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Nordiska Polisforskningsnätverket 

Välkomna!

N ytt nummer av nyhetsbrevet, denna gång skrivs denna text från Edinburgh och LEPH konferen-
sen, där vi har ett flertal nordiska forskare närvarande, både i form av presentatörer och gäster. 
När jag skriver detta går konferensen in på sina sista dagar och så här långt har det varit ett 

väldigt intressant program och många nya bekantskaper. Det känns verkligen som att polisforskningen är 
på frammarsch! 

Månadens nummer, som innefattar både september och oktober innehåller en del nya artiklar, men också 
återigen masteruppsatser från Politihögskolen i Norge, som fortsätter producera intressanta uppsatser på 
avancerad nivå samt utlysningar av stipendier, call for papers etcetera. Mycket av innehållet i detta nummer 
har inkommit i form av tips från er som läser (en stadigt växande skara för övrigt) vilket såklart är glädjan-
de!

Som de säger i Skottland (med reservation för stavning, uttal osv): 
Gabh tlachd ann!

Mikael Emsing

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

 



Pågående projekt

Kaliber 22- Träning med en mindre kaliber på polisutbildning i Umeå

Under hösten har ett nytt projekt med syfte att undersöka vilken betydelse kaliber på tjänstvapnet har för 
studenter och deras resultat vid kompetensprov. Jan Åström, vapenlärare vid Polisutbildningen i Umeå, har 
en hypotes om orsaken och är den som initerat studien. 

Studien, som kommer att pågå under ett år, kommer att genomföras med de studenter som under hösten 
påbörjat termin 2 vid polisutbildningen. Halva klassen kommer att få börja skjuta med en mindre kaliber 
(.22) än vad som normalt använts (9mm). Denna kaliber skiljer sig från den som vanligen använts genom 
att den har en mindre rekyl och låter mindre. 

Forskningsledare är Jonas Hansson vid Polisutbildningen i Umeå. I studiens genomförande medverkar ock-
så Hans Löfgren, universitetslektor och medicine doktor i psykiatri. 

Artikel i Polistidningen: 

>: http://polistidningen.se/2019/09/det-handlar-om-att-vanja-sig/

Böcker, rapporter & uppsatser

Vitenskapelige perspektiver på politiarbeid, digitalisering og teknologi
Sunde, I.M. (red.) & Sunde, N. (red.) (2019). Det digitale er et hurtigtog!: Vitenskapelige perspektiver på poli-
tiarbeid, digitalisering og teknologi. Oslo: Fagbokforlaget.

Forlagets omtale av boka:
Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for, står det i loven. Samfunnet er imid-
lertid i endring, og spørsmålet er hvilken polititjeneste det endrede samfunnet har behov for. Denne boken 
behandler politiets samfunnsoppdrag i lys av den raske, gjennomgående digitaliseringen av samfunnet.

Oppfatningene om konsekvensene av digitaliseringen er forskjellige, og det samme er synet på hvordan 
ulike interesser bør veies mot hverandre. Det er behov for en god offentlig samtale om politiets bruk av ny 
teknologi. Denne boken analyserer posisjonene til teknologioptimisten og -pessimisten og viser hvor kre-
vende det er å oppnå en balansert holdning til teknologi. Boken drøfter både kompetansebehov, skjønnsutø-
velse og legitimitetshensyn når politiet utnytter elektroniske spor i etterforskning, løser operative oppdrag 
i førstelinjen, og vurderer bruk av kroppskamera i polititjenesten. Ytterligere reises utfordringer som følge 
av borgernes teknologibruk, særlig krenkelser av personvern gjennom fotografering og spredning av bilder, 
og seksuelle overgrep mot barn på internett. Det avsluttende fokuset er optimistisk og mulighetsorientert og 
viser hvilken omfattende ressurs dataene i politiets registre kan være for forskning.

Det digitale er et hurtigtog! er skrevet av forskere tilknyttet forskergruppen Politiet i et digitalisert sam-
funn ved Politihøgskolen. Den er skrevet ut fra norske forhold og rettet inn mot politiutdanningen, ansatte i 
politietaten og påtalemyndigheten, akademikere og studenter innen feltet.

Boken finns att köpa här: 

>: https://www.fagbokforlaget.no/Det-digitale-er-et-hurtigtog/I9788245032833
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Politiets forebyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme
Gjelsvik, I. M. & Bjørgo, T. (2019). Med flere tanker i hodet samtidig: Politiets forebyggende arbeid mot ra-
dikalisering og voldelig ekstremisme. I S. Lid & G. Heierstad (Red.), Forebygging av radikalisering og voldelig 
ekstremisme: Norske handlemåter i møtet med terror (s. 133-151). Oslo: Gyldendal.

Forlagtes omtale av boka:
For å redusere terrortrusler og økt polarisering er store deler av det norske velferdssamfunnet involvert i fo-
rebygging. Lærere og politi, ansatte i NAV og PST, ungdomsarbeidere og trossamfunn – listen over sentrale 
aktører er lang. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til hva som kan utgjøre en trussel.
I denne boka retter etablerte og nye forskere søkelyset mot hvordan norsk forebygging praktiseres. Hvem 
skal forebygge? Hva fungerer og hvorfor? Virker enkelte tiltak mot sin hensikt? Hvordan organiserer man 
best forebygging i en velferdsstat? Hva skal til for at mennesker forlater sin ekstremisme? Disse spørsmåle-
ne belyses gjennom erfaringer fra dem som skal iverksette forebyggende tiltak, og fra dem som er eller kan 
være i målgruppen for tiltakene.
Det norske samfunnets ønske om å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme er større enn evnen. 
Når velferdsaktører forlater sine roller som hjelpere og tilretteleggere og i stedet kontrollerer og sender 
bekymringsmeldinger, er veien kort til stigmatisering og ekskludering. To skritt fram under forebyggingsfa-
nen blir fort minst ett skritt tilbake.
Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme gir viktige bidrag til den offentlige samtalen om 
hvordan man bør forstå og innrette forebyggingen. Målet med boka er å belyse og styrke forebyggingen av 
radikalisering og voldelig ekstremisme.

Boken finns att köpa här: 

>: https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-helsefag/Tverrfaglige-emner/Forebygging-av-radikali-
sering-og-voldelig-ekstremisme

Accelerant detection canines’ ability to detect ignitable liquids
Tiira, K., Viitala, N., Turunen, T. & Salonen, T. (2019) Accelerant detection canines’ ability to detect ignitable 
liquids. Reviews of the Police University of Finland. 14 (2019). Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu. 

Abstract: 
The efficacy of accelerant detection canines has never been investigated before using burned ignitable 
liquids (ILR). However, burning alters the liquid’s chemical consistency, and the liquid may thus have a 
different smell after burning. We were also interested to find out, does the delay from the burning event 
affect the dog’s ability to detect ILR. In this study, we investigated the efficacy of trained accelerant detection 
dogs (N = 5) to detect ILR (gasoline, charcoal lighter fluid, isopropanol) after one or three days of burning 
event. Each dog sniffed six tracks, where each track included three control samples and one ILR sample 
in a randomized position. All ILR samples, and also all the control samples that the dogs marked, were 
analysed with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MSD) to determine the exact amount of ILR. 
Samples detected by GCMSD having traces of ILR were found by dogs with 0,89 likelihood, however, dogs 
also found those ILR samples, that GC-MSD did not detect (with likelihood 0,59). Isopropanol was the 
most difficult ILR for the canines to detect. The delay (in days) from the fire event did not have effect on the 
likelihood of detecting ILR. To summarize, acceleration canines found burnt ILR very reliably, without false 
alerts, when the concentration of the substance was above reporting limit. Dogs found substances relati-
vely well also in cases when the residue of the substance could not be reliably verified (below the reporting 
limit), and even in cases when the substance was not detected in laboratory analysis at all.

Ladda ner rapporten i sin helhet här: 

w: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/227525/Polamk_katsaus%2014__ENG_B5.pdf?sequen-
ce=2&isAllowed=y
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Mål och processutvärdering av Trygg fotboll i Göteborg
Madsen, E. & Gerell, M. (2019). Mål-processutvärdering av Trygg fotboll i Göteborg - 
Slutrapport av Brottsförebyggande Rådets ekonomiska stöd. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.  

Sammanfattning: 
Denna rapport är en processutvärdering av projektet Trygg Fotboll i Göteborg (TFG) som genomförts med 
hjälp av analys av dokument samt intervjuer med deltagande aktörer. I TFG samverkar polis, kommun och 
fotbollsklubb med syfte att minska otryggheten, brottsligheten och ordningsstörningarna med hjälp av 
förbättrad samverkan samt förebyggande arbete. I projektets planering låg fokus framför allt på att utveckla 
en bristfällig samverkan samt att ta fram nya, och mindre repressiva, metoder att hantera risksupportrar 
– vilket kan betecknas social prevention. Utvärderingen visar att projektet verkar ha medfört förbättrade 
rutiner för samverkan, men att det inte gjorts så mycket som planerat avseende social prevention, och att 
istället situationell prevention kommit i fokus. En förutsättning för att få arbetet att fungera väl är tydliga 
strukturer och processtöd. Ett hinder som identifierats i implementeringen är tröghet i organisationerna, 
vilket gör att saker tar tid och genererar frustration. Dessutom hade delar av verksamheten troligen mått 
bra av viss extern kommunikation eller marknadsföring, något som samtidigt är vanskligt med en verksam-
het som är under uppförande. Sammantaget är utvärderingens slutsats att metoden verkar vara ett rimligt 
sätt att arbeta kring problem med fotbollsmatcher, och att det fokus mot situationell prevention som verkar 
ha växt fram under projektets gång kanske också initialt är mer passande för denna typ av samverkan än 
mer komplicerade insatser som syftar till att förändra risksupportrars brottsbenägenhet.

Ladda ner rapporten i sin helhet här: 

w: https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2019-08-21-analys-gav-nytt-fokus-for-arbe-
te-mot-ordningsstorningar-vid-fotbollsmatcher.html

NTU: Förtroendet för polisen har ökat
Molin, M., Lifvin, S. & Irlander Strid, Å. (2019) Nationella trygghetsundersökningen 2019: Om utsatthet, 
otrygghet och förtroende. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Från Brås hemsida: 
Fler uppger att de har stort förtroende för polisen medan den självrapporterade utsattheten för brott mot 
enskild person har ökat. Detta gäller särskilt hot, som är den brottstyp flest uppger att de utsatts för. Nästan 
varannan ung kvinna uppger att de tagit en annan väg på grund av oro för brott. Det visar Nationella trygg-
hetsundersökningen (NTU) som Brå publicerat idag.

Mellan 2017 och 2019 har förtroendet för polisen ökat från 42 till 52 procent. Förtroendet låg förhållandevis 
stabilt fram till 2017 då det minskade något, men under 2018-2019 har förtroendet ökat igen.
– Det är positivt att förtroendet för polisen ökar, och även förtroendet för resterande myndigheter som vi 
frågar om, har ökat igen efter en minskning 2017, säger Maria Molin, projektledare, Brå.
Stora skillnader i utsatthet kön emellan
Den självrapporterade utsattheten har ökat för alla brott mot enskild person jämfört med 2017, utom fick-
stöld och sexualbrott. Hot är den brottstyp som flest uppger att de har utsatts för (9,1 %) under 2018, och 
det är en tydligt uppåtgående trend de senaste fyra åren.
Det är stora skillnader i utsatthet för brott mellan män och kvinnor samt i olika åldersgrupper. Män 16-19 
år uppger i störst utsträckning att de utsattes för misshandel, (11,7 %) under 2018, medan kvinnor i åldern 
20-24 år är den grupp som i störst utsträckning uppger att de utsattes för sexualbrott (34,4 %). Även sett till 
otrygghet och oro är det stora skillnader. Nästan varannan ung kvinna (45 %) i åldern 20-24 år har, mycket 
eller ganska ofta, tagit en annan väg på grund av oro för brott, vilket kan jämföras med 14 procent av män-
nen i motsvarande åldersgrupp.

            Forts. *
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– Att tillvaron begränsas är en allvarlig konsekvens av oro för att utsättas för brott som främst drabbar de 
enskilda kvinnorna, men i förlängningen är det ett problem för oss alla, om målet är att vi ska ha ett jäm-
ställt samhälle, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Ladda ner rapporten i sin helhet här: 

w: https://bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70ec536d/1570520930995/2019_11_Nationella_trygghets-
undersokningen_2019.pdf

Beskrivande studie av Nationellt forensiskt centrum
Ståhl, V. (2019). Forensiska undersökningar och handläggningsbeslut En beskrivande studie av Nationellt 
forensiskt centrum. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

Från Brås hemsida: 
I denna kortanalys beskrivs Nationellt forensiskt centrums (NFC) undersökningar och polisens handlägg-
ningsbeslut. NFC är en avdelning inom polisen sedan januari 2015, och ansvarar för forensisk verksamhet, 
såsom forensiska undersökningar och forensisk spårsäkring och analys vid händelser som innefattar kemis-
ka, biologiska, radiologiska eller nukleära och explosiva element. Vid vissa brottsplatser görs en brottsplats-
undersökning, varefter en förundersökningsledare, en lokal brottsplatsundersökare (lokus) eller en ingri-
pandepolis kan göra en beställning till NFC. 

Sett till polisens samtliga ärenden hanterar NFC bara en mindre del, cirka fem procent. Bland de ären-
den som involverar NFC är vissa brottskategorier vanligare än andra. NFC hanterar framför allt inbrott och 
andra stölder, narkotikabrott samt allvarligare brott, som till exempel mord och dråp eller överlåtelse av 
narkotika. Vid andra brott är det ovanligt att skicka någon beställning till NFC. 

NFC genomför flera olika typer av forensiska undersökningar. Vanligast är undersökningar av dna samt 
av narkotika, dopning och alkohol. Det är inte så vanligt att fingeravtryck och andra spår undersöks vid 
separata undersökningar, men sådant undersöks relativt ofta i kombination med andra typer av undersök-
ningar. 

Brottmålsprocessen startar med ett brott och avslutas när polis eller åklagare lägger ned ärendet, när 
åklagaren meddelar åtalsunderlåtelse eller utfärdar strafföreläggande alternativt när ärendet avgörs i dom-
stol. NFC spelar en särskild roll i brottmålsprocessen och är i viss grad involverade i de ärenden som redo-
visas till åklagare. Under den senaste tvåårsperioden redovisade polisen 274 000 ärenden till åklagare, och 
NFC var involverade i 69 000 av dem, vilket motsvarar 25 procent. NFC:s ärenden direktavskrivs mycket 
sällan. Drygt hälften av dem redovisas till åklagare, och resten läggs ned. Den så kallade redovisningsande-
len (den andel ärenden som redovisats till åklagare, i förhållande till samtliga avslutade ärenden) är genom-
gående hög för NFC:s ärenden, men varierar mellan brottskategorierna. Vissa av brotten anmäls till polisen, 
medan andra brott registreras av polisen direkt på brottsplatsen. Narkotikabrott är en brottskategori som 
påverkas av polisens aktivitet mot brott och där det väldigt ofta finns en misstänkt person, vilket bidrar till 
en hög redovisningsandel. Även vid brott med flera brottskoder är redovisningsandelen särskilt hög. Vid 
våldtäkt och inbrott är redovisningsandelen lägre. För våldtäkt, som är ett allvarligare brott, är andelen 18 
procent av de ärendena som omfattar endast en undersökning och 25 procent av ärendena med flera under-
sökningar. För inbrott, som är ett volymbrott, är andelen 14 procent av ärendena med endast en undersök-
ning och 24 procent av ärendena med flera undersökning

Ladda ner rapporten i sin helhet här: 

w: https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2019-08-23-forensiska-undersokning-
ar-och-handlaggnings-beslut.html
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Norge: Anmeldt vold i storbyområdet: Antall og innhold
Sætre, M. & Hofseth, C. (2019). Anmeldt vold i storbyområdet: Antall og innhold. Oslo: Oslo Politidistrikt. 

Sammendrag:
Oslo politidistrikt publiserte sommeren 2019 rapporten Anmeldt vold i storbyområdet: Antall og innhold. 
Den gir et innblikk i hendelser registrert under kriminalitetstype Vold, og inkluderer dermed også trusler, 
frihetsberøvelse og menneskehandel. Analysen bygger på et representativt utvalg på 750 (25 %) slike volds-
anmeldelser registrert i Oslo politidistrikt første halvår 2018. Rapporten er utarbeidet av sosiologene Ma-
rianne Sætre og Christina Hofseth, som er strategiske analytikere ved Oslo politidistrikts Stab for virksom-
hetsstyring. 
 
Analysen identifiserer trender og variasjoner i hva som anmeldes av handlinger, hendelser, modus operandi, 
og kjennetegn ved gjerningspersoner og fornærmede og deres relasjoner. I kontrast til utbredte forestilling-
er viser analysen at det ikke er den grove volden som har økt over tid. Andelen anmeldelser av vold med vå-
pen involvert var den laveste i løpet av 20-åres perioden politidistriktet har laget slike dybdeundersøkelser. 
En kvalitativ analyse av anmeldelsene viser at vold og trusler skjer i utallige sammenhenger og konflikter 
fra alminnelig hverdagsliv, og de kategoriseres ut fra fornærmede situasjon som Privatlivsrelaterte-, Festre-
laterte-, Jobb/skolerelaterte-, Handels-/fritidsrelaterte- og Avviksrelaterte hendelser. 33 % av anmeldelsene 
omhandler hendelser i fornærmedes privatliv. En betydelig del av volden ved byens restaurant- og uteliv 
rammer personer som er på jobb, som vektere, sjåfører, kioskansatte, osv. Sett ut fra fornærmedes perspek-
tiv framstår dermed jobb/skole som den mest risikofylte sammenhengen etter privatlivssammenhengen, og 
gjelder 26 % av anmeldelsene. Både blant anmeldte gjerningspersoner og fornærmede øker andelen med 
europeisk statsborgerskap, som i 2018 utgjør henholdsvis 87 % og 88 %. Majoriteten av disse er norske stats-
borgere. For gjerningspersoner er det særlig reduksjon i andelen med statsborgerskap fra stater i Afrika  og 
Midtøsten.  En stor andel av de anmeldte utøverne er tungt kriminelt belastet fra tidligere, og noe (12 %) av 
den anmeldte volden er avviksrelatert, dvs. forbundet med illegal handel, rusmiljøer, prostitusjon, organi-
sert kriminalitet og/eller psykisk sykdom.

Ladda ner rapporten i sin helhet här: 

w: https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/oslo/rapporter/kriminalitet-i-oslo/anme-
ldt-vold-i-storbyomradet.pdf

Rapport i serien PHS Forskning
Hoel, L., Barland, B. & Lillevik, M. (2019). - Ville ikke vært det foruten...: Evaluering av Stabs- og lederut-
viklingsprogrammet ved Politihøgskolen (PHS Forskning 2019: 1). Oslo: Politihøgskolen. 

Sammendrag: 
PHS vedtok i januar 2014 å innføre et program for stabs- og lederutvikling. I 2016 ble en revidert pro-
gramplan vedtatt i Politihøgskolens styre. Formålet med programmet er å styrke politidistriktenes evne til 
krisehåndtering gjennom stabs- og ledelsesapparatet. Ved innføringen av Stabs- og lederutviklingsprogram-
met ble det for første gang et krav fra overordnet myndighet til politidistriktene om deltakelse i program-
met. Den første gjennomføringen av Stabs- og lederutviklingsprogrammet (2014–2016) ble evaluert i 2017 
(Hoel og Barland, 2017). 

Evalueringen presentert i denne rapporten er en mer omfattende evaluering av stabs- og lederutviklings-
programmet. Rapporten tar for seg blant annet stabssjefens nye rolle, et styrket fokus på etterforskning og 
etterretningsstyrt kriseledelse, operasjonslederes erfaringer. I programmet ble det bestemt at redningsledel-
sen skulle få en større plass. 

            Forts. *
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Politihøgskolen og Hovedredningssentralen gjennomførte derfor noen kompetansehevende tiltak i poli-
tidistriktene i forbindelse med redningsøvelsene. Evalueringen ser i hvilken grad tiltakene ble forstått og 
implementert i redningsledelsen i noen av disse øvelsene.

Fulltekst i PIA: 

w: http://hdl.handle.net/11250/2596203

Efter fyra månader i yrket: arbetstillfredsställelse, kompetens och hälsa
Annell, S., Inzunza, M., Agrenius, B., Frögéli, E., Rudman, A. & Gustavsson, P. (2019). Efter fyra månader i 
yrket: Nya läkare, officerare, polisers och sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, kompetens och hälsa - Teknisk 
rapport av bortfall och enkätsvar. Stockholm: Karolinska Institutet. 

Utdrag ur sammanfattning: 
Data som presenteras i föreliggande rapport kommer från projektet Nya professionella där de organisato-
riska, sociala och individuella faktorer studeras som antas vara mest betydelsefulla vid övergången mellan 
utbildning och yrkesliv för studenter som efter examen från någon högskola eller något universitet börjar 
arbeta inom olika yrken inom den offentliga sektorn (Gustavsson et al 2018a). 

Föreliggande rapport har som syfte att presentera data beskrivande hur nya läkare, officerare, poliser, 
sjuksköterskor och socionomer uppfattar sin situation på arbetet cirka fyra månader efter examen från sin 
utbildning.

Den kohort som följs i rapporten, från sista tiden på respektive utbildning, utgörs av 112 personer. Av de 
112 besvarade 75 (67%) en uppföljningsenkät som skickades ut fyra månader efter examen. Utifrån genom-
förda bortfallsanalyser konstateras att den grupp som deltar vid uppföljningen fyra månader efter examen 
inte avviker från studiegruppen som helhet i för undersökningen centrala variabler. Enkäten utgjorde den 
första av tre uppföljningsenkäter som genomförts efter en mer intensiv fas av studien där enkäter skickats ut 
varje vecka under de tre första månaderna efter examen. Frågorna i denna uppföljande enkät avspeglar ny-
anställdas attityder till arbetet (arbetstillfredsställelse och positiva utmaningar), egen kompetens (tilltro till 
färdigheter) intentioner att lämna yrket och egen hälsa (stress, nedstämdhet, återhämtning och utmattning).

Jämförelser mellan läkar-, officer-, polis- och sjuksköterskestudenters motiv till yrkesval och utvärdering 
av sina utbildningar

Ladda ner rapporten:

w: https://ki.se/media/42974/download

Rapport: Motiv till yrkesval och utvärdering av utbildning
Annell, S., Inzunza, M., Frögéli, E., Rudman, A. & Gustavsson, P. (2019). Jämförelser mellan läkar-, officer-, 
polis- och sjuksköterskestudenters motiv till yrkesval och utvärdering av sina utbildningar. Stockholm: Karo-
linska Institutet.

Utdrag ur sammanfattning: 
I forskningsprojektet Nya professionella följs nya jurister, läkare, lärare, sjuksköterskor, socionomer,
officerare och poliser under deras första år i yrket. Deltagarna i projektet rekryterades under den sista
tiden på respektive utbildning. Rekryteringen skede i två omgångar, en i slutet av höstterminen 2017 och en 
i slutet av vårterminen 2018. Syftet med den andra rekryteringsomgången var primärt att kunna få med of-
ficerare och poliser i projektet men rekryteringen i denna omgång var även öppen för läkare, sjuksköterskor 
och socionomer. Denna rapport avser den andra rekryteringsomgången, i vilken 112 studenter registrerade 
sig som deltagare. 
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I samband med att deltagarna i den andra omgången registrerade sig under perioden maj och juni 2018 fick 
de besvara en enkät med frågor om motiv till yrkesval, utbildningens kvalitet, yrkesförberedelse samt för-
väntningar och farhågor inför första jobbet efter yrkesexamen. Syftet med denna rapport är att presentera 
resultat från denna utbildningsenkät. Utbildningsenkäten besvarades av 112 studenter som registrerade sig 
som deltagare i studien. Fördelningen över de olika yrkesgrupperna var: 23 läkare, 17 officerare, 32 poliser, 
39 sjuksköterskor och 1 socionom. Av de 112 i undersökningsgruppen angav 67 att de var kvinnor (60%) 
och 25 personer (22%) angav att en eller båda föräldrarna var födda utomlands. Medelåldern i gruppen var 
28 år, där strax över 60% var födda på 90-talet. På frågan om civilstånd angav 66 (59%) att de var samman-
boende (inkl. gift eller partnerskap) och 22 (25%) att de hade hemmavarande barn. Gruppen sjuksköterskor 
avvek genom en högre andel kvinnor och officerare genom en högre andel män. Poliser avvek genom en 
högre andel yngre.

Sammanfattningsvis speglar resultaten en stark inre (och altruistisk) motivation för yrkesvalet, en tillit
till sin kompetens – man känner sig väl förberedd för yrkeslivet och man är genomgående nöjd med den 
utbildning man har genomgått. Förväntningarna på yrkeslivet handlar om att få axla ansvar, göra
skillnad, ge tillbaka, utvecklas som professionell (och som människa), få kollegor och att få ta del av den 
struktur eller trygghet som kommer av att ha en anställning. Det finns en medvetenhet kring att jobbet i 
sig kan vara känslomässigt utmanande (svåra möten) och fysiskt ansträngande (skift, övertid) och en oro 
över hur detta kommer att påverka ens hälsa och privatliv. Men resultaten speglar ändå genomgående en 
framåtanda, vilja och självförtroende. Så förutom de faktorer som vanligtvis lyfts fram som centrala för en 
effektiv ”onboarding”, det vill säga den nyanställdes proaktivitet och arbetsgivarens introduktionsstrategier, 
så torde kvaliteten på motivationen och tilltron till sin kompetens (samt viljan att axla ansvar, bli en del av 
kollegiet och lära sig rollen) kunna bidra till att skapa den energi som krävs för att anta utmaningen och stå 
emot eventuella bakslag. På vilket sätt dessa faktorer påverkar socialiseringsprocessen och interagerar med 
proaktivitet och introduktionsinsatser kommer att undersökas i kommande analyser.

Ladda ner rapporten:

w: https://ki.se/media/16474/download

Masteroppgave: Implementering av PSV i Oslo Politidistrikt.
Kvithyld, M. (2019). Implementering av PSV i Oslo Politidistrikt: Tre praktiske eksempler. (Masteroppgave). 
Oslo: Politihøgskolen

Marius Kvithyld har nylig fullført en mastergrad i politivitenskap. Tema for oppgaven er Implementering av 
PSV i Oslo Politidistrikt.

Forfatterens sammendrag:
I denne oppgaven er implementeringen av politiets styringsverktøy, PSV, i 
Oslo politidistrikt det gjennomgående tema. Verktøyet er blant annet benyttet 
i forbindelse med forebygging og bekjempelse av tre typer vinningskriminali-
tet: boliginnbrudd, lommetyverier og ran. Det er disse tre innsatsene som blir 
kartlagt og gjennomgått. 

Felles for de tre typene vinningskriminalitet var at de hadde en sterk øk-
ning i registrerte anmeldelser før Oslo politidistrikt etablerte dedikerte ressur-
ser for å redusere antallet lovbrudd. Antallet ble redusert relativt kort tid etter 
etableringene, etter hvert som de ble opprettet i perioden 2009 til 2013. 
Resultater og data som blir analysert og drøftet ble registrert er fra perioden 2012 til og med 2014. 
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Det er fire hovedfunn i rapporten: 
(1) Det ligger sannsynligvis et uutnyttet gevinstpotensial i trepartssamarbeidet når det gjelder bruken av 
styringsverktøyet, PSV. 
(2) Målsettingsteorien SMART har vært benyttet uten at dette har vært en, formelt sett, veiledende modell 
for virksomhetsstyringen i Oslo politidistrikt. 
(3 Styringsverktøyet kan synes å være dekkende for å ivareta det som økonomireglementet i staten omhand-
ler som virksomhetens egenart. 
(4) Det ble avdekket en kvantitativ sammenheng mellom flytting av ressurser (personell), resultater og kva-
litative månedskommentater i verktøyet tre ganger i perioden 2012 og 2013.

Fulltekst i PIA: 

w: http://hdl.handle.net/11250/2617181

Masteroppgave: Beslutningsprosesser i politimesterens ledergruppe
Steinsvåg, J.S. & Tomren, L.R. (2019). Strategisk toppledelse i politiet: En studie av beslutningsprosesser i poli-
timesterens ledergruppe. (Masteroppgave). Oslo: Politihøgskolen

Forfatternes sammendrag:
Denne masteroppgaven handler om beslutningsprosesser til 

toppledelsen i et politidistrikt, etter implementeringen av Nærpo-
litireformen. Det er en kvalitativ studie med et eksplorativt design. 
Oppgavens problemstilling er: «Hva påvirker beslutningsprosessene 
i ledermøtene til politimesterens ledergruppe, og hvilke konsekven-
ser medfører påvirkningen?». Studien bygger på seks måneder med 
observasjoner av alle ledermøtene til politimesterens ledergruppe 
høsten 2018. Vi diskuterer analysen i lys av beslutningsteori, teori om 
toppledergrupper, organisasjonsteori, kulturteori, ledelsesteori, makt-
teori og politikkteori. 

Studien har vist særlig tre faktorer som påvirker ledergruppas be-
slutningsprosesser; lederskap, kunnskapsgrunnlag og handlingsrom. 
De tre faktorene ser ut til å påvirke og forsterke hverandre. Mangel på 
møteledelse gjør formål med ledergruppa og formålet med saker lite tydelig. Mangel på strategisk ledelse 
ser ut til å påvirke den helhetlige tenkingen i gruppa. Dette hindrer ledergruppa i å få oversikt over poten-
sielle synergier som kan skapes ved å se hele organisasjonen som en helhet. 

Lite fokus på hvem som leverer kunnskapsgrunnlag til ledergruppa, og lite utnyttelse av totalkompetan-
sen gruppen selv besitter, gir lite optimalt kunnskapsgrunnlag for strategiske beslutningsprosesser. Kunn-
skapsgrunnlaget i beslutningsprosesser svekkes av politikk og forsøk på skjult maktbruk. Siden kunnskaps-
grunnlaget blir forringet, vil også sannsynligheten for å foreta best mulige beslutninger bli lavere. De sakene 
som får oppmerksomhet er de som kommer på agendaen i ledermøtene. Fokuset rettes mot den økonomis-
ke situasjonen og Politidirektoratets krav om mål- og resultatoppnåelse. 

Det kan se ut som fravær av beslutninger om budsjettsituasjonen styrker enhetsledernes handlingsrom 
midlertidig, da dette ikke ansvarliggjør dem på samme måte som etter at beslutninger er fattet i ledergrup-
pa. Dette er en midlertidig gevinst, da Politidirektoratet krever at politidistriktet må dekke underskuddet 
som oppstår ved fortsatt fokus på kvalitet fremfor effektivitet. Detaljstyring fra myndighetene svekker leder-
gruppas mulighet til å gjennomføre selvstendige beslutningsprosesser uten å komme i konflikt med politis-
ke føringer og krevende mål- og resultatkrav.

Fulltekst i PIA: http://hdl.handle.net/11250/2620877
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Masteroppgave: Kriminalitetsindikatorer som prioriteringsverktøy
Alstad Lillebo, J.G. (2019) Målrettet kunnskapsstyring med kriminalitetsindikatorer som prioriteringsverktøy: 
En kvalitativ metasyntese. Oslo: Politihøgskolen

Jan Gunnar Alstad Lillebo har nylig fullført en mastergrad i politivitenskap. Tema for oppgaven er Målrettet 
kunnskapsstyring med kriminalitetsindikatorer som prioriteringsverktøy: En kvalitativ metasyntese.

Forfatternes sammendrag:
Formål: Formålet med masterbesvarelsen er å innhente og undersøke publiserte forskningsstudier og gjøre 
en syntese av funn som beskriver kriminalitetsindikatorer som kan øke risikoen for at noen vil begynne 
eller videreføre en kriminell karriere. I tillegg vil besvarelsen diskutere i hvilken grad indikatorene kan 
systematiseres og videre benyttes av politiet som et prioriteringsverktøy for mer målrettet kriminalitetsfore-
byggende arbeid. 

Problemstilling: Hva eksisterer av kunnskap om kriminalitetsindikatorer, og i hvilken grad kan disse sys-
tematiseres og benyttes av politiet som et prioriteringsverktøy for mer målrettet kriminalitetsforebyggende 
arbeid? 
Teoretisk forankring: Utviklings- og livsløpskriminologi. 
Metode: Kvalitativ metasyntese. Metasyntese er en metode godt egnet for å innhente, analysere, syntetisere 
og integrere ulike forskningsfunn til meningsfulle enheter. Gjennomføring av masterbesvarelsen omfattet 
systematiske litteratursøk i flere nasjonale og internasjonale databaser. Aktuelle forskningsstudier ble iden-
tifisert ved bruk av en rekke inklusjons- og eksklusjonskriterier, samt bruk av kunstig intelligens. Etter en 
kritisk vurdering av studiene, ble 17 inkludert i syntesen. 
Resultater: Analysen av forskningsstudiene avdekket en rekke sentrale funn. Disse ble samlet i tre temaer 
som beskrev kriminalitetsindikatorer. Funnene viser hvordan en akkumulering av statiske og dynamiske 
forhold ved enkeltpersoner, som for eksempel lav sosioøkonomisk status, kriminell omgangskrets, ruspro-
blemer og lav selvkontroll, øker risikoen for å starte en kriminell karriere, samt risikoen for vedvarende 
kriminell aktivitet. Syntesen avdekket og potensielle utfordringer ved bruk av indikatorer, slik som stigma-
tisering og selvoppfyllende profetier. Dette ved at forventninger til en person med bakgrunn i kriminali-
tetsindikatorer medvirker til at personen endrer seg i retning av forventningene. Sentrale funn i syntesen 
ble diskutert med utviklings- og livsløpskriminologi som referanseramme. Videre ble funnenes betydning 
som beslutningsgrunnlag for målrettet forebyggende politiarbeid drøftet. 
Konklusjon: En identifisering og en vurdering av potensielle kriminelle gjengangere, basert på en akkumu-
lering av kriminalitetsindikatorer, vil være en kunnskapsstyrt tilnærming til målutvelgelse og prioritering av 
forebyggende satsningsområde. Ytterligere vil en slik risikovurdering danne et godt beslutningsgrunnlag for 
beslutningstakere. Målrettet forebyggende innsats mot gjentatte lovbrytere kan være en av de mest effek-
tive måtene å bruke politiets ressurser på, men mer politirettet forskning med formål om praktisk bruk er 
nødvendig.
Fulltekst i PIA: http://hdl.handle.net/11250/2621322

12



Studie på etterforskeres oppfatninger om evaluering av etterforskning
Skipanes, M. (2019). Evaluering av etterforskning: En studie på etterforskeres oppfatninger om evaluering av 
etterforskning. (Masteroppgave). Oslo: Politihøgskolen. 

Mads Skipanes har nylig fullført en mastergrad i politivitenskap. Tema for oppgaven er Evaluering av etter-
forskning: En studie på etterforskeres oppfatninger om evaluering av etterforskning.

Forfatterens sammendrag:
Dette er en kvalitativ forskningsstudie som har undersøkt etterforskeres opp-
fatninger om evaluering av etterforskning. Formålet med oppgaven har vært 
å belyse hvilke oppfatninger etterforskere har på evaluering av etterforskning 
i den hensikt å få økt kunnskap innenfor området. Studiet har i tillegg til 
hensikt å være et bidrag i det pågående arbeidet med å etablere metoder for 
systematisk erfaringslære innen etterforskning. 
Masteroppgaven har undersøkt følgende problemstilling: Hvilke oppfatning-
er har etterforskere om evaluering av etterforskning? 

Studiet er bygget på dybdeintervju av fem etterforskere, ansatt ved to ulike 
politidistrikt. Innhentet datamateriale er undersøkt mot evalueringsteori i 
tillegg til organisasjons- og læringsteori. 

Funn viser at utvalget har en omforent lik forståelse av evalueringsbegre-
pet tett knyttet til evalueringsbegrepet slik det benyttes i dagligtalen. Evalu-
ering anses å være en gjennomgang av et arbeid for å se etter læringspunkter. I tillegg beskriver utvalget 
evaluering å være en jakt på feil og mangler. Evaluering forstås i stor grad som en kvalitativ vurdering av 
etterforskning. 

Utvalget oppgir ikke å være gitt opplæring i evaluering. De anser sin kompetanse innen etterforskning 
som overførbar til evaluering. Utvalget sammenblander etterforskning og evaluering. Ingen av informan-
tene har kjennskap til forskningsbaserte evalueringer. Informantene redegjør for flere evalueringskriterier 
som kan inngå i evaluering av etterforskning men beskriver i liten grad metoder for evaluering. Til tross 
for en lik forståelse av evalueringsbegrepet beskriver informantene ulike fremgangsmåter for evaluering av 
etterforskning. Utvalget har erfaring med å gjennomføre evalueringer men i liten grad systematiske evalue-
ringer. 

Utvalget har stor tiltro til evaluering; de anser evaluering å bidra til læring og personlig utvikling, økt 
kvalitet i etterforskning, samt unngåelse av gjentagende feil i etterforskningsarbeid. I informantenes beskri-
velser av utfordringer ved evaluering peker de i hovedsak på utenforliggende begrensninger og redegjør 
ikke for begrensninger ved evaluering i seg selv.

Fulltekst i PIA: 

w: http://hdl.handle.net/11250/2620892
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Artiklar & Tidskrifter

Chefsuppfattningar om den nya styrningen av svensk polis
Eklund, N. & Landström, L. (2019). Effektivare för vem? Chefsuppfattningar om den nya styrningen av 
svensk polis. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 1(96). 

Abstract: 
I den här artikeln behandlas styrningen av vad svensk polis ska göra och vem inom Polisen som ska göra 
det. Syftet är att undersöka dels hur de institutionella ramarna för styrning av polisverksamheten ser ut, dels 
hur chefer på olika nivåer inom Polisen ser på utmaningar och motsättningar i verksamheten. I artikeln 
presenteras och diskuteras några av resultaten från en intervjustudie omfattande 30 respondenter.

Resultaten uttrycker uppfattningar bland chefer vid nationella avdelningar och vid två av de samman-
lagt sju polisregionerna inklusive polisområden och lokalpolisområden inom de två polisregionerna. De 
intervjuade cheferna återfinns inom olika delar av organisationen, på varierande organisatoriska nivåer och 
har olika ansvarsområden. Studien är explorativ och gör inte anspråk på att omfatta representativa urval 
av chefskategorier eller organisationsnivåer. Avsikten är att fånga aktuella uppfattningar som finns bland 
anställda inom polisorganisationen med arbetsledande funktioner. Vår forskningsfråga avser styrbarhet i 
Polismyndigheten sedd som helhet. Intervjumaterialet betraktas därför också som en helhet, där det in-
tressanta är de idéer, uppfattningar och erfarenheter som finns bland polisanställda i ledande ställning. Av 
hänsyn till respondenternas anonymitet redovisas inte vilken chef som uttrycker vad. Kombinationen av en 
bokstav och en siffra i slutet av de nedan redovisade citaten visar att det är olika individer som framför sina 
uppfattningar, men hänför sig i övrigt till intervjustudiens kodningssystem. 

Artikeln behandlar först vilka principer för statlig styrning som är relevanta för svensk polis och hur de 
är kopplade till olika typer av styrdokument. Därefter redovisas några synsätt bland polischeferna avseende 
frågorna Vad? och Vem? De intervjuade chefernas syn på styrningen av uppdraget och uppgiftsfördelning-
en inom polisväsendet analyseras, jämte frågan om de anser att den senaste svenska polisreformens olika 
möjligheter till förnyad styrning tillvaratas eller inte. Avslutningsvis diskuteras några av de utmaningar och 
motsättningar som framträder i undersökningen.

Länk till artikeln: 

>:https://www.djoef-forlag.dk/publications/nat/index.php

Legal limits to prioritisation in policing

Landström, L. Eklund, N. & Naartajärvi, M. (2019) Legal limits to prioritisation in policing – challenging 
the impact of centralization. Policing & Society. 

Abstract: 
This article illustrates, through a combination of administrative and legal perspectives, how ambitions to 
centralise prioritisation decisions within a police organisation can be limited by the legal rules relating to 
crime investigations and public order policing. As a case study, we use the centralisation of the Swedish Po-
lice, a reform intending to reduce the previously far-reaching operational independence of regional police 
authorities in favour of a centralised and uniform single authority. Through this case study, we analyse the 
interaction between the legal and institutional frameworks of policing and prosecution, including positive 
obligations enshrined in the European Convention on Human Rights. We conclude that legal responsibili-
ties affecting the Swedish Police may significantly limit the possibility for managers and officers to de-pri-
oritise many cases and public order concerns, which, in turn, may limit the ability to divert resources to 
other—centrally prioritised—tasks. 
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Failure to account for such limits may cause reform ambitions to collide with legal responsibilities in day-
to-day operative policing. The results indicate that research into organisational reform and police prioriti-
sation may benefit from a more systemic analysis of the legal and institutional factors limiting institutional 
discretion.

Länk till artikeln: 

>:https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10439463.2019.1634717?needAccess=true

Regulating Police Body-Worn Camera Practice

Eneman, M., Stenmark, D., Ljungberg & Borglund, E (2019) Regulating Police Body-Worn Camera Prac-
tice - A Four Modality Perspective, In the Proceedings of the 10th Scandinavian Conference on Information 
Systems (SCIS) Finland. 

Abstract: 
Police authorities in a number of countries have recently introduced body-worn cameras (BWC). With 
the use of body-worn cameras, the police have gained access to new forms of wearable and powerful law 
enforcing technologies. The cameras enable collection of large volume of personal information and in some 
cases even sensitive information that must be managed and stored within the organisation in line with rules 
of law. 

As is often the case when technology develops faster than societal norms and values, a range of questions 
concerning issues related to regulation of these practises are still uninvestigated. Therefore, this paper will 
analyse what actually regulates individual police officers’ body- worn camera practice. Empirically, we use 
the Swedish police as a case and our study is based on qualitative interviews. Theoretically we draw upon 
Lawrence Lessig’s four modality model - law, norms, market, and architecture - and we conclude that i) law 
is considered important although law regarding BWC is still in its infancy, ii) while law and official directi-
ves have a more macro applicability, norms are developed and maintained more locally, iii) market regulate 
indirectly via availability and cost, and iv) architecture is not necessarily as self-executed as often stated. 

Länk till artikeln: 

>:https://www.researchgate.net/publication/332834237_Regulating_Police_Body-Worn_Camera_Practi-
ce_-A_Four_Modality_Perspective

Police students' experiences during in-field training

Hoel, L. (2019). Police students’ experience of participation and relationship during in-field training. Police 
Practice and Research. doi: https://doi.org/10.1080/15614263.2019.1664302

Abstract:
Based on in-depth interviews regarding 12 police students’ experience from in-field training, the present 
study seeks to uncover the meaning and content of what matters when learning police work in practice. 
Deeply rooted in the students’ experience of participating in in-field training, the present paper presents 
findings from the following issue: How do police students experience participation and relationship during 
in-field training? The question has as its starting point sociocultural theory regarding learning professional 
practice. The analysis generates findings as follows: to be put in front, tutoring as on-going descriptive conver-
sations and to be taken care of. 
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The paper draws on this conceptual structure as a springboard for the ongoing discussion about what mat-
ters in educating students undergoing police training in higher education, and in particular the significance 
of embodied learning and professional and emotional support in learning the police profession.

Länk till artikeln: 

>: https://doi.org/10.1080/15614263.2019.1664302

Lämna yrket eller stanna kvar? En studie om nya poliser
Annell, S., Sverke, M. Gustavsson, P. & Lindfors, P. (2019). Lämna yrket eller stanna kvar? En studie om nya 
poliser. Arbetsmarknad & Arbetsliv. 25.

Abstract: 
Denna studie undersöker vilka faktorer som bidrar till att yngre poliser i Sverige väljer att lämna yrket. 
Studien följer en kohort (N=717) av yngre poliser. Data från antagningen till polisutbildningen (T1-2008), 
efter ett års arbete (T2-2011) och efter sju års arbete (T3-2017) används för statistiska analyser baserade på 
en bred uppsättning variabler. 

Resultaten visar att förhållandevis få poliser lämnat yrket (7,4%) och att det finns få skillnader mellan 
de som stannat respektive lämnat yrket. Låg organisationssamhörighet efter ett års arbete var den enskilt 
starkaste prediktorn av frivillig uppsägning. Åtgärder som stärker organisationssamhörigheten tidigt i kar-
riären bör därför prioriteras. 

Länk till artikeln: 

>:https://journals.lub.lu.se/aoa/article/view/20012/18044

Fornærmelse, subjektivering og motstand blant LHBTIQ-personer

Klatran, H. (2019). «Jeg prøver å fremstå så mandig som jeg kan»: Fornærmelse, subjektivering og motstand 
blant LHBTIQ-personer. Tidsskrift for kjønnsforskning, 43(2), 213-229. doi: 10.18261/issn.1891-1781-
2019-03-06 

Sammendrag:
Denne artikkelen diskuterer hvilken betydning trakassering, trusler og vold som oppleves som homofobisk 
har for hvordan skeive skaper seg selv og hvordan de forholder seg til omgivelsene. Artikkelen bygger på 
dybdeintervjuer med LHBTIQ-personer som har opplevd trakassering, trusler og vold de selv mener har 
sammenheng med deres seksuelle orientering og/eller kjønnsuttrykk. I analysen tar jeg utgangspunkt i Ju-
dith Butlers teori om performativitet og Didier Eribons arbeid om fornærmelse. Jeg foreslår at fornærmelse, 
og måten skeive bruker heteronormative kjønnsuttrykk for å unngå fornærmelser, kan forstås som subjekti-
vering innenfor en heteronormativ, sosial orden. Flere av deltakerne i studien gir uttrykk for at homofobisk 
hatkriminalitet indirekte rammer alle skeive og peker på viktigheten av å anmelde slike hendelser. Fornær-
melse kan dermed også forstås som et utgangspunkt for å yte motstand mot homofobi og heteronormativi-
tet. Jeg argumenterer for at det strafferettslige begrepet hatkriminalitet både kan forstås som et resultat av, 
og grunnlag for, skeiv identitetspolitikk og medborgerskap.

Fulltekst i PIA: 

>:http://hdl.handle.net/11250/2612440
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Konferenser, kurser mm. 

Call for papers for NSfKs Research Seminar 2020
Call for papers for next year´s Research Seminar will open September 23rd.
The seminar is held in Halden, Norway May 4th-6th 2020.
Theme: Sexual Violence in the Nordic Countries
Deadline for submitting application and abstract is December 15th at 18.00 CET.

Applications for NSfK Research Grants 2020
The call for NSfK research grants 2020 will be opened on Monday October 28th, the application period 
being 28.10.-29.11.2019.
The application period ends at 15.00 CET on Friday November 29th.
The Council will decide on distribution of research grants at the next annual meeting, which is held 3rd-4th 
March 2020.

Applications for NSfK Travel grants
Application period for travel grant is ongoing during the fall till November 15th.
Applications submitted before this date will be decided upon November 22nd by the Chairperson for NSfK, 
professor Felipe Estrada Dörner at Department of Criminology, Stockholm University.
Read more on NSfKs grants in Guidelines for NSfKs Research and Travel grants.
More information on NSfK grants will follow closer to the dates.

Nordic Police Research Conference

The theme for the next Nordic Police Research Conference is: 

Police Education - Altius Fortius Diutius

The theme will be covered in the key note speeches from different viewpoints. Moreover, it will appear in 
the working groups along with other topical issues related to policing, police organization and police work. 
We cordially invite suggestions for the themes of the working groups by the 15th of December 2019 (in 
English) to tutkimus.polamk@poliisi.fi
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Stipendium: Ulla Bondessons Fond

Från fondens hemsida: 
I 2020 Fondet er stiftet af professor Ulla V Bondeson, og det har som sit hovedformål at fremme retsso-
ciologisk og kriminologisk forskning i Norden, herunder især forskning ved universiteterne i Stockholm, 
Lund og København. Første prioritet gives til behandlingsforskning, dvs. studier af effekten af straf og be-
handling, samt til forskning i befolkningens holdning til kriminalitet og straf. Replikation af Ulla V Bonde-
sons egne eller andres tilsvarende studier er ønskværdige og gives ligeledes en høj prioritet. Anden prioritet 
gives til øvrig retssociologisk eller kriminologisk forskning. 
Stiftelsen vil i 2020 uddele op til 1.000.000 SEK til et eller flere stipendier til forskning inden for disse områ-
der. Ansøgningsfrist er 2. december 2019 kl. 12. Ansøgningen skal indeholde problemformulering, herun-
der relationen til fondets formål, en redegørelse for metode og data, tidsplan samt CV. Ansøgninger, der 
skal være mærkede ”Ulla V Bondesons stiftelse”, sendes til SEB, Kapitalförvaltning Institutioner & Stiftelser 
Syd Eva Engbert SE - 205 20 Malmö Det forventes, at ansøgere modtager besked om eventuel bevilling 
inden udgangen af marts 2020.

Länk till fonden: 

>:http://ullavbondesonfond.dk/sites/default/files/Opslag%20stipendium%202019_0.pdf
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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 
Isabelle Stjerna Doohan
%:isabelle.stjerna@umu.se

Omslagsbild: Jack Vanzet "Abstract 2" © Umeå Universitet

Nyhetsbrevets hemsida: 
>: https://www.umu.se/enheten-for-polisutbildning/forskning2/nordiska-polisforskningsnatverket/


