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Allmänt
Öppen föreläsning med Gunno Gunmo inspelad
Den 28.11 föreläser Gunno Gunmo om ”Ett yrkesliv med polispolitik och polisetik” utifrån
sin erfarenhet som polis, förbundsordförande i Polisförbundet samt länspolismästare i
Stockholms län. Föreläsningen kan ses här:
https://play.lnu.se/media/t/0_9nsrlk8r

Survey on victimization and opinion toward the police in Iceland
The National Commissioner has published part two and three of reports containing results of a
survey on attitudes toward the police, fear of crime and victimization. The survey has been
carried out annually over the past years in collaboration with the Metropolitan police and
research institute for criminology at University of Iceland. In part two 87% of participants
said the police did a good job in 2015. In part three of the report more than 90% of the
participants said they feel safe in their neighborhood while walking alone at night.
The reports in Icelandic, (but with accessible statistics with the help of Google translate) can
be downloaded here:
http://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2016/11/Viðhorf-til-lögreglu-og-starfahennar_II-spurt-2016.pdf
http://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2016/11/Öryggistilfinning-íbúa_III-spurt2016.pdf

Pågående projekt och efterlysningar
Polisbevakning av rasism
Kivanc Atak gästforskare vid Kriminologiska institutionen Stockholms universitet får ett
projektbidrag från Vetenskapsrådet för projektet "Färgrik eller färgblind? Polisbevakningen
av rasmässigt motiverade brott i Sverige". Projektet kommer att pågå under tre år.
”Relationen mellan rasism och statliga institutioner har länge studerats som en fråga om
rasmässig diskriminering. Som en grundläggande statlig institution, betraktas
polismyndigheten som en monter för rasmässig partiskhet i social kontroll. Vi vet, emellertid,
väldigt lite om det andra sidan av myntet, nämligen polisbevakningen av rasism. Hur hanterar
polisen själva rasistiska förnärmelser och vilka utmaningar står utredandet av rasmässigt
motiverade brott inför? Detta projekt drivs av en vetenskaplig undersökning kring dessa två
huvudfrågor. Projektet kommer att åta sig en kvalitativ ansats och studera hur poliser
responderar till rasism i Sveriges tre största städer: Stockholm, Göteborg och Malmö.” (Från
Kriminologiska institutionens hemsida)

Forskergrupp om Politireformer
Den nyetablerte forskergruppen Politireform har mål om å
- bidra til forskning om hvordan politireformer påvirker politiets samfunnsoppdrag,
rolle, oppgaver,
- bidra til forskning om hvordan politireformer påvirker politiets maktutøvelse,
legitimitet og tillit,
- etablere samarbeidsforhold med eksterne forskningsmiljøer som forsker på relaterte
fenomener og felt.
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Styringsdokumentene som regulerer den pågående norske politireformen tydeliggjør at
etablert fagkunnskap om offentlige reformer i liten grad tas i bruk samt at
kunnskapsgrunnlaget for politiets utvikling ikke problematiseres. Det bidrar til at sentrale
spørsmål knyttet til politiets rolle og oppgaver i et samfunn i endring ikke stilles, diskuteres
eller forskes på. Sentrale spørsmål som foreløpig ikke er belyst er for eksempel hvordan
politiets rolle og oppgaver endres, hvordan politiet som kontrollerende og forebyggende
virksomhet utvikles, hvordan politiets rolle i forhold til ivaretakelse av samfunnets
demokratiske prosesser og beredskap påvirkes, og hvordan politiets tillit og legitimitet
påvirkes. Vi har som ambisjon å stille disse spørsmålene og derved bidra til å belyse temaer
som til nå har fått lite oppmerksomhet.
Forskningsspørsmål som er av interesse for gruppen spenner fra å analysere drivkrefter bak
politireformer til å undersøke reformenes virkninger for politiet og det samfunnet som politiet
virker i og for. Det innebærer at gruppen er godt forankret innenfor politivitenskapen, dersom
en definerer fagområdet ved Larsson, Gundhus og Granérs terminologi (2014 s 19), men det
innebærer også at vi reiser spørsmål som er av interesse for flere forskningsmiljøer.
Forskergruppen inviterer til en stimuleringsseminar på Politihøgskolen Kongsvinger tirsdag
7. mars kl 10 til onsdag 8. mars kl 14. Påmelding til workshopen må skje innen 15. februar
2017, til vansor@phs.no. Informer i forbindelse med påmelding om allergier eller annet det
må tas hensyn til.
Praktisk informasjon: Politihøgskolen vil dekke kost og losji. De har også begrensete
midler til dekning av reiseutgifter for deltakere som ellers ikke får dette dekket av egen
institusjon.
Seminarets form er en workshop om å identifisere sentrale problemstillinger på feltet og
videre samarbeidsarenaer. Vi ber deltakerne sende inn et 2 siders paper i innen 1. mars til
ovenstående mailadresse med en presentasjon av sentrale forskningsspørsmål og
framgangsmåter. Vi vil bruke seminaret til å gjøre oss kjent med hverandres pågående
interesseområder og problemstillinger, og å identifisere mulige samarbeidsarenaer og
samarbeidsformer.
I tillegg: Forskergruppen har inngått en intensjonsavtale med Cappelen Damm Akademisk
om å lage en antologi om den såkalte Nærpolitireformen og dens virkninger. De som ønsker å
delta i dette samarbeidet, bes melde fra til paular@phs.no eller vansor@phs.no og vil etter
hvert få en invitasjon om nærmere samarbeid rundt dette prosjektet.

Studie mot hatkriminalitet vid PHS Norge
Politihøgskolen ønsker gjennom dette studie mot hatkriminalitet å bidra til å bedre den
tverrfaglige innsatsen mot hatkriminalitet. Det gjelder både forebygging og etterforskning, for
opprettelsen er at saksfeltet har et lavt antall anmeldelser til tross for økende oppmerksomhet.
Politiet mener det trolig er store mørketall på området. – Kunnskap er avgjørende både for
riktig registrering og håndtering av sakene, og for å kunne ivareta ofrene. Hatkriminalitet
betegner straffbare handlinger som er motivert av hat, fordommer eller negative holdninger
mot mennesker på grunn av etnisitet, religion/livssyn, seksuell orientering eller nedsatt
funksjonsevne.
Se:http://forskning.no/sikkerhet-forskningsfinansiering-kriminalitet/2016/10/politihogskolenoppretter-studie-mot
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EU-prosjekt om politireform i post-konfliktområder
«Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform,» er tittelen på det nye,
EU-finansierte Horisont 2020-prosjektet NMBUs Institutt for internasjonale miljøog utviklingsstudier (Noragric) skal lede. Det internasjonale prosjektet får fem
millioner euro (rundt 46 millioner norske kroner) i EU-finansering over en periode
på fem år, og vil utføres sammen med en rekke samarbeidspartnere.
Blant de partnerne i prosjektet som får betydelige midler i prosjektet er Politihøgskolen,
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og University of Durham. Noragric-forsker og
førsteamanuensis Ingrid Nyborg skal lede prosjektet, og Noragic vil ha en koordinator-rolle i
prosjektet.
För ytterligare information:
https://www.nmbu.no/aktuelt/node/20466

Polisforskning vid Umeå universitet
På polisutbildningen vid Umeå universitets hemsida presenteras fyra forskningsprofiler och
nio aktuella forskningsprojekt.
Forskningsprofiler
Stress och hälsa i polisarbete
Den forskning som bedrivs i polisiärt arbete inom profilen stress och hälsa behandlar centrala frågor i polisers
och polisstudenters vardag. En fråga med stor relevans för polisyrket är hur enskilda poliser hanterar stress som
de utsätts för i yrket. Inom profilen studeras också andra aspekter och konsekvenser av stresshanteringen.
Centrala frågor är hur poliser hanterar traumatiska erfarenheter i arbetet och på vilket sätt de är mentalt
motståndskraftiga (resiliens). Utifrån olika vetenskapliga frågeställningar behandlar profilen verksamma polisers
och polisstudenters generella hälsa och psykiska ohälsa. Inom profilen finns även viktiga teman som rör
personlighet samt socialisationsprocesser under utbildning och i polisorganisationen. Profilens forskare har
intentionen att bedriva forskning nära och i samarbete med lärare vid polisutbildningen och i samspel med olika
polisiära verksamheter. På så sätt kan fler forskningsfrågor med relevans för yrkespraktiken identifieras,
samtidigt som användbarheten och tillämpningen av forskningsresultaten i utbildningen såväl som i
polismyndigheten ökar.

Kontaktperson: Mehdi Ghazinour, mehdi.ghazinour@umu.se
Polisiär organisering, kompetens och profession
Den forskning som bedrivs i polisiärt arbete inom profilen organisation kompetens och profession behandlar
frågor om hur polisens organisation och anställda möter aktuella samhällsförändringar. Forskning inom profilen
pågår bland annat på teman såsom omorganisering; polisens yrkessocialisation samt utvecklandet och
användande av reflexiva förmågor i polispraktik. Forskning bedrivs i nära samverkan med polisens utvecklingsavdelning samt med andra institutioner vid UmU.

Kontaktperson: Oscar Rantatalo, oscar.rantatalo@umu.se
Radikalism, närpolis och trygghet
Inom profilen bedrivs bland annat forskning om frågor som kretsar kring samverkan mellan civilsamhälle och
lokala offentliga aktörer i syfte att motverka radikalisering. Utgångspunkten är att det behövs studier som tar ett
tydligt bottom-up perspektiv, dvs. tar avstamp i lokala problembilder. Att skapa motståndskraft mot
våldsbejakande extremism handlar inte enbart om brottsprevention utifrån ett myndighetsperspektiv utan också
om att öka lokalsamhällets motståndskraft mot negativa processer genom att främja demokrati och mänskliga
rättigheter. Enkelt uttryckt handlar det om att skapa möjligheter för människor att leva ett säkert och tryggt liv.
Ett centralt tema inom profilen rör därför samhällens, miljöers och individers resiliens. Andra framträdande
frågor och teman kretsar kring interaktion och spänningsfält mellan radikaliserade miljöer, civilsamhälle och
lokala offentliga aktörer; identifiering av processer som bidrar till att skapa motståndskraft mot våldsbejakande
extremism, närpolisens roll i sådana processer samt dialog och samverkan mellan närpolis och andra aktörer.
Forskning bedrivs i samarbete med flera andra institutioner vid Umeå universitet. En central intention är att
nyttiggöra forskningsresultat både i polisutbildningen och genom återföring av resultat till de verksamheter som
studeras.
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Kontaktperson: Malin E. Wimelius, malin.wimelius@umu.se
Migration och polisiärt arbete
Forskningsprofilen Migration och polisiärt arbete har en bred ansats inom kontexten migration. Forskningsfokus
ligger både på de migrerade personerna själva dvs. barn, ensamkommande barn, familjer, vuxna och äldre, men
också på de samhällsaktörer som är inblandade i arbetet med dessa personer. En sådan samhällsaktör är polisen,
där centrala teman behandlar den roll och delaktighet som polisen utgör i olika migrationsprocesser, såsom vid
gränskontroll, asylprocess, av-/utvisning eller under integrationsfasen. Andra viktiga forskningsfrågor har också
fokuserat på polisens samverkan med andra inblandade aktörer i migrationsprocessen samt centrala aktörers
psykiska hälsa i relation till migrationskontexten. Profilens avsikt är att bedriva forskning i samarbete med andra
institutioner såväl inom som utanför Sverige. Intentionen är också att ha en nära relation med den omgivande
yrkespraktiken som praktiskt möter de olika migrantgrupperna. På så sätt kan relevanta forskningsfrågor
identifieras och resultat ges tillbaka till såväl verksamheterna som till utbildningar, exempelvis polisutbildningen.

Kontaktperson: Johanna Sundqvist, johanna.sundqvist@umu.se
http://www.polis.umu.se/forskning/
Forskningsprojekt
För närmare presentation se polisutbildningens hemsida
http://www.polis.umu.se/forskning/polisforskning-vid-umu/
-

-

Vad är ett värdigt återvändande? Lars Erik Lauritz, Malin E Wimelius, Mehdi
Ghazinour, Mojgan Padyab, Kenneth Ögren, Jonas Hansson och Johanna Sundqvist
Framtidens polis - polisers utvecklande av reflexiva förmågor i utbildning och
yrkesliv. Forskningsledare Oscar Rantatalo,
Patrullera med pedaler: Cyklande polisers roll för ökad säker cykling och gång. Oscar
Rantatalo
Preliminära analyser av RECPOL data.Oscar Rantatalo
Om lämplighet i polisyrket – identifiering och utveckling av empatisk
förmåga. Christina Wikström. Tillämpad utbildningsvetenskap
Tillit till polisen – ett institutionellt och individuellt perspektiv. Tage Alalehto.
Sociologiska institutionen
Mänskliga rättigheter borta och hemma – om svensk polis i utlandstjänst. Malin E
Wimelius. Statsvetenskapliga institutionen. I projektet arbetar Abrak Saati (FD,
forskare,
Statsvetenskapliga
institutionen); Markus
Naarttijärvi (FD,
universitetslektor, Juridiska institutionen) och Malin E. Wimelius (projektledare,
Statsvetenskapliga institutionen).
En polis i förändring: Vardagligt meningsskapande och meningsgivande i den största
myndighetsförändringen
i
Sverige
genom
tiderna. Markus
Hällgren.
Handelshögskolan
Kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Mattias Hjertstedt. Juridiska institutionen.
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Böcker, rapporter, uppsatser
Batongerna slår nedåt : En berättelse om brottsbekämpning
Lundström, Jonas (2016). Batongerna slår nedåt: en berättelse om brottsbekämpning.
Stockholm: BoD
Författarens presentation:
Batongerna slår nedåt är en kritisk granskning av brottsbekämpandet som praktik och idé. Här flätas författarens
egna aktivistiska möten med ordningsmakten samman med vetenskaplig forskning och aktuell samhällsdebatt.
Polis, fängelser, domstolar och andra aspekter av brottsbekämpandet diskuteras både i relation till dagens
samhällsutveckling och historia. Boken är inte minst förankrad i kritisk kriminologi och polisforskning, och
erbjuder med hjälp av dessa vetenskapliga perspektiv en kritisk helhetsblick på rättssystemet.
I bokens första del, ”Nedåt”, granskas rättssystemet utifrån ett jämlikhetsperspektiv, med rasifiering, klass
och kön som analysverktyg. I den andra delen, ”Batonger och nycklar”, belyses ordningsmaktens
våldsanvändning, samhällets frihetsberövande och demokratins roll i förhållande till rättssystemet. I bokens sista
del behandlas brottsbekämpningen som ideologi, och dess funktion av att dölja sin egen karaktär och att avleda
från djupare problem.
Batongerna slår nedåt argumenterar för att de brottsbekämpande institutionerna, trots vissa ljusglimtar, över
lag är rasistiska (kapitel 2), klassbevarande (kapitel 3), patriarkala (kapitel 4), våldsamma (kapitel 5),
förtryckande (kapitel 6), ineffektiva (kapitel 7), samt förljugna och avledande (kapitel 8). I det avslutande
kapitlet diskuteras slutsatser och tänkbara vägar framåt.

Jonas Lundström bor i Örebro och är aktivist och författare.
För utdrag ur boken:
https://books.google.se/books?id=OBmQDQAAQBAJ&hl=sv&source=gbs_ViewAPI&prints
ec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
För beställning: http://batongerna.mozello.com/

Bortom kravallerna: konflikt, tillhörighet och representation i Husby
Hörnqvist, Magnus & de los Reyes, Paulina (red.) (2017). Bortom kravallerna: konflikt,
tillhörighet och representation i Husby. Stockholm: Stockholmia
Förlagets presentation:
I maj 2013 pågick omfattande kravaller under flera nätter i Stockholmsförorten Husby.
Oroligheterna skulle snart sprida sig till flera förorter och i internationell press syntes bilder
på en välfärdsstat i brand. Många skyndade sig att förklara dessa händelser men få vände sig
till de boende.
Med avstamp i ett trettiotal Husbybors berättelser ger antologins sju forskare en
djuplodande och mångfacetterad förståelse av vad som rörde sig under Husbykravallernas yta.
Bokens sju författare är verksamma inom ämnena ekonomisk historia, statsvetenskap och
kriminologi. De har det gemensamt att de kallar sig "kritiska forskare", d.v.s. de anlägger ett
kritiskt maktperspektiv och synar de berättelser som kom att dominera det offentliga samtalet.
Forskarna saknade Husbybornas röster och de reagerade på hur bilden av förorten skapade
en given förståelseram när journalister, politiker och experter kommenterade de våldsamma
konflikter som kom till uttryck mellan bland annat stenkastande ungdomar och polisen.
Ur intervjuerna framkommer en delvis annan bild som blottlägger en djup diskrepans
mellan å ena sidan människors vardagliga erfarenheter av ojämlikhet, rasism och bristande
demokrati och å andra sidan medborgarskapets löften om likvärdiga rättigheter, tillhörighet
och berättigande till samhällets resurser.
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En förstudie publicerades redan 2013 på Stockholmia förlag. Rapporten Bilen
brinner...men problemen är kvar kan laddas ned gratis här:
http://stockholmia.stockholm.se/forlag/bocker/stockholmia-essa/bilen-brinner..2.-menproblemen-ar-kvar--berattelser-om-husbyhandelserna-i-maj-2013/
För ytterligare information se:
http://stockholmia.stockholm.se/forlag/bocker/aktuella-bocker/bortom-kravallerna.-konflikttillhorighet-och-representation-i-husby/

Nationella trygghetsundersökningen 2016
Command, Carl, Hambrook, Emelie, Wallin, Sanna, Westerberg Sara, Irlander Strid Åsa &
Hvitfeldt Thomas (2017). Nationella trygghetsundersökningen 2016: om utsatthet, otrygghet
och förtroende. Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
NTU bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs
årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och
otrygghet, samt erfarenheter av kontakter med, och förtroende för, rättsväsendet. Intervjuerna
genomfördes januari – maj 2016. Resultat vad gäller polisen och rättsväsendet (ur rapportens
sammanfattning):
Förtroendet för polisen liksom för rättsväsendet som helhet 61 %, en minskning med 4 procentenheter jämfört
med föregående år (65 % 2015) men en ökning med 6 procentenheter jämfört med 2006 (55 %).
Andelen personer med stort förtroende för att rättsväsendet som helhet hanterar misstänkta rättvist har ökat,
från 45 procent 2006 till 52 procent 2016, vilket är på samma nivå som 2015. En ungefär lika stor andel (54 %)
har stort förtroende för att polisen hanterar misstänkta på ett rättvist sätt. Förtroendet för polisen är här något
lägre 2016 jämfört med 2015, men över tid har andelen legat på en stabil nivå sedan frågan började ställas 2008.
Andelen personer med stort förtroende för att rättsväsendet som helhet behandlar utsatta väl har ökat från 30
procent 2006 till 41 procent 2016, vilket är på ungefär samma nivå som 2015. Förtroendet för att polisen
behandlar utsatta väl har legat stabilt sedan frågan infördes 2008, och uppgick under 2016 till 53 procent.
Det är små skillnader mellan könen såväl vad avser förtroendet för att polisen hanterar misstänkta rättvist
som att utsatta personer behandlas väl. Män tenderar dock att i större utsträckning ha högt förtroende för att
misstänkta personer hanteras bra av rättsväsendet i sin helhet.
Åldersgruppen 16–19 år har störst andel personer med stort förtroende för att misstänkta hanteras rättvist av
både rättsväsendet och polisen, medan den äldsta åldersgruppen, 75–79 år har minst andel med stort förtroende
för rättsväsendet i frågan. När det gäller frågan om huruvida rättsväsendet och polisen behandlar utsatta bra är
förtroendet högre bland de yngsta medan minst andel med stort förtroende finns i åldersgruppen 65–74 år.
17% i åldersgruppen 16–79 år uppger att hen varit i kontakt med polisen p.g.a. att de någon gång under de
senaste tre åren har utsatts för brott. 55 % uppger att de överlag har positiva erfarenheter av polisen, och 18
procent uppger att de har negativa erfarenheter. Andelen tillfrågade som uppger att de haft positiva kontakter
med polisen har varit mer eller mindre konstant sedan 2007.
Kvinnor uppger oftare än män att de har positiva erfarenheter av polisen, en skillnad som kan noteras under
hela mätperioden. Skillnaden mellan könen uppgår till 11 procentenheter 2016. I de fall där händelsen innehöll
hot eller våld var erfarenheten av polisen mer negativ än i övriga fall.
Betydligt fler är nöjda med polisens tillgänglighet och bemötande än med den information som de fått om
ärendet och med polisens effektivitet vad gäller förmågan att utreda brottet.

För nedladdning:
http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2017-01-10-nationellatrygghetsundersokningen-2016.html

Regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU
Command, Carl (2017) Nationella trygghetsundersökningen 2006–2016 Regionala resultat.
Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
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I rapporten redogörs övergripande regionala resultat för Sveriges 21 län och de sju
polisregionerna. Resultat vad gäller polisen:
”Polisregionerna Mitt och Nord (med undantag för 2015) har under hela mätperioden haft en större andel
personer med stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete jämfört med genomsnittet i riket. Polisregion
Syd har haft en mindre andel med stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete. Gotlands, Örebro,
Uppsala, och Västerbottens län har under de flesta åren, sedan mätningarna inleddes 2006, haft en större andel
med stort förtroende jämfört med riket i stort. Blekinge, Skåne, Stockholms, Kronobergs och Dalarnas län har
nästan alla år legat under rikets nivå. Minst andel med stort förtroende för polisen återfinns i årets mätning i
Kalmar län (53 %).” (s. 22)
”Bortsett från ett fåtal år har polisregionerna Öst, Bergslagen och Nord sedan mätningarna inleddes haft en
större andel personer med stort förtroende för att polisen hanterar misstänkta rättvist jämfört med rikssnittet.
Polisregion Stockholm har under mätperioden haft en mindre andel med stort förtroende för att polisen hanterar
misstänkta rättvist.
Under nästan alla år har Hallands, Örebro, Västerbottens och Östergötlands län haft en större andel personer med
stort förtroende för att polisen behandlar misstänkta rättvist än riket i helhet. Under merparten av åren har
Dalarnas och Stockholms län haft en mindre andel med stort förtroende än riket i övrigt.” (s. 28)
Polisregionerna Mitt, Öst och Nord har under i princip hela mätperioden haft en lika stor eller större andel
personer med stort förtroende för att polisen behandlar brottsutsatta bra jämfört med genomsnittet i riket.
Polisregion Stockholm har under en större del av mätperioden haft en mindre andel med stort förtroende för att
polisen behandlar brottsutsatta bra.
Resultaten pekar mot att Hallands, Jönköpings, Västerbottens och Örebro län har haft en större andel med
stort förtroende för att polisen behandlar utsatta bra jämfört med riket i stort under de flesta åren. Under samtliga
år har Dalarnas och Stockholms län haft en lika stor eller mindre andel personer med stort förtroende jämfört
med riket i övrigt.” (s. 29)

För nedladdning:
http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2017-01-19-nationellatrygghetsundersokningen--2006-2016---regionala-resultat.html

BRÅ-rapport: Insatser mot brott och otrygghet i utsatta områden
Holmberg, Stina (2016). Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden: en
kunskapsöversikt. Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Brå har i ett regeringsuppdrag kartlagt internationell forskning och beprövad erfarenhet om
åtgärder för att förebygga och motverka brottslighet och öka tryggheten i socialt utsatta
områden. Utifrån denna har Brå identifierat framgångsfaktorer och fungerande metoder och
arbetssätt för att förebygga och motverka brottsligheten, men även för att öka tryggheten och
stärka relationen mellan befolkningen och rättsväsendet samt övriga myndigheter och aktörer
som medverkar i det brottsförebyggande arbetet. I rapporten tas följande framgångsfaktorer
upp:
- Polisen bör koncentrera sina insatser till platser och tider där mest brott begåtts, så
kallade hot spots.
- Resultaten blir bättre när repressiva polisiära insatser kombineras med insatser av
social karaktär. Renodlat avskräckande och straffande åtgärder mot ungdomar från
rättsväsendets sida kan snarare ha negativa effekter.
- Det kan vara effektivt att fokusera på högaktiva kriminella och hårdbevaka dem i
kombination med att de erbjuds sociala insatser.
- Så kallad situationell prevention kan minska tillfällena till brott.
- Lokalt dialogbaserat polisarbete, i samverkan med andra, kan öka de boendes
förtroende för polisen.
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Polisiär cykelpatrullering
Rantatalo, Oscar (2016). Polisiär cykelpatrullering: en kunskapsöversikt och explorativ
fallstudie om trafiksäkerhetsarbete i gång- och cykelnätverk. Umeå: Umeå universitet
Rapporten är en översättning av Rantatalo, O. (2016). Using police bicycle patrols to manage
social order in bicycle and pedestrian traffic networks: A Swedish case study. The Police
Journal, 89(1), 18–30. doi:10.1177/0032258X16639426
Sammanfattning
Följande rapport undersöker erfarenheter och möjliga tillämpningsområden för polisiär patrullering med cykel.
Specifikt undersöks frågan om hur cykelpatruller kan arbeta för ökad säkerhet inom cykel och gångtrafiknätverk
i storstadsområden. Studien är explorativ till sin art och fokuserar på hur poliser med erfarenhet av
cykelpatrullering uppfattar metodens inverkan på sociala normer, regelefterlevnad och riskbeteenden i cykel- och
gångtrafiknätverk. Metodologiskt är studien kvalitativ och baseras på intervjuer med poliser, observationer av
cykelpatrullering samt videodokumentation av polisens trafiksäkerhetsarbete med cyklar. Resultaten tyder på att
cykelpatrullering är en lovande och innovativ åtgärd för att fokusera gångoch cykelnätverk i polisens arbete. De
intervjuade poliserna rapporterade cykel-patrullering innebar ökad tillgänglighet och täta kontakter med
allmänheten. Poliserna uppgav att deras närvaro hade en normativ effekt på beteenden hos cyklister och
fotgängare. I rapporten diskuteras hur polisiära cykelpatruller kan vara en viktig källa för tyst kunskap om gång
och cykeltrafik. Rekommenderade områden för fortsatta studier är hur cykelpatrullering kan riktas mot
högriskområden, så kallade trafik ”hot spots” samt vilken signalvärde polisiära cykelpatruller har ur allmänhetens perspektiv.

För nedladdning:
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:938974/FULLTEXT02.pdf

Artiklar, tidskrifter
Kvinners plass i politiet i lys av arbeidsmetoder
Wathne Christin Thea (2016). Kvinners plass i politiet i lys av arbeidsmetoder. Tidsskrift for
kjønnsforskning 01 / 2016 (Volum 39) Side: 3-23DOI: 10.182612
Abstract
Women’s place in the Norwegian police in light of work methods
This article is about women’s place in the police in light of the organisation’s institutional logics and hegemonic
work methods. When women entered the police service as equals in 1958 the police had a masculine character
and the police service consisted almost exclusively of men. The organisational model in this period and up until
the 1970s could be described as the «power and control model». This article examines how the policewomen
perceived their entry into the organisation in this early phase. The policewomen’s approach, which involved
more communicative and relational work methods, was later incorporated in the community policing model,
which emerged at the end of the 1970s, when the police changed in a more humanistic direction. Almost sixty
years since women entered the police, we are again witness to a shift in institutional logic, from the community
policing model towards what we may call the expert model, where particularly knowledge based police work is
emphasised as the way forward. This article discusses these changes in relation to the construction of gender.

För nedladdning (access krävs):
https://www.idunn.no/tfk/2016/01/kvinners_plass_i_politiet_i_lys_av_arbeidsmetoder

Experiences of Swedish police officers abroad and coming back
Saati Abrak & Eklund Wimelius Malin (2016). Building peace abroad and coming back
home: experiences of Swedish police officers. Policing & Society. Pp 1-15 Published online:
04 Jan 2017.
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Ever since the Swedish Police Authority established a unit for Peace Support Operations in 2000, approximately
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 experience 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 are less 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.

För nedladdning (access krävs)
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10439463.2016.1276181

Call for papers: Women at Work in Criminal Justice Organizations
A Special Issue of Feminist Criminology Women at Work in Criminal Justice Organizations
Special Issue Editors: Cara E. Rabe-Hemp and Susan L. Miller
The aim of this special issue is to explore the feminist critique of the under-representation of
women at work and the gendering of the division of labor in criminal justice professions. We
are particularly interested in articles that highlight the processes that socially construct the
requirements of work which favor the powerful, support organizational class hierarchies
embedded with inequality, and bureaucratic decision making in which inequalities are
reproduced. We also seek articles that consider how women impact organizations, as well as
policymaking intended to make the workplace equal. All articles should have either a policy
or practice implication section that addresses women and work in criminal justice.
Prior to submitting a paper, please email a 500-word abstract/proposal to Cara E. Rabe-Hemp
(cerabe@ilstu.edu) and Susan L. Miller (slmiller@udel.edu) by February 1, 2017.
For further information:
http://journals.sagepub.com/pbassets/cmscontent/FCX/FCX_Jan2017.pdf?hootPostID=49ced5c4cf1f09630ff07c251ebc9ef3

Organizational climate and investigation in Norwegian police
Lone j.A., et al. Organizational climate and investigation performance in the Norwegian
police: A qualitative study. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling.
Version of Record online: 21 JAN 2017. DOI: 10.1002/jip.1474
Abstract
The present study aimed to identify organizational climate dimensions that are salient for police investigation
performance and to explicate the mechanisms of the relationship between organizational climate and
investigation performance. We conducted 38 semistructured interviews with participants at three job levels of
police investigative work (chiefs of police, n = 11, senior investigating officers, n = 14, detectives, n = 13) in 11
Norwegian police districts. We analyzed the interview data by using a model of organizational climate based on
the competing values framework (Quinn & Rohrbaugh, 1983). Two types of climate, human relations climate
and rational goal climate, were perceived to enhance investigation performance. The findings indicate that a
human relations climate enhances investigation performance by developing collective human capital and by
supporting internal and external cooperation and coordination of resources. Moreover, the findings suggest that a
rational goal climate increases investigation performance by encouraging planning, goal setting, and task focus.
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För nedladdning (access krävs):
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jip.1474/full

Media representations and police officers’ identity work
Rantatalo Oscar (2016). Media representations and police officers’ identity work in a
specialised police tactical unit. Policing & society. Vol. 26, nr 1, 97-113.
Abstract
A growing body of research has highlighted how media representations of policing and contemporary police
work are interconnected and influence each other. An under- explored dimension of this relation is how mediated
representations of policing transfer meaning to police officers’ sensemaking of their occupational identities.
With the aim of advancing knowledge on this issue, the following article reports a case study of a tactical police
unit and explores what roles media representations of the unit play in serving police officers’ narrative ‘identity
work’ relative to their work and their organisation. Methodologically, the article draws on an analysis of
newspaper articles about the studied police unit and interviews with police officers working within the unit. The
findings indicate that positively biased representations depicting the unit as heroic and elite had self-enhancing
effects on police officers’ identifications, whilst critically oriented media narratives spurred reframing and
projection of local counter- images of occupational work identity. These findings add to the present
understanding of how the media affect real-life policing, by highlighting how these representations convey
meanings to police practice and occupational identification.

För nedladdning (access krävs):
http://dx.doi.org/10.1080/10439463.2014.942844

Collective reflection in practice in Swedish police training
Rantatalo, Oscar & Karp, Staffan (2016). Collective reflection in practice: an ethnographic
study of Swedish police training. Reflective Practice, Vol. 17, nr 6, 708-723. DOI
10.1080/14623943.2016.1206881
Abstract
Although reflection has been viewed as an individual process, increased attention has been given to how
reflective processes are socially anchored. The present article contributes to this knowledge through an
examination of how collective reflection is enacted in the context of police education. The article is based on a
one-year ethnographic study of police recruits undergoing training, and the main sources of data collection were
participant observations and field interviews. The data were inductively analysed, and a model that differentiates
amongst ‘specular’, ‘dialogic’ and ‘polyphonic’ reflection processes is presented. The findings suggest that
collective reflection involving multiple individuals adds complexity to reflective processes and that these
processes may take on more diverse forms than has been acknowledged, as previous research has mainly focused
on dialogic collective reflection. The implications of these findings, such as how increased complexity may
counteract the benefits of collective reflection, are also discussed.

För nedladdning: https://doi.org/10.1080/14623943.2016.1206881

Call for papers: People Leadership in the police service:
People Leadership in the police service: Future Opportunities, Challenges and Directions.
Special issue call for papers from International Journal of Emergency Services
In this special issue we wish to contribute to this continuing investment by focusing
forward toward the future challenges for police leaders in the next ten years. This is with a
particular nexus on the people issues within the police organisation. It is our intention to
bring academics and practitioners together to provide a thought leadership piece which
explores the people leadership qualities required of leaders in the police community over tenyear’s time. As well as being of benefit to police services around the world we anticipate this
11

exploration will also assist other emergency services internationally and the public sector
more widely.
We are interested in well written, high quality articles from either practitioner or academic
perspective. Articles need to adopt a critical stance, which examines the issues in a robust
and in-depth way. Controversy and challenge are welcome. Articles could provide a
theoretical perspective or an analysis of what police leadership over the next decades is likely
to look like - what demands its leaders will need to be equipped to face, what skills, qualities
or capabilities leaders in the police will need to have, or what leadership culture will be
required. Whatever approach, articles must link into the people aspects of leadership and take
thinking much further than that currently available.
Submission Deadline: 28th April 2017
For further information:
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=6995

Krönikor, debatt och blogginlägg m.m.
Norge europamester i utvisning. Katja Franko och Helene Gundhus vid Universitetet i Oslo
hävdar i en debattartikel i Aftenposten den 30 november 2016 att Norge genom
målstyrningslogik blivit ledande på utvisning i Norden. Detta sker på bekostnad av centrala
värden som rättssäkerhet, förtroende för polisen och barns rättigheter.
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Europamester-i-utvisning-610160b.html
Et udhulet dansk politi får følge af et dansk discountpoliti. Debatindlæg af ph.d.stipendiat Jazmin Cullen (Institut for Antropologi) i Altinget den 1. december 2016. Jazmin
Cullen er kriminolog og tidligere strategisk analytiker hos Politiet. Hon skrever ”Politiet skal
lave det, de gør bedst. Og det er ikke at stå vagt dag ud og dag ind for at opretholde et
symbolpolitisk billede af handlekraftige politikere.”
http://www.altinget.dk/justits/artikel/kriminilog-et-udhulet-dansk-politi-faar-foelge-af-etdansk-discountpoliti
En nationell mobilisering mot det grova våldet krävs. På DN Debatt efterlyser fem
forskare och poliser 2016-11-13 en nationell mobilisering mot det organiserade våldet. De
identifierat fyra områden för att stävja utvecklingen: Mobilisering av samhället mot våldet,
effektinriktat polisarbete och en professionalisering av verksamheten, förändrad lagstiftning
och Utökat stöd till forskning. Författarna är Bo Lundqvist, kriminalkommissarie, Amir
Rostami, sociolog och polis, Anders Sandholm, kriminalkommissarie, Joakim Sturup,
kriminolog och forskare och Eva von Vogelsang, kriminalkommissarie.
http://www.dn.se/debatt/en-nationell-mobilisering-mot-det-grova-valdet-kravs/
Polisutbildning i samspel med forskning. I en debattartikel i Dagens samhälle den 15.10 tar
ledande företrädare för polisutbildningen vid Södertörns högskola i Solna upp tre punkter med
anledning av utredningen om den framtida polisutbildningen i Sverige. Det handlar om att
forskningen och utbildningen utvecklas i nära samverkan med den polisiära professionen, att
snabbt skapa en kompletterande utbildning där redan utbildade poliser kan läsa in akademisk
examen och att forskningen ska bedrivas vid lärosätena som har utbildningen.
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/polisutbildning-i-samspel-med-forskning28406?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_so
urce=apsis-anp-3
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Konferenser, kurser m.m.
Stimuleringsseminar Politireform Kongsvinger 7-8 mars
Se presentation ovan (s.2) under Pågående projekt och efterlysningar

Call for papers Missing Children and Adults Dundee June 14 - 16
The Third International Conference on Missing Children and Adults will be held from 14-16
June 2017 at the University of Abertay, Dundee, Scotland. The conference will be partnered
by the Scottish Institute for Policing Research, Police Scotland and the Centre for the Study of
Missing Persons at Portsmouth University.
We invite proposals, papers, posters and 'marketplace of ideas' sessions addressing topics
in all areas for missing persons and associated issues. We particularly welcome proposals
that speak to any of the following four themes:- Prevention of missing persons incidents.
- Supporting missing people and their families.
- Responding appropriately to incidents.
- Protecting vulnerable people to reduce the risk of harm.
We especially welcome proposals that are empirically based and those that involve new and
emerging topics. For more information on the call for papers and abstract submission see
http://www.abertay.ac.uk/media/3rd%20international%20conference%20on%20missing%20c
hldren%20and%20adults%20-%20call%20for%20papers.pdf
The deadline for submissions is February 15th, 2017
Please check the Abertay University conference webpage here for regular updates regarding
the conference programme.
http://www.abertay.ac.uk/research/society/conference-missing-children-and-adults/

Call for papers: Stockholm Criminology Symposium June 19-21th
In case you would like to make a presentation at the symposium, we ask you to submit your
abstract no later than February 28 by using the registration form on our website.
The main theme for 2017 is Timely address of the causes of violence. There is also a
general theme on Contemporary Criminology. Please note that the number of sessions is
limited. If the program committee is not able to assign your paper to a session, you will be
offered the opportunity to display your work at a poster session.
For further information:
http://www.criminologysymposium.com/symposium/participants/call-for-papers.html

Documentation: Policing : Localism in a globalising world.
Powerpoints and podcasts available to download from the Scottish International Policing
Conference 2016. Policing : Localism in a globalising world. Thursda y 10 Novem ber
2016
The Conference explored the challenges of localism in relation to six themes: performance,
partnership, prevention, place, public accountability, and people and organisational
development, and the lessons learned from recent Scottish and international research.
See:
http://www.sipr.ac.uk/events/IPC2016.php
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Nordiska polisforskningsnätverkets nyhetsbrev
Nordiska polisforskningsnätverket utgår från polisutbildningarna i Norden. Nätverkets 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.1 Det ges ut med bidrag från
polisutbildningarna vid Linnéuniversitetet, Södertörns högskola samt Umeå universitet
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.
Nyhetsbrevet
Redaktör:
Rolf Granér, rolf.graner@lnu.se
Tatanya Valland, tatanya.valland@gmail.com
Redaktion/ kontaktpersoner:
Danmark: Anne-Stina Sørensen ASS003@politi.dk.
Lars Nørr Mikkelsen LNM004@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:malin.wieslander@gu.se
Alla intresserade kan anmäla sig till nyhetsbrevet. Anmälan kan göras här:
http://mlist.lnu.se/mailman/listinfo/polisforskningsnatverket
Vid problem med att anmäla sig till nyhetsbrevet kan detta ske direkt till rolf.graner@lnu.se.

1 För allmän information om vad som händer inom det kriminologiska området i Norden rekommenderas det
månatliga nyhetsbrevet Nordisk Kriminologi. Prenumeration kan ske här: http://www.nsfk.org
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