att kunna bibehålla den låga nivån av viktimisering på 

universitetet från föreliggande studie samt för att kunna minska antalet viktimiserade 

studenter på andra universitet.  

 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie var en ingång inom ett nytt forskningsområde, därför utfördes en 

prevalensstudie. Syftet var att estimera hur många studenter som blivit viktimiserade på 

och/eller utanför skolans område under det senaste året. Ett obundet slumpmässigt urval 

valdes för studien, detta för att resultatet skulle kunna generaliseras till populationen på 

universitetet (Borg & Westerlund, 2012). I och med att ett obundet slumpmässigt urval 

valdes kan resultatet generaliseras till universitet i Sverige med liknande population (Borg 

& Westerlund, 2012). En begränsning i föreliggande studie var det förhållandevis lilla 
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urvalet. Ett större urval hade kunnat ge en tydligare och mer exakt bild av hur många 

studenter som blivit viktimiserade. Eftersom urvalet var relativt litet och det var få 

respondenter som blivit viktimiserade gick det inte att genomföra några parametriska eller 

ickeparametriska test på grund av brist på power (Pallant, 2013). Därför valdes deskriptiv 

tolkning som metod för att beskriva resultatet.  

 

Råd gällande hur enkäten skulle konstrueras och hur frågorna skulle formuleras togs från 

litteratur (Ejlertsson, 2014). Detta för att enkäten och dess frågor skulle bli enkla och lätta 

att förstå. Är en enkät tydlig och lätt att förstå är risken lägre för att slumpmässiga fel ska 

inträffa (Borg & Westerlund, 2012). En pilotstudie utfördes för att kontrollera att enkäten 

mätte det den var avsedd att mäta. Resultatet från pilotstudien visade att respondenterna 

gav samma typ av svar på liknande frågor och svarade i allmänhet på ett korrekt sätt, i 

och med detta ansågs enkäten som valid (Denscombe, 2009). Det finns dock en möjlighet 

att respondenterna i studien inte framställde hela sanningen. Detta kan bero på att 

viktimisering är ett känsligt ämne och respondenterna kan på grund av detta valt att inte 

svara ärligt på enkäten. För att upprätthålla studiens tillförlitlighet och pålitlighet 

garanterades respondenterna konfidentialitet på ett sådant sätt att de ej är möjligt att 

identifiera svaren till respektive respondent. 

 

Det planerades att enkäterna för studien skulle fyllas i av respondenterna på universitetet 

under en veckas tid. Eftersom uppslutningen var låg den första dagen beslöt författarna 

att enkäten även skulle kunna fyllas i online för att öka svarsfrekvensen. Efter att enkäten 

som skapats online skickats ut ökade svarsfrekvensen och efter avslutad datainsamling 

hade 64,8 % av urvalet besvarat enkäten. 

 

En begränsning med studien är att det kan vara problematiskt att jämföra brottsstatistik 

mellan olika länder (BRÅ, 1999). Detta då statistiken inte endas påverkas av 

brottsligheten utan även av faktorer som insamlingsmetod, bearbetningsrutiner, 

lagstiftningens utformning samt anmälnings- och rapporteringsbenägenhet (BRÅ, 1999). 

Detta är viktigt att ha i åtanke när jämförelser mellan olika länders brottsstatistik utförs 

(BRÅ, 1999). 
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Bilaga 1 

Informationsblad 

 

Detta informationsblad är till dig som studerar vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Det 

är viktigt att du läser igenom hela bladet innan du avgör om du vill delta i studien eller 

inte. Vad du än bestämmer dig för är informationsbladet ditt och får medtas härifrån. 

 

Vi är två kriminologstudenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall som under vårterminen 

2016 skriver vårt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka om studenter på 

Mittuniversitetet har blivit utsatta för brott på och/eller utanför skolans område under det 

senaste året. Med ”på skolans område” menas universitetets byggnader och området 

anslutet till dessa, när du vistats där i akademiskt syfte. Syftet med studien är också att ta 

reda på om studenternas akademiska prestationer har påverkats av att bli utsatt för brott. 

Enkäten tilldelas dig som ingår i ett obundet slumpmässigt urval på totalt 250 studenter 

vid Mittuniversitetet i Sundsvall och som studerade under vår- och höstterminen 2015 vid 

program eller kurser som är campusbaserade. 

 

Vad ett brott är kan vara svårdefinierat. Med brott menar vi stora som små brott och det 

behöver inte vara rapporterat till polisen. Exempel på brott som en person kan ha blivit 

utsatt för är; stöld, misshandel, våldtäkt, olaga hot, ofredande, sexuellt utnyttjande, rån, 

inbrott, bedrägeri eller skadegörelse. 

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att svaren inte kommer 

kunna härledas tillbaka till dig. Efter insamlingen kommer de besvarade enkäterna att 

förvaras så att ingen utomstående har tillgång till dem. Enkäterna kommer endast 

användas i syfte att utföra examensarbetet. Deltagandet i denna enkätundersökning är helt 

frivilligt och genom att besvara följande enkät godkänner du att delta i studien. Från det 

att du lämnat in den ifyllda enkäten kan du inte avbryta ditt deltagande i studien.  

 

Enkäten består av två delar med 14 frågor på varje del, totalt 28 frågor. Det är viktigt att 

du läser igenom frågorna innan du besvarar dem. Enkäten tar endast ett par minuter att 

fylla i. 

 

Hoppas du vill delta i vår studie, dina svar är mycket viktiga för oss. 

Tack på förhand! 

 

 

Om enkäten påverkar dig och du önskar att prata med någon finns möjligheten att 

kontakta Brottsofferjourens nationella stödlinje på 0200 – 21 20 19. 
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Har du frågor beträffande enkäten eller studien kan du kontakta oss eller vår handledare 

Mattias via mail. 

 

Klara Nordell        Isabell Rönnberg             Mattias Åkerberg 

klno1300@student.miun.se       isro1303@student.miun.se     mattias.akerberg@miun.se 
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Bilaga 2 

Enkät 

 

Kön:  

Vilket kön identifierar du dig främst med? 

Kvinna  Man  Identifierar mig varken som kvinna eller man  

 

 

Ålder:___________ 

 

 

Del 1 

Utsatt för brott på skolans område. 

 

 

1. Har du blivit utsatt för brott under det senaste året (150119 – 160118) på 

skolans område? 

Ja   Nej  

 

Om du svarat nej på ovanstående fråga, hoppa då direkt till del 2, fråga 15. 

 

 

 

 

2. Hur många gånger har du blivit utsatt för brott på skolans område under 

det senaste året (150119 – 160118)? 

 

Antal:____________ 

 

 

 

 

3. Vilka/vilket typ av brott har du utsatts för på skolans område under det 

senaste året (150119 – 160118)? (Om du har blivit utsatt flera gånger av brott, 

var vänlig och skriv alla brott du har blivit utsatt för) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. Om du har blivit utsatt för brott under det senaste året (150119 – 160118) 

på skolans område, är du bekant med förövaren sedan tidigare? (Du får 

kryssa i flera alternativ, men var vänlig förklara under vilket brott det berör) 

 

Ja, jag vet vem förövaren är sedan tidigare    
Vilket/vilka 

brott:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Nej, jag vet inte vem förövaren är sedan tidigare    
Vilket/vilka 

brott:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Vet ej vem förövaren är    
Vilket/vilka 

brott:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

5. Om du har blivit utsatt för brott under det senaste året (150119 – 160118) 

på skolans område, var det andra människor på platsen när brottet 

inträffade? (Du får kryssa i flera alternativ, men var vänlig förklara under vilket 

brott det berör) 

 

Ja, det var andra människor på platsen    
Vilket/vilka 

brott:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Nej, det var inte andra människor på platsen    

Vilket/vilka 

brott:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Vet ej om det var andra människor på platsen    

Vilket/vilka 

brott:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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6. Om du blivit utsatt för brott under det senaste året (150119 – 160118) på 

skolans område, har du då rapporterat detta till polisen? 

Ja, alla brott (har du blivit utsatt en gång räknas det som alla)   

Ja, vissa brott       

Nej, inget brott       

 

 

 

 

7. Om du fyllt i ”ja, vissa brott” på frågan ovanför, vilket/vilka utav brotten 

som du har blivit utsatt för har du rapporterat? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

8. Om du har blivit utsatt för brott under det senaste året (150119 – 160118) 

på skolans område, har du då haft stöd och någon att prata med, så som 

familj eller vänner? 

Ja, vid alla brott (har du blivit utsatt en gång räknas det som alla)      

Ja, vid vissa utav brotten            

Nej, inte vid något utav brotten         

 

 

 

 

9. Om du fyllt i ”ja, vid vissa utav brotten” på frågan ovanför, vilket/vilka utav 

brotten har du fått stöd med?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

10. Om du har blivit utsatt för brott under det senaste året (150119 – 160118) 

på skolans område, har du då haft stöd och hjälp från samhället i form av 

exempelvis myndigheter, så som ersättning från brottsoffermyndigheten? 

Ja, vid alla brott (har du blivit utsatt en gång räknas det som alla)      

Ja, vid vissa utav brotten         

Nej, inte vid något utav brotten         
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11. Om du fyllt i ”ja, vid vissa utav brotten” på frågan ovanför, vilket/vilka utav 

brotten har du fått hjälp med?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

12. Om du blivit utsatt för brott på skolans område under det senaste året 

(150119 – 160118) har det då påverkat dina studier på ett negativt sätt? 

Ja  

Nej   

 

Om du svarat nej på ovanstående fråga, hoppa då direkt till del 2, fråga 15. 

 

 

 

 

13. Om du svarat ja på ovanstående fråga, i vilken grad anser du att brottet 

har påverkat dina studier negativt? (Ringa in ditt svar) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Väldigt Väldigt 

lite mycket 

 

 

 

14. På grund av vilken/vilka anledningar har dina studier påverkats? 

På grund av din mentala hälsa (t.ex. ångest, depression eller försämrad självkänsla)        

 Ja   

 Nej  

 På grund av fysiska skador (t.ex. en bruten arm som leder till att arbete ej kan 

 utföras)    

 Ja   

 Nej  

På grund av praktiska konsekvenser (t.ex. tidsförlust i form av polisbesök eller 

ekonomisk förlust i form av indraget CSN) 

 Ja   

 Nej  

Annat:______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Del 2 

Utsatt för brott utanför skolans område. 

 

15. Har du blivit utsatt för brott under det senaste året (150119 – 160118) 

utanför skolans område? 

Ja   Nej  

 

 

Om du svarat nej på ovanstående fråga är du nu klar med enkäten och vi tackar för din 

medverkan. 

 

 

16. Hur många gånger har du blivit utsatt för brott utanför skolans område 

under det senaste året (150119 – 160118)? 

 

Antal:____________ 

 

 

17. Vilka/vilket typ av brott har du utsatts för utanför skolans område under 

det senaste året (150119 – 160118)? (Om du har blivit utsatt flera gånger av 

brott, var vänlig och skriv alla brott du har blivit utsatt för) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

18. Om du har blivit utsatt för brott under det senaste året (150119 – 160118) 

utanför skolans område, är du bekant med förövaren sedan tidigare? (Du 

får kryssa i flera alternativ, men var vänlig förklara under vilket brott det berör) 

 

Ja, jag vet vem förövaren är sedan tidigare    

Vilket/vilka 

brott:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Nej, jag vet inte vem förövaren är sedan tidigare    

Vilket/vilka 

brott:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Vet ej vem förövaren är    

Vilket/vilka 

brott:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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19. Om du har blivit utsatt för brott under det senaste året (150119 – 160118) 

utanför skolans område, var det andra människor på platsen när brottet 

inträffade? (Du får kryssa i flera alternativ, men var vänlig förklara under vilket 

brott det berör) 

 

Ja, det var andra människor på platsen    
Vilket/vilka 

brott:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Nej, det var inte andra människor på platsen    
Vilket/vilka 

brott:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Vet ej om det var andra människor på platsen    
Vilket/vilka 

brott:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

20. Om du blivit utsatt för brott under det senaste året (150119 – 160118) 

utanför skolans område, har du då rapporterat detta till polisen? 

Ja, alla brott (har du blivit utsatt en gång räknas det som alla)   

Ja, vissa brott       

Nej, inget brott       

 

 

 

 

21. Om du fyllt i ”ja, vissa brott” på frågan ovanför, vilket/vilka utav brotten 

som du har blivit utsatt för har du rapporterat? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

22. Om du har blivit utsatt för brott under det senaste året (150119 – 160118) 

utanför skolans område, har du då haft stöd och någon att prata med, så 

som familj eller vänner? 

Ja, vid alla brott (har du blivit utsatt en gång räknas det som alla)      

Ja, vid vissa utav brotten            

Nej, inte vid något utav brotten         
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23. Om du fyllt i ”ja, vid vissa utav brotten” på frågan ovanför, vilket/vilka utav 

brotten har du fått stöd med? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

24. Om du har blivit utsatt för brott under det senaste året (150119 – 160118) 

utanför skolans område, har du då haft stöd och hjälp från samhället i form 

av exempelvis myndigheter, så som ersättning från 

brottsoffermyndigheten? 

Ja, vid alla brott (har du blivit utsatt en gång räknas det som alla)      

Ja, vid vissa utav brotten         

Nej, inte vid något utav brotten         

 

 

 

 

25. Om du fyllt i ”ja, vid vissa utav brotten” på frågan ovanför, vilket/vilka utav 

brotten har du fått hjälp med? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

26. Om du blivit utsatt för brott utanför skolans område under det senaste året 

(150119 – 160118) har det då påverkat dina studier på ett negativt sätt? 

Ja  

Nej   

 

Om du svarat nej på ovanstående fråga är du nu klar med enkäten och vi tackar för din 

medverkan. 

 

 

 

 

27. Om du svarat ja på ovanstående fråga, i vilken grad anser du att brottet 

har påverkat dina studier negativt? (Ringa in ditt svar) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Väldigt Väldigt 

lite mycket 
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28. På grund av vilken/vilka anledningar har dina studier påverkats? 

På grund av din mentala hälsa (t.ex. ångest, depression eller försämrad självkänsla)        

 Ja   

 Nej  

På grund av fysiska skador (t.ex. en bruten arm som leder till att arbete ej kan 

utföras)    

 Ja   

 Nej  

På grund av praktiska konsekvenser (t.ex. tidsförlust i form av polisbesök eller 

ekonomisk förlust i form av indraget CSN) 

 Ja   

 Nej  

Annat:______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Tack för Din medverkan! 

 

 

 

 


