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Allmänt 

Nyhetsbrevet 10 år 

Nordiska polisforskningsnätverkets nyhetsbrev startade 2008 och fyller därmed tio år. Som 

framgår av namnet var utgivaren det löst sammansatta Nordiska polisforskningsnätverket vars 

ursprungliga syfte var att anordna nordiska polisforskningskonferenser och vars ”ledning” bestod 

av Rolf Granér Växjö, Lars Holmberg Köpenhamn, Paul Larsson Oslo och Lars-Erik Lauritz 

Umeå.   

Att brevet liksom forskningskonferenserna är nordiska baserar sig på uppfattningen att de 

nordiska länderna uppvisar så stora likheter vad gäller välfärdssystem och därmed rättsväsen och 

polisväsen att den forskning om polisverksamhet som bedrivs är tillämplig även för de övriga 

länderna. Att utgivaren är Nordiska polisforskningsnätverket och inte t.ex. resp. lands 

polisutbildningar är ett sätt att markera nyhetsbrevets oberoende från myndigheter och 

institutioner. Såväl i bl.a. Danmark och i Sverige har det nämligen funnits exempel på en 

ambition från polismyndigheterna att styra såväl utbildningens innehåll som vilken forskning 

som skall bedrivas/ tillåtas publiceras.  

Nyhetsbrevet består i första hand av presentationer av polisforskningsrelaterade publikationer 

d.v.s. sådana där polisiär verksamhet är fokus. Därutöver sker ingen granskning eller urskiljning 

av vad som publiceras. Däremot har nyhetsbrevet en klar policy att ibland i polemik med 

polismyndigheterna hävda behovet av polisforskning, oberoende utvärdering av polisverksamhet 

samt en vetenskapligt kunskapsbaserad polisutbildning. Även i detta sammanhang har skyddet 

av brevets oberoende karaktär varit viktig. 

Utgivningen av brevet skedde under åtta år från polisutbildningen i Växjö. Detta som ett led 

utbildningens dåvarande ambition att kunskapsbasera polisarbete genom att stimulera och sprida 

polisforskning. Utöver nyhetsbrevet resulterade detta i bl.a. ett antal större polisforsknings-

konferenser, två doktorandkurser i polisvetenskap och en skriftserie. Därefter bekostades 

utgivningen av de svenska polisutbildningarna under ett år. Det sista året har utgivningen skett 

på ideell basis. Jämsides med huvudredaktören har brevet en redaktion från Sverige, Norge, 

Finland och Danmark. 

För närvarande har brevet ett 1000-tal prenumeranter. Ung. 75% av dessa går att identifiera 

via emailadresser. En tredjedel av prenumeranterna är verksamma inom polisverksamhet och en 

dryg tredjedel inom polisutbildningar eller universitet och högskolor. Flest prenumeranter 

kommer från Sverige följt av Norge, Danmark och Finland 
 

Reds kommentar 

Efter nästa nummer av nyhetsbrevet avgår jag som huvudredaktör. Jag skulle gärna fortsätta, men 

anser att arbetet är för omfattande för att göra detta som ideell verksamhet. Därtill försvåras 

bevakningen av nordisk polisforskning av att jag inte haft medel för att bevaka aktuella nordiska 

polisforskningskonferenser. Nordiska polisforskningsnätverkets ”ledning” har fått meddelande 

om detta i början av sommaren men ännu har inte någon ny redaktör utsetts. 

Rolf Granér 

Förtroendet för finsk polis fortfarande högt 

Finska inrikesministeriet meddelar enligt enkäten Polisbarometern att cirka 88 procent av de 

tillfrågade upplever att polisen till största delen eller helt klarar av att bära ansvaret för att 

garantera den allmänna ordningen och säkerheten i Finland. Resultaten från enkäten har varit 



goda redan en längre tid. Inga uppgifter om bortfall anges emellertid i den svenska 

presentationen. 

 

https://intermin.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/poliisi-priorisoi-tehtaviaan-oikein-ja-onnistuu-

niissa-hyvin 

Utvärdering av taser försvåras pga bristande dokumentation 

Den svenska försöksverksamheten med taser (elpistol) utvärderas vetenskapligt av Jonas 

Hansson vid Polisutbildningen Umeå universitet. Utvärderingen är emellertid problematisk 

rapporterar Polistidningen eftersom alltför få fyller i utvärderingsenkäten. 

https://polistidningen.se/2018/09/den-traffade-viker-sig-dubbel/ 

 

Reds kommentar 

Att utvärderingar av polisarbete inte kan ge tillförlitliga resultat p.g.a. alltför stora bortfall är 

tyvärr inte ovanligt. Myndigheten har kommit överens med en extern aktör  om att en viss 

verksamhet eller metod skall testas. Såväl inom myndigheten som hos utvärderaren läggs stora 

resurser ned på projektet. Vi ser det bl.a. i flera av Brå:s utvärderingar.  

Vad kan detta bero på? Närliggande svar kan vara tidsbrist etc. Men om sjukvården inte testat 

eller utvärderat sina metoder och mediciner pga hög arbetsbörda skullde vara riskabelt att gå till 

doktorn eller ta en medicin. För att genomföra en förändring krävs naturligtvis kunskap om 

förändringen har avsedd effekt. Det handlar följaktligen om prioriteringar i direktiv till ansvariga 

i olika led. I detta fall har ung. tusen poliser utsetts att i försöksverksamhet testa ett elchockvapen. 

Hur kan det då komma sig att dessa inte bidrar till att fylla i ett formulär för att dokumentera sina 

erfarenheter? Ointresse hos de verksamma poliserna? Samtidigt anger en intervjuad i 

Polistidningen att han inte fått information om att det funnits ett undersökningsformulär, vilket 

talar för att problemet ligger högre upp i organisationen. 

I vilket fall blir detta ett exempel på den antintellektualism som bl.a. visar sig i frånvaro av 

intresse för att dokumentera den egna verksamheten. Polisen behöver uppenbarligen ta krafttag 

för att utveckla förståelsen för kunskapbaserat polisarbete och inte begränsa detta med allmänna 

floskler om en lärande organisation. 

Pågående projekt och efterlysningar 

Nyhetsbrevet söker bibliotek för lagring av nyhetsbrev 

De samlade utgivningarna av Nyhetsbrevet för Nordiska polisforskningsnätverket torde vara en 

källa för litteratursökningar men även för studier av utvecklingen inom polisforskning i Norden. 

Vi söker ett bibliotek eller liknande i Norden som vill lagra tidigare och kommande nummer av 

nyhetsbrevet från Nordiska polisforskningsnätverket med möjlighet för intresserade att ta del av 

och ladda ner elektroniskt. Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst i Sverige har 

tillfrågats men svarat att ”Vi har inte den typen av uppdrag från Polismyndigheten”.  

För närvarande finns nyhetsbrevet från 2016 och framåt att tillgå från Polisutbildningen vid 

Linnéuniversitetet i Växjös hemsida, men detta är avhängigt aktuellt innehåll på hemsidan och 

kan därmed komma att förändras. Vi söker därför en mer permanent hemvist för brevet. Tips 

mottas med tacksamhet! 

Tills vidare finns hela eller delar av den samlade utgivningen tillgänglig för intresserade hos 

rolf.graner@graner.me. 

https://intermin.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/poliisi-priorisoi-tehtaviaan-oikein-ja-onnistuu-niissa-hyvin
https://intermin.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/poliisi-priorisoi-tehtaviaan-oikein-ja-onnistuu-niissa-hyvin
https://polistidningen.se/2018/09/den-traffade-viker-sig-dubbel/
mailto:rolf.graner@graner.me


Finsk medverkan i EU-projekt kring våld i nära relationer  

Polisyrkeshögskolan är med i ett EU-finansierat forsknings- och innovationsprojekt, vars mål är 

att utveckla polisens och andra förstahandsaktörers ingripande i våld i nära relationer i olika 

europeiska länder. För mer information se: 

 

https://www.polamk.fi/sv/polamk_informerar/1/0/ett_eu-

projekt_kring_vald_i_nara_relationer_har_startat_vid_polamk_71495 

Böcker, rapporter, uppsatser 

Antologi om kriminologi och poliskunskap 

Lindström, P. & Sempert, U. (red.) (2018). Kriminologi och poliskunskap: mötet mellan 

forskning och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Förlagets presentation: 
Engagemang, samverkan och kunskap är grundläggande förutsättningar för ett 
framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Kunskap – framtagen 
genom forskning eller erfarenhetsbaserad – behöver återkommande uppdateras och 
förbättras. I denna antologi presenteras praktiknära forskning med direkt relevans för 
svenska förhållanden. 

Boken Kriminologi och poliskunskap är resultatet av ett nära samarbete mellan Institutionen för 

kriminologi vid Malmö universitet, Polisen och andra brottsförebyggande aktörer – lokalt, regionalt 

och nationellt. Här förmedlas ny kunskap om kommunpolisverksamhet, trygghetsmätningar, 

problem¬orienterat polisarbete, upprepad utsatthet för brott, randomiserade kontrollerade 

experiment, mängdbrottsutredningar och psykiatrisk tvångsvård. I antologin tas också den 

återkommande frågan om kommunal eller statlig polis upp. Boken ger ett brett perspektiv och 

fungerar som en viktig kunskaps- och inspirationskälla för blivande poliser, kriminologer och andra 

som i sina yrkesroller förväntas medverka till att brottsligheten minskar och tryggheten ökar. 

För ytterligare upplysningar: 

https://www.studentlitteratur.se/#9789144123653/Kriminologi+och+poliskunskap 

Ofres oplevelser ved anmeldelse af seksuelle overgreb til politiet 

Kyvsgaard, B. (2018). Ny undersøgelse af ofres oplevelser ved anmeldelse af seksuelle overgreb 

til politiet. København: Justitsministeriets forskningskontor  

 

Resumé 
Udspillet ”Respekt for voldtægtsofre” fra 2016 indeholder en række initiativer, der blandt andet har til hensigt at 

sætte klare rammer for politiets arbejde med voldtægtssager og sikre, at ofrene mødes på en ordentlig måde. I 

forlængelse heraf nævnes i regeringens udspil ”Retfærdighed for ofre” fra samme år, at der skal gennemføres en 

undersøgelse af myndighedernes håndtering af sager om seksu-elle overgreb, herunder hvordan ofrene oplever 

anmeldelsessituationen. I efteråret 2016 blev der igangsat en sådan undersøgelse blandt ofre for seksuelle overgreb. 

Da undersøgelsen kom til at om-fatte forholdsvis få besvarelser, blev det besluttet at fortsætte med at indhente 

oplysninger om ofre-nes oplevelse i forbindelse med anmeldelse af et seksuelt overgreb til politiet i 2017. 

Denne rapport omhandler resultaterne fra undersøgelsen i 2017 og har fokus på de ændringer, der vi-ser sig i 

forhold til undersøgelsen fra 2016. 

Begge undersøgelser er baseret på spørgeskemaer, som centrene for voldtægtsofre har anmodet de ofre, der har 

anmeldt et seksuelt overgreb til politiet, om at besvare. Også undersøgelsen fra 2017 er baseret på et ganske spinkelt 

datagrundlag, idet en række forhold har bevirket, at relativt få af de ofre, der falder inden for målgruppen, er blevet 

bedt om at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Meget ty-der dog på, at årsagerne til bortfald i de to år er de samme, 

https://www.polamk.fi/sv/polamk_informerar/1/0/ett_eu-projekt_kring_vald_i_nara_relationer_har_startat_vid_polamk_71495
https://www.polamk.fi/sv/polamk_informerar/1/0/ett_eu-projekt_kring_vald_i_nara_relationer_har_startat_vid_polamk_71495
https://www.studentlitteratur.se/#9789144123653/Kriminologi+och+poliskunskap


og at bortfaldet ikke eller i meget ringe grad beror på, at ofrene selv ikke har ønsket at deltage. Langt hen ad vejen 

må bortfaldet antagelig beskrives som tilfældigt. På denne baggrund er der – på trods af det ringe 

undersøgelsesmateriale – gennemført en sammenligning mellem resultaterne fra undersøgelsen i 2016 og i 2017. 

Der er endvi-dere gennemført interview med personale på centrene for ofre for seksuelle overgreb, idet centrene har 

stået for uddeling af spørgeskemaer og dermed har indblik i, hvad baggrunden for bortfald er.  

Overordnet tyder sammenligningen mellem undersøgelsen i 2016 og 2017 på, at de retningslinjer, der i 2016 

blev sat for politiets modtagelse og behandling af anmeldelser om voldtægt, og som indebæ-rer, at der skal foretages 

en række minimumsskridt i forbindelse med en sag om voldtægt eller voldtægtslignende forhold, i højere grad er 

blevet implementeret i 2017 end i 2016. Allede spørgs-mål, der er stillet, viser således en positiv udvikling i politiets 

håndtering af anmeldelsen i 2017 end i 2016, og på trods af et lille undersøgelsesmateriale er der i flere tilfælde 

statistisk signifikante for-skelle mellem besvarelserne de to år. Undersøgelsen, der alene beskæftiger sig med ofrenes 

første møde med politiet i forbindelse med en anmeldelse, viser således en signifikant vækst i andelen af ofre, der 

følte, at politiet udviste forståelse, som følte sig taget alvorlig af politiet, og som oplevede, at politiet fandt deres 

forklaring troværdig. Endvidere er der en tydeligt vækst i andelen, der er ble-vet oplyst om sagens videre forløb og 

om mulighederne for erstatning.  

Samlet set er andelen af ofre, der generelt set var enten ’meget utilfredse’ eller ’utilfredse’ halveret fra 2016 til 

2017 – fra 30 pct. til 15 pct. 

Den positive udvikling fra 2016 til 2017, som spørgeskemaundersøgelsen tyder på, svarer til den oplevelse af 

forholdene, personale fra centrene har givet udtryk for i de interview, der er gennemført. 

I interviewene er det dog også fremhævet, at der fortsat er rum for forbedringer, og at der er en vis nervøsitet for, at 

udviklingen er båret frem af entusiasme, der muligvis vil fortage sig med tiden. Sam-tidig skal det kraftigt 

understreges, at undersøgelsens resultater bør ses i lyset af det ganske spinkle undersøgelsesmateriale, der skaber en 

ikke ubetydelig usikkerhed om resultaternes gyldighed.  

 

För nedladdning 

http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forsknin

gsrapporter/2018/ofres_oplevelse_2018.pdf 

Organisert kriminalitet – ny oppdatert utgave 

Larsson, P. (2018). Organisert kriminalitet (2. utg). Oslo: Pax.  

 

Sammendrag 
Hva er organisert kriminalitet? Vi tenker vanligvis på kriminalitet utøvd av en gruppe personer, ofte innen et 

bestående nettverk. Kriminaliteten er begått med vinningshensikt, og den betegnes som alvorlig. Men hva er en 

gruppe personer? Når blir en gruppe organisert, og hva menes med bestående? Å definere organisert kriminalitet er 

en utfordring både for forskere, politikere og praktikere innen politi og rettsvesen. Kunnskapsstatusen er tynn, og de 

enkle bildene florerer. Denne boka er et forsøk på å gi en realistisk fremstilling bygget på vitenskapelig kunnskap. 

Samtidig reiser den en rekke problemstillinger knyttet til bekjempelse av organisert kriminalitet og om kostnadene 

for det sivile samfunn.. 

 

https://www.pax.no/organisert-kriminalitet.5602026-331601.html 

Artiklar, tidskrifter 

The Danish Crime Harm Index: How It Works and Why It Matters 

Andersen, H.A. & Mueller-Johnson, K. (2018). The Danish Crime Harm Index: How It Works 

and Why It Matters, Cambridge Journal of Evidence-Based Policing, 2(1-2): 52-69. 

https://doi.org/10.1007/s41887-018-0021-7 

  

http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2018/ofres_oplevelse_2018.pdf
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2018/ofres_oplevelse_2018.pdf
https://www.pax.no/organisert-kriminalitet.5602026-331601.html
https://link.springer.com/journal/41887
https://doi.org/10.1007/s41887-018-0021-7


Abstract 
How can Danish Police calculate a single metric, similar to the Cambridge Crime Harm Index (Sherman, Neyroud 

and Neyroud 2016), that allows the total harm from all victim-reported crimes to be compared over time and across 

different areas, offenders, gangs, and victims, and what difference can it make in analyzing crime? This study 

converts the theory behind the Cambridge Crime Harm Index into a Danish context in order to create and apply a 

Danish Crime Harm Index to national police data. Further, this study examines 2.129.550 reported criminal incidents 

in the national police crime reports spanning 6 years (2011–2016) and 93% of all of the crime categories in the 

Danish Criminal Code, excluding those that are primarily detected through proactive policing. It uses the officially 

recommended days of imprisonment for each crime type to generate the weight of punishment that would be applied 

if one offender were convicted of each crime, by standards independent of prior criminal history of the offender. 

The study concludes, that due to the fact that the Danish Crime Harm Index (DCHI) can lend a completely 

different perspective (and opposite direction) for interpreting crime trends, it can do the same across individuals and 

areas within Denmark. The value of adding the DCHI totals to the historic reporting of crime counts would seem to 

be substantial, at all levels of analysis. 

 
For download see DOI above (open access) 

Emotionality, presentation mode, in an intimate partner abuse case 

Landström, S., Ask, K. & Sommar, C. (2018). Credibility judgments in context: effects of 

emotional expression, presentation mode, and statement consistency. Psychology, Crime and 

Law. https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1080/1068316X.2018.1519828 

 

Abstract 
In this study, we examined the effects of complainant emotionality, presentation mode, and statement consistency 

on credibility judgments in an intimate partner abuse case. Male and female police trainees (N = 172) assessed the 

credibility of a domestic abuse complainant who appeared either live or on video, and behaved in an emotional 

(displaying sadness and distress) or a neutral manner. In addition, the consistency of the statement with other 

evidence was manipulated. Live (vs. video) and consistent (vs. inconsistent) statements were perceived as more 

credible, and the presentation mode effect was mediated by participants’ felt compassion and approach/avoidance 

tendencies toward the complainant. As predicted, emotional (vs. neutral) demeanor increased perceived credibility 

through its effect on expectancy confirmation, but this effect appears to have been masked by other mechanisms 

(compassion and approach/avoidance) operating in the opposite direction. These findings highlight the need to 

consider multiple, sometimes conflicting, mechanisms underlying extra-legal influences on credibility judgments. 

Legal implications are discussed. 

 

For download see DOI above (open access) 

Hvordan lære etterforskningsledelse? 

Nilsen, J.-A., Aaserud, T. & Filstad, C. (2018). Learning how to lead police investigations. 

International Journal of Police Science & Management. 

 https://doi.org/10.1177/1461355718793662 

 

Abstract 
The aim of this article was to investigate how police investigation leaders learn leadership and whether the 

facilitation of learning activities and learning methods might bridge the well-known gap between teaching and 

learning leadership. Using action research, we constructed an ‘i-leader’ learning pool consisting of police 

investigation leaders. The pool provided interactive and collaborative learning activities that included reflection, 

knowledge sharing and social support. Participants were receptive to this learning initiative, but also argued that 

‘learning by doing’ is most important because it allows for communication and cooperation between colleagues in 

the context of their everyday leadership practice. They acknowledged the need for reflection and argued that the 

pool provides important reflection time, which they lack in their everyday practice. Participants also found the 

learning methods, particularly the ‘group support methodology’ and the new network useful for their own leadership 

development. However, using these new learning methods ‘back home’ was more challenging. Participants did not 

https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1080/1068316X.2018.1519828
https://doi.org/10.1177/1461355718793662


have time to prioritize and develop this new network. Providing learning methods and building a network takes time 

and must be relevant to everyday leadership practice. The significance of their leadership practice and how to 

accumulate experience as the basis for reflection was acknowledged, but still needs to be applied within leadership 

practice. Bridging the gap between teaching and learning is not just about providing learning and reflection methods, 

but also about learning how to apply new knowledge through experience, where reflection ensures that learning in 

practice is not ‘due to change’. 

 

Artikkelen kan leses i fulltekst i PIA: http://hdl.handle.net/11250/2560481 

Undersökningsåtgärder riktade mot polisen när maktmedel använts 

Rikander, H. & Rikander, S. (2018) Undersökningsåtgärder riktade mot polisen efter situationer 

där maktmedel använts – rättsskydds och krispsykologiska perspektiv. JFT 3–4/2018 s. 256–284 

 

Sammandrag 
I artikeln granskas (för)undersökningens förberedande åtgärder som riktar sig mot en chockad polisman. Frågan 

gäller också hur en polismans upplevelse av en föregående situation med maktmedelsanvändning ur krispsykologisk 

synvinkel kan påverka de förberedande samtalen och hur dessa observationer borde uppmärksammas med avseende 

på självinkrimineringsskyddet samt hur domstolen ska bedöma tillförlitligheten hos de utsagor som getts i 

förundersökningens olika skeden. Utanför granskningen faller både befogenheter att använda maktmedel och 

möjliga upplevelser av psykiska utmaningar direkt innan och under situationen med maktmedelsanvändning, vilka 

hänför sig till situationens överraskande karaktär, osäkerhet i beslutsfattandet och känsloupplevelser under aktionen. 

Medborgarnas rättsskydd och forskningen kring detta är riklig nationellt sett. 

 

https://www.edilex.fi/jft/18979 

Krönikor, blogginlägg m.m. 

Holgersson: Omfördela resurserna. I Polistidningen (Eneström 2018-09-05) uppmärksammas 

Stefan Holgerssons rapport Polisens utredningsverksamhet - En studie av polisens arbete med 

demokrati- och hatbrott på nätet som presenterades i nyhetsbrevet maj-juni. Där konstateras bl.a. 

att ” I regioner med hatbrottsgrupper är man sämre på att utreda demokrati- och hatbrott på nätet, 
än i regioner utan grupp.”  

https://polistidningen.se/2018/09/holgerssonomfordela-resurserna/ 

Konferenser, kurser m.m. 

NSfK Research Seminar 2019 May 8th-10th in Denmark 
The next annual NSfK Research Seminar will take place on May 8th-10th 2019 in Denmark, 

with theme “Crime, crime control and criminology in the digital era”. Specific location and 

detailed description of the seminar theme will be announced later on. Call for papers to the 

seminar opens by the beginning of November 2018, with application period ending on January 

31st 2019. Follow the NSfK webpage and Facebook page for updates. 

Next Stockholm Criminology Symposium June 10-12, 2019 

The next Stockholm Criminology Symposium will take place June 10-12, 2019 at the City 

Conference Centre (Norra Latin), in the center of Stockholm. The Stockholm Prize in 

Criminology 2019 will be awarded on the evening of June 11 at the City Hall. It is followed by 

a gala dinner. More information will be posted on our website later this fall. 

http://hdl.handle.net/11250/2560481
https://www.edilex.fi/jft/18979
https://polistidningen.se/2018/09/holgerssonomfordela-resurserna/


Tjänster, stipendier m.m. 

Call for NSfK research grants 2019 opens on October 29th 2018 

The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) provides grants for 2019 to projects 

of Nordic criminological relevance. The countries participating in NSfK are 

Finland, Denmark, Iceland, Norway and Sweden. The research which the grant is meant for must 

be carried out in one or more of the member countries. 

 

The call for NSfK research grants 2019 will be opened on Monday October 29th, the application 

period being 29.10.-30.11.2018. Grants can be applied for individual and joint Nordic research 

projects, co-Nordic working group meetings and contact seminars. The more precise call 

announcement will be published at the NSfK webpage closer to the beginning of the grant call. 

  



Nordiska polisforskningsnätverkets nyhetsbrev 

Nordiska polisforskningsnätverkets syfte är att stimulera polisforskning i Norden. Utöver 

nyhetsbrevet anordnas vartannat år nordiska polisforskningskonferenser. 

 

Nordiska polisforskningsnätverkets nyhetsbrev har funnits sedan 2008 och erbjuder en översikt 

över vad som händer inom polisforskning i Norden.  

I uppläggningen eftersträvas att ge snabblästa, kortfattade och överskådliga presentationer med 

kompletterande webbadresser alt. bilagor för ytterligare information. Bl.a. presenteras nyheter, 

publicerade texter och evenemang med anknytning till polisforskning.  

Bidrag till nyhetsbrevet mottages tacksamt. 

 

Nyhetsbrev från 2016 och framåt finns på  

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/polisforskning/ 

För ädre nyhetsbrev hänvisas till Rolf Granér (nedan) 

 

Chefredaktör: 

Rolf Granér, rolf.graner@graner.me 

 

Redaktion/ kontaktpersoner: 

Danmark:  Anne-Stina Sørensen ASS003@politi.dk. 

Adam Diderichsen ADI005@politi.dk 

Finland:  Jarmo Houtsonen, Jarmo.Houtsonen@poliisi.fi 

Norge:  Mette Berg, Mette.Berg@phs.no 

Sverige:  Jonas Hansson: jonas.hansson@polis.umu.se 

Malin Wieslander: malin.wieslander@liu.se 

  

Alla intresserade kan anmäla sig till nyhetsbrevet. Anmälan kan göras till 

rolf.graner@graner.me.  

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/polisforskning/
mailto:ASS003@politi.dk
mailto:Jarmo.Houtsonen@poliisi.fi
mailto:Mette.Berg@phs.no
mailto:jonas.hansson@polis.umu.se

