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Nordiska Polisforskningsnätverket 

Välkomna!

N ytt år, nytt utseende. Såhär i tider av nyårslöften, då kön till de lokala gymmen växer sig längre 
än någon annan tid på året, är kanske ett förtydligande på sin plats. Det rör sig alltså inte om ett 
nyårslöfte (även om jag själv avgett löften i den riktningen) utan helt enkelt om en något uppda-

terad layout för nyhetsbrevet. 

Den utlovade hemsidan har tyvärr låtit dröja på sig, på grund av orsaker som ligger utanför såväl min som 
redaktionens makt. Men, skam den som ger sig. Bollen är i rullning och förhoppningsvis kommer en hem-
sida inom en inte allt för avlägsen tid att vara i bruk. 

Tack för den feedback och glada tillrop som kom efter förra numret, fortsätt tycka till och tipsa gärna fler 
om nyhetsbrevet. Även om inte hemsidan är uppe går det att anmäla sig, eller för den delen avanmäla sig via 
följande länk:  
http://www.lists.umu.se/sympa/subscribe/polisutb-nordiska_polisforskningsnatverket

Så, återigen välkomna till ett nytt nummer av Nordiska Polisforskningsnätverkets nyhetsbrev! 

Mikael Emsing

%: mikael.emsing@umu.se
>: https://www.researchgate.net/profile/Mikael_Emsing

 



Allmänt

Sverige: Ny inriktning för Polisiär konflikthantering

Från Polisens hemsida: 

Den nya inriktningen gäller från den 1 januari och sedan utbildningen började 2014 har inriktningen 
ändrats vid två tidigare tillfällen. Polkon är en del av polisutbildningen och även en löpande utbildning för 
kompentensutveckling vilket bland annat ska förbereda poliser på att hantera svåra situationer. Målet är att 
varje ingripande ska vara så säkert som möjligt och med så lite konflikt som det går.

– Utbildningen uppdateras kontinuerligt och i december fattades ett nytt inriktningsbeslut för Polkon 
som handlar om att ytterligare stärka polisens förmåga att använda rätt taktik vid rätt tillfälle, berättar polis-
kommissarie Tomas Windahl, ämnesområdesansvarig för Polkon.

Det är här tredje gången sedan Polkon initierades 2014 som en ny inriktning beslutas.
– Det gör vi för att kunna följa trender och använda oss av de erfarenheter vi fått från olika händelser. 

Med den här inriktningen lägger vi fokus på förmågan att göra en korrekt bedömning i varje unik situation. 
Polkon handlar om att ge den enskilda polisen verktyg i allt från kommunikation till våldsanvändning, 
menar Tomas Windahl.

Den tidigare inriktningen under perioden 2016 - 2018 har fokuserat på terror. Även om Sverige kommer 
att behöva hantera hotet om terrorhandlingar även under 2019 är den nya inriktningen inte riktad mot en 
speciell situation eller företeelse utan strävar efter att utveckla förmågan att bedöma olika slags situationer 
och genom det besluta vilken taktik som ska användas. Utbildningen förbereder också deltagarna på många 
olika scenarier, till exempel terrorhandling, skolskjutning eller möten med människor som lider av psykisk 
ohälsa.

En förväntad effekt av den nya inriktningen är att ge en ökad förståelse hos den enskilda polisens om sin 
förmåga och sina begränsningar.

>: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/januari/ny-inriktning-for-polisiar-konflikthantering/

Antagning till Polisutbildningen 2019 (Sverige)

I dagarna påbörjar vårens kull av nya polisstudenter sina studier. Innan uppropet skett finns inga exakta 
siffror på hur många av de som antagits som kommer att påbörja sina studier, men under december månad 
reviderade rekryteringsmyndigheten sin beställning till lärosätena. Utöver de tre lärosäten som tidigare varit 
aktuella, kommer också två nya utbildningar att starta i Borås och Malmö. 

Enligt Rekryteringsmyndigheten sökte 11 588 personer till utbildningen som startar i januari. Av dessa 
har 771 fått meddelande om att de klarat testerna och antagits. Preliminärt ser fördelningen av studenter ut 
enligt följande: 

Borås: 144 varav 72 distans
Växjö: 207 varav 50 distans
Malmö: 96
Umeå: 168 varav 50 distans
Södertörn: 156

Till höstterminen 2019 har 15776 personer sökt, vilket är ett rekordstort antal sökande. Av de sökande i 
denna omgång var 43% kvinnor. 

>: https://www.rekryteringsmyndigheten.se/aktuella-ansokningar/polisutbildningen/



Böcker, rapporter & uppsatser

Politi, magt og historie. Festskrift til Henrik Stevnsborg 
Blumé, P., Vogt, H. & Volquartzen, M. (Red.), (2018). Politi, magt og historie. Festskrift til Henrik Stevnsborg. 
Köpenhamn: DjØf Förlag. 

Förlagets beskrivning: 
I år fylder professor Henrik Stevnsborg ikke alene 70, det er også 40 år siden, at han for alvor trådte ind på 
den forskningsmæssige scene med sin licentiatafhandling Normer og sanktioner i et førindustrielt stor-
bysamfund. Prostitutionen i København i sidste halvdel af det 18. århundrede. Afhandlingen kom til at 
indvarsle mange af de temaer, som Henriks forskning siden har kredset om, ret, historie, sociale forhold, 
regulering og magt. 

Ordet politi kom senere ind, men handler politiretten ikke netop om de fire sidste forhold, og som Hen-
rik på fornemste vis gennem sin forskning har vist, så kan man ikke forstå det danske politi, som det ser ud 
i dag, uden at have et solidt historisk fundament at bygge forskningen på.

>: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/politi-magt-og-historie

Polisens maktmedelsanvändning - En lärobok om finsk rätt
Boucht, J. (2018). Polisens maktmedelsanvändning - En lärobok om finsk rätt. Tammerfors: Polisyrkeshög-
skolan. 

Ur bokens förord: 
Föreliggande verk är en lärobok om den rättsliga grunden i finsk rätt för polisens användning av maktme-
del. Boken är avsedd att användas i första hand som lärobok vid Polisyrkeshögskolan, men kan också vara 
av intresse för åklagare, domare eller andra som är intresserade av denna tematik. Boken är tänkt att kun-
na användas på alla nivåer i utbildningen, såväl på grundkurs som på befälskurs, och innehållet är därför 
stundtals mer detaljerat än vad en grundläggande lärobok normalt skulle göra anspråk på. Stundtals är 
framställningen också något teoretisk. Detta får emellertid anses ligga i linje med de krav som en kunskap 
baserad polisutbildning ställer. Boken förutsätter kunskaper i straffrätt. 

Den mer övergripande ambitionen med läroboken är tudelad. För det första är den att tydliggöra de 
konstitutionella rättsstatsdimensioner som detta fält har, och då särskilt i förhållande till de mänskliga rät-
tigheterna. För det andra är den att tydliggöra förhållandet mellan å ena sidan laga befogenhet enligt PolisL 
som rättsgrund för ett polisiärt ingripande med maktmedel, och, å andra sidan, nödvärn och nöd enligt 
SL. Jag har i tillägg valt att försöka problematisera och perspektivera vissa aspekter på problematiken för att 
därmed visa att frågorna kan lösas på olika sätt. Jag tillåter mig också att ibland föra fram vissa rättspolitiska 
synpunkter de lege ferenda. 

Utgångspunkten i framställningen är straffrättslig. Samtidigt är ambitionen att integrera inte bara det 
offentligrättsliga perspektivet, men också det polisiära perspektivets olika aspekter i de rättsliga dryftningar-
na. Här har inte minst den insikt i den polisära verkligheten som jag fick när jag deltog som elev i den må-
nadslånga maktmedelskursen vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors inom ramen för Nordcopprogrammet 
2008 varit av värde. Också de samtal med studenter och kolleger, på olika professionsnivåer, som jag haft i 
anslutning till min mångåriga forskning och undervisning i ämnet i Finland, Norge och Sverige har berikat 
mig angående maktmedelsanvändningens olika aspekter

Boken finns att ladda ner kostnadsfritt via Theseus (länk nedan). 

w: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/156336/POLAMK_larobocker_28_webbi.pdf?sequen-
ce=1&isAllowed=y



Rapport: Polisens arbete med medborgarlöften
Horgby, A., Lundgren, J., Patel, E. & Bäcklin, E. (2018). Polisens arbete med medborgarlöften - Fallstudier 
från fyra områden i Sverige. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

Från Brottsförebyggande rådets hemsida: 

I samband med att polisen ombildades till en Polismyndighet, beslutades att polisen skulle börja arbeta med 
medborgarlöften för att komma närmare medborgarna. Modellen innebär att polisen i högre utsträckning 
än tidigare engagerar och involverar medborgares, medarbetares och andra samhällsaktörers upplevelser, 
erfarenheter och kunskaper i sin verksamhet och i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 
Förhoppningen är att arbetet ska leda till en ökad känsla av delaktighet bland medborgare, ett ökat förtro-
ende för polisen, en ökad trygghet och att fler brott förebyggs. 

Den här rapporten är en utvärdering av polisens arbete med medborgarlöften i fyra utvalda områden. 
Brottsförebyggande rådet (Brå) har studerat hur arbetet fungerat i praktiken i dessa områden och under-
sökt om arbetet har lett till några förändringar i riktning mot de uppsatta målen med medborgarlöftena. I 
rapporten presenteras även förslag på hur arbetet kan utvecklas och förbättras i framtiden. 

Rapporten vänder sig i första hand till Polismyndigheten, men även till andra aktörer som arbetar med 
medborgarlöften och med lokalt brottsförebyggande arbete.

Rapporten finns att ladda ner via BRÅs hemsida: 

w: https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2018-12-14-polisens-arbete-med-medborgarloften.html

Rapport: Brottsoffer får för sällan stöd och hjälp
Nordén, E. (2018). Stöd till brottsoffer - En analys utifrån Nationella trygghetsundersökningen 2006-2017. 
Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

Från Brottsförebyggande rådets hemsida: 
I denna kortanalys undersöks i hur stor utsträckning brottsoffer erbjuds och får det stöd de anser sig behö-
va. Publikationen bygger på data från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), om utsatthet för brott 
2005–2016. De brott som undersöks är brott mot enskild person (hot, misshandel, rån, sexualbrott) och 
bostadsinbrott.

Att utsättas för brott kan få en rad konsekvenser för individen. Utöver fysiska skador kan brottet medföra 
både kortvariga och mer långsiktiga psykologiska följder. Brottet kan också innebära en ekonomisk belast-
ning för den som drabbas, såsom utgifter för att ersätta egendom, eller inkomstbortfall till följd av sjuk-
skrivning. De som utsatts för brott kan därför ha behov av olika former av stöd från samhället. 

Kortanalysens syfte är att kartlägga i vilken utsträckning brottsoffer i Sverige erbjuds och får det stöd 
eller den hjälp som de anser sig behöva.

Rapporten finns att ladda ner via BRÅs hemsida: 

w: https://bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70eecf/1543847572859/2018_Stod_till_brottsoffer.pdf

  



Rapport: Nationella Trygghetsundersökningen 2018
Söderström, M., Lifvin, S. & Viberg, J. (2019). Nationella Trygghetsundersökningen 2018. Stockholm: Brotts-
förebyggande rådet. 

Från Brottsförebyggande rådets hemsida: 
Nästan en fjärdedel av befolkningen väljer en annan väg eller ett annat färdsätt till följd av oro för brott och 
en femtedel undviker att vara aktiv på internet av oro för hot och trakasserier. Förtroendet för rättsväsendet 
har ökat, och särskilt förtroendet för polisen. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2018.

Bland kvinnor i åldern 20–24 år uppger 42 procent att de ofta valt en annan väg eller ett annat färdsätt, 
för att de känt sig otrygga och oroliga för att utsättas för brott. Motsvarande andel bland män i samma ål-
dersgrupp är 16 procent.

Även graden av aktivitet på internet kan påverkas av oro för att utsättas för brott. Ungefär var femte per-
son, oavsett kön, uppger att de under det senaste året ofta avstått från att lägga upp något på internet av oro 
för att utsättas för hot eller trakasserier.

Vid den förra mätningen hade förtroendet för rättsväsendet minskat, men under 2018 har det ökat igen. 
Nu uppger 47 procent att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för rätts väsendet som helhet. För-
troendet har också ökat för två enskilda myndigheter: polisen, som 49 procent uppger sig ha ett mycket eller 
ganska stort förtroende för, samt Kriminal vården, (32 %). Förtroendet för åklagarna och domstolarna ligger 
på samma nivåer som 2017.

>: https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2019-01-15-otrygghet-och-oro-for-brott-begran-
sar-vardagslivet.html

Rapport: Skolundersökningen om brott 2017
Gavell Frenzell, A. & Westerberg, S. (2018).  Rapport: Skolundersökningen om brott 2017 - Om utsatthet och 
delaktighet i brott. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

Från Brottsförebyggande rådets hemsida: 
Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel, hot och sexuella kränkningar för elever i årskurs nio. 
Många elever undviker vissa personer, platser och aktiviteter av oro för brott. Det visar Skolundersökningen 
om brott 2017.

Killar respektive tjejer i nionde klass är utsatta för brott i ungefär lika stor utsträckning, men bland killar 
är det vanligast att utsättas för stöld, medan det bland tjejer är vanligast att utsättas för sexualbrott. Många 
av dessa brott sker i skolmiljön. Totalt uppger 51 procent av eleverna att de varit utsatta för brott under de 
senaste tolv månaderna. Det är en något större andel än 2015, då 47 procent uppgav att de utsatts.

Av de elever som uppgett att de utsatts för brott under de senaste tolv månaderna, är det en betydande 
andel som medvetet undvikit vissa personer, platser och aktiviteter eller hållit sig borta från skolan en hel 
dag, av oro för att utsättas på nytt. Bland dem som utsatts för hot uppger tre av fyra tjejer, och hälften av 
killarna, att de medvetet undvikit vissa personer, och nästan lika många har även undvikit att vistas på vissa 
platser.

Undersökningen visar att det finns stora skillnader i utsatthet för sexualbrott mellan tjejer och killar; 28 
procent av tjejerna uppger att de utsatts för sexualbrott jämfört med 8 procent av killarna. Den vanligaste 
formen av sexualbrott är fysiska kränkningar, medan det är mindre vanligt att utsättas för sexuell handling 
genom tvång.

Ungefär hälften av eleverna har svarat att de begått något brott (stöld, misshandel, skadegörelse eller pro-
vat narkotika) vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna. Nivån är densamma som vid under-
sökningen 2015. Andelen är något större bland killar, och vanligast är det att begå stöldbrott, medan det är 
minst vanligt att man provat narkotika.

>: https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2018-12-06-elevers-vardag-och-sociala-liv-begran-
sas-av-radsla-for-brott.html



Masteruppsats: Forsvarets bistand til politiet.
Hjellum, M.S. (2018). Forsvarets bistand til politiet. Endringer i bistandsinstruksen etter 22. juli 2011. (Mas-
teruppsats). The University of Bergen. 

Abstract: 
Denne studien tar for seg endringene i bistandsinstruksen etter terrorhandlingene den 22. juli 2011, og 
frem til vedtaket av den nåværende instruksen i juni 2017. Det har skjedd tre endringer på instruksen siden 
den 22. juli, først i 2012, deretter ble Forsvarets bistand til politiet lovfestet i politilovens §27 a i 2015, før en 
ny bistandsinstruks ble vedtatt i 2017. Beslutningsprosessene knyttet til disse endringene er hovedfokuset i 
denne studien.

De er delt inn i fem faser; initiativfasen, utredningsfasen, høringsfasen, policyformuleringsfasen og 
vedtaksfasen. Det er undersøkt hvordan deltakelsesmønsteret var organisert, og hvilke ulike problem- og 
løsningsoppfatninger aktørene har hatt. Bistandsinstruksen er det sentrale regelverket som regulerer sam-
arbeidet mellom Forsvaret og politiet. Formålet med instruksen er å gi retningslinjer til ledere i politiet og 
Forsvaret for prosedyrer og samhandling når politiet anmoder Forsvaret om bistand. Etter 22. juli har det 
blitt rettet mye oppmerksomhet mot hvordan samarbeidet mellom Politiet og Forsvaret kan forbedres.

 I denne sammenheng har særlig bistandsinstruksen fått en økt oppmerksomhet. Studien viser at beslut-
ningsprosessene knyttet til endringene har vært preget av en hierarkisk organisering, samt interessemot-
setninger og institusjonsforsvar som har gitt seg utslag i ulike problem- og løsningsoppfatninger mellom 
forsvarssektoren og justissektoren. Beslutningsprosessene har vært preget av en tydelig uenighet mellom 
Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet rundt hvordan instruksen bør formuleres.

w: https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/18475/Masteroppgave---Forsvarets-bistand-til-poli-
tiet---Endringer-i-bistandsinstruksen-etter-22--juli-2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Masteruppsats: Polisens tillgänglighet 
Stassen, R. (2018). Assessing the Accessibility of Police Services in Sweden. (Masteruppsats). KTH Royal Insti-
tute of Technology, Stockholm.

Abstract: 
Providing a nation’s citizens with timely and effective police services is a complex task, particularly in rural 
areas where limited resources must be allocated across vast, sparsely populated areas—to date, little research 
has sought to understand this process. The aim of this thesis is to assess the accessibility of police services 
in Sweden. Central place theory (CPT) serves as a theoretical framework for understanding how police 
services are spatially arranged. Differences in accessibility are evaluated with respect to two low-mobility 
groups—older adults, and women. This thesis employs open data provided by the Swedish police, Statistics 
Sweden (SCB), and Eurostat. Geographic information systems (GIS) are used to perform network analyses 
by which drive-times to police stations are calculated. Group differences in accessibility are examined by 
comparing average drive-times between areas where standardized population ratios (SPR) reveal diffe-
rences in group representation. Results show that the spatial structure of police services resembles CPT’s 
prediction in that important services are widely distributed, whereas specialized services are found in more 
central cities. However, the observations do not perfectly adhere to the theoretical structure, implying that 
factors exogenous to CPT have some role in determining service point locations. Regarding accessibility, 
older adults tend to be overrepresented in areas far from police stations, suggesting lower levels of access 
to the services they offer. Sex was not found to be a significant factor influencing access, except in that men 
tend to be overrepresented in remote parts of northern Sweden.

w: http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1258860/FULLTEXT01.pdf



Artiklar & Tidskrifter

Tracking the Use of Exclusion Zone Orders in Denmark
Tracking the Use of Exclusion Zone Orders in Denmark: Individual and Place-Based Crime Trends Before 
and After 161 Individual Orders. Cambridge Journal of Evidence-Based Policing, 2(3-4). 164-180. 

Abstract:
Resarch Question:
To what extent does citizen-reported crime in 500-meter square areas in Denmark, and arrests of indivi-
duals legally excluded from those areas for intimidating behavior, decline in the 3-month time periods in 
which their Exclusion Zone Orders (EZOs) are in effect, compared to the most recent 3-month period prior 
to the EZO. 
Data:
Individual-level data on 2441 arrests of the 161 offenders who were the subject of all 218 EZOs granted 
in Denmark from 2009 through 2016 were collected from the Danish National Police Database, as well as 
place-based reported crime data for the location of each of the busiest 7 (out of 41) of the Exclusion Zones 
(EZs) and matched control areas
Methods:
The two units of analysis are individuals targeted by the EZOs and location of the EZs. A descriptive ti-
me-series analysis compared offending before and individuals received EZOs. Standardized mean differen-
ces were calculated between seven locations which received a high rate of EZOs and their matched control 
sites, all distinguishing police-reported crimes from those reported by victims or witnesses.
Findings:
A moderate decrease in the number of citizen-reported offenses was observed in six out of seven targeted 
zones when the EZOs were in effect. There was no indication of a displacement effect to offenses outside the 
EZ.
Conclusions:
The positive results of this tracking study suggest that more rigorous testing the use of EZOs across Den-
mark could demonstrate that EZOs can cause reductions in crime and harm.

w : https://link.springer.com/article/10.1007/s41887-018-0031-5

Policing football crowds in Sweden
Stott, CJT., Havelund, J., & Williams, N. (2018). Policing football crowds in Sweden. Journal of Scandinavian 
Studies in Criminology and Crime Prevention. Doi: https://doi-org.e.bibl.liu.se/10.1080/14043858.2018.1513
679

Abstract: 
The policing football crowds in Sweden is underpinned by a national coordination approach based upon 
a set of conflict reducing principles and supported by crowd theory (Reicher et al., 2004). The approach is 
referred to as the Special Police Tactic (SPT). While focused on police capacity to exercise force, the SPT 
also gives primacy to tactics based upon communication, in the form of Dialogue Police. Existing research 
on the SPT focuses exclusively on the policing of protest crowds. This paper extends the existing literature 
by reporting on a large scale three-year observational research project examining the SPT as it is applied to 
football fixtures involving several of Sweden’s major football clubs. On the basis of our analysis we draw out 
how policing operations in line with facilitation and communication were associated with effective outco-
mes. However, we also highlight deficiencies in national coordination and coherence as well as highlighting 
important innovations with regard to approaches to dialogue with football fans. We explore the implica-
tions of our analysis for theoretical understanding of effective football crowd management and engagement 
with fan culture.



Building peace abroad and coming back home
Saati, A. & Wimelius, M. (2018). Building peace abroad and coming back home: experiences
of Swedish police officers. Policing & Society. 28(9), 1050-1064. 
https://doi.org/10.1080/10439463.2016.1276181

Abstract: 
Ever since the Swedish Police Authority established a unit for Peace Support Operations in 2000, approx-
imately 70–110 Swedish police officers have participated in peacebuilding missions around the globe on an 
annual basis. This signifies that a substantial number of Swedish police officers have gained practical expe-
rience of assisting post-conflict states to rebuild their societies, reform their security sectors and establish a 
police force that acts in accordance with the principles of democratic policing. However, to date, there is no 
research that has set out to investigate these police officers’ experiences; not only of building peace abroad 
within the framework of democratic policing, but also of coming back home to reengage in Swedish police 
work. 

In this paper we begin to address this research gap. We do so through a number of qualitative interviews 
with Swedish police officers who have recent experiences of participating in peacebuilding missions in 
Liberia, Kosovo and Haiti. The findings show that despite certain obstacles, the police officers find ways to 
conduct police work in a manner that they believe supports the advancement of a democratic police force, 
and that their overall sentiment of building peace abroad is positive. 

However, their experiences of returning home to reengage in Swedish police work areless satisfactory. 
Officers express frustration that new insights and new knowledge gained abroad do not seem to be valued 
by the Swedish Police Authority. This is a finding that aligns with results from previous studies on Canadian 
and Australian police officers.

Ladda ner artikeln i fulltext: 

>: https://www-tandfonline-com.proxy.ub.umu.se/doi/pdf/10.1080/10439463.2016.1276181?needAc-
cess=true

How observers and confederates can facilitate learning 
Rantatalo, O., Sjöberg, D. & Karp, A. Supporting roles in live simulations: how observers and
confederates can facilitate learning. Journal of Vocational Training & Education. https://doi.org/10.1080/136
36820.2018.1522364. 

Abstract
Live simulations in which students perform the roles of future professionals or act as confederates (i.e. stu-
dent actors) are important training activities in different types of vocational
education. While previous research has focused on the learning of students who enact a professional, 
secondary roles in scenario training, such as student observers and confederates, have received inadequate 
attention. 

The present study focuses on student observers and confederates in order to examine how these roles 
can support the learning of other participants in live simulations and to determine how the experience of 
performing these roles can become a learning experience for the performers. A total of 15 individual inter-
views and 1 group interview of students attending Swedish police training were conducted. 

The study findings indicated that the observer role is characterized by distance and detachment, and the 
confederate role by directness and sensory involvement. Both roles can support as well as inhibit intentio-
nal learning for primary participants and offer learning experiences for those playing the roles. The study 
theorises these roles and lists practical implications for planning live simulations in vocational education 
and training.

w: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1252666/FULLTEXT01.pdf



Police Students’ Perceptions of Intimate Partner Violence in Same-Sex Rela-
tionships
Fröberg, S., & Strand, S. (2018). Police Students’ Perceptions of Intimate Partner Violence in Same-Sex Rela-
tionships. Partner abuse, 9(2), 181-201.
http://dx.doi.org.e.bibl.liu.se/10.1891/1946-6560.9.2.181 

Abstract
The knowledge of same-sex intimate partner violence (IPV) is limited. This study aims to investigate the 
perception of seriousness of same-sex IPV. A vignette study was undertaken among 248 police students 
(69% males and 31% females) in Sweden. The vignettes portrayed an intimate partner relationship between 
two people and were available in four versions with the sex of the offender and victim being alternated. Per-
ceptions of IPV were measured using the Opinions of Domestic Violence Scale (Ahmed et al., 2013). The 
results showed that regardless of gender, IPV was considered serious; however, same-sex IPV was perceived 
as less serious than victimization of a heterosexual female but more serious than victimization of a hetero-
sexual male. Police interventions were found to be less needed for same-sex victims than for heterosexual 
female victims.

Krönikor, blogginlägg mm. 

Radioprogram/Pod om brottslighet och rättsväsende: I lagens namn. 

SR P1 sänder sedan 2014 radioprogrammet "I lagens namn". Programmet beskrivs av utgivaren som " Ett 
aktualitetsmagasin om lag och rätt, brott och straff med spänning och djup." Inte sällan berörs ämnen med 
koppling till polisforskning. I avsnittet "Skjutningarna - ett nytt normalläge", vilket sändes den 30 december 
intervjuas till exempel forskaren Amir rostami om utvecklingen kring dödsskjutningar i Sverige. 

Samtliga avsnitt sedan programmets start finns att lyssna på via programmets hemsida: 

>: https://sverigesradio.se/ilagensnamn

Professor: Polisen borde skjuta tidigare i kritiska lägen 

Utdrag ur artikel från SVT-nyheter: 
Pensionerade professorn Johannes Knutsson är kritisk till den svenska polisens regler för att få använda sina 
skjutvapen. Han ser Finland som ett föredöme och menar att polisskott tidigare i ett förlopp skulle rädda liv.

– Varje person som avlider är ett nederlag. Det är djupt tragiska händelser, ett liv är släckt. Det är en 
tragedi för både de anhöriga och för poliserna, säger Johannes Knutsson till SVT Nyheter.

Han anser att regelverket för polisens vapenanvändning är för krångligt vilket gör att polisen skjuter för 
sent vid hotfulla situationer. De nuvarande reglerna finns  i en så kallad skjutkunggörelse från 1969.

För lite analys:
Sedan 1990 har 36 personer dödats av polisen i Sverige. Men antalet dödsskjutna av polisen har ökat 

markant sedan 2013. De senaste sex åren har 19 personer avlidit efter skott från polis, varav sex personer 
under 2018.

Johannes Knutsson menar att svensk polis inte analyserar skjutningarna och därför inte heller kan dra 
någon lärdom om varför fler dödats de senaste åren.

– Vad är det för typ av händelser som ligger bakom den här ökningen? Finns det några ingångar eller nå-
gonting?  De borde fundera mer på vad man kan lära sig av varför en person sköts till döds, menar Johan-
nes Knutsson.

>: https://bit.ly/2RgIBGR  (SVT-Nyheter)



Debatt: En kortad polisutbildning riskerar att försämra säkerheten.

I en debattartikel i svenska DN, från den 11/1 ger Polisförbundets ordförande Lena Nitz sin och Polisför-
bundets syn på förslaget om att korta ner grundutbildningen för svenska poliser, samt att dela upp utbild-
ningen i två delar: en för utredare och en för personal i yttre tjänst. 

I artikeln argumenterar Nitz för att en sådan nerkortning av utbildningen skulle leda till försämrad sä-
kerhet för poliser och allmänhet, försämrad rättssäkerhet, försämrade resultat samt en splitrad poliskår. 

Nitz presenterar vidare ett antal punkter med uppmaningar från Polisförbundet till landets politiker. 

Läs debattartikeln i sin helhet här:

>: https://www.dn.se/debatt/en-kortad-polisutbildning-riskerar-att-forsamra-sakerheten/

Påminnelse: NSfK Research Seminar 2019 – Call for papers open

The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce the 61th Research 
Seminar. The seminar will be hosted in Helsingør, Denmark from 8th to 10th of May 2019. We welcome all 
interested researchers from the Nordic countries to apply for participation in the seminar. NSfK will cover 
the travel and accommodation for the participants from Denmark, Greenland, Faroe Islands, Finland, Ice-
land, Norway and Sweden. There is no conference fee. 

This year’s research seminar theme is: Crime, crime control and criminology in the digital era. The dead-
line for application and submission of abstracts is Thursday 31st of January 2019, at 23:00 CET (Central 
European Time). Applications must include contact information, the title and abstract of the paper (in the 
language of the presentation – English, Swedish, Norwegian or Danish).

>:http://www.nsfk.org/Page/ID/569/NSfK-Research-Seminar-2019--Call-for-Papers-OPEN

Konferenser, kurser mm. 

Call for papers - Förlängd deadline! 

The deadline to submit abstracts to the „Policing and Society Conference“ at the University of Akureyri 
(Iceland) has been extended until February 1, 2019. See attached the updated call for papers.

The Police Science Program at the University of Akureyri (Iceland) invites abstracts for its “Policing and 
Society Conference” on Wednesday, February 20, 2019. The conference is a venue where Icelandic and 
international academics and professionals meet and converse about policing in a broad sense. Professionals 
and academics who work in fields that involve policing in one form or another are encouraged to submit 
abstracts that build on their work and/or research.

The keynote speakers reflect the theme of this year’s conference: Police-Public Interactions. As the most 
visible arm of the criminal justice system, the police are in significant and various contact with the public. 
Police in the Nordic countries have been quite successful in this regard and enjoy high levels of public trust. 
Nonetheless, there is still a lot of room for improvement. Moreover, police in the Nordic countries and 
elsewhere face multi-faceted challenges in terms of police-public interactions in the face of rapid technolo-
gical advances and a fast changing society.

We encourage abstracts that deal with police-public interactions but we, of course, welcome all contri-
butions that involve policing in one form or another. To reiterate: this conference is a joint venue for acade-
mics and professionals to share their research and experience involving policing; learn from one another; 
and engage with the public.

': Se PDF bifogat i mejlet för mer info! 



Nordiska polisforskningsnätverkets nyhetsbrev 

Nordiska polisforskningsnätverkets syfte är att stimulera polisforskning i Norden. Utöver ny-
hetsbrevet anordnas vartannat år den Nordiska Polisforskningskonferensen. 
Nordiska polisforskningsnätverkets nyhetsbrev har funnits sedan 2008 och erbjuder en över-
sikt över vad som händer inom polisforskning i Norden. 

I uppläggningen eftersträvas att ge snabblästa, kortfattade och överskådliga presentationer med komplette-
rande 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 äldre nyhetsbrev hänvisas till Mikael Emsing (nedan)

Chefredaktör: 
Mikael Emsing 

%: mikael.emsing@umu.se 

Redaktion/ kontaktpersoner: 
Danmark: 
Anne-Stina Sørensen
%: ASS003@politi.dk. 
Adam Diderichsen 
%:ADDI@kp.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 

Omslagsbild: Jack Vanzet "Abstract 2" © Umeå Universitet

Anmäl dig till nyhetsbrevet: 
>: http://www.lists.umu.se/sympa/subscribe/polisutb-nordiska_polisforskningsnatverket


