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Förord 
2001 startade Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet. Vår ambition 
var redan från starten att skapa mötesplatser för forskare och prak-
tiker för att bland annat förstärka grundutbildningen och kompeten-
sen hos våra lärare. Sedan dess har syftet med dessa konferenser 
breddats och idag är det en nödvändighet för att bedriva en högsko-
lemässig grundutbildning och vidareutbildning. Det är nu fjärde 
gången som en konferens med fokus på polisforskning anordnas i 
Växjö.  Intresset den här gången var större än någonsin och över 
170 personer deltog.  

Polisforskningen i Sverige sker på många olika institutioner och 
fakulteter. Detta gör att dessa konferenser blir än mer viktiga för att 
få en överblick över vad som händer i landet. Att sedan få möjlighet 
att träffa och lyssna på nordiska och internationella polisforskare 
fördjupar vår kunskap ytterligare. 

Vi är stolta över att ha kunnat bidra till ett ökat samarbete i Nor-
den. Vi diskuterar många likartade frågor som akademiseringen av 
grundutbildningen, centraliseringen av polisorganisationen med 
mera. För oss är det inspirerande och viktigt att stärka det nordiska 
samarbetet. 

Antologin är ett viktigt bidrag till att öka kunskapen om den po-
lisforskning som pågår i Norden. Polisutbildningen på Linnéuniver-
sitetet ser framemot nya möten med forskare och praktiker. Tills 
nästa konferens kommer vi att arbeta aktivt med det nordiska forsk-
ningsnätverket, vår skriftserie och den öppna föreläsningsserien som 
vänder sig till alla som är intresserade av polisverksamhet. 

 

Betty Rohdin 
Utbildningschef vid Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet. 
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Inledning 
Rolf Granér och Ola Kronkvist1  

I augusti 2014 träffades drygt 170 polisforskare, verksamma inom 
polisen och andra intresserade på Linnéuniversitetet i Växjö för att 
utbyta kunskaper och erfarenheter. Avdelningen för polisutbildning 
stod som värd för den femte Nordiska polisforskningskonferensen. 
Det stora antalet deltagare, 44 seminarier, fem plenumföreläsningar 
och två modererade diskussioner i plenum gjorde konferensen till 
den största nordiska polisforskningskonferensen hittills. Temat för 
föreläsningarna och diskussionerna i plenum var polisforskningens 
historia, nuläge och framtid. I denna konferensantologi har vi samlat 
presentationer från de inledande huvudföreläsningarna samt ett 
urval av artiklar från seminarierna. Utgångspunkten för detta urval 
har varit att ge en bild av bredden i seminarierna.2  

Behovet av och intresset för polisforskning i Norden är större än 
någonsin. Detta har flera orsaker och de främsta förefaller vara poli-
syrkets professionalisering med nya utmaningar i takt med en allt 
snabbare samhällsutveckling, polisutbildningarnas akademisering 
och det faktum att flera av de Nordiska ländernas polisverksamhet 
genomgår omfattande organisationsförändringar under 10-talet. 

Ett ökat intresse för polisforskning och ett ökat antal polisfors-
kare väcker viktiga frågor om forskningens finansiering, inriktning 
och oberoende. Det finns flera Nordiska exempel på hur forsk-
ningsrapporter med, för polisverksamheten, obekväma resultat har 
tystats ned. I något fall har till och med forskarna själva misskredite-
rats. Samtidigt har möjligheterna att få finansiering för fristående 
forskningsprojekt minskat och behovet av forskning inriktad på 
metodutveckling ökat. Det ligger då nära till hands att vilja bedriva 
metodutvecklande forskning inom respektive polisorganisation och 
kritiskt granskande forskning utanför, men faktum är att många av 
de främsta innovationerna för polisverksamheten kommer av forsk-
ningsprojekt som legat utanför polisorganisationerna. Professor 

                                                           
1 Rolf Granér och Ola Kronkvist är fil.dr. och universitetslektorer i Polisvetenskap 
vid Polisutbildningen, Linnéuniversitetet i Växjö. 
2 Abstracts från seminarierna kan ses och laddas ner här: 
http://lnu.se/polopoly_fs/1.110889!Abstracts%20140805.pdf 
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David Bayley beskriver dessa innovationer, och sin syn på framti-
dens polisforskning, i det inledande kapitlet Police Research: Trends 
and Prospect.  

Från den tidigare dominerande kritiskt granskande traditionen 
inom polisforskning har utvecklingen gått mot fler koncensusorien-
terade och metodutvecklande bidrag. 

Professor Maurice Punch beskriver, i kapitlet ”The Past the Pre-
sent and the Future of Police Research”, denna utveckling och hur 
forskningen gått till att inriktas mer på evidensbaserade metoder i 
randomiserade studier med naturvetenskapligt ideal. Punch gör oss 
också uppmärksamma på att enbart forskning på ”what works” inte 
nödvändigtvis är den mest effektiva vägen, åtminstone inte om den 
inte kompletteras med forskning på ”what matters”. 

Det finns en risk att polisforskare blir självcensurerande, då flera 
incitament finns för att, både styra forskningens inriktning, tolkning 
av resultat och spridning. Professor Lars Holmberg beskriver sådana 
incitament i kapitlet ”Challenges to Nordic Police Research”. 
Holmberg tar också upp problemet med forskares närsynthet, då i 
stort sett all polisforskning bedrivs i forskarens eget samhälle med 
obefintlig eller knapp internationell utblick. 

En utmaning som anknyter till detta är vikten av att identifiera 
underbeforskade områden och att hålla forskningsmiljöerna öppna. 
Professor Paul Larsson beskriver, i kapitlet ”Utfordringer for Nor-
disk politiforskning”, ett antal undebeforskade områden och fors-
karmiljöers tendenser att isolera sig kring teman. En utmaning, som 
ytterligare spär på de redan nämnda, är att det inom polisverksam-
heten finns relativt låg beställar- och användarkompetens av forsk-
ning. Larsson betonar också vikten av polisforskning ur ett demo-
kratiskt perspektiv. Forskningen, om den är frikopplad från infly-
tande av polisen, har en viktig funktion för insyn och kontroll av 
polisens arbete. 

Katja Franko och Helene Gundhus ger i kapitlet ”Et delt brors-
kap: transnasjonale politikulturer, nærhet og kontroll” ett bidrag till 
den hittills sparsamma forskningen om kulturella aspekter på trans-
nationellt polisarbete. Utifrån intervjuer med norska polisanställda i 
EU:s gemensamma byrå för gränskontroll (Frontex) beskriver de 
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den betydelse social gemenskap har för arbetet. Denna ställs mot 
graden av kollegial kontroll och reaktioner på tjänstefel och brott 
mot etiska riktlinjer. 

Två artiklar behandlar historiska aspekter av polisarbete. 

Birgitta Ellefsen analyserar i kapitlet “The Making of a New 
Police: An analysis of the Norwegian Police Discourse 1814-1866” 
framväxten av norsk polis som begrepp och institution. Detta sker 
via bl.a. dokument från stortingsdebatter, press, lagstiftning och 
brevväxling. I kapitlet identifieras de centrala aktörerna i denna pro-
cess, deras intentioner och hur de relaterar till de dåtida europeiska 
diskurserna om polisverksamhet. 

Paula Wahlgren ger, i kapitlet ”Polisen som fostrare – ett histo-
riskt perspektiv” en beskrivning av hur den svenska polisens brotts-
förebyggande uppdrag växt fram från 40-talet till nutid. Wahlgren 
har lagt tonvikten på polisen i skolan och följer den politiska diskurs 
som bland annat lett till ett minskat engagemang i skolundervisning-
en, ett ökat antal polisanmälningar mot minderåriga och nya sam-
verkansformer mellan skola och polis. 

Tre bidrag behandlar polisrekrytering och socialisation till polis-
yrket. 

Stefan Annell beskriver, i kapitlet ”Perspektiv på polisurval”, två 
studier som baseras på antagningsprocessen till polisutbildningen i 
Sverige. I den första studien undersöks hur väl fyra vanligt före-
kommande urvalsmetoder – kognitiva test, personlighetstest, fysiska 
test och bedömarbaserade metoder – predicerar prestation, arbets-
tillfredsställelse, viljan att stanna i yrket och hälsa, vid tre uppfölj-
ningstillfällen. I den andra studien fokuserar Annell på ett kognitivt 
testbatteri och undersöker olika begåvningskomponenters betydelse 
för studieframgång på polisutbildningen. I kapitlet berörs både teo-
retiska och praktiska implikationer för polisurval.  

I kapitlet ” Den motstridiga mångfalden” analyserar Malin Wies-
lander hur polisstudenter hanterar frågan om mångfald inom poli-
sen. Samtidigt som hon finner ett bejakande av social jämlikhet 
identifierar hon sätt att resonera där mångfald ställs mot en neutrali-
tetsnorm som hyllar ett polisideal som åsikts-, symbol- och tillhörig-
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hetsmässigt fri. Därmed exkluderas de som anses representera 
mångfalden. 

Stefan Annell beskriver, i kapitlet Perspektiv på polisurval, två stu-
dier som baseras på antagningsprocessen till polisutbildningen i 
Sverige. I den första studien undersöks hur väl fyra vanligt före-
kommande urvalsmetoder – kognitiva test, personlighetstest, fysiska 
test och bedömarbaserade metoder – predicerar prestation, arbets-
tillfredsställelse, viljan att stanna i yrket och hälsa, vid tre uppfölj-
ningstillfällen. I den andra studien fokuserar Annell på ett kognitivt 
testbatteri och undersöker olika begåvningskomponenters betydelse 
för studieframgång på polisutbildning en. I kapitlet berörs både 
teoretiska och praktiska implikationer för polisurval.  

Rantatalo m.fl. presenterar i sitt kapitel ”Hur utvecklas nya poli-
sers reflexiva förmågor under yrkessocialisation? – en agenda för 
framtida forskning”. ett pågående projekt: Projektets frågeställning 
är hur reflektion kan stödjas pedagogiskt både under formell utbild-
ning, i aspiranttjänstgöring samt i tidig yrkespraktik. I kapitlet be-
handlas bl.a. reflektionsbegreppet, behovet av reflekterande för-
mågor bland poliser samt en plan för projektets genomförande. 

David Bayley pekade i sitt bidrag (kapitel 1) på behovet av att 
universitet och polismyndigheter samarbetar i gemensamma forsk-
ningsprojekt. Två exempel på ett sådant samarbete presenteras här. 

Maria Doyle m.fl. beskriver, i kapitlet ”Hur polis och universitet 
effektivt kan samverka, samarbetsprojektet PMF (Polisiära Metoder 
idag och i Framtiden)”. Projektet, i vilket polisen och universitetet i 
Örebro deltagit, beskrivs både utifrån de utmaningar som uppstått i 
samarbetet och genom några av de pågående och avslutade utveckl-
ingsprojekt som samarbetet genererat.  

Martin Boldt, Anton Borg och Ulf Melander beskriver, i kapitlet 
”En strukturerad metod för registrering och automatisk analys av 
mängdbrott, framväxten och användandet av ett IT-baserat analys-
verktyg”. Verktygets huvuduppgift är att snabbt och enkelt jämföra 
tillvägagångssätt, så kallat modus operandi, i ett mycket stort antal 
inbrottsstölder samtidigt. Sådana jämförelser har tidigare behövt 
göras manuellt, vilket varit tidskrävande och genererat kunskaps-
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luckor. Verktygets övergripande syfte är att bidra till identifiering 
och bekämpning av seriebrottslighet. 

Därtill presenteras tre ytterligare studier om metoder i polisar-
bete. 

Sedan millennieskiftet har ett ökat fokus legat på att bekämpa 
våld i nära relationer. En rad stödåtgärder har vidtagits, metoder har 
utvecklats, resurser har allokerats och lagstiftning har ändrats. Men 
vilken effekt har dessa reformer haft? Veronica Ekström och Peter 
Lindström undersöker, i kapitlet ”I rättvisans tjänst: leder stöd till 
våldsutsatta kvinnor till fler åtal?”, huruvida socialtjänstens stöd till 
våldsutsatta kvinnor under polisutredningen leder till fler åtal av 
brottet grov kvinnofridskränkning. Studien visar också andra fak-
torer som har betydelse för huruvida åtal kan väckas i dessa fall.  

Då polisen står inför att utreda ett nytt brott förekommer emel-
lanåt begränsade resurser och ett stort antal vittnen samtidigt. I de 
situationer polisen inte har möjlighet att hålla fullständiga förhör 
direkt efter händelsen, riskerar vittnens minnesbilder att försämras i 
kvalitet. Ett sätt att undvika detta kan vara genom att använda så 
kallade strukturerade självintervjuer. Emma Roos af Hjelmsäter 
beskriver, i kapitlet ”Bättre vittnesbevis med strukturerad självinter-
vju”, forskningsläget för denna förhörsform och hur den, i en mo-
dern tappning, kan dra nytta av samma psykologiska kunskapsbank 
som lett till införandet av förhörsmetoden kognitiv intervjuteknik. 

Knud Underbjerg Rasmussen och Thomas Hartmann Truelsen 
presenterar i det avslutande kapitlet en spännande pilotstudie ”Ef-
fektmåling af politiets hastighedskontroller” där man med en för-
söks och kontrollgruppsdesign undersökte huruvida den efter-
föjande bilhastigheten förändrades vid olika tillvägagångssätt vid 
hastighetskontroller: preventiva samtal kontra traditionella böter.  
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1 Police Research: Trends and Pro-

spects 
David Bayley3 

In this presentation I will explore the following thesis: the most 
important change in policing in the last fifty years has been the ap-
plication of science-based research to police practice. Science-based 
research has been the instigator of most of the innovations that 
have taken place in policing. In discussing this thesis, I will discuss 
the following topics: 

1. The evolution of police research 

2. The importance of police research 

3. The challenges and prospects for police research.  

My comments will be based on information from English-speaking 
democratic countries from the mid-1960s.  

1.1 The Evolution of  Police Research  
Since the mid-1960s, research on the police has grown substantially 
and has been hugely influential. Some facts about its growth to 2001 
(Skogan and Frydel 2004): Before 1967, when the President's Com-
missions on Law Enforcement and the Administration of Justice 
was published in America, there were only 4 or 5 books on policing. 
By 2001 there were almost 3 000. There were only three journals on 
the police before 1967 but 12 after. According to Sociological Ab-
stracts, there have been 6 929 citations for research on police be-
tween 1967 and 2001. This doesn't count professional police jour-
nals, such as the FBI Law Enforcement Bulletin or the Police Chief 
Magazine. There are now 300-400 self-identifying police scholars in 
the American Society of Criminology and the Association of Crimi-
nal Justice Scholars.  

                                                           
3 David Bayley is Distinguished Professor (Emeritus) in the School of Criminal 
Justice, State University of New York at Albany. 
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From its slim beginning until now, the topics covered by re-
search have evolved. At the beginning in the late 50s and early 60s, 
the focus was on the discretionary judgments made by police in 
making arrests and conducting investigations. In the United States 
the concern was whether African-Americans were being treated in a 
discriminatory fashion (Skolnick 1966). In the late 60s the first sys-
tematic observation of police patrol officers was undertaken (Reiss, 
1971).  

In the 1970s research evaluated the effectiveness of selected po-
lice strategies. Some of the most celebrated research was conducted 
by the Washington-based Police Foundation, such as the Kansas 
City Preventive Patrol Experiment (1974). In 1976 Peter Green-
wood and Joan Petersilia published a study of the key inputs into 
successful investigations. There were two similar studies of police 
practice in Scandinavia: Ragnar Hauge and Harald Stabell in Nor-
way, Police Activity: A Study Based on Follo Police Station, 1974 
[Oslo: Institutt for Kriminolgi og Straferett], and Johannes 
Knutsson, Eckart Kuhlhorn, and Albert Reiss, Jr. (eds.) in Sweden, 
Police and the Social Order [Stockholm: National Swedish Council 
for Crime Prevention (NSCCP)]. The NSCCP is still going strong 
and recently published a study of hot-spots. 

In the 1980s researchers explored ways of improving the crime-
prevention and crime-control by the police, specifically problem-
oriented and community-oriented policing (Goldstein 1978, Trojan-
owicz et al. 1998). Larry Sherman studied the deterrent effect of 
separation, negotiation, or arrest in responding to domestic-assault. 
In the 1990s research focused on more specific aspects of crime-
control: drug crackdowns, community crime prevention, drug-abuse 
resistance education (DARE), and crime-prevention education. This 
led to a review of strategies by Larry Sherman et al. (1998).  

In the early 2000s, there was more research on the efficacy of 
police strategies, with the notable addition of research about hot-
spots. There was also a return to the 1960s theme of police discre-
tion. The concern again was with police treatment of Africa-
Americans, particularly racial-profiling. Finally, the years after 2010 
saw the institutionalization of evidence-based policing (EPB). Popu-
larized by Larry Sherman and David Weisburd, a Center for Evi-
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dence-Based Crime Policy was established at George Mason Uni-
versity, Virginia.  

Looking at the evolution of police-research topics, there are two 
broad ways to classify them – by the propriety or by the effective-
ness of police activity. The police-research enterprise began with 
propriety and shifted to effectiveness in the 1990s. The latter topic 
dominates today. At the same time, I am beginning to see a revival 
of interest in propriety, as in concern about profiling, legitimacy, 
procedural justice, and human rights (Manning 2011). Does this 
dichotomy help to understand what has been happening in Scandi-
navia over time? 

1.2 The Importance of  Police Research  
At the beginning of this presentation I said that research was the 
most important development in the last fifty years. Why would I say 
that? Answer: because the most important innovations in policing in 
that time have come from observers and researchers outside the 
police establishment rather than from inside. I'm going to demon-
strate that, but in preparation Scandinavian readers might pause to 
see whether my analysis applies to this region. They can do this by 
listing what they consider the most important innovations in the last 
fifty years from whatever country they come from. Does my analysis 
apply only to the America or does it apply equally to Norway, Den-
mark, Sweden, and Finland? 

PAUSE BEFORE READING FURTHER.   

My list, which is admittedly American, is the following: 

1. Community-oriented policing 

2. Problem-oriented policing 

3. Signs-of-crime policing (Broken Windows) 

4. Hot-spots policing 

5. Mandatory arrest for spouse-assault 

6. Tightening of police discipline 

7. Independent external oversight of police 
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8. COMPSTAT 

9. Increased diversity of personnel 

Now go through this list as well as yours and ask yourself whether 
the innovations came from inside or outside the police. In my list, 
they were all instigated by outsiders except for COMPSTAT.  

 Community-oriented policing: Bob Trojanowicz and the 
Harvard Executive Session on Policing (1985-91). 

 Problem-oriented police: Herman Goldstein. 

 Signs-of-crime policing: James Q. Wilson and George L. Kel-
ling. 

 Hot-spots policing: Larry Sherman and David Weisburd. 

 Mandatory arrests for spouse assault: Larry Sherman. 

 Tightening of internal discipline: civil society.  

 Independent external oversight: Sam Walker, David Bayley, 
and Philip Stenning. 

 COMPSTAT: William Bratton and the NYPD 

 Increased diversity of personnel: women, ethnic and racial 
minorities, civil society 

If my analysis is correct, all these innovations except COMPSTAT 
were prompted by scholars or civil society, which in turn generated 
political pressure. Police organizations have not been the source of 
significant reform ideas. Police reform has not been self-generated.  

1.3 The Prospects and Challenges for Po-
lice Research  

The greatest challenge to the future of police research is changing 
the mind-set of the police from relying on operational experience 
rather than scientifically conducted research. In order to accomplish 
this, both police and researchers must adapt. 
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Police managers must learn to appreciate when they need evi-
dence in order to improve practice. They need to know when it can 
be helpful. To some extent, paradoxically, they have too much in-
formation due to modern IT systems and not enough insight into its 
usefulness. Police also lack the capacity to judge the value of what 
researchers have produced. They need to develop the expertise to 
separate research wheat from research chaff. Let's be honest - not 
all research done by academics is well done, nor is it at all helpful to 
police. 

Researchers, on the other hand, write too much for other aca-
demics and not enough for police managers. What they write is 
often too theoretical and technical. It doesn't relate to the world as 
police experience it. Furthermore, police research is often too am-
biguous; it doesn't come to strong conclusions. What one scholar 
asserts, another questions. As has been said about economists: if 
you laid them end to end around the world, they still wouldn't reach 
a conclusion. 

So, what might be done? I offer five suggestions.  

1. Undertake research that addresses the social worth of police, 
namely, their effectiveness, legitimacy, and efficiency. It's 
instructive that the first studies by the Police Foundation in 
the U.S. focused on the efficacy of the police strategy that 
cost the most money - motor and foot patrolling. 

2. Learn from any study that is more informative than no study. 
Although randomized-controlled experiments are the "gold 
standard" of science, other methodologies can be informa-
tive. Although Larry Sherman is the champion of random-
ized-controlled experiments, he developed a five-point scale 
in 1998 for assessing the rigor of research. In effect, no 
methodology is perfect, but some are better than others.  

3. Don't consider statistics the sine qua non of either rigor or 
science. Expert qualitative observation for example, can be 
very informative, indeed sometimes better at getting at, 
what is going on than the analysis of metrics. The intensive 
evaluation of the success of police reform in Northern Ire-
land, 2000-2007, relied on this methodology (Office of the 
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Oversight Commission 2000-2007). Its reports were crucial 
in convincing the public, particularly the Catholic portion, 
that reform was real. Lars Holmberg makes the same point 
in "Scandinavian Police Reform: Can you have your cake 
and eat it too?" (2013). 

4. Police science must become part of police professionalism. 
Police must learn to value research in the way doctors do in 
medicine and engineers in bridge-building (Weisburd and 
Neyroud 2011). I suggest three ways to achieve this: 

 Sponsor experiments in service delivery in desig-
nated places. The analog is to teaching hospitals in 
medicine - places where treatments are developed 
and practitioners can learn. 

 Incorporate the understanding and management of 
research in senior police education. Not how to do 
it, but what research can contribute and what is 
needed to use it. 

 Require evaluation of any decisions about strate-
gies. Evaluation should become mandatory in any 
innovation. COMPSTAT is the right beginning.  

5. Put scholars into police space and police into research space. 
This can be done by opening police operations more to 
scholarly observation and seconding police officers to re-
search institutions and as participants in approved research 
projects. America is beginning to create partnerships be-
tween police forces and universities - the Philadelphia Po-
lice Department with Temple University; the Alexandria, 
Virginia, Police Department with George Mason University; 
and the Providence, Rhode Island, Police Department with 
the John Jay College of Criminal Justice in New York.  

1.4 Conclusion 
Perhaps the greatest obstacles in harnessing science to policing 

are two recurring and entirely specious attitudes on the part of both 
police and academics. Police say that researchers can't understand 
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policing because they haven't had practical experience. Academics 
say that police rely too much on their own experience without un-
derstanding general patterns. The analogy often used is how best 
study a forest. Should one concentrate on the woods or individual 
trees? Police think academics study the woods without understand-
ing the trees; academics think police don't see the woods because 
they deal exclusively with the trees. Is this analogy familiar in Scan-
dinavia? 

In fact, police and academics are both right. Police should under-
stand the woods in order to deal effectively with the problems of 
the trees. They would be more effective if they knew what worked 
with different kinds of trees. So I agree with the academics. Police 
generally don't have the time to do this. They are too busy with 
operational issues. Academics, on the other hand, should understand 
that priorities in research and hypotheses about what is going on 
need to come from the real world experience of the police. So I 
agree with cops. For research to be useful to police, it must be rele-
vant. 

The lesson is that for either police managers or research academ-
ics to be successful, they need each other. That's why partnerships 
between practitioners and scientists are absolutely essential. The key 
to embedding research into policing is that both police and academ-
ics must be willing to learn in the other's space. 

 Thank you.  
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2 The Past the Present and the Future 
of  Police Research 

Maurice Punch4  

2.1 Introduction 
We cannot discuss research without some consideration of what`s 
changing in policing and what is driving that change: there are some 
general factors in western societies but there are always specific 
national elements to be considered (Brown: 2014). e. g. UK (Eng-
land and Wales): new College of Policing, “professionalization” of 
policing including knowledge generation: with accent on “evidence 
based” research indicating “what works?”. Powerful lobby of (for-
mer) senior officers and academics (Larry Sherman, Cambridge) 
pushing this – with conferences, publications, associations. Is this 
then the future - predominantly “evidence-based” approach? Not 
for me! 

Police and “policing” (latter has wider scope than public police: 
Reiner: 2010) cover a wide area and complex processes – in an intri-
cate matrix - not always amenable to controlled experiments. So I 
argue for a range of methods to fit the specific issue and context. 
Also next to “what works?”, which obviously remains important, 
there`s always “what matters?” about justice, equity, privacy, rights, 
use of force, accountability, governance, abuse of power, discrimina-
tion, values, etc. (van Dijk, Hoogewoning and Punch: 2014).  

2.2 My early experience: Amsterdam, re-
search related issues in brackets: 

 Interest in police early 1970s in UK, but no permission from 
Home Office [access, gatekeepers, funding] 

                                                           
4 Professor Punch is visiting Professor at the Dickson Poon School of Law King`s 
College London and the Mannheim Centre for Criminology at the London School 
of Economics. 
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 Opportunity in Amsterdam Police, open access, participant 
observation (Punch: 1979): research covered five years [lan-
guage, culture, getting involved in work processes, maintaining distance 
/ going native, etc.]. 

 Confronted with corruption scandal (Punch: 1985): com-
pletely unforeseen – what do with dangerous knowledge? – 
e. g. Reiner on Miner`s Strike or female researcher facing 
sexual intimidation. But I could remain to research that top-
ic. However, continuing underlying reverberations of scan-
dal led me to conducting covert research (Punch: 1989) [eth-
ics]. 

 Publication in UK: fear of court cases for libel [legal aspects, 
threat of high costs, especially UK & US]. 

2.3 Politics and ethics of  research: 
To some degree all police research – as with other research on hu-
man subjects – raises issues related to “politics and ethics” (Punch: 
1986; 2000). These include access / “rules of engagement” / re-
strictions; gatekeepers / funding; secondary access in field and nego-
tiating relationships with officers – also access to documents and 
people for interviews; guarantees – confidentiality, etc.; leaving the 
field and publication (identification of place and personnel, disputes 
about publication). Researchers do not always come clean on the 
dilemmas encountered (Van Maanen (1988), Tales from the Field).  

Importantly, now almost all funded and university based re-
search in US & UK demands an ethical statement which is vetted 
for approval before work commences (concern for liability): my re-
search would have been impossible under this regime. Influence of 
this on topics and methods? This was referred to by Prof. Lars 
Holmberg in his presentation.5  

2.4 Early Research 
 Our research field is little more than 50 years old  

                                                           
5 See chapter 3 
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 Pioneers in 1960s in USA – particularly Bittner (1967) and 
Skolnick (1966) – because police in America were consid-
ered a problem profession (violence, discrimination, corrup-
tion): and in some ways police always are “accident prone” 
with recurring scandals. 

 First wave mostly “lone wolf” researchers, using participant 
observation with urban police in low-level patrol / detective 
functions 

 Followed by Westley (1970, but his work done earlier), Black, 
Reiss, Manning, Van Maanen, Rubinstein, J. Q. Wilson, 
Marx, Sherman, Muir, Miller and others. 

 All were male and studying their own (or adopted) society; in 
the UK Maureen Cain (1973) was the exception as the first 
female researcher while Michael Banton (1964) researched 
forces in Scotland and USA: David Bayley (1976, 2006) was 
the exception in the USA with comparative studies in sev-
eral societies (a continuing pattern in his work). 

 The USA developed as the focal point for police research, 
publications and police development (with Community 
Oriented Policing / “COP” – and Problem Oriented Polic-
ing / “POP”, Goldstein (1979) very influential). Wide range 
of topics and methods including the influential Kansas City 
Preventive Patrol Experiment of the Police Foundation and 
the Minneapolis Domestic Violence Project of Sherman. 
Much debate on the validity of the methods in diverse pro-
jects with problems of interpretation and replication. But 
massive expansion of criminal justice programmes, projects 
and publications with diverse funding sources including NIJ 
/ National Institute of Justice. Throughout a measure of 
pessimism about sustaining reform and altering cop culture 
with at times a “nothing works” conclusion. However, new 
evidence-based” movement (Cambridge (Sherman) and 
George Mason University (Weisburd) more upbeat. 

 To a certain extent the development of the field is a similar 
story in the UK although the developments came somewhat 
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later with fewer main players. But now a wide range of re-
search – at universities, private research companies and 
with police sometimes as partners if not instigators and 
funders – and a bevy of influential scholars (Reiner, 
Downes, Rock, Loader, Garland (in USA), Bowling, Hold-
away, Banton, Cain, Newburn, Cohen, Young, Jefferson, 
Waddington, Fielding, Savage, etc.). 

Stepping back from this we can see a number of features: 

1. Police research has developed largely in English-speaking so-
cieties (UK, USA, Commonwealth countries – especially 
Canada and Australia). When I came to the Netherlands in 
the mid-1970s, for instance, most social scientists were far 
left radicals preaching revolution (with well-paid, tenured 
positions) who abhorred the police while there was no aca-
demic tradition of field-work: I was the first researcher to 
use extended observation of police. Indeed, the main Dutch 
pioneers were “crossovers” who were or had been police 
officers and who had turned to research (Hogenboom and 
Punch: 2012). And other European societies – e. g. Germa-
ny, France, Spain – have not been particularly open to po-
lice research for various reasons and this was true elsewhere 
until fairly recently (South America, Africa, Asia, Central 
Europe). The Scandinavian / Nordic countries with a more 
open democratic culture, respect for academics and in-
volvement of experts in policy making have been more 
amenable to policing and criminal justice research. 

2. Social scientists tend to focus on their own society and to be 
somewhat ethnocentric (especially Americans – present 
company excepted!). Even Dutch academics, who speak 
several languages and travel the world, have as their main 
focus Dutch society and their publications are mostly in 
Dutch: which means their work is not accessible to most 
foreign colleagues. In the UK people – who typically do not 
speak a foreign language - discuss continually transnational 
policing, but the actual discourse and research focus is very 
much on England and Wales – far less on Scotland and 
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Northern Ireland (despite its dramatic history and recent 
major reforms). 

3. The prime focus is still very much on “low” policing (patrol / 
basic detective work). Brodeur (2010) gives an illuminating 
overview of research with its (understandable) neglect of 
“high policing” (e. g. security services). This means seg-
ments and swathes of policing are still under-researched. 

On a personal note I would argue that the late French-Canadian 
Jean-Paul Brodeur provides the best recent overview of research 
and of current dilemmas in policing, and also that the doyen of po-
lice studies is the late Egon Bittner. His seminal article on “peace-
keeping” on skid-row is superb (1967): and he endeavoured to de-
velop a “theory of policing” (1974). Indeed, Brodeur`s book forms a 
dialogue with Bittner regarding such a theory. 

2.5 New generation 
Taking this background into account it is possible to discern a num-
ber of developments in recent years. 

 Firstly, I would argue that the American hegemony in the po-
licing field has been diluted. There has been in particular an 
influential stream of publications coming from the UK and 
Australia. Secondly, a number of people from the Universi-
ty of Toronto`s Centre of Criminology made significant de-
velopments regarding private policing, the risk society and 
the governance of security, etc. In many ways this broad-
ened the conceptual map of the field compared to the nar-
row empiricism elsewhere.  

 Secondly, the key people were of diverse backgrounds, who 
in some cases worked away from their Continent of birth 
and who later moved abroad to set up networks and stimu-
late research. Shearing (South Africa) moved to Australia 
and then back to South Africa; Chan (Hong Kong) moved 
to Australia; Ericson (Canada) moved to the UK but re-
turned because of illness (and has sadly since died); and 
Philip Stenning (UK) moved to New Zealand, back to the 
UK and is now in Australia (currently involved in research 
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with David Bayley). Collectively they have helped to stimu-
late research in Canada, Australia and New Zealand but also 
in varying degrees in the USA and UK. 

 Thirdly, from being a preserve of “BWMs” – boring white 
males – the field has attracted more female researchers. 
Some are cross-cultural, mobile scholars with a number – e. 
g. Jennifer Wood, Jenny Fleming and Monique Marks – 
working closely within Shearing`s network. Indeed, with 
ease of travel researchers can effectively “commute” across 
the globe. For example, Mercedes Hinton is American with 
Latin American roots, who studied at Cambridge and con-
ducted research in Brazil and Argentina using her 
knowledge of Spanish and Portuguese (Hinton: 2006). An-
other example of the mobile, multi-cultural, female scholar 
is Julia Hornberger (2007). Originally from Germany she 
completed her PhD in Utrecht, based on field-work in 
South Africa on transplanting a human rights approach to 
policing. Furthermore, a number of women have changed 
cultures and brought new perspectives to the UK including 
Susanne Karstedt (Germany), Betsy Stanko (USA), Maggy 
Lee (Hong Kong) and Sharon Shalev (Israel). Partly 
through their enriching influence, police and criminal justice 
research is becoming more feminized but also more trans-
national and comparative in scope. 

 Fourthly, and related to the latter is the growing recruitment 
of graduate students and faculty from other cultures to the 
host nation and who can use their ethnic backgrounds and 
languages to explore new research areas (e. g. Bovenkerk 
and Yesilgöz (1988) on the Turkish Mafia). 

In short, it could be argued that research opportunities are expand-
ing with ease of travel, the opening of other societies to research (in 
Asia, Africa, Latin America and Eastern Europe) and the arrival of a 
new generation of academics with another cultural background to 
native researchers allowing the former, in fruitful cooperation with 
the latter, to explore areas which were and are largely inaccessible to 
others. 
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2.6 Methods and Topics. 
Clearly the methods available are well-known but it is a question of 
fitting the method to the specific topic to be investigated. And there 
are issues about who is sponsoring and funding the research and 
under what conditions; is it university based, or with a private com-
pany, in a government research unit or instigated by a police force 
(Amsterdam project with graduate students) – or a partnership be-
tween several agencies? Is it designed to be policy-relevant?  

Surveys: nowadays usually regular crime and victimization studies 
and surveys of police officers and / or the public on various aspects 
of policing (cf Fitzgerald et al (2002) on policing in London in Ap-
pendix). 

Historical: excellent material in UK (Emsley, 1996, 2009), also 
strong in Germany and growing interest in this area in The Nether-
lands. 

Data studies: analyzing data bases (e. g. on response times, ab-
senteeism, health issues, etc.). Several people have made the point 
(Ericson and Haggerty, Stanko) that police assemble masses of data 
which they hardly ever examine: e. g. Stanko, working within the 
Metropolitan Police, initiated analysis of the data on the police re-
sponse to rape in London and revealed not only that the data was 
neglected but also that it displayed an appalling record of police 
conduct in this area. 

Case studies: often a rich source on change efforts, reform pro-
grammes and community initiatives typically using observation, 
interviews and archive research over time (e. g. Herbert: 2005, in 
Appendix). 

Controlled experiments: this is currently a hot issue in the UK 
and US as an influential group of researchers has been pushing for 
more attention to controlled experiments (with the “scientific” 
model in mind as employed in medical research). Sherman has been 
a major proponent – at the University of Pennsylvania and now at 
the University of Cambridge – as have colleagues at George Mason 
University in the USA. There has been much debate on this with 
arguments around the methodological dilemmas of implementing 
and interpreting such experiments. 
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Participant observation: this has been a major component of the 
field, certainly in the UK and US, and it raises a whole raft of issues 
(cf. Punch: 2000). Given that policing is an emergency organization 
with an element of risk and danger but which operates routinely in 
relatively small, devolved groups (with specific subcultures), it could 
be said that observation remains a prime method because in order 
to understand those diverse realities with their underlying cultures, it 
is necessary to spend some time sharing their worlds. For instance, 
studying the impact of female officers (now about 30% of Dutch 
forces) and civilianization on traditional (macho) police culture re-
quires observation on the interaction patterns in diverse settings 
(Loftus 2006). 

Interviews: often combined with observation – the observation 
period can build the credibility which aids in eliciting cooperation 
from the respondents – or stand alone. Caless (2011), for instance, 
interviewed senior officers in England and Wales and now, with 
Tong, has been interviewing European senior officers (in draft). 
Bayley and Stenning (in progress) are currently interviewing police 
chiefs in six countries: of interest there is that skype allows inter-
views across continents without travel and hence opens opportuni-
ties, saves time and reduces costs. 

Taking the above into account it could be offered that we should 
emphasize three directions for research:  

 looking upwards (away from the ground floor, if not the 
basement) 

 outwards (partnerships) 

 and abroad (comparative).     

2.7 Suggested Topics 
2.7.1 Upwards:  
Supervisors and senior officers. Much work done in teams so what 
is an effective team, what makes an effective team leader; can we 
shape group dynamics and coach team leaders? There`s also evi-
dence that it`s “lonely at the top”, and getting tougher, so examine 
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world of senior officers and police chiefs (as with Caless and Tong 
and Bayley and Stenning) 

Following Brodeur`s insights look at special investigatory agen-
cies and intelligence services. Obviously there are issues of access 
and security but in the US (Homeland Security) and UK (National 
Crime Agency) there has been the creation of hybrid agencies out-
side of regular policing with a mixture of “blood groups” (police, 
intelligence, customs, military, etc.). This blurs the boundaries be-
tween regular police and “high policing” with serious issues of gov-
ernance and accountability (growth of “security state”)  

2.7.2 Outwards:  
A great deal of police work is done in partnership with other agen-
cies – in health, education, child protection, etc. When do partner-
ships work well; what is precisely the role of the police; why do they 
sometimes get things badly wrong, say when a young child dies 
from parental neglect / abuse despite inter-agency supervision and 
danger signals? What impact does narrowing of the paradigm (em-
phasis on crime control), austerity measures with budget cuts and 
dismantling of the welfare state have on police social role: e. g. in 
dealing with people with mental health problems. 

There is also a range of other agencies – private police, border 
control / customs, accountancy firms, etc. – that have law enforce-
ment functions and / or investigatory powers. These tend to get 
little attention.  

Another external phenomenon, which Goldsmith (2012) has 
been mining, is the impact of the social media with a new form of 
“hyper-accountability” or “sousveillance”. The widespread use of 
CCTV, camcorders and mobile phones has meant that at almost 
every occasion involving police, there is the possibility of multiple 
photos being taken which can go immediately on the internet with 
no intermediaries, no filtering and no delay. One brief and selective 
image seen by thousands if not millions can then determine public 
perceptions of police conduct in a controversial incident.  
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2.7.3 Abroad 
A major development in recent years has been involvement in 
transnational policing (Bowling and Sheptycki 2012). This can take 
many forms: there is working abroad as liaison officer, involvement 
in training, going on peace-keeping missions and accompanying 
armed forces (Bayley 2006). There can also be participating in inter-
national law enforcement as in this Dutch case.  

`The “Amsterdam paedophile” case started when a man in the 
US was arrested in 2010 for possession of child pornography. 
Through Interpol some of the material was traced to The Nether-
lands and, after a photo of one of the very young children was 
shown on TV the child and recognized, to a day-care centre con-
cerned located in Amsterdam. Subsequently “Robert M.” was ar-
rested.6 M., originally from a Baltic country, had been working in 
three day-care centres in Amsterdam and had advertised himself on 
the internet as a child-minder: he often took a camera with him to 
work and was at times alone with babies and toddlers. He confessed 
to abusing 83 young children from the age of three weeks to talking 
age, after which he stopped the abuse, and had taken photos and 
film of the abuse, which, with the aid of his Dutch husband, were 
placed on internet sites. He was found to be in possession of nearly 
50,000 photographs and 4000 movies of a pornographic nature. 
There were around 500 parents at the three establishments who had 
to be informed and who were asked if they would watch the materi-
al to identify if their child was involved. This was incredibly stressful 
and some refused. But a shocking aspect of the case was the exist-
ence of extensive global networks of child pornography sites, some 
run on a commercial basis, including - as in this case - babies just a 
few weeks old being abused and photographed. M. has since been 
convicted and jailed as has his husband.  

This case caused immense concern among many parents with 
young children in Amsterdam; involved police in broad multi-
agency support for the parents and in continually communicating 
with the public along with the Mayor and the mayor`s office. It also 

                                                           
6 The full last name of a suspect is not published in The Netherlands prior to a trial 
and even when it is later known the person is still often referred to by the capital 
letter of his or her surname.  
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showed that transnational policing can be greatly helped by the digi-
tal investigative networks of Interpol with the select American mate-
rial leading fairly swiftly to an arrest. Dutch detectives, along with 
police elsewhere, now routinely scan such sites looking for leads to 
crimes with foreign connections and in this case to a globally oper-
ating child pornography industry: the Robert M. case led to 43 ar-
rests abroad.  

And not surprisingly this disturbing case caused some of the of-
ficers working on it to experience psychological and emotional diffi-
culties from having to spend days on end viewing the graphic and 
harrowing material displaying serious crimes against the most vul-
nerable and defenceless in society.’ (from van Dijk, Hoogewoning 
and Punch: 2014, forthcoming).  

Another Dutch-related mega-case, which was in no-one`s worst-
case scenario, is the shooting down of the Malaysian aircraft MH 17 
by a rocket while flying an approved route over Ukraine. Dutch 
Police, members of the Gendarmerie (Marechaussee) and officials 
of the Public Prosecution Service have been suddenly confronted 
with the largest criminal investigation in Dutch history into the 
cause of the deaths of 196 Dutch citizens and the audit trail leading 
to those criminally responsible. Some 700 police officers – including 
the specialist Disaster Identification Team - are working on the case 
in cooperation with multiple agencies across the globe.  

2.8 Conclusion  
Finally, I am trying to convey that police studies should look up-
wards, outwards and abroad. So go abroad, do comparative work, 
use the language skills of colleagues and students from other coun-
tries and publish in English. And I was brought up on participant 
observation and have a feeling that you always have to experience 
policing in situ. Rather like Bittner`s patrolman on skid-row (the 
rough part of town) it still remains the case that basic policing is 
conducted by officers acting mostly autonomously and to a degree 
vulnerably; yet with potentially immense powers – the right to de-
prive citizens of their freedom and if necessary of their life; and 
never knowing what they might encounter. One has to have a sense 
of what that means because that lowly officer takes some of the 
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most important decisions within policing and within the lives of 
citizens. So I follow the tenet of the Chicago School – go out there 
and get the seat of your pants dirty by doing real research (by which 
they meant participant observation).  

Here I`ve adopted something of a Sociology of Knowledge ap-
proach as to “who does what research in which societies and on 
what topics and with what impact”? From those lone wolves in the 
1960s police research - with the accompanying alliances between 
police and university systems with degree and development pro-
grammes - has become an industry with new players with diverse 
motives and agendas and much at stake. This includes in some soci-
eties the government as the major funder of both academic based 
and private research company projects. This was also referred to by 
Professor Holmberg. The value of the 5th Nordic Police Research 
Conference was that, as the landscape of contemporary policing 
alters rapidly about us, we could ponder the consequences of system 
change for our research agendas.  

Maurice Punch, 

Amstelveen, Netherlands, August 2014. 
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2.9 Appendix: Two Cases of  Why “COP” 
– and Change - Falls Short of  its 
Promise:  

2.9.1 Policing for London Study (PFLS) 
The Metropolitan Police Service of London (MPS) is the largest 
force in the UK with about 33.000 officers for around 7.5 million 
inhabitants. Policing the capital brings with it unusual problems. Its 
size and the complexity of the tasks – protecting the royal family 
and foreign embassies, dealing with frequent demonstrations and 
large sporting events, supervising major transport termini, coping 
with mass tourism, tackling high street crime rates as well as serious 
crime and planning to cope with terrorist attacks – makes it unlike 
most other police forces in the country. In the same way Amster-
dam and New York are “different” and untypical in relation to other 
forces The Netherlands and the USA. Yet millions of people, from 
very diverse origins, live and work in London and have to be po-
liced as ordinary citizens with local, everyday problems related to the 
very diverse areas they live in. 

What do Londoners think about their police, what do they want 
them to do and what do the police think about their work? These 
questions have been answered by Fitzgerald et al (2002) in a survey 
(hereafter “PFLS”). Their data can be compared with a survey from 
20 years previously. But both pieces of research have to be put into 
context. For in 1981 heavy-handed policing in the racially-mixed 
area of Brixton sparked off severe rioting. In his report on the dis-
turbances Lord Scarman (1981) argued for a stronger emphasis on 
policing by the consent of the public and by involvement in the 
community. This became the orthodoxy for policing during the 
eighties.  

In the wake of his report the Policy Studies Institute (or “PSI”; 
Smith and Gray: 1985) conducted a survey of the public and the 
police. At the time this caused a lot of consternation as there were 
reports of racism, sexism, poor supervision and rule-bending among 
officers along while a substantial minority of the population voiced 
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serious allegations of misconduct against the police (e.g. undue vio-
lence and manipulating evidence). There can be little doubt that 
some officers were racist in opinion and behaviour. Since then there 
has been an effort to reduce discrimination, to recruit more police 
from minorities and to be more aware of policing a “diverse” popu-
lation.  

Then in 1993 a black youth, Stephen Lawrence, was murdered in 
London by an unprovoked attack by a group of young white men. 
Various failures in the police investigation meant that no convic-
tions were forthcoming, although the suspects had been identified 
in the media, and widespread public and political dissatisfaction led 
to a public inquiry (Macpherson: 1997). This accused the MPS of 
“institutional racism”. Effectively since then the MPS has been try-
ing to gear its policing to working with a diverse population in a 
“professional” manner, free of prejudice.  

The PFLS allows us to look at opinions a decade ago about po-
licing London as well as comparing that data with the original PSI 
findings. The former data were based on a representative sample of 
the adult London population, weighted to contain more black and 
Asian respondents, case studies of three “boroughs” (police and 
local government districts), focus groups and interviews and some 
statistical material (including the London sub-sample of the 2000 
British Crime Survey). What were the main findings? 

Fear of crime had not substantially risen in 20 years. But anxiety 
was high in poor areas and Londoners of minority ethnic origin 
expressed more concern given the sorts of areas they lived in with 
high crime rates and their fear of racial attacks. What had increased 
was concern with “incivilities” – street dealing and the accompany-
ing litter of used needles, disorderly teenagers, graffiti, vandalism 
and accumulated rubbish. People wanted the police to reassure 
them about protection from the threat of crime and disorder.  

In particular, they wanted a more visible and responsive police 
agency that was engaged with the local community. There were 
differences related to age and ethnic origin; the young and those 
from minorities were understandably less keen on foot patrol than 
others as they were more likely to be stopped. Yet the vast majority 
believed that the police should have powers to stop and search sus-
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pects. “Stop and search” tactics have been widely criticised as it is 
held that minorities tend to be prime targets for control; and re-
sistance to them sparked off the Brixton disturbances in 1981. The 
respondents did argue for stops, however, which were soundly 
based on grounds of reasonable suspicion; also for more attention 
to “others”, preferably outside of their territory, while black re-
spondents were more resentful of being stopped. This wide support 
for stop and search sounds surprising except that many respondents 
in poor areas are themselves likely to be victims of crime. 

They want more police but a different police; officers who en-
gage with the local community and with whom they can interact in a 
non-confrontational way.  

Over a third of Londoners had sought some sort of help from 
the police in 1999-2000. More than half of this was in relation to 
crime but almost the same percentage had other reasons, say report-
ing noise or disturbances. Victims of crime were generally satisfied 
with the police response. But the percentages for “most satisfied” 
had fallen, and for “dissatisfied” had risen in the 20 years. Dissatis-
faction arose from feelings that the police displayed lack of interest 
or too little effort; the “result” was not as important as having police 
who showed interest and kept you informed on your case. 

A quarter of Londoners were approached by the police in that 
year. Generally this was in a car but also on foot; many young men 
under 35 had experience of being stopped by the police and this was 
especially true for young black males. The best demographic predic-
tor of being stopped was young, black, single and working class. 
This is reminiscent of American officers who speak of “driving 
while black” as grounds for controlling a car driver. Less people 
were stopped than in the early eighties but more Asians were subject 
to control. The majority of respondents were happy with police 
behaviour during controls but those who were young or lived in 
poor areas, or from minorities, were more likely to be dissatisfied 
than others. A third of the sample stated that they or someone they 
knew were really annoyed by police conduct; the best predictor for 
this was being black, young, middle class and owning a car (owning 
a car gave a larger chance of being controlled and being middle class 
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meant the individual was more likely to resent being selected for 
police attention).  

Confidence in the police had fallen in 20 years; less felt they did a 
“very good job” and more considered that they did a bad job; but 
this decline has been witnessed more widely in British police forces 
and not just in London. The police were ranked lower in public 
confidence than other public services but highest within the criminal 
justice system. In focus groups there were strong feelings among 
young people, of all ethnic origins and in various areas, that police 
activity is biased against them. About a third of the sample thought 
the police treated ethnic minorities unfairly and this had risen since 
1983; but most people thinking this were mostly white (minority 
views were fairly stable). There had been a rise in willingness to help 
the police while more people from minorities were prepared to con-
sider joining the police. 

Police views tended to be based on a perception of areas where 
people were willing to cooperate with them. Those living in de-
prived, high-crime areas were seen as negative and this was com-
pounded by the fact that calls for assistance in those areas were 
often confrontational. Many officers were frustrated at their inability 
to respond to people`s needs and to provide the quality of service 
they expected. Within the police organization there was pressure, 
they lamented, to meet targets that were not very relevant to most 
of the local calls they answered, there was too much paper work, 
teams were short staffed and they were often critical of manage-
ment.  

They felt they were in a no-win situation with different sections 
of the local community who saw them as biased in favour of other 
ethnic groups. Then with minorities there was a high chance that 
they would immediately claim discrimination so there was even a 
tendency to avoid contact with these groups. Officers were often 
moved around London and found it difficult to adjust to the new 
groups they encountered in different boroughs (there is an increas-
ing number of people from countries in the Middle East). Senior 
officers were caught between central demands and the needs of 
local residents; often they had little chance to get to know their per-
sonnel and to keep up morale and performance.  
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The broad thrust of the PFLS findings is that in 2000 Londoners 
found their police less responsive, less visible, less accessible and 
less engaged with the community than they would like. In essence, 
nearly everyone wants more police but with a different style; and 
officers would like to adjust to the needs and demands of the public. 
So why isn’t that happening? 

 crime has been falling since the mid-nineties (except for street 
robberies, often recently of mobile phones); in some ways, 
then, the work load had not become heavier except perhaps 
in terms of involvement in multi-agency cooperation 

 the public`s expectations had doubtless risen as the police 
had positioned itself more as a service organization and 
with the rise of public sector consumerism 

 police resources had fallen while the MPS loses many experi-
enced officers to outside forces where the work is less haz-
ardous and housing is cheaper 

 relentless government pressure to abide by centrally set per-
formance measures, with an emphasis on crime fighting, 
limited the capacity of the local police to react to communi-
ty needs. 

 the MPS is also a highly centralised organisation which re-
stricts local commanders` discretion in policing their own 
boroughs; furthermore, the crime-fighting focus and the re-
action to many forms of crime led to setting up specialised 
units and this usually drew experienced personnel away 
from the uniformed branch. 

 officers in focus groups were cynical about “management” 
because the emphasis on centralisation and quantitative tar-
gets disempowered middle managers and demoralised their 
staff (but it must be said that such cynicism is almost uni-
versal in police culture). Training was held to be inadequate 
for the situations encountered on the streets of London; 
there was much turnover of senior staff who were often 
moved after short periods in a borough so that they could 
not give continuity and leadership. All these factors accu-
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mulated to foster a large measure of dissatisfaction among 
officers; they felt unsupported by their senior managers, 
under-rewarded and under-resourced. 

This is a sombre picture but I suspect it is true of many large, urban 
forces (but perhaps of many other forces as well). Policing has be-
coming increasingly complex in many ways and especially in relation 
to the diversity in communities. While many commentators would 
argue that the police should be investing in the “community rela-
tions” paradigm (or “COP”, for community oriented policing) with 
serious and professional attention to local needs, the government 
(first under the Conservatives but just as firmly under Labour) has 
chosen for a crime fighting focus (Tonry: 2004). This, coupled with 
the emphasis on quantitative performance measures, represents an 
alternative, centrally imposed paradigm which limits local police 
discretion and undermines efforts to implement COP in the various 
districts. 

What do the authors propose as answers? They argue for; 

 improved local consultation; focusing particularly on the “in-
civilities” that disturb people; a more visible and accessible 
police presence on the streets but with a clear sense of pur-
pose and not just as symbolic “reassurance”; reinforce the 
capacity of officers to respond to calls with better integra-
tion of specialist and generalist work; give local managers 
more autonomy with increased flexibility to respond to lo-
cal needs; and invest more energy in multi-agency partner-
ships. It could be said that there is nothing new here. The 
PFLS project has two main conclusions:  

Firstly, there is a legacy of discrimination and over-policing that 
overshadows relations with black people but this is related to the 
cycle of poverty, deprivation and high-crime rate areas where minor-
ities tend to live; as the police focus disproportionately on the young 
they often get locked into adversarial and confrontational contacts 
with minority youth (black but also Asian). It is crystal clear that the 
police in isolation cannot achieve better relations with minorities 
and this has to be a concerted effort by many agencies. 
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Secondly, the police cannot be effective in tackling crime unless 
they re-engage with the public. The use of quantitative performance 
measures geared to a narrow range of targets imposes short-term 
thinking while ignoring the interconnection between crime, disorder 
and incivilities; it has also drawn resources away from activities that 
win the trust of local people. Yet the police depend on that trust if 
they are to be well-informed about local patterns of crime and dis-
order. And they can only effectively tackle crime and disorder when 
local people are willing to play an active role in the identification and 
prosecution of those involved.  

Comment 
Although London is an exceptional city I suspect that many police 
officers and others will recognise the dilemmas facing the police 
there as mirroring in some ways the problems they also encounter in 
other towns and regions. Here are some general reflections on the 
material presented by PFLS. 

 What strikes one immediately is how the police organization 
is wrestling with dilemmas and solutions that have been cir-
culating for at least twenty years. The underlying ideas of 
COP, and POP (for “problem oriented policing”), have 
been familiar since the work of Goldstein (1977 & 1979) 
and others and seem to be periodically rediscovered, rein-
vented and regurgitated. So one has to be wary of double-
speak. COP is, then, infinitely elastic and can be misused to 
fit all sizes (Brogden: 2005). For over twenty years research 
has been telling us that people want a visible, approachable 
responsive, “local” police; and many police chiefs and poli-
ticians have been promising to deliver that “new-style” po-
licing. What, then, hampers implementation? 

 The two major hurdles are politicians and police manage-
ment. Politicians are increasingly fixated on crime and crime 
reduction and make demands on the police that the police 
cannot deliver. Every first-year lecture on crime control in-
forms the students that the police alone can do very little to 
reduce crime; but politicians continue to ignore the over-
whelming evidence for this. Neo-liberal thinking with a fo-
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cus on targets, ranking and quantification has amplified this 
one-sided governmental thrust and distorts policing.  

 Police managers are caught between the crime control model 
and the community involvement model. In theory these 
should not be incompatible; indeed, the PFLS report, along 
with much other material, maintains that they are inter-
linked and complementary. But there are two factors which 
make it difficult to deliver both adequately. One is that the 
police organization itself is obsessed with crime control; its 
culture is primarily geared to catching crooks and to deni-
grating other efforts as “soft” and as marginal to the “core 
business”. And the other is that police managers are often 
not very good at the balancing act. 

 In London you have a population that wants more and better 
policing and officers who want to deliver that but the or-
ganization and management are the stumbling blocks. Too 
centralised, too specialised, too many changes, not enough 
resources and senior managers who are too distant and 
middle managers with too little power. It may be related to 
the size of the organization and the complexity of the tasks 
but there is also an element of top management simply not 
being able to solve these glaring dilemmas.  

2.9.2  USA: Seattle  
The study by Herbert (2006) is on a much smaller scale than the 
PFLS survey but it uses observation and interviews to examine 
closely one particular area of Seattle. In essence, he conveys that the 
promise of COP cannot be delivered. It may be the case that COP 
has become the essential buzz word for US policing in the last few 
decades, with the Federal Government investing billions of dollars 
in it, but Herbert looks at what COP actually means to citizens and 
to police officers. In a nutshell he says the following about the de-
livery of COP in a mixed area of Seattle with an affluent settlement, 
a less affluent segment and a fairly poor area. 

 People tended to have a traditional, nostalgic view of a har-
monious “community” which in fact no longer exists along-
side increasing individualism.  
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 The more affluent people saw it largely in terms of home 
ownership, taking care of one`s property, knowing their 
neighbours and their children through shared schools and a 
sense of security arising from stability and a willingness to 
help one another. 

 This was less true of the second area, with many people rent-
ing property and with a high turnover of population, and 
even more so for the third area with much public housing 
and an accumulation of “social problems” including street 
crime and many calls for police assistance. Both were seen 
as more “transient” areas with a disreputable and unsafe 
reputation for the third one  

 Even in the affluent area the depth of “community” interac-
tion and cohesion was not high: people talked about com-
munity but apart from ritual occasions they largely valued 
their privacy and kept to themselves 

 When it came to involvement in COP this was most likely to 
by a small handful of active citizens who were white, mid-
dle-class, educated, property owners. The more problem 
filled the area was the less likely the citizens were prepared 
to contribute, sometimes because of fear of retaliation from 
the notorious troublemakers whom the system seemed 
weak at dealing with 

 Attendance at COP meetings was low and it was nearly al-
ways the same people who turned up. The more educated 
and articulate the citizens were the more likely they could 
get something done yet their area had the least problems.  

 They typically came with fairly mundane issues related to 
safety and a sense of security in their specific locality. 

 The officer attending would come in full uniform and the ac-
companying equipment, would be sympathetic but often try 
to explain why external forces (the mayor, other local gov-
ernment agencies, budgets, etc.) prevented him or her from 
tackling many of their problems. 
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 The interaction tended to be that the officer deflected any re-
al interference that impinged on his own professional au-
thority and that of the police department while the citizens 
routinely deferred to this. In body language and communi-
cation he was effectively refuting the conception in that 
some way he and the police were subservient to their needs.  

 In interviews the citizens explained that it took a great deal of 
time and effort to achieve anything which was tiring and 
frustrating but that they had learned to accept this because 
the level of commitment among citizens was not wide-
spread and not persistent. There was little evidence of “co-
production” and “partnership”  

 In short, Herbert is saying that nowhere – even in the most 
likely area – was the reality of “community” strong enough 
to mobilize a solid, consistent and challenging agenda to 
present to the police 

 But equally the police force was not fully committed to COP 

 COP was but one segment within the uniformed branch. It 
was almost universally looked down upon by all other cops 
who saw it a “soft”, office hours, coffee-drinking, meeting 
oriented group who had lost touch with “real” policing; 
community cops were derided as “social workers” and as 
such “feminized”. In one force NOP, “Neigbourhood Ori-
ented Policing”, was referred to as “No-One On Patrol”  

 Most other cops were geared to the traditional culture fo-
cused on danger, suspicion, solidarity, excitement and a 
masculine stance of authority and social distance from citi-
zens. They looked for non-conforming behaviour in the 
predictable hot-spots, precisely where most of the social 
problems were located and with which COP was ostensibly 
helping to ameliorate, and welcomed the chase and the ar-
rest of a suspect. They were often abrasive and authoritari-
an and occasional excesses by them conveyed by the media 
damaged the reputation of the force and undermined the 
credit built up by the COP officers  



37 
 

 Indeed, the COP officers often presented themselves as 
geared to action and looking out for an arrest; this was 
doubtless to prove to others, and themselves, that they were 
still real cops 

 And for many officers the COP assignment was likely to be 
temporary and they would return to mainstream policing; if 
there was some notion that COP personnel would stay 
around and somehow become embedded in the community 
then the reality was that they soon moved on (“They 
change them officers like you change underwear”) 

 Observations revealed that the police organization was not 
finely tuned to coherent and consistent policies and practic-
es but was more like a poorly integrated network of loosely-
coupled systems. There was much room for individual be-
haviour so a lot depended on the motivation and skill of an 
individual officer as to how he or she fulfilled their tasks. 
There was an evident lack of coordination between COP 
and the rest of the organization which was never resolved 
and the “organizational disarray” leading to an “intractable 
problem” was never dealt 

 “The community is thus demoted to a mere ‘information 
provider’, as the ‘eyes and ears of the police’ ---- When the 
police employ this narrative of crime control and its possi-
ble eradication, they downplay the robust role for citizen 
involvement that community policing represents” (Herbert: 
2006: 108).  

Effectively, Herbert is saying that there is not enough “community” 
to generate serious citizen in involvement in COP and not enough 
genuine institutional investment in COP from the police department 
to deliver its promise adequately: 

  “urban neighbourhoods cannot bear the weight of responsi-
bility that programmes like community policing are meant 
to place upon them” 
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 “various internal dynamics limit the capacity of the police to 
engage in genuine partnerships with community organiza-
tions” 

 “the police`s social world --- underwrites a robust resistance 
to community policing” (Herbert: 2006: 13-14). 

Although COP has been called the “most important development in 
policing in the last quarter of a century” (Skogan and Roth: 2004), it 
can be seen as the most poorly named initiative of that period. If we 
take Manning`s concept of landing the police with the intractable 
problem of tackling crime then COP has added a twin intractable 
problem in the inability to deliver COP to citizens, partly because 
“community” is rarely there and partly because the police won`t and 
can`t recognize it even when it is there in “light” form.  
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3 Challenges to Nordic Police Re-
search 

Lars Holmberg7  

My paper will cover three main points: A short description of pub-
lished police research in the Nordic countries; a somewhat longer 
discussion of the nature of, and challenges to, Nordic police re-
search and, finally, a critique of the homeliness of research. 

3.1 The extent of  police research in the 
Nordic countries 

There is no doubt that the amount of police research has been in-
creasing in the Nordic countries. Table 1) provides a rough estimate 
of published research based on two reviews covering the period 
from the early 1990’ies up to 2009. These reviews may underesti-
mate the amount of publications, since publications written in Finn-
ish are not included. This is a common problem that my own dis-
cussion of Nordic research is also suffering from. 

Table 1): Characteristics of published Nordic police research 1992-2009 based on reviews by 
Høigård (2005) and Valland (2011) 

Review Years 
covered 

Number of 
publications 
included 

Publications 
pr. year 

Percentage 
published in 
English 

Høigård 
2005 

1992-2004 215 17 12 

Valland 
2011 

2004-2009 172 29 22 

 

The number of publications pr. year has almost doubled in the latter 
period, and so has the percentage of articles published in English. I 
have not tried to review all that has been published since 2009, but 
it is my clear impression that Nordic police research is still on the 
increase. Up until 2009, Norway produced almost half (45 %) of the 

                                                           
7 Lars Holmberg, Ph.D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Co-
penhagen 
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publications, Sweden a third (35 %), and Denmark, Finland and 
Iceland the remaining 20 %.8 Several reasons for this skewed distri-
bution can be pointed out: Norway has, for many years, had a very 
large and active criminological research community – and a large 
research department at Politihøgskolen (PHS). In Sweden, many 
universities have ventured into police research, and especially the 
Linnaeus University, with its ties to police training, has been active. 
In Denmark, criminologists are few and far between and attempts to 
anchor police research at the Police Knowledge Center (Politiets 
Videnscenter) and, more recently, at Aalborg University, have 
foundered. With regard to police research in Finland and Iceland, I 
do not know enough about it to discuss it in any detail. 

3.2 Challenges to police research 
In her review of the Nordic police literature, Høigård discerned 
between two kinds of police research:  

”Research by the authorities is characterised by a top-down perspec-
tive and a managerial perspective. Police research must be useful to 
the police and provide guidelines for police practices and priorities. 
University research is characterised by a critical stance and an out-
side-in perspective and, in a few cases, a bottom-up perspective” 
(Høigård 2005:105, my translation).  

Whereas this distinction clearly defines two different kinds of police 
research – instrumental and critical research – I am not convinced 
that universities are any guarantee that research will be critical in 
Høigård’s sense of the word. In my view, quite a lot of recent Nor-
dic police research carried out by university researchers is very in-
strumental in scope. If you read the program for this conference, 
and those of the previous Nordic police conferences too, I think it 
is not unfair to say that instrumental research – asking questions like 
How, and How much – outweighs more fundamental or critical 
research – dealing with questions like What and Why – regardless of 
the affiliation of researchers.  

                                                           
8 Again, these figures might be a little different if all research published in Finnish 
and Icelandic were included. 



45 
 

I believe there is a general trend in police research towards the 
more instrumental questions. In order to avoid pointing the finger 
at anyone but myself, I’ll give you an example from my own work: 
The evaluation of the Danish police reform of 2007 (Balvig, 
Holmberg and Højlund Nielsen 2011). If I were to review this work 
today, I’d say that it is too narrow in scope. It provides a compre-
hensive analysis of whether the reform produced the results it was 
supposed to, and it takes a critical stance towards some of the 
changes in police management associated with the reform (such as 
performance management and New Public Management). It does 
not, however, ask some of the more basic questions that could have 
been asked: Why was the reform initiated? Were the underlying 
assumptions about the development of crime and society correct? 
Why did the reform take the form it did, and might other forms 
have been more suitable? The evaluation aimed to find out whether 
the stated goals of the reform were accomplished – not whether 
they were the right goals. 

It seems clear to me that university affiliation is not any guarantee 
that the research will be critical. Before I turn to a list of reasons 
that this is so, it is important to recognize that this is not just the 
case for Nordic police research – it is an international problem. Fur-
thermore, it is not only a problem for Nordic police research – it is a 
problem in many fields of research. However, as my topic today is 
Nordic police research, I’ll concentrate on the specific threats to 
independent and critical police research in the Nordic countries. I 
see at least seven different problems: Direction by authorities, cen-
sorship, selective funding, ‘shopping around’, neglect, self-
censorship and misguided ethical demands. Due to the limited 
time/space, I can only provide a handful of examples here – see 
Holmberg (2014) for a more extensive discussion. 

3.2.1 Direction by authorities:  
There is, as I see it, a strong drive towards stricter control with re-
search and, especially, research results. A recent example is the 
Norwegian white paper on yet another police reform, in which it is 
stated that: “in a system for the management of competencies, 
Politihøgskolen should deliver education and research needed by the 
police. The Police Directorate will define this need” (NOU 2013:9, 



46 
 

210). Here, it is clearly stated that the authority governing the police 
will define what kind of research is needed – by the police. Apart 
from the fact that this approach takes a strictly utilitarian view of 
police research, it is striking that the question of the larger society’s 
need for police research is not mentioned at all – maybe it is as-
sumed that the police and society as a whole have only common 
interests? I am aware that this suggestion of the white paper was 
never carried out, but the view of police research that it expressed is 
far from uncommon. 

3.2.2 Censorship:  
The problem of direct censorship is probably most serious for re-
searchers directly employed by the police. In Denmark, the author 
of a study on police interrogation techniques (Jakobsen 2010) was 
told that she could not make the report public, and she was asked 
not to discuss her results. In this case, the National Danish Police 
cited concerns – partly raised by the author – about the validity of 
the results as reason for denying publication.9 Interestingly, the au-
thor’s concerns about validity were the direct opposite of what the 
police argued: She found that the report probably underestimated 
the problems surrounding interrogations, whereas the police seemed 
to imply that no problems had been credibly demonstrated. The 
researcher was transferred to a position without any research duties. 
In Sweden, when Stefan Holgersson published a study on drug en-
forcement by the Swedish police in which he showed that the police 
operated with departmental “quotas” for drug cases (Holgersson 
2007), he was met with an intense criticism from Swedish police 
management and now works patrol.  

3.2.3 Selective funding and shopping around  
The fact that an increasing part of research funding must be pro-
cured through grants from external sources is, of course, not only a 
problem for police research – it affects all kinds of research. How-
ever, in the case of police research, the problem is that the police 
may have a vested interest in the securing of ”positive” results”. In 
an era of police reforms in the Nordic countries, the police face 

                                                           
9 This case was discussed in Parliament, and the reasons for denying publication 
can be found in an answer from the Minister of Justice, case-number 2013-0030-
1450, of September 13, 2013. 
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growing demands for demonstrating efficiency and effectiveness – 
demands that do not fit well with the possibility of failure.10 To give 
an example from my own work: In the police reform evaluation 
mentioned above (Balvig, Holmberg and Højlund Nielsen 2011), we 
found that citizens’ estimation of local policing (police work in the 
local area, police knowledge of local affairs and contact with citi-
zens) as well as general satisfaction with the police was lower than 
before the reform. As can be seen in table 2, his trend continued 
until the beginning of 2013, so we suggested to the National Danish 
Police that they fund a follow-up in 2014.  

Table 2): Citizens’ views on selected questions regarding local policing and trust in police. 

 

 

  

  

 

Year 

18-69-year old residents’ view of the police in their community 

Percentage 
thinking 
the police 
patrol the 
area regu-
larly 

Percentage 
thinking 
the police 
are in 
contact 
with local 
residents 

Percentage 
thinking 
the police 
have 
knowledge 
about the 
local area 

Percentage 
satisfied 
with the 
way police 
handle local 
assignments 

Percentage 
expressing 
”great” or 
”very 
great” 
trust in 
the police 

1998 72 31 - 71 73 

2000 72 32 - 72 73 

2002 74 30 - 73 76 

2006 67 28 74 76 80 

2007 51 22 63 68 78 

2008 59 18 65 65 72 

2010  60 20 63 64 68 

2011 - - - 48 61 

2013 54 22 45 45 60 

Note: “-“ indicates that the question was not asked in this wave of the survey. Source: Balvig & 
Holmberg 2013 

The police declined, on the grounds that they were now conducting 
their own survey of citizen trust, using a quite different way of 
measuring trust. In our survey, trust was measured in the following 

                                                           
10 For an extensive discussion of “image maintenance” in the Swedish police, see 
Holgersson (2014). 
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way: “Now I’d like to know how much you trust the police in Den-
mark? Please answer using the numbers 1-5, where 5 indicates ‘very 
great trust’ and 1 indicates ‘very little trust’” (author’s translation). 
As can be seen from table 2), the percentage expressing “great” or 
“very great” trust diminished from 2006 to 2013. Later in 2013, the 
police published a new security index (Politiets Tryghedsindeks, 
Rigspolitiet 2013). Here, trust in police was measured like this:  

“Do you agree with the following statement?: I trust that the police 
will come to my aid if I need it” (author’s translation).  

Answer categories were “Yes” or “No”, and 84 % of the respond-
ents answered “Yes”. Obviously, the two questions measure very 
different kinds of trust: the former is designed to capture the gener-
alized trust in the police, whereas the latter gauges only a very spe-
cific kind of trust. The measurement of trust in the police is, of 
course, no straightforward matter, and measurement issues are dis-
cussed also in the Nordic countries (Larsson 2010, Thomassen 
2010). In the present case, however, the new approach used by the 
police seems to be rooted in something more than methodological 
disagreements. Not only are the results of the two questions incom-
patible, one also gets the notion that the latter is more or less de-
signed to generate a high percentage of affirmative answers. 

3.2.4 Neglect 
It is well known that research results in general are subject to inter-
pretation from authorities. The recent wave of police reforms in the 
Nordic countries present a good example of how inconvenient re-
search results can be dealt with by neglecting them. The Danish 
police reform – and the results of the evaluation – preceded reforms 
in Norway and Sweden. Thus, one would expect that the commit-
tees that have analyzed the Norwegian and the Swedish police – and 
recommended comprehensive changes – would take the Danish 
experience into consideration. This, however, is not really the case. 
The Norwegian white paper brings a short description of the Dan-
ish police organization after the reform and states: 

“During a visit with the National Danish Police and the Copenha-
gen Police District, the committee was briefed about the Danish po-
lice reform that reduced the number of police districts from 54 to 12. 
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At this visit, it was stated clearly that the expected viability11 had 
not been achieved in the 12 new districts, and that one should pro-
ceed and reduce the number of districts further. There are no plans to 
do so at the present point in time” (NOU 2013: 12.3.1, author’s 
translation). 

The NOU does not mention the Danish evaluation or its results. 
This neglect seems to be deliberate, as the committee was made 
aware of the existence of the Danish evaluation before it finished its 
report. 

In Sweden, the white paper outlining a police reform to be im-
plemented in 2015 does in fact mention the Danish evaluation: 

“In a comprehensive evaluation […] the picture that emerges is nei-
ther a clearly positive nor a clearly negative one. Certainly, a negative 
impact was demonstrated in the year of the reform, but improvements 
were seen towards the end of the evaluation period […] 

It seems to be quite a challenge to implement organizational changes 
toward a more centralized police without a negative impact on police 
availability and visibility as judged by the citizens throughout the 
country” (SOU 2012: 240, 249, author’s translation). 

Here, the SOU is downplaying the fact that the Danish evaluation 
showed the reform to have a lasting, negative impact on local police 
affiliation and knowledge about local affairs. The crux of the matter 
– whether centralization of the police organization is consistent with 
the wish to maintain a strong local police – is not discussed, and 
thus the Danish findings are presented in a way that does not con-
tradict the overall conclusion of the Swedish report, namely that 
police centralization will in fact strengthen local policing. 

3.2.5 Self-censorship 
It is my opinion that we as police researchers – due to the circum-
stances outlined above – run the risk of censoring ourselves witting-
ly or unwittingly. In an era of increasing dependence on external 
research funding, the mere threat of selective allocation of funding 

                                                           
11 Viability (”bærekraft” or ”bæredygtighed”) refers to the ability of each individual 
district to carry out all normal tasks without help from the outside. Achieving 
district viability was an important aim of the Danish reform. 
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towards more “positive” results may influence both how we study 
specific problems, and what problems we study. Basic research is 
being replaced by ‘evaluations’, a fact that has at least two implica-
tions: First, the questions being studied will more often than not be 
pre-defined and instrumental in scope – leading to the above-
mentioned lack of critical studies. Second, instrumental evaluations 
may demand less of the evaluators than does more comprehensive 
research. Once the goals of the evaluation have been agreed upon, 
the need for deeper knowledge of the field of study is rendered 
unnecessary. This opens the door for consultancy firms with limited 
knowledge about policing and little interest in advancing our 
knowledge of the field beyond what is specifically paid for. In such a 
field of competition, it would be no wonder if police researchers 
restricted themselves, to the detriment of police science. I do not 
see any easy or immediate solution to this problem – and, as previ-
ously mentioned, it is not one that is relevant only to police research 
– but I do think we as researchers need to recognize what is hap-
pening and be aware of the hazards. 

3.2.6 Misguided ethical demands 
My last point in this list of problems concerns what Haggerty (2004) 
has called “ethics creep”: police research is getting more and more 
constricted by demands for documentation that the research follows 
ethical guidelines. According to Haggerty, the ethical worries may be 
a disguise for control with research, since: 

“… police agencies that previously granted scholars comparatively 
easy access now require contracts containing ominous provisions 
stipulating that the police approve any research findings before they 
are communicated” (Haggerty 2004: 392). 

Whereas this may be the case for some police scholars, it is im-
portant to recognize that increased demands regarding research 
ethics is not a problem only encountered by police scholars. 
Dingwall (2006, 2008) gives several examples of over-enforcement 
of research ethics in other fields of social and medical science, as did 
Professor Punch in his presentation. Here, however, I shall limit 
myself to police research and briefly discuss two interrelated sub-
jects: the nature of informed consent and that of “surplus infor-
mation”.  
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In general, informed consent is demanded whenever the re-
searcher comes into personal contact with informants12. Thus, the 
only kind of fieldwork permissible without personal informed con-
sent is observation carried out in a public place. This may sound 
straightforward, but it really isn’t. Consider the following example: 
The researcher is following two officers on patrol downtown. The 
officers have consented to the research, as has most, but not all, of 
their colleagues. While on patrol, the officers spot a person whom 
they want to stop and search, because they suspect him of dealing 
drugs. With regard to research ethics, the suspect now changes sta-
tus and becomes a participant in the research project. Does this 
mean that he should be asked for informed consent? If so, it is clear 
that this course of action by the researcher may influence, and alter, 
the way the incident plays out. In fact, there is a risk that it may 
increase the risk for the involved parties, as the power dynamics of 
the situation may change. To take the example further, what hap-
pens if the suspect is arrested, his friends try to intervene, the offic-
ers call for help, and the officers responding to the call for help have 
not agreed to participate in the research project? 

This example highlights two of the difficulties surrounding the 
definition of participation: First: how close do you have to be to the 
action to be defined as participating, and what happens when you 
change status? Second: If you are part of an organization such as the 
police, can you then be “ordered” to consent? As noted by Butz 
(2008), consent is not only consent to participate in the research; it is 
consent to be represented in the research results. However, in organi-
zational studies, normally it is not the individual that is the focus of 
the research – it is the collective. And if the collective, i.e. the chief 
of police and/or the police labor representative has agreed to the 
research, can individual members of the force then decline to partic-
ipate?  

A further problem with consent concerns what is meant by in-
formed and voluntary consent? In police research, time is often limited 

                                                           
12 See, for example, the ethical guidelines issued by the American Sociological 
Association: http://asanet.org/images/asa/docs/pdf/CodeofEthics.pdf (down-
loaded December 4, 2014) and the International Sociological Association: 
http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm (downloaded De-
cember 4, 2014). 

http://asanet.org/images/asa/docs/pdf/CodeofEthics.pdf
http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm


52 
 

and obtaining fully informed consent from, e.g., a burglary victim 
may take up quite a lot of the officers’ time. Furthermore, there is 
the question of power: if an officer responding to a burglary asks 
the victim whether it is O.K. for the researcher to enter the resi-
dence with the police, can we be sure that the victim’s acceptance is 
voluntary? 

This question corresponds to a line of reasoning employed by 
the Swedish Ombudsman for Justice13 and the Norwegian Research 
Ethics Board (RTF 2005: 2). In two (unrelated) cases, they have 
argued that obtaining informed consent from citizens to observe 
police work in private settings is impossible since it cannot be 
known beforehand what exactly the researcher might observe. Thus, 
there is a risk that the researcher may get access to what could be 
called surplus information, that is, information about the citizens’ pri-
vate affairs that has no relation to the research at hand. As this sur-
plus information cannot be defined before the observation (since 
any police intervention may take an unexpected turn), it is impossi-
ble for the citizen/research participant to grant informed consent. 
As a consequence, researchers cannot be allowed to observe the 
police in private settings (see Holmberg, 2011, for a more elaborate 
discussion of these cases). In my view, this line of reasoning makes 
little sense. It is very hard to imagine any research project involving 
direct contact between researcher and informant that will not yield 
surplus information. Demanding that informed consent must cover 
all kinds of information that can be imagined basically rules out the 
possibility of participant observation and any kind of more loosely 
structured interviewing. Furthermore, research of a more explora-
tive nature is made impossible. These decisions have been the sub-
ject of criticism (e.g. Myhrer 2007) but no specific solutions have 
been reached, a fact that serves as an impediment for police research 
in Sweden and Norway.  

Personally, I think it is imperative that a legal framework that 
makes it possible to observe police work in both public and private 
settings be established. Here, it may be fruitful to discern between 
planned/foreseeable and unplanned/unforeseeable encounters be-
tween the police and citizens/suspects. In planned encounters, ob-

                                                           
13 Decision by Justitiekanslern March 21, 2001, #1799-99-22. 
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taining informed consent will usually be unproblematic. In un-
planned encounters, often characterized by haste, antagonism 
and/or use of force, the demand for informed consent should be 
waived14 not only because of the practical difficulties, but also in 
order to prevent that the presence of the researcher influences the 
situation with possible negative consequences for the involved par-
ties. 

3.3 Nordic police research: too close to 
home? 

My final point today concerns what I would call the nation-centrism 
of Nordic police research. As mentioned above, police research is 
growing in volume, but when you look at the field, almost all re-
search in the individual countries is carried out by researchers from 
that same country (a problem also encountered outside the Nordic 
countries, see Punch, this volume). There is a profound lack of 
cross-national research, that is, police research carried out by schol-
ars who do not share nationality with the officers they study. This is 
especially true when you look at the major monographs on Scandi-
navian policing: Norwegian police is being analyzed by Norwegians 
(e.g. Finstad (2000), Lomell (2007), Sollund (2007,) and Gundhus 
(2009)), the Swedish police by Swedes (e.g. Carlström (1999), Ek-
man (1999), Granér (2004), Holgersson (2006, 2014), and Björk 
(2009), and the Danish police by Danes (e.g. Holmberg 1999, Hald 
(2012).15 There are a few notable exceptions to this pattern: Johan-
nes Knutsson has, due to his affiliation with both the Swedish and 
the Norwegian police academies, written about both police forces, 
and Evy Frantzsen (2005), who is Norwegian, has studied the Dan-
ish narcotics police. There are also examples of foreign researchers 
doing work in the Nordic countries, such as Kruize (1995), Peterson 
(2010), and He & Das (2006). Still, these exemptions are few and far 
between – even in a comparative project such as a Nordic study on 
the use of firearms (Knutsson 2005), all national papers were written 

                                                           
14 It goes without saying that the anonymity of all involved parties must be main-
tained. 
15 Again, Finland and Iceland are excluded here, as their respective languages make 
it very difficult for non-native researchers to carry out fieldwork here. 
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by same-nationality scholars.16 Nordic police researchers looking for 
a comparative outlook often go to the US or Great Britain. Such 
experiences certainly provide contrast, but maybe not of the most 
useful kind? 

Høigård (2011) also points to the lack of comparative research, 
but at the same time lists a number of reasons that the Nordic po-
lice forces are quite similar. This may be the case, but the existing 
research also points to possible, important differences between 
countries, such as police use of force. Personally, I became aware of 
possible differences when reviewing Finstads book Politiblikket 
(Holmberg 2001). In the book, Finstad points to a number of “inci-
dents, I could have been without” (2000: 276). These included a few 
examples of overly rough treatment of suspects, but, compared to 
the Danish police I had observed, the Norwegian police seemed 
very well behaved both towards suspects and in other ways, such as 
adhering to official policies. At the time, I put the differences down 
to the fact that Liv Finstad (in an earlier phase of her career) had 
been an avid critic of the police and that her reputation as a critic 
might have influenced what she was allowed to see. My research on 
the use of pepper spray (Holmberg 2013), however, made me 
reevaluate this position. Data were very hard to come by, but a lim-
ited comparison between the use of pepper spray in the Oslo and 
Copenhagen police districts shows very large differences, see table 
3. 

Table 3): Number of reported incidents with use of pepper spray in Oslo Police district 2005-
2011 and Copenhagen police district 2008-2011. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Reported inci-
dents, Oslo 

49 36 22 21 9 23 31 

Reported inci-
dents, Copenha-
gen 

- - - 359 382 303 375 

Note: Pepper spray was not introduced in Copenhagen before 2008. Source: Holmberg 2013. 

                                                           
16 I do of course realize that intimate knowledge of national legislation and/or data 
is sometimes required for specific projects. This fact, however, does not disqualify 
my general argument about the benefits of cross-national research. 
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The fact that the Norwegian police is not routinely armed (as is the 
Danish police) makes the difference even more striking, as it might 
be assumed that the lack of immediate access to firearms might 
make the Norwegian police more (instead of less) inclined to use 
pepper spray than the Danish officers. However, the opposite seems 
to be the case. 

This finding, and a re-reading of Finstad’s account of her field-
work, made me revisit my earlier conclusion. Maybe there are in fact 
substantial differences between Danish and Norwegian police cul-
ture? The point is that we don’t know. Fieldwork in the police must 
be dependent on the researcher’s person, but the fact that almost all 
fieldworkers share national background with the officers they study, 
may influence their outlook and reduce their ability to question and 
explore what is taken for granted – the unspoken values.  

I believe we miss a golden opportunity for comparative research 
by not studying our neighbors. Most researchers from Sweden and 
Norway will be able to conduct fieldwork in Denmark, just as I will 
be able to do it in their countries. Such a comparative endeavor 
would enable us to see the “blind spots” and to get a more compre-
hensive knowledge about the similarities and differences in the po-
licing of the Nordic – or, at least, the Scandinavian, countries.  

3.4 Conclusion 
Nordic police research seems to be developing in several ways, 
some positive, some negative. On the positive side, the volume of 
research is expanding, and scholars from new and different disci-
plines participate in the research. The Nordic police researchers’ 
network is now well-established, as are the bi-annual research con-
ferences. The expansion does, however, carry with it an increased 
contest for funding which in turn may result in research of limited 
scope and originality. The years ahead will show whether research 
integrity and independence can be maintained in this kind of envi-
ronment. There is still a need for research that poses the more fun-
damental and critical questions, and a more inter-Nordic approach 
to research may be one way forward. Thus, I hope that, at the next 
Nordic research conference, we can report that such comparative, 
intra-Nordic police research is already under way. 
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4 Utfordringer for Nordisk 

politiforskning 
Paul Larsson1718 

4.1 Behovet for forskning 
I januar 2001 begynte jeg som seksjonssjef for strategisk analyse i 
det nyetablerte Politidirektoratet i Oslo. Jeg gikk rett fra en tilværelse 
som forsker og postdoc ved institutt for kriminologi ved 
universitetet i Oslo til å arbeide innen politiets ledelse. Mine 
interesser før den tid hadde primært dreiet seg om økonomisk 
kriminalitet og alternative straffesanksjoner. Politiet hadde jeg viet 
mindre interesse, med unntak av Økokrim.  

Å hevde at overgangen fra et liv som forsker med typiske 3 
årsperspektiver på mine engasjementer til en virksomhet som må 
«snu seg på hælen» som min sjef Odd Malme stadig understreket, 
var et kultursjokk er en underdrivelse. Seksjon for strategiske 
analyser skulle fylle en nasjonal rolle innen politiet ved å utvikle 
såkalte trusselvurderinger, som i utgangspunktet skulle utgis annen 
hvert år og strategiske analyser på mer avgrensede områder. 
Strategiske analyser er analyser på overordnet nivå som skal kunne 
benyttes av ledelsen for å planlegge en mer langsiktig innsats innen 
ulike felter. 

I 2001 var analyser innen politiet en ny virksomhet. Kripos, PST 
og Oslopolitiet hadde til en viss grad opprettet egne stillinger for 
analytikere i løpet av 1990 tallet. Det var en håndfull 
polititjenestemenn, ofte med bakgrunn innen etterretning, noen få 
sivile og til slutt et knippe akademikere som arbeidet med ulike 
analyseoppgaver.  

Det var særlig på to områder at analyser ble oppfattet som 
sentrale. Det var ved bearbeidelsen av politiets egen 
straffesaksstatistikk, STRASAK og det var opp mot feltet organisert 

                                                           
17 Paul Larson är professor vid Politihøgskolen Oslo. 
18 Takk til Helene O.I. Gundhus, Pål Winnnæss og Rune Glomseth for nyttige 
innspill og kommentarer 
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kriminalitet. Seksjonen ble derved ansvarlig for utarbeidelse av 
jevnlige oppdateringer, vanligvis halvårlige, av STRASAK tallene. 
Dette er utpreget kvantitative analyser hvor analytikerne er særlig 
avhengig av god kunnskap om hvordan statistikken i praksis 
genereres. Analysene opp mot organisert kriminalitet var derimot av 
en ganske annen art. Det mangler vanligvis statistikk, eller den er 
mangelfull og mange av de fenomenene en skal analysere er helt 
avhengig av kvalitative kilder. I praksis betyr det ofte 
ekspertintervjuer, gjennomgang av domsmaterialer og aktiv bruk av 
forskning på feltene. Kunnskapsmessig er hullene betydelige og 
analysene stiller store krav til både et meget bredt nettverk av kilder 
og kontakter, men også kreativitet i kildebruk. Man oppdager 
dessuten tidlig at det ofte er et ubehagelig tynt skille mellom policy 
og analyser. Det vil si, mye av kunnskapen innen feltet er ikke i så 
stor grad et resultat av forskning og objektive analyser, men mer 
påvirket av mediafokus, enkeltsaker, kriminalpolitikk og ulike 
pressgruppers påvirkning.  

Etter et års tid ble forebyggende oppgaver knyttet til seksjonen. 
Seksjonen ble da hetende Seksjon for analyse og forebygging. 
Forebygging dreide seg på det tidspunktet mye om problemorientert 
politiarbeid (POP), som i Politidirektoratets plan for forebygging 
(POD 2002) ble fremhevet som hovedstrategi, ikke bare for 
forebygging, men for politiets totale virksomhet. Hvis en skal få 
problemorientert politiarbeid til å fungere brukbart så kreves det 
betydelig analysekompetanse, både under de innledende faser når en 
kartlegger og analyserer problemene, men ikke minst når man i 
ettertid skal utføre evaluering av hva som kom ut av innsatsen.  

Perioden i Politidirektoratet var både en spennende og lærerik 
tid, men frustrasjonene over mangelen på forskning, fraværet av 
evalueringer og mer fast kunnskap om både de problemene politiet 
arbeidet med, men kanskje særlig hva som kom ut av politiets 
innsats ble for påtrengende. Det typiske mønster ved en rekke av de, 
ofte svært gode, prosjektene som ble igangsatt var at man hadde 
noen ildsjeler som la et godt grunnlag for innsats. Prosjektene gikk 
en stund, men etter noen uker syntes man at ressursene trengtes mer 
andre steder, og sakte, men sikkert «gikk luften» ut av prosjektet. 
Andre ganger ble oppleggene forandret underveis. I de tilfellene 
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hvor dette ikke skjedde, men hvor prosjektene ble gjennomført etter 
sin hensikt var det kun unntaksvis at de ble evaluert på en måte som 
var så bra at man kunne trekke lærdom av det som hadde skjedd 
(Knutsson 2003). Ut fra et forskningsmessig synspunkt synes denne 
måten å drive prosjekter på å være en betydelig sløsing med 
ressurser.  

Det var derfor mye bygget på egne erfaringer at jeg ønsket meg 
tilbake til forskning. På det tidspunktet, høsten 2003, var det relativt 
begrenset med politiforskning i Norge. Forskningsavdelingen ved 
Politihøgskolen var liten, Institutt for kriminologi hadde utviklet et 
forskningsmiljø på feltet og det fantes ellers enkeltforskere ved 
andre institusjoner som arbeidet med dette (Høigård 2005). Det var 
noen få tema som så langt hadde blitt dekket forskningsmessig, 
mens andre knapt var behandlet.  

Utfordringene var at behovet for forskningsmessig kunnskap 
hadde vokst betydelig de senere år, blant annet ved strategier som 
understreket at politiet skulle arbeide problemorientert, 
evidensbasert og analytisk ikke bare operativt, men også i det 
strategiske og i ledelsen (Gundhus 2009, Gundhus og Larsson 
2014). Det forventes i dag at politiets innsats i stor grad skal bygge 
på kunnskap og beslutninger som hviler på evalueringer, forskning 
og analyser. Blant annet fordi det antas å være nødvendig på grunn 
av et annerledes kriminalitetsbilde hvor blant annet mobilitet, 
organisert kriminalitet og den digitale hverdag endrer politiets 
arbeidssituasjon (NOU2013:9). Et annet aspekt er også endringene i 
styringen av politiet hvor måleindikatorer og resultatmål siden 
midten av 1990 tallet har blitt stadig mer sentralt (Granér og 
Kronkvist 2014). Så det kreves at politiet på en rekke felter skal 
arbeide mer kunnskapsstyrt og samtidig rapportere og redegjøre for 
utfallet av hva de gjør. Dette er rådende policy, ofte er praksis et 
godt stykke unna.  

Et siste moment som skal nevnes er begrepet «politiet som 
lærende organisasjon». Det understrekes en rekke steder 
(NOU2012:14) at politiet skal fungere som en lærende organisasjon. 
De skal lære av egen praksis, av feil, men også av suksess. Skal en 
lære så må man ha kunnskap om hva som faktisk har skjedd. 
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Organisasjonen må makte å forandre seg og lære av erfaringer19. 
Dette har særlig blitt understreket etter 22 juli 2011.  

4.2 Forskningens vilkår 
Med hva som er nevnt ovenfor så burde det meste ligge godt til 
rette for politiforskningen, det kreves faktisk at politiet i langt større 
grad enn tidligere bygger sin virksomhet ikke bare på evalueringer 

og analyser, men også på forskning
20

. Forskningen har vokst i de 
nordiske land de siste årene, selv om denne utviklingen særlig for 
svensk og dansk del nok har vært ganske ujevn (Valland 2011). Det 
er likevel en rekke hinder av noe ulik art som setter grenser for 
forskningens vilkår i de nordiske land, her skal noen nevnes.  

Selv om det på et policynivå i alle fall i Norge gis positive 
signaler om forskningens betydning så kan man spørre i hvilken 
grad det eksisterer en forståelse for dette innen politiet. Spørsmålet 
om forskning kan knyttes til pågående debatter om «akademisering 
av politiet» som i Norge ble særlig tydelige etter 22 juli, men som har 

klare paralleller både i Sverige og Danmark
21

. Det stilles fra flere 
hold, ikke minst i politiets rekker, åpent spørsmål om hva slags politi 
vi skal ha (Aas 2014). Dette gjelder særlig politiutdanningen hvor det 
ofte understrekes at politioperative ferdigheter ikke prioriteres nok 
og at man har fått en forskyvning i retning av fag som ikke oppfattes 
som like «matnyttige» i det daglige arbeidet. Av en eller annen grunn 
har sosiologien blitt stemplet som problemet og det har blitt uttrykt 
at vi utdanner et «sosiologpoliti», noe som ikke skal forstås som en 

                                                           
19 Et spørsmål som ofte reises er om det finnes noen insitament for at læring skal 
spres og brukes i politiet. Det fremheves ofte at ervervede kunnskaper sjeden 
premieres eller verdsettes i politiorganisasjonen.   
20 Det bør bemerkes at skillene mellom disse tre er flytende. Evalueringer og 
analyser bør holde gode vitenskapelige standarder og kan betegnes som forskning. 
Vanligvis ligger de samme metodiske idealene i bunnen for alle tre. Forskningen 
skiller seg oftest ut ved at forskeren i større grad er fristilt overfor «bestiller» av 
forskning, det eksisterer et ideale om objektivitet, at de har en annen tidshorisont i 
sine prosjekter og derved også kan gå dypere ned i spørsmålene som skal studeres 
enn hva en eksempelvis en analytiker kan. Forskeren skal per definisjon være 
kritisk, i betydningen at hun stiller grunnleggende spørsmål ved fenomenet som 
studeres, noe en i mindre grad kan forlange av de som utfører analyser eller 
evalueringer.  
21 Uten å ha gått nærmere inn på spørsmålet så kan vel mye tyde på at dette 
spørsmål drøftes i mange andre land og langt fra er noe særnordisk fenomen.  
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honnørbetegnelse. Et trekk ved politikulturen som Granér 
understreker (2004) er at den er antiintellektuell. Praktisk kunnskap 
verdsettes høyere enn teoretisk, som betegnes som unyttig eller 

virkelighetsfjern
22

.  

Man kan se noe av den samme forståelsen reflektert også innen 
deler av politiledelsen (også den politiske) selv om den jevnt over i 
alle fall på høyere nivå er mer positivt innstilt til forskning. 
Spørsmålet er mer hva slags forskning, om de forstår utfordringene 
ved at forskning tar tid og kan gi svar som oppfattes som uønskede 
eller vanskelige å benytte. Politianalysen (NOU 2013:9) har et 
gjennomgående kunnskapsorientert perspektiv. Med dette 
utgangspunktet er det bemerkelsesverdig at den i høyst begrenset 
grad forholder seg til politiforskning. Den tar til orde for store 
organisasjonsmessige strukturendringer i norsk politi uten i det hele 
tatt å gå inn på forskning fra andre land som har studert dette. Mest 
bemerkelsesverdig er fraværet av de danske rapportene (Balvig, 
Holmberg og Nielsen 2011). Synet på forskning som kommer frem, 
blant annet i ønsket om klarere direkte styring av Politihøgskolens 
forskningsavdeling, vitner om en manglende forståelse for verdien 

av den akademiske friheten
23

.  

Man kan derfor stille spørsmålet om det er slik at man ønsker 
visse former for forskning, forskning som ikke stiller spørsmål og 
som forholder seg ukritisk til rådende oppfatninger eller 
«rammebetingelser». Det er dette Høigård (2005) kaller 
myndighetsforskning. Hun beskriver myndighetsforskning slik: 
«Myndighetsforskning er karakterisert av et ovenfraperspektiv og et 
styringsperspektiv. Forskningen skal være nyttig og veiledende for 
politiets arbeidsmåter og prioriteringer.» (s. 105). Presset i retning av 
myndighetsforskning synes å være tilstede i alle de nordiske land. 
Uten å være alt for konspiratorisk kan det synes som mangelen på 
hva Høigård kaller universitetsforskning i politianalysen henger 
sammen med at denne forskningen ikke oppfattes som relevant i 
forhold til de rammer, det mandat, kommisjonen var gitt. Man 
velger bort forskning som «ikke passer», ikke for å sensurere, men 

                                                           
22 Jeg fikk tilnavnet professoren når jeg arbeidet ved POD. Det var ment som en 
vennskapelig form for mobbing, nærmest synonymt med den virkelighetsfjerne.  
23 Dette påpekes da også tydelig i Politihøgskolens høringssvar på meldingen.  
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snarere fordi det ikke passer inn
24

. Forskning som sier at et 
desentralisert og nært politi er avgjørende for at politiet skal løse 
sine oppgaver på betryggende vis «passer ikke» når bestillingen er 
sentralisering og effektivisering.  

Med det er vi over i spørsmålet om ledelsen i politiet makter å se 
relevansen og å benytte seg av forskningen til å utvikle 
organisasjonen. Ofte kan det synes som de mangler både 
kompetanse og ressurser til å benytte forskningen i praksis. Denne 
problemstillingen drøftes blant annet innen deler av forskningen på 
kriminalitetsforebygging og særlig problemorientert politiarbeid 
(Gundhus 2009; Knutsson 2003, Larsson og Thomassen 2008). 
Rammene for å nyttiggjøre seg forskning i praksis er ofte 
begrensede og det er ingen enkel sak å få en stor organisasjon som 
politiet til å forandre hvordan den fungerer.  

På den annen side har forskningen, som Bayley påpeker i sin 
presentasjon25, de siste tre tiårene påvirket politiet i betydelig grad. 
Problemorientert politiarbeid, situasjonell kriminalitetsforebygging, 
GIS-analyser, kunnskapsstyrt politiarbeid, nulltoleranse, nærpoliti, 
strategiske analyser og utvikling i avhørsteknikker er noen av de 
viktigste forandringene innen politiets praktiske arbeid som stammer 
fra forskning. Man kan selvsagt stille spørsmål ved i hvilken grad 
politiet har maktet å nyttiggjøre seg forskningen og implementere 
det i etaten. En side ved utviklingen, som ofte glemmes, er at disse 
«metodene» må forstås i en større kriminalpolitisk sammenheng. De 
kommer ikke alene. Samtidig har det vært store forandringer på det 
styrings- og ledelsesmessige planet. De strukturforandringer som har 
skjedd i de nordiske land, med økt sentralisering, har nødvendigvis 
påvirket hvordan eksempelvis nærpoliti eller problemorientert 
politiarbeid praktiseres. Den økte målstyringen, effektiviserings-

                                                           
24 Dette er ofte det svar som kritikere av politianalysen har møtt. Innvendinger 
besvares ofte med at forskningen ikke er relevant, fordi svaret på analysen er gitt og 
de oppleves som lite konstruktive (i forbindelse med strukturendringene). 
Eksempelvis ble de 10 grunnprinsipper for norsk politi ikke drøftet i NOU 2013:9 
fordi de ikke lenger fremstod som «relevante» (opplyst i debatt ved PHS). Saken er 
at de representerer et annet perspektiv, det lokalorienterte og desentraliserte og 
derved ikke «passer» med den rådende tenkemåte i deler av politiets 
styringsorganer.  
25 Se kapitel 1 
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presset og politiseringen av kriminalpolitikken (Garland 2001) har 
påvirket bruken av metodene og ofte gir dem et annet innhold enn 
hva som i utgangspunktet var målet. Rammene for politiets 
virksomhet har forandret seg slik at metodene ofte implementeres 
og nyttiggjøres på et annet vis enn forventet. Lundgaard (2011) 
understreker at påvirkningen fra nye ideer og praksis kan være av 
høyst ulik art i sin analyse av nulltoleranse. Den kan ligge på et rent 
politisk og verbalt plan eller på et praktisk. Praktisk sett forandres 
alltid importerte ideer til å passe med de lokale forhold og de 
rammer driften skjer under.  

Dørene lukkes? Det siste tiåret har mulighetene til å bedrive 
politiforskning også i Norden blitt mer begrenset (Fassin 2013). Det 
har særlig rammet forskning som følger politiet, oftest kvalitative 
undersøkelser bygget på observasjoner og intervjuer. Lars Holmberg 
utdyper denne problemstillingen ytterligere i sin presentasjon26 og 
har skrevet om dette (Holmberg 2014). Jeg skal derfor relativt raskt 
si noen ord om grunnene til dette og konsekvensene det kan gi. 
Utviklingen har vært resultat av ulike årsaker. Noe av prosessen har 
vært styrt av ønsket om å bedre ivareta de forskningsetiske 
aspektene ved politiforskningen. Det er avgjort positivt å søke å 
bedre de forskningsetiske standarder. Går man 20 år tilbake i tid var 
det få begrensinger så lenge man fikk samtykke til å gjennomføre 
undersøkelser og håndterte lagringen av data på en betryggende 
måte. Dagens situasjon er en ganske annen, hvor man kan undres 
over om ikke pendelen har slått for langt i det annet ytterpunkt.  

Internasjonalt finnes mindre aktverdige grunner til at tilgangen til 
feltforskning på politiets virksomhet mange steder har blitt ytterst 
begrenset. Fassin (2013) hevder i sin studie av fransk politis innsats i 
forstedene til Paris, at lukking rett og slett handler om at man ikke 
ønsker kritiske studier av hva som skjer. Det er 
informasjonskontroll, primært for å forhindre at det settes søkelys 
på politiets virksomhet. Flere temaer er tilnærmet lukket for 
forskning, som politiets bruk av særskilte / utradisjonelle 
politimetoder og den mer politisk rettede aktiviteten til PST. Det er 
avgjørende for kontrollen av politiet i det sivile samfunn at det ikke 
bare eksisterer interne kontrollmekanismer, men også at det gis 

                                                           
26 Se kapitel 3 
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tilgang til forskning på de «hemmelige tjenestene». Ofte fremstilles 
politiforskning som særskilt sensitivt, men det er ikke mer sensitivt 
enn en rekke felter og tema som kriminologer, antropologer eller 

sosiologer forsker på
27

. Det eksisterer egne metodebøker viet til 
forskning på sensitive tema.  

4.3 Godt med forskning  
Det eksisterer betydelige forskjeller i dekningen innen 
politiforskningen av ulike tema. Dette er ikke noe særegent ved det 
nordiske forskningsbildet, men snarere et trekk man kan se ganske 
tydelig innen den internasjonale forskningen. Nedenfor er noen av 
de tema som det eksisterer en del forskning på.  

Forebygging er et av de områdene hvor det har vært utført 
relativt omfattende forskning de senere tiår i de fleste nordiske 
landene (Gundhus 2014, Høigård 2011). Dette betyr selvsagt ikke at 
det ikke finnes en rekke huller og nærmest udekkede tema innen 
forebygging. Det har vært gjort en del forskning på nærpolitiet, 

problemorientert politiarbeid
28

 og situasjonell forebygging
29

, mens 
eksempelvis de ulike formene for samarbeids- og 

samordningsopplegg med noen unntak er dårligere dekket
30

.  

Baksetestudier av politiets «utearbeid», ordenspolitiets oppgaver 
og kulturstudier er et annet felt som synes godt dekket. Det er særlig 
tre arbeider som peker seg ut, Finstads «Politiblikket» (2000), 
Granérs «Patrullerande polisers yrkeskultur» (2004) og Holmbergs 
«Politiets skøn i retssociologisk belysning» (1999). Det har de senere 
år kommet en rekke avhandlinger som på ulike vis belyser aspekter 
ved ordenspolitiets samfunnsmessige rolle og yrkeskultur, et av de 
siste er Hoel sin «Politiarbeid i praksis» (2013).  

Studier av rekrutteringsprosessen, hvem som blir politi og deres 
motivasjon for yrkesvalget har gått fra å være spredte studier siden 

                                                           
27 Det kan være studier av barnemishandling, seksuelle avvik, livstruende syke – 
bare for å nevne noen (McCosker, Barnard og Gerber 2001).  
28 Det er særlig Johannes Knutsson som har over flere tiår har vært sentral inne 
forskningen her.  
29 Ikke minst Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har utgitt en rekke evalueringer og 
annen litteratur om situasjonell forebygging.  
30 Se f.eks. Gundhus, Egge, Strype og Myhrer (2008).  
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midten av 1960 tallet til i dag (Larsson 2010). En sentral side knyttet 
til rekruttering er i dag spørsmålet om mangfold i politiet (Lander 
2013 og Wieslander 2014). Det skjer i dag jevnlige studentunder-
søkelser i de nordiske land og det har etter hvert kommet mye 
forskning som tar opp ulike tema som kjønn, klasse, motivasjon 
med mer (Fekjær 2014, Lauritz 2009, Petersson 2014, Winnæss og 
Helland 2014, Annell 2015).  

Et siste område hvor det de senere år har skjedd mye innen 
politiforskningen er på feltet etterforskning og særlig opp mot 
avhørs- og vitnepsykologiske problemstillinger. Det har kommet 
flere doktoravhandlinger innen temaet (Myklebust 2009, Öhrn 2005, 

Rachlew 2009, Kronkvist 2013). Miljøet rundt Anders Granhag
31

 
ved universitetet i Göteborg har vært det ledende i Norden. Det er 
særlig problemstillingene rundt minne, løgn, påvirkning av vitner og 
avhørssituasjonenes innvirkning som har vært sentrale tema.  

Flere felter har vokst betydelig de senere år. Man kan hevde at 
det i dag finnes solide miljøer innen politirett og politihistorie for å 

nevne to
32

. 

 Et par trekk ved fremstillingen ovenfor skal fremheves. Det ene 
er at politiforskningen oftest springer ut av fagutviklingen innen 
«moderfagene», og at enkelte fag synes å «eie» noen av 
forskningstemaene. Det er ofte slik at de som forsker på politiets 
rolle som forebyggere har bakgrunn enten som kriminologer eller 
sosiologer. Studiet av politiroller og politikulturer er også relatert til 
typiske kvalitative fag som antropologi, kriminologi eller sosiologi. 
Studiet av rekruttering er langt bredere sammensatt faglig og det 
benyttes kvalitative og kvantitative tilnærminger. Vitnepsykologien 
er som navnet antyder et barn av psykologien, noe som har kommet 
til å prege etterforskningsstudier, hvor også jus er sentralt. Denne 

                                                           
31 Granhag (2010) har en betydelig internasjonal produksjon på feltet.  
32 I Norge har man særlig ved forskergruppe for strafferett og straffeprosess ved 
Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen opparbeidet betydelig kompetanse innen 
politirett (Auglend et. al. 2004), men også ved Politihøgskolen har dette blitt styrket. 
Innen politihistorie synes kompetansen noe mer spredd, men man har i dag en 
rekke forskere i Norden som arbeider i feltet som Björn Furuhagen, Stefan Nyzell, 
Henrik Stevnsborg for å nevne noen. I Norge har man et seminar i politihistorie i 
samarbeid mellom Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i 
Oslo og Politihøgskolen ledet av Sverre Flaaten og Geir Heivoll.  
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type faglig tilknytning er vel nærmest uunngåelig. Det medfører også 
at spørsmålsstillinger som behandles, teorier og perspektiver 
vanligvis stammer fra de ulike «moderfagene». Man kan likevel 
hevde at det de senere år har skjedd en viss utvikling i retning av at 
det etableres egne faglige diskurser og tema som blir sentrale for 
politiforskningen som sådan og som skiller den ut som egen 
fagdiskurs.  

Det andre momentet som skal understrekes handler om 
tilknytningen til praksisfeltet. Langt de fleste som har virket innen 
politiforskning så langt har bakgrunn fra akademia, ikke fra politiets 
egne rekker. Dette holder på å forandre seg med en økt 
akademisering av politiet. Stadig flere med politiutdannelse tar en 
mastergrad og doktorgrad, selv om det så langt er få som går så 
langt. Uansett kan man se at forskere med politibakgrunn, i alle fall i 
utgangspunktet, er langt mer opptatt av at forskningen skal ha 
direkte nytte og relevans for politiets praktiske virksomhet. Dette 
kan være en forklaring på at mange av de oftere arbeider innen tema 
som vitnepsykologi og forebygging. For akademikere er en 
doktorgrad ofte veien inn i et liv som forsker, mens det ikke er 
uvanlig at politi med doktorgrad vender tilbake til praktisk 
politiarbeid. Det betyr at motivasjonen for videreutdanning og 
forskning synes noe ulik.  

En utfordring ved den faglige delingen, tendensen til at faglig 
bakgrunn og temavalg knyttes sammen, er manglende diskurser på 
tvers av faggrenser og at fagmiljøer lukker seg og oppfatter 
politiforskningen per se som mindre interessant enn debattene innad 
i eget fag. Dette kan resultere i at de ulike fagene, kriminologi, jus, 
psykologi, historie og statsvitenskap, utvikles, mens det i mindre 
grad skjer innen fagfeltet politistudier.  

Flere av oss mener det har en egenverdi at politiforskningen 
utvikles som felt og at dette langt på vei er avhengig av faglig 
krysspollinering. Skal det skje må man ha noen felles tema, begreper 
og fora som samler. Det er også avhengig av forskningsinstitusjoner 
med bred faglig sammensetning og en viss størrelse. Politiforsk-
ningen er avhengig av nærhet til sitt studiefelt, at forskere med 
politibakgrunn etter hvert vil bli mer sentrale innen forskningen kan 
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man se tegn på internasjonalt. Samtidig er det viktig med akademisk 
frihet og solid faglig forankring.  

Med bakgrunn i Høigårds idealtyper ser vi at hele spekteret fra 
myndighetsforskningen til universitetsforskningen trengs. Dagens 
situasjon er i realiteten er at det i liten grad eksisterer noen dyp kløft 
mellom de to typene. Det finnes god myndighetsforskning og dårlig 
universitetsforskning, like mye som vi har dårlig myndighets-
forskning og god universitetsforskning. Spørsmålet handler mer om 
forskningsmessig frihet, overstyring fra toppen, manglende forstå-
else for betydningen av grunnforskning, klassiske tema innen 
akademia. Men det handler også om mer subtile mekanismer.  

Hvilken forskning oppfattes som relevant for politi, ledelse og i 
media? Med stor konkurranse for å hente inn midler til forskning er 
det også et spørsmål om penger. Hvilke tema gis det bevilgninger 
til? Hva ønsker man ikke forskning på? Forskningsbevilgninger 
synes et stykke på vei å være styrt av kriminalpolitiske vinder og hva 
man innen media, politikk og allmennheten oppfatter som viktige 
spørsmål. I dag er terror, beredskap og «de farlige» langt fremme, 
mens man skal lete lenge etter de som ønsker forskning på nærpoliti 
og lensmannens arbeidshverdag.  

Det er mange farer ved en slik «styring» av forskningen. Et 
aspekt er manglende langsiktighet og det er litt tilfeldig hvor blikket 
rettes og ressursene kanaliseres. Forskningen kan også være 
medvirkende til at det skjer en selvoppfyllende profeti ved at 
kriminalpolitiske døgnfluer gis forskningsmessig tyngde som 
«beviser» at man har med reelle og viktige problemer å gjøre. 
Ukritisk forskning som tar utgangspunkt i samfunnsmessig definerte 
problemer og som ikke stiller spørsmål ved hvordan disse har blitt 
utpekt som samfunnsonder eller som forsker på politimetoder uten 
å stille de grunnleggende spørsmål om legitimiteten til 
metodebruken, om andre metoder burde benyttes og de normative 
og samfunnsmessige aspektene kan lett medføre forskning som 
dokumenterer «nytten» av inngrep og prosesser som kan være 
samfunnsskadelige.  

Lundgaards (2011) bok om nulltoleranse gir flere gode eksempler 
på forskning som hevder at bruk av ytterst repressive metoder kan 
forsvares fordi de er effektive forebyggende metoder. Mye av den 
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forskningen hun viser til har svakheter som gjør at funnene ikke kan 
forsvares, like ille er forskningens mangel på forståelse og 
erkjennelse av de skadelige sidene ved metodebruken for utsatte 
grupper og samfunnet.  

4.4 De «glemte» tema 
Noen felter er mer under-forsket, blant disse er studier av 
«innepolitiet», politiledere og sivilt ansatte innen politiet. 
Politiforskning er fortsatt preget av studier av ordenspolitiets 
uteaktivitet. Studier av hvem politilederne er, rekruttering til ledelse, 

deres perspektiver og arbeidsdag er uvanlige
33

. Dette til tross for at 
det både innen styringen og utdanningen av politiet legges mer vekt 
på utvikling av politiets ledelse på ulike nivåer. Det hevdes også ofte 
at mange av vanskene forbundet med reformer og implementeringer 
i politiet handler om problemer relatert til ledelse, kanskje særlig på 
lavere nivå. En betydelig del av veksten i politiet har skjedd blant 
sivilt ansatte som i dag utfører en rekke oppgaver og ikke bare 
typisk administrasjon og kontoroppgaver. Internasjonalt har sivile 
overtatt flere typiske politioppgaver, eksempelvis i forbindelse med 
etterforskning. Hvem de er, hva de gjør og hvordan dette påvirker 
den polisiære virksomheten er spennende forskningsfelt som knapt 
er viet oppmerksomhet.  

Ovenfor ble avhør nevnt som et av de feltene hvor det har 
skjedd viktig forskning. Vitnepsykologien har utviklet seg mye de 
siste årene. Situasjonen når det gjelder andre sider ved politiets 
etterforskningsvirksomhet er at mange felter fortsatt i mindre grad 
er dekket av forskning. Mye av forskningen på etterforskning er 
dessuten rettet mot de mer atypiske sakene som alvorlige volds, 
draps eller sedelighetssaker. Slike saker tar utvilsomt mye ressurser 
og er viktige, men man kan ofte undres over hvor det blir av 
studiene av etterforskning av «normal» eller mengdekriminaliteten. 
Det er her politiet stadig kritiseres for lav oppklaringsprosent og 
som prosentvis er den helt dominerende sakstilfanget. De seneste 
årene har det skjedd en positiv utvikling innen studiet av 

                                                           
33 Vi kan nevne Thomassen og Solvang (2000). Petter Gottschalk ved BI og Rune 
Glomseth ved Politihøgskolen har begge publisert flere studier av ulike aspekter 
ved politiledelse ofte opp mot kultur. Se Glomseth, Gottschalk og Hole (2010 og 
2011).  
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etterforskning. I Norge har forskningsprosjektet «Kvalitet i 

etterforskningen»
34

 resultert i flere studier som er under publikasjon 
(Knutsson 2013). Dahl og Lomell (2013) har studert hva som 
kommer ut av den økte satsningen på bruk av DNA analyser i 
politiets etterforskning. I Danmark har særlig Camilla Hald og Kira 
Vrist Rønn levert viktige bidrag til forståelsen og analysen av 
etterforskning og etterretning i politiet (Hald og Rønn 2013).  

Det har skjedd til dels store forandringer innen bruk av 
politimetoder de seneste tiårene. For å benytte Brodeurs (2010) 
terminologi så kan man si at det har skjedd en betydelig bevegelse i 
retning av high policing. Mye av det som kjennetegner high policing 
er bruk av skjulte og hemmelige kilder, sivilt politi og 
etterretningsmetoder. Det har, som Høigård (2005) påpeker vært 
utført mye forskning opp mot overvåkning – særlig den politiske, 
men man kan ikke si det samme om studier av bruk av såkalte 
utradisjonelle eller eksepsjonelle metoder innen politiet (Larsson 
2014). Dette til tross for at man har sett en utvidelse i bruken av 
metodene, fra tidligere primært å ha blitt benyttet overfor politisk 
overvåkning og narkotika til i dag å dekke et bredere felt.  

Derved er vi over i et annet av mine hjertebarn, nemlig politiets 
arbeid med økonomisk og organisert kriminalitet. Det er en 
overdrivelse å hevde at det ikke har skjedd forskning på feltet, blant 
annet er Anne Alvesalos (2003) studier av etterforskningen av 
økonomisk kriminalitet internasjonalt kjente. Det har de siste årene 
langt på vei skjedd en utvisking av grensene mellom hva som 
betegnes som økonomisk og organisert kriminalitet (Träskman 
2012). Det gjelder ikke bare innen kriminalitetsformene, men 
kanskje særlig når det gjelder politiets og andre myndigheters arbeid 
med å regulere feltet. Begge begrepene er dessuten eksemplarisk 
vage, slik at stadig nye former for lovbrudd defineres inn under 
paraplyen. Kriminalpolitisk er dette et av de viktigste områdene, 
mens forskningsmessig henger man etter. I denne sammenheng må 
det nevnes at prosjektet «Politimetoder i endring» som starter opp 
ved Politihøgskolen i Oslo i 2015 vil dekke flere av disse temaer. 

                                                           
34 Trond Myklebust, Tor-Geir Myhrer og Johannes Knutsson har alle prosjekter 
under denne paraplyen. Ivar Fahsings pågående doktorgradsprosjekt som studerer 
hva som kjennetegner gode avhørsledere må også nevnes.   
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Undertegnede og Helene Gundhus er sentrale i dette prosjektet som 
blant annet vil se på utviskingen av grensene mellom forebyggende 
og reaktive metoder, samt etterretning ved moderne proaktive 
politimetoder.  

Et annet felt hvor man kunne ønske langt mer forskning er på 
forholdet mellom politi og media. Medias betydning i dagens 
kriminalpolitiske bilde kan knapt overvurderes. Dette er påpekt av 
en rekke (Reiner 2010, Garland 2001, Hauge 2002). Forholdet 
mellom politi og media er spesielt spennende. Et aspekt er at media 
langt på vei er de som former folks oppfatning av hva politiet er og 
hva de gjør. Innen film, underholdning, TV og pressen er det 
primært de spennende politioppdragene som fremheves, politiet 
som kriminalitetsbekjempere. Dette bildet, som mange også innen 
politiet tror på, stemmer dårlig med politiforskningens bilde av 
politiets hverdag preget av rutine, kjedsomhet og en rekke mer 
udefinerbare oppdrag som handler om service, hjelpe eller 
støttefunksjoner. En annet tema som burde studeres inngående er 
forholdet mellom media og politi når det gjelder produksjon av 
nyheter og informasjon. Media, selv lokalaviser, er avhengig av 
politiet for informasjon om en rekke ulike forhold og saker (Palm 
og Skogersson 2008, og Thunholm 201435). Politiet er på sin side 
avhengig av media for å få inn tips og som informasjonskanal ut.  

Et siste moment som skal nevnes er hvordan ulike 
politiorganisasjoner og grupper har fungert som kriminalpolitisk 
premissleverandør opp mot en rekke samfunnsproblemer. Politiet 
kan både forsterke og dempe utviklingstrekk innen 
kriminalpolitikken, man ser i noen sammenhenger hvordan det i 
langt større grad enn eksempelvis kriminologisk forskning påvirker 
politikeres forståelse av problemer og valg av «løsninger» på 
problemene (Lundgaard 2011). Flere studier av politiets 
kriminalpolitiske rolle etterlyses herved!  

I likhet med flere av de andre innlederne vil jeg understreke 
betydningen av sammenlignende politiforskning, særlig på Nordisk 
nivå. Her har jeg ikke mye mer å tilføye enn hva Holmberg og 
Punch allerede har vært inne på. Det er også behov for forskning på 

                                                           
35 Se kapitel 8 i denna Proceedings 
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politiets rolle i en globalisert verden. Dette er et hittil uutforsket 
tema, men noe pågående forskning har vi, blant annet i prosjektet 
Kriminalitetskontroll ved Europas grenser, hvor også politiets rolle 

ses i en større sammenheng.
36

 

Det siste feltet som skal nevnes er studier av polisiær virksomhet 
utført av andre enn politiet. Det er gammelt nytt at mye av veksten 
innen polisiær virksomhet har skjedd utenfor politiet. Hvor stor 
veksten har vært og hvor viktig den er strides forskerne om 
(Gundhus og Larsson 2008, Reiner 2010). Mye av spørsmålet er 
avgjort relatert til definisjon, avgrensing og måling av polisiær 
virksomhet. Langt på vei er dette fortsatt et underforsket felt. Det 
eksisterer god forskning på feltet (Lomell 2014, 2007 og Myhrer 
2011), men sett i forhold til bredden av ulike aktører – fra 
vaktselskaper til statelige tilsynsorganer så må en kunne hevde at her 
trengs det langt mer forskning. Grunnleggende spørsmål som tar 
opp konsekvensene av utviklingen i retning av økt privat kontroll, 
hva det gjør med møtet mellom utsatte grupper og vektere, hvordan 
utviklingen påvirker politirollen og samfunnsutviklingen er alle 
sentrale spørsmål av stor relevans.  

4.5 Forskningens nytte 
Avslutningsvis vil jeg ta opp spørsmålet om hvilken nytte politi og 
andre kan ha av politiforskningen. Jeg vil innledningsvis understreke 
at ikke all politiforskning nødvendigvis bør være av nytte for 
politiet. Som forsker bør man først og fremst ha ambisjoner om å 
gjøre god forskning, man skal forholde seg til akademia med de krav 
som stilles til vitenskapelig virksomhet. Politiforskere er del av den 
større akademiske verden, skal publisere, delta i utviklingen av sine 
fagfelt og de diskurser som råder. Dessuten har man en 
samfunnsoppgave. Mye av politiforskningen har relevans for et 
bredere publikum, men også for politisk ledelse. Dette stiller krav til 
forskningsformidlingen innen feltet.  

Jeg vil likevel fremheve noen sider ved politiforskningen som 
faktisk er iøynefallende nyttige. Det finnes flere gode eksempler på 
forskning som ganske direkte har medført en forbedring i hvordan 

                                                           
36 Se: http://www.jus.uio.no/forskning/prosjekter/crimmigration/index.html 
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politiet løser sine oppgaver. Det er utviklet bedre avhørsmetodikk 
som forhåpentligvis reduserer feil som begås i forbindelse med 
etterforskning av saker. Gudjonssons forskning gir en rekke 
eksempler på hva som kan gå feil og hvordan man kan unngå det. 
Det ser ut som politiets håndtering av informanter og 
informantbehandlere har blitt bedret etter Rasch-Olsens (2011) 
studie av hvordan dette fungerte i Norge. Lies (2010) studie av 
kunnskapen og praktiseringen av arrestasjonsteknikk i Norge har 
påvirket den videre utviklingen av sikrere arrestasjonsteknikker, noe 
om i ytterste konsekvens kan utgjøre forskjellen på liv og død. 
Eksemplene er flere, noe av forskningen har mer indirekte kommet 
til å påvirke praksis eller påvist de problemer politiet kan ha med 
ulike oppgaver som eksempelvis håndteringen av familievoldssaker 
(Aas 2014).  

For egen del, som også Maurice Punch har gjort, vil jeg 
understreke betydningen av de mer normative aspekter ved 
forskningen. De spørsmål som handler om hvordan vi kan få et 
bedre politi for alle, et politi som gir oss rettssikkerhet, fungerer 
rettferdig, som ikke oppfattes som rasistisk eller voldelig. Mye av 
forskningen som ikke tar opp de direkte spørsmålene om effekter 
og håndgrep, men som går dypere inn i spørsmålene om politiets 
samfunnsmessige rolle og som stiller spørsmål ved hvor vi er på vei 
er kanskje i det lange løp viktigst.  

Forskningen er viktig i den demokratiske kontrollen av politiet. 
At man har innsyn og at det foregår offentlig forskning er 
avgjørende for at man skal kunne få oversikt over hva politiet gjør, 
hvilke konsekvenser det har for samfunnet. Hemmelige metoder er 
problematiske rett og slett fordi de er hemmelige, at det ikke gis 
åpent offentlig innsyn i aktiviteten. Politiet som er samfunnets 
kontrollører av egen befolkning er gitt betydelig makt. Det gjør at 
spørsmålet om kontrollen av kontrollørene blir sentral. I dagens 
stabile nordiske demokratier tar vi for gitt at vi har et politi som 
svært langt på vei følger de regler som er satt opp. Det er viktig å 
være klar over signalene på mulige uthulinger av dette systemet, som 
hviler på befolkningens tillit til politiet.  

Det siste aspektet av avgjørende betydning er at dagens politi er i 
en annen situasjon enn for 30 eller 40 år siden. Politiets status var en 
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annen, forventningene stillet til politiet og andre myndighets-
personer er større i dag (Larsson 2010). Det vektlegges i dag at 
politiet skal ta hensyn til en rekke forhold av til dels motstridende 
art. Seksualisert vold, vold i parforhold, diskriminering, trusler mot 
utsatte grupper er eksempler på lovbrudd som skal prioriteres hvor 
politiets hjelpeoppgaver trer klart frem. Det forventes at politiet i 
møtet med utsatte grupper, som voldsoffer, skal vise forståelse og 
empati, ikke bare håndtere problemene. Dette er som forskningen 
viser ingen enkel oppgave (Aas 2009 & 2014). På den annen side 
vektlegges også politiets skarpe side i betydelig grad. Politiet tillegges 
også flere ganske omstridte oppgaver, som uttransportering og 
håndtering av innvandrere og immigranter og ulovlig jakt på rovdyr. 
Politiet skal løse til dels svært teknisk krevende oppgaver, som 
etterforskning av økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. De 
etiske aspekter ved deres virksomhet blir stadig mer vektlagt. Alt 
dette krever at politiet opparbeider seg betydelig grad av 
refleksivitet, at de makter å se seg selv, sin rolle og oppgaveløsning 
også fra utsiden (Reiner 2010). Politiet kan ikke i årene som kommer 
velge dette bort. Forskningen har en helt avgjørende rolle i denne 
dreiningen i retning av økt refleksivitet. De viktige spørsmål som vil 
reises er ikke bare om og hvordan politiets innsats fungerer, men like 
mye spørsmålet om hvorfor man opptrer som man gjør og hvilke 
konsekvenser det vil få for politiet, retten og samfunnet. Etter 
Gjørvkommisjonen (NOU 2012: 14) må norsk politi i større grad 
enn tidligere ikke bare forvente å bli stilt kritiske spørsmål ved hva 
de har gjort, men også om hvordan de kan dokumentere sin innsats 

og resultatet av denne
37

.  

                                                           
37 Dette er en internasjonal utvikling som man kan se i varierende grad. I mange 
land har politiet i langt større grad enn i de nordiske vært nødt til å dokumentere og 
forklare sine handlingsvalg overfor media, et kritisk publikum og politikere (Reiner 
2010).  
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5 ”Et delt brorskap ”: transnasjonale 
politikulturer, nærhet og kontroll  

Katja Franko og Helene O. I. Gundhus38 

Vektlegging av godt politiarbeid er i de fleste vestlige land basert på 
forutsetninger om sosial, fysisk og i betydelig grad også kulturell 
nærhet til befolkningen. Det er en utbredt oppfatning at godt politi-
arbeid utføres av og på vegne av et lokalsamfunn som gir sin tilslut-
ning til at politiet skal sikre sosial orden (Loader and Walker, 2007; 
Manning 2010; Sheptycki 2007). Nærhet til befolkningen er fremmet 
som et ideal i for eksempel modeller som lokalorientert politiarbeid, 
hvor det å være nær borgerne ses på som vesentlig for å fremme 
politiets legitimitet (Skogan 2006).  

Grenseoverskridende politisamarbeid, på den andre siden, avvi-
ker på flere måter fra nærpolitimodellen. Det har blitt beskrevet som 
en form for politiarbeid- på-avstand, der politivirksomhet formes av 
sammenhenger mellom distanserte aktører og institusjoner, som er 
frakoblet nasjonalstaten og danner internasjonale nettverk med ulike 
funksjoner og mål (Aas, 2012; Bigo 2008; Bigo & Guild, 2005). Po-
lisiær virksomhet som er viet overvåking og vedlikehold av offentlig 
orden er også deterritorialisert og foregår utenfor nasjonale grenser 
(Bigo, 2008). Sosial interaksjon er ofte teknologisk mediert, regulert 
av komplekse internasjonale avtaler og verken kulturell eller språklig 
nærhet kan forutsettes mellom polititjenestepersoner eller med 
publikum.  

I dette kapitlet har vi som mål å bidra inn i den relativt magre 
empiriske forskningen på kulturelle aspekter ved transnasjonalt po-
litiarbeid (Bowling & Sheptycki 2012, Lemieux 2010). Basert på 
omfattende intervjuer med norske politiansatte som deltar i operas-
joner på EUs yttergrensebyrå Frontex, utforsker vi aspekter ved 
politikultur, spesielt den rollen som sosial nærhet har i transnasjonalt 
politiarbeid, samt implikasjoner det har for forståelsen av politiets 
lojalitet og ansvarlighet. Frontex har siden oppstarten i 2004 hatt en 

                                                           
38 Katja Franko är professor vid Universitetet i Oslo och Helene O. I. Gundhus är 
professor vid Politihøgskolen, Oslo. 
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oppsiktsvekkende vekst, teknologisk innovasjon og geografisk bred-
de i sine felles operasjoner (Aas and Gundhus, 2014). Til tross for 
den transnasjonale arkitekturen og tilsynelatende byråkratiske struk-
tur, argumenterer vi for betydningen av å forstå dynamikkene rundt 
fysisk og sosial nærhet under operasjonene, og at dette ikke skal 
undervurderes. Nettopp muligheten for nærhet - for å være "der det 
skjer" og utvikle personlige bånd og nettverk - er det som gjør 
denne type arbeid attraktivt for politifolkene og er en viktig motive-
rende drivkraft bak byråets dynamiske ekspansjon. Det er i denne 
sammenheng at artikkelen støtter tradisjonelle beretninger om poli-
tikultur, som understreker viktigheten av fysisk handling, spenning 
og uformelle relasjoner, snarere enn juridiske regelverk og formelle 
og teknologiske forbindelser.  

Men ved å undersøke Frontex gjennom de sosiale dimensjonene 
av nærhet, retter vi også oppmerksomheten mot viktige interne 
skiller, kulturforskjeller og delte lojaliteter innenfor hva som kanskje 
først ser ut som en enhetlig kultur av transnasjonalt politiarbeid. 
Dette er viktig for å forstå dynamikken i lukking, isolasjon og 
mangel på ansvarlighet og kontroll, som har vært et definerende og 
problematisk trekk ved transnasjonalt politiarbeid (Goldsmith og 
Sheptycki 2007, Bowling og Sheptycki, 2012). Kapitlet avsluttes med 
å diskutere mulighetene de empiriske funnene har for å belyse tid-
ligere uutforsket potensial for større åpenhet og det å forbedre det 
demokratisk ethos innenfor feltet. 

5.1 Være ’der det skjer’: nærhet i en trans-
nasjonal kontekst 

I de fleste fremstillingene av god og demokratisk politipraksis, er 
nærhet generelt sett på som en ønskelig ting, både i form av nærhet 
til det offentlige så vel som til nasjonalstaten og de etablerte mekan-
ismer for å sikre politiet ansvarlighet (Jones, 2008; Reiner, 2010, 
2013; Loader & Walker, 2007; Goldsmith & Lewis, 2000). Nærhet til 
lokalsamfunnet har vært fremsatt som et ideal i, for eksempel i 
’community policing’ og den skandinaviske nærpolitimodellen, hvor 
det å være nær publikum ses som avgjørende for å fremme politiets 
legitimitet og borgeres følelse av sikkerhet (Holmberg 2005; Jackson 
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et. al, 2013; Skogan, 2006)39. Det transnasjonale har, underforstått, 
en tendens til å bli sett på som en utfordring, og tildeles problema-
tiske konnotasjoner på grunn av avstanden ikke bare til lokalsam-
funnene, men også fra nasjonalstaten og systemer for rettslig su-
verenitet som i utgangspunktet ga opphav til ideen om politiin-
stitusjoner. Mens transnasjonalt politi omfatter en rekke aktiviteter 
og organisasjonsmodeller (Bowling og Sheptycki, 2012), er begrepet 
vanligvis brukt for å beskrive 'strekking av sosiale relasjoner på tvers 
av tid og rom langs en rekke institusjonelle dimensjoner (teknolo-
giske, organisatoriske, juridiske, kulturelle)’ (Sheptycki, 2007). Den 
arkitektoniske sammensetningen av dagens former for grenseover-
skridende politisamarbeid uttrykker en progressiv utvidelse av det 
geografiske virkeområdet, intensivering av informasjonsutveksling 
og økt integrasjon av det som tidligere var relativt adskilte systemer 
(se blant annet Bigo, 2008; Hufnagel, 2013; Ugelvik, 2014) 

Uansett, våre intervjuer med norske politiansatte
40

 som deltar i 
Frontex operasjoner, avdekker at deres motivasjoner for å delta i 
internasjonale Frontex-operasjoner ligger i mulighetene for å utvikle 
det som kan beskrives som nære sosiale relasjoner. De fleste av 
polititjenestepersonene forteller at de var motivert av muligheten til 
å ”være der ting skjer”, og utvikle personlige kontakter og nettverk, 

                                                           
39 Lignende betegnelser for ’community policing’ på andre språk understreker 
nærhet som viktig, som det franske ‘police de proximité’, og det spanske ‘policía de 
proximidad’ (Casey 2010). 
40 Totalt har 64 intervjuer blitt gjennomført mellom 2012 og 2013. 36 av de inter-
vjuede (13 kvinner) var eller er ansatt i Frontex eller har deltatt i Frontex-relaterte 
aktiviteter. 12 av de 36 informantene var eller er medlemmer av den såkalte Frontex 
Nasjonale Ekspertpool (og deltok i internasjonale Frontex-operasjoner en til to 
måneder årlig, og hadde en vanlig jobb hjemme), mens fem arbeider i Politidirekto-
ratet og er ansvarlig for Frontex-relaterte oppgaver. 10 intervjuede ble rekruttert fra 
varierende politiavdelinger og etater i Norge, og deltok i Frontex relaterte oppgaver 
utenfor Frontex Nasjonale Ekspertpool. 19 av de intervjuede er politiutdannet, 
resten er jurister, analytikere og samfunnsvitere. I tillegg til de intervjuede består 
datamaterialet av dokumentanalyse av relevante policy og offisielle dokumenter fra 
Frontex, for eksempel det rettslige fundamentet, fellesoperasjoner og risikoanalyse-
rapporter. Vi har også deltatt i Frontex-relaterte faglige sammenhenger i Norge og i 
Warszawa, som opplæring og erfaringsutvekslingsmøter for deltakere i den na-
sjonale ekspertpoolen før de reiser ut til fellesoperasjoner. Vi har besøkt det na-
sjonale koordineringssenteret for Eurosur i Norge, så vel som seminarer organisert 
av Frontex i Warszawa, hvor vi også besøkte Frontex Head Quarter. Intervjuene 
var semi-strukturert, ble gjennomført på mellom en og to timer, og foregikk typisk 
på informantens kontor eller et ledig møterom.  
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som også blir nyttige for deres daglige arbeid hjemme. Muligheten til 
å (fysisk) ta del i hendelser og erfare ting direkte og i kroppsliggjorte 
termer, blir sett på som vesentlig for å gjøre det polititjenesteperso-
ner oppfatter som autentisk og skikkelig politiarbeid. Funnene re-
sonnerer dermed med tradisjonelle fremstillinger av (nasjonale) poli-
tikulturer som verdsetter handlingsorienterte oppgaver og spenning 
(Loftus, 2009).  

Dette er heller ikke overraskende. Frontex er et koordinerende 
organ for deltakelse i ulike typer operasjoner knyttet til Schengen 
yttergrensekontroll, og innebærer at medlemsstater bistår med politi-
folk til operasjoner i de øvrige medlemsstatene når de etterspør flere 
folk eller trenger politifolk med spesiell kompetanse. Som nasjonal 
ekspert står man til disposisjon i en pool, og deltar i aksjoner og 
operativ virksomhet. Det å delta i Frontex som ekspert ligner mer 
det å delta som politi i internasjonale FN-operasjoner, i motsetning 
til andre grenseoverskridende politisamarbeid som går ut på å utføre 
diplomati eller holde på med informasjons- og datautveksling. Byrå-
et har nå til disposisjon omkring 2500 tjenestepersoner i European 
Border Guard Team fra ulike Schengen-land (Frontex, 2014). Det 
disponerer også et arsenal av teknisk utstyr og holder en jevnt over 
høy profil i fellesoperasjoner i Middelhavet, på flyplasser og gren-
seoverganger på land41. Organisasjonen har også betydelig oppgra-
dert sine overvåkingskapasiteter, mest synlig gjennom utvikling av 
Eurosursystemet, som er i ferd med å bygge opp nasjonale ko-
ordineringssentre i de ulike medlemslandene. 

Likevel, mens muligheten for direkte aksjon og etablering av tet-
tere sosiale bånd var en viktig motivasjonsfaktor for de fleste av våre 
informanter, er flere politifolk også motivert av muligheten til å 
midlertidig bryte opp fra det rutinemessige i hverdagen, både på 
arbeidsplassen og i det private. De var oppstemte av muligheten til å 
jobbe internasjonalt og "komme ut" av det familiære. Flere har vært 
på FN-oppdrag som politi eller andre typer internasjonalt samarbeid 

                                                           
41 Frontex databasen over utstyr, som organisasjonen har til disposisjon, består av 
omkring 804 utstyrsdeler, inkludert 285 maritime, som kystvaktens skip og båter, 96 
til luftovervåking og patruljering (helikoptere og fly), 132 grenseover-
våkingskjøretøy og patruljebiler på land, og 291 utstyrdeler for grensekontroll, som 
for eksempel håndholdt overvåkingsutstyr og utstyr for dokumentkontroll 
(Frontex, 2014). 
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i forkant av deres engasjement for Frontex. Løftet om spenning har 
dermed en dobbel mening, da det også handler om å komme seg 
bort fra hverdagens rutiner, vanskelige arbeidssituasjoner og forplik-
telser til familielivet. Som en tjenesteperson innrømmet:  

Det er et veldig fint avbrekk også, være...for en tid en får, plutselig 
være for meg selv, ikke noen forpliktelser, vi har jo hatt store barn i 
huset helt til nå. /…/ Nei, det var helt sånn fritt ungkarsliv. Ferie 
nesten (FRN5). 

Dette er i sterk kontrast til hvordan norske politifolk oppfatter mo-
tivasjonene fra kolleger fra Sør- og Øst-Europa, som enten er be-
ordret til å delta i fellesoperasjoner eller tvunget til å delta av øko-
nomiske årsaker på grunn av reduksjon i offentlige politibudsjetter.   

Som en følge av at politifolkene motiveres av det handlingsorien-
terte, ses passivitet på som uattraktivt og demotiverende. ‘Det å ikke 
ha nok å gjøre’ var en felles klage. Politifolkene er i stor grad av-
hengig av at nasjonale myndigheter i vertslandet tilbyr dem oppga-
ver, gir dem tillatelse til å utføre bestemte oppgaver eller å plukke 
opp deres initiativer. Dette, som vi skal se senere, skaper intrikate 
dynamikker som strukturerer innholdet i politioppdraget. Som en 
polititjenesteperson beskriver det:  

PU5: Og da var det litt sånn at du ble møtt med litt sånn skepsis, 
hva skal du gjøre her liksom. Og da ble du litt gående..jeg var sam-
men med en i fra Tyskland og ei fra Østerrike, og vi ble litt gående, 
hva skal du gjøre.. For å ta et eksempel da, så tenkte vi at vi kan 
da i hvert fall kontrollere noen biler. Men da, nei, nei, dette kan 
dere ikke gjøre, for dette tilhører tollvesenet i Hellas, så vi kunne 
ikke begynne å kontrollere noen kjøretøy, så det var strengt forbudt. 
Så da ble det til at vi nesten bare ble gående, og det var litt 
sånn..ikke noe særlig. Så da skrev vi en rapport at her er det ikke 
noe å gjøre, og da ble det nedlagt med en gang. Det stedet der. (PU5) 

En rekke studier av politikultur har vist at jakten på spenning har 
ledet politifolk til å prioritere kriminalitetsbekjempelse, og forsøm-
mer mindre konfronterende og mer omsorgsfulle og forebyggende 
sider av politirollen (Gundhus, 2005; Westmarland, 2001). Våre 
informanter, for eksempel, uttrykte klar takknemlighet når deres 
grensekontrolloppdrag hadde elementer av kriminalitetsbekjempelse, 
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som fokus på stjålne kjøretøy, falske ID-dokumenter, og pågripelse 
av smuglere. I følge Deflem (2000), tilrettelegges transnasjonalt 
politisamarbeid generelt av tiltak som depolitiserer potensielle 
mistillitsrelasjoner mellom ulike politiaktører, ved å appellere til 
profesjonell autonomi og fokusere på de kriminelle aspektene til 
ulike typer trusler som terrorisme, illegal migrasjon, narkotikahandel 
etc. (se også Bowling & Sheptycki 2012). Som vi har vist andre ste-
der, kan konsekvensene innen grensekontroll være at rettshånd-
hevelsesmodus og diskursen om statens sikkerhet får prioritet og 
tilslører migranters sårbarhet og de humanitære sidene ved misjonen 
(Aas and Gundhus, 2015).  

Men i motsetning til forventninger knyttet til transnasjonalt poli-
tisamarbeid, bidro det kroppsliggjorte innholdet ved Frontex-
operasjoner til at politiarbeidet i stor grad besto av direkte møter 
mellom politi og migranter. Tettere samhandling bidro til at de in-
tervjuede forteller om en økt forståelse for deres situasjon. Som en 
følge av det kom flere politifolk til å oppfatte migrantenes historier 
som mer autentiske og troverdige. De satte pris på at de som scree-
nere og debriefere42, hadde tilgang til det de oppfattet som "fersk 
informasjon om forholdene i forskjellige steder" (FRN 5). De opp-
fattet kunnskapen de fikk i intervjuer som "førstehåndserfaringer", 
"fersk" og "ekte", og derfor som mer "sannferdig". Polititjeneste-
personene var også mer nærliggende til å tro på migrantenes histo-
rier når de møtte dem i nød og i vanskeligheter, eller selv hadde sett 
stedene som migrantene fortalte om var deres reiseruter. En poli-
titjenesteperson sammenlignet intervjuer med migranter i Norge og 
på et oppdrag:  

”Du er hvor det skjer. Du gjør nok det, du får en litt annen forstå-
else fordi du får det så mye tettere på og troverdigheten til den som 
står foran deg er så mye sterkere. Det var i hvert fall mye av det jeg 
opplevde også, at jeg har registrert asylsøkere til jeg har blitt grønn, 
tatt sannsynlighetsformler (…) Det som blir sagt er jo det som alle 
andre sier. Ikke noen spesiell historie og du blir på en måte litt sånn 
samlebånd. Og du hadde en sånn viss formening om at disse kom 

                                                           
42 ’Screenere’ gjør intervjuer med migranter om reiserute og forsøker å fastsette id, 
mens ’debriefere’ samler, gjennom omfattende intervjuer, informasjon om smug-
leruter, transportmidler og lignende. 
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med fly fra Dubai ikke sant. Mens her har du da reelle personer 
som står foran deg” (PU2) 

Politifolkenes nærhet til migrantene iscenesatte dem dermed i et mer 
troverdig lys, og tilrettela for en økt forståelse av deres desperate 
situasjon.  

5.2 Å bygge et profesjonelt brorskap 
Transnasjonalt politiarbeid har elementer av sosial nærhet mellom 
kolleger, noe som er en viktig motivasjon for polititjenestepersoner 
og en avgjørende forutsetning for å bygge det som har blitt omtalt 
som ‘professional fraternity’, og vi her oversetter til ’profesjonelt 
brorskap’ (Aas, 2013, 167; Fijnaut, 1997, 111; Walker, 2008, 124). 
Dette innebærer at sosiale og profesjonelle aspekter ved misjonen er 
uløselig knyttet. Tjenestepersoner deltar på kurs og utfører operas-
jonelle aktiviteter sammen, og i tillegg har de felles måltider og 
tilbringer generelt mye tid i hverandres selskap over flere uker. Som 
en tjenesteperson rapporterer:   

Og da er veldig sånn at møtene holder på til fem, halv seks, og så går 
man ut og spiser, og da går man jo ut sammen for alle er jo 
hjemmefra. Så det er veldig sosialt. /…/ Så det er veldig sånn god 
stemning. Og det er også litt sånn, siden det er hyggelig, sosialt også 
så er det lettere å..det gjør terskelen lavere for å ta kontakt med folk. 
Til å snakke om ting og vi utveksler jo..vi snakker jo mye om ting i 
pausen også, ja, hvordan løser dere det, nå har vi sett sånn og sånn, 
fordi de møtene er ofte veldig sånn pakket med informasjon og faste 
temaer som er satt opp. Så da diskuterer man jo det, men så har 
man kanskje andre ting utenom som man tar da direkte med folk. 
Så det er veldig sånn..folk er interessert og engasjert. Vi jobber jo 
med de samme tingene. Så det er veldig stas og det gjør jo også sitt til 
at det er veldig spennende. (PU3) 

Ved å tilby en pause fra hverdagens monotoni (noen ledere mente 
også det av og til var nødvendig å minne dem på at operasjonene 
ikke var ferie), leder brorskapet til å etablere tette sosiale forbindel-
ser, som ofte beskrives i intervjuene som det mest nyttige aspektet 
ved å delta på Frontex operasjoner. Etter at oppdraget er avsluttet, 
er nettverket av kolleger i Europa utvidet. Tjenestepersonene føler 
at det ofte er lettere å ta direkte kontakt med disse, i stedet for å 
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være avhengig av formelle offisielle kanaler for internasjonalt politi-
samarbeid.  

Ja, for meg personlig, et stikkord er kanskje sånn nettverksbygging 
vil jeg kanskje påstå. Det merket jeg allerede på det kurset, og alle 
var egentlig veldig opptatt av det. For man vet jo så lite om hvordan 
ting fungerer i andre land. Og man får jo mye mer innsikt når man 
er der, eller snakker med noen fra det landet, som har en kanskje 
lignende jobb som du, og så utveksler man erfaring. Så det var nyt-
tig, både å få kunnskap om deres system, men også det å ha den 
kontakten. For jeg må jo innrømme at jeg i ettertid har brukt mine 
kontakter i jobb, selv om kanskje det ikke er riktig, formelt sett 
veien å gå. Man skal jo liksom sende en anmodning til Kripos og så 
skal Kripos sende det ut i verden, men nå har jeg jobbet i såpass 
mange år at virkeligheten er ikke alltid så enkel. Du får kanskje 
aldri svar ikke sant, hva gjør du da? Og da må man, da har jeg 
brukt mine uformelle kontakter av og til, så lenge de har vært enige 
om at det kan vi gjøre. Og sjekke opp ting for hverandre. (FRN3): 

Intervjuene avdekker polititjenestepersonens sterke preferanse for 
uformell interaksjon og personlig kunnskap, til tross for at de er 
oppmerksomme på den formelle uregelmessigheten ved denne type 
kommunikasjon. Rettslige aspekter ved samarbeidet blir dermed 
sekundært i lys av tilgjengeligheten til uformelle kanaler for kommu-
nikasjon. Som en tjenesteperson formulerer det: 

Og så ringte vi rundt hver kveld når det var middag og samlet folket 
og hadde det koselig sammen. Og utveksle erfaringer, utveksle tele-
fonnummer, så jeg kan i hvert fall ringe over til Frankrike og Øster-
rike og få opplysninger der uten å gå om desken på Kripos. Og de 
forventer faktisk at jeg skal svare også hvis de ringer.. /…/ 

Ja, og jeg så jo det med de som var på grensen for de drev og ringte til 
land hele tiden, altså ringte andre folk. Både fordi det var dårlig da-
tatilkobling og fordi det går litt tregt å få de opplysningene. Gjennom 
formell vei. /…/ Og så er det spørsmålet om det er i gråsonen for å 
være lovlig, det er jo en annen ting, men en ringer den en kjenner. 
(FRN ) 

Det uformelle nettverket skapt under den internasjonale politiopera-
sjonen representerer dermed både en mulighet og gjensidig plikt til 
gjenytelse overfor sine kolleger i Europa. Opplevelsen av brorskap 
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som springer ut av personlige forbindelser er således en viktig driv-
ende kraft bak grenseoverskridende politisamarbeid; det som gjør 
det levende og operasjonelt ’driftig’. En offiser beskrev følelsen som 
å være ’et medlem av Frontex familie '(FRN7). 

I praktiske henseende, betyr det at operasjonalitet og pragma-
tiske hensyn ofte får forrang fremfor formelle juridiske standarder. 
Selv om dette kanskje ikke er overraskende når det gjelder bakke-
mannskapets betraktninger, ble synet også uttrykt av en seniorleder i 
Politidirektoratet:  

Operativt samarbeid må være operativt drevet. Det kan ikke styres, 
det var en erkjennelse av at samhandling og samvirke på operativt 
nivå kan ikke styres gjennom forordninger og lov og regelverk i 
Brussel. Som da har vært utgangspunktet, så rammebetingelsene – 
det er klart, du får ikke praktisk gjennomføring gjennom regelverk. 
(POD 6).  

Uttalelsen er et uttrykk for et verdensbilde som ikke er det Manning 
(2010, 66) kaller for ‘legalistically guided’, men heller setter ufor-
melle forbindelser foran, og indikerer både skepsis mot og avståelse 
fra rettslig regulering. Det reiser en rekke bekymringer i forhold til 
politiets ansvarlighet og gir mye rett til kritiske observatører som ser 
fraværet av et demokratisk regelverk som et av de sentrale trekkene 
og utfordringene ved transnasjonalt politarbeid (Boer, 2002; Walker, 
2002; Sheptycki, 2007; Bowling & Sheptycki, 2012). Utover det, blir 
vi minnet om hvor sentralt det er å rette oppmerksomheten ikke 
bare mot rettslige utviklinger på feltet, men også mot de kulturelt 
forankrede oppfatningene til tjenestepersonene som utfører oppga-
vene.  

I kontrast til politifolkene vi intervjuet som foretrekker uformelle 
forbindelser, er det mye som indikerer at Frontex, som organisasjon, 
systematisk har som formål å oppgradere betydningen av rettslige og 
profesjonelle standarder. Byrået ble ofte oppfattet av våre informan-
ter som byråkratisk og til en viss forstand distanserte fra det som 
skjedde på bakkeplan. Dets avhengighet av formelle kommunika-
sjonslinjer og prosedyrer og standarder, og sin preferanse for stan-
dardiserte rapporter skrevet på komplisert engelsk, gjorde det 
vanskelig for tjenestepersonene å forholde seg til byrået på et per-
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sonlig nivå, noe som ytterligere økte behovet for uformelle kanaler 
og sosiale forbindelser.  

5.3  ‘Oss’ og ‘dem’ skillet  
En følelse av samhold er blant standardelementene som kjen-
netegner tradisjonelle fremstillinger av politikultur (Loftus, 2009; 
Manning, 1977; Skolnick, 1994). Politiet har vært beskrevet som 
sterkt lojale til sine kolleger, men samtidig isolerte fra omverdenen, 
noe som opprettholder et skarpt skille mellom "oss" og "dem" når 
det kommer til verden utenfor (Van Maanen, 1978). Forskning på 
politiets subkulturer har ofte understreket deres følelse av isolasjon 
fra ’sivile’, oppfatning av solidaritet med og lojalitet til arbeidskolle-
ger (Bowling & Sheptycki, 2012: 83). Eller, som en av våre infor-
manter formulerer det: “Lojalitet er som en løk. Den er sterkest til 
dem som står nærmest”. Solidaritet er, i følge Skolnick (1994) rela-
tert både til hemmelighold og en følelse av isolasjon som er pro-
dusert av ytre fare og stammer fra konfliktfylte relasjoner med 
publikum. Innenfor politisosiologi er solidaritet med ens kolleger og 
oppfatninger av lojalitet blitt beskrevet som kontrast til moralsk 
integritet (Klockars, Kutnjak Ivkovich & Haberfeld, 2006; Kääriäi-
nen, Lintonen, Laitinen & Pollock, 2008; Reiner, 2010; Westmar-
land, 2005). Nære bånd til kolleger fasiliterer normer som å ‘ikke 
tyste’ på kollegers etiske og moralsk tvilsomme praksiser (Loftus, 
2010).  

Der våre tidligere diskusjoner gir grunn til å tro at lignende lojali-
tetsbånd kan utvikles på Frontex operasjoner, viser også våre funn 
at dette er en sannhet med flere modifikasjoner. Det er ingen tvil 
om at fysisk nærhet og det å ta del i fellesoperasjoner, som vanligvis 
varer i uker og av og til måneder, fører til etablering av dype bånd 
og tillitsfulle relasjoner. Dataene viser likevel at disse erfaringene 
ofte knyttes til følelsen av mistillit og ambivalens mot kolleger og 
deres måte å løse problemer og håndtere folk. Heller enn å uttrykke 
en etablert følelse av delt identitet, viser flere av våre intervjuer et 
uttrykt behov for å distansere seg fra tjenestepersoner de har jobbet 
med. 

Men jeg er nok, jeg kan bli ganske provosert av enkelte sånne 
borderguards, det er ganske forskjellige mentaliteter rundt omkring i 
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forhold til ja, hvordan man behandler folk rett og slett. Vi er ganske 
snille i Norge. Og det er nok mye mer brutalt andre steder. Men jeg 
tenker at det er jo også bra, og det vet jeg jo med de norske som har 
vært ute på oppdrag, at da rapporterer de tilbake om at dette er 
ting..dette, sånn vil ikke vi at det skal være, dette er langt over gren-
sen, så det er bra at man er tilstede sånn sett også da. Men det 
handler jo litt om bakgrunn og litt..vi er, ja, litt hvordan man er 
opplært rett og slett. (PU3) 

Fysisk nærhet og deltakelse i fellesoperasjoner er derfor, i seg selv 
ikke nok til å etablere kulturell nærhet. Som en av våre informanter 
forteller: ”Det å bygge nettverk er vanskelig. Og det tar tid” (FRN7). Politi-
folkene fortalte ofte om følelsen av kulturell distanse og forskjell fra 
kolleger, spesielt de fra Øst-Europa. Følelsene av forskjell behøvde 
ikke nødvendigvis oppstå ut fra felles deltakelse i operasjoner og 
bevitnelse av kritikkverdige praksiser, men kom til syne allerede 
under opplæring og trening:  

Vi hadde blant annet det her med å bygge sånne, vi skulle bygge 
byggesett. Sånn bro i lag i en sånn gruppe. Og for å teste ut, for å se 
hva slags, hvilke ulike typer vi var og hvem vi eventuelt tok kontakt 
med, hvem var det vi knyttet bånd til. Knyttet vi bånd til folk vi 
følte oss trygg på eller knyttet vi bånd til de vi var utrygg på? Det her 
vestlige kontra det gamle Øst-Europa. Du har de her karene fra 
Latvia, Litauen, Polen som er mer reservert og mer sånn til sides og 
så har vi de fra vesten, spesielt han fra Nederland, han fra Sveits og 
hun fra Tyskland, og hun fra Finland, vi fant hverandre med en 
gang. Og det var så tydelig. Og det var litt sånn, det var meget spen-
nende og når jeg har tenkt på det i ettertid så var det en veldig god 
øvelse på å sy sammen folk. og jeg har jo fra det kurset i dag, så har 
jeg kanskje mine beste venner enda på det kurset. (FRN7) 

Politiets brorskap er dermed noe som ikke kan forutsettes basert på 
det at tjenestepersoner har lik profesjonell bakgrunn, men trengs å 
bygges på en opplevelse av kulturell nærhet, og til en viss grad også 
delt forståelse for oppgaver som skal gjøres og profesjonell identitet. 
Flere fortalte om frustrasjon over ”Middelhavsfolk uten klokker”, så 
vel som nærhet til nordiske kolleger. 

Der ble vi veldig godt kjent jeg og en danske og den finske karen 
som var på «debriefer» kurset. Vi ble så frustrert over de der 
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middelhavslandene, folk uten klokker og etter en ukes tid så sa vi at 
vi må bare ta oss sammen og ikke vise deg for du kom deg aldri av-
gårde når du skulle, ikke sant. Så da fant vi kulturforskjell på 
sånne ting. Også kunne vi faktisk sitte og snakke språket vårt 
sammen. Så det var det ikke mange andre som kunne, og det er jo 
noe som en ikke gjør så mye i Frontex da, blir frarådet, det er jo 
engelsk som er arbeidsspråket. (FRN5) 

Intoleranse, skepsis og fordommer, som det i litteraturen ofte har 
blitt beskrevet at politiet har mot publikum, kan således, innenfor 
transnasjonalt politiarbeid vendes innover, mot kolleger og polititje-
nestepersoner som er vertsland for operasjonen.  

Selv om Frontex, på et organisatorisk nivå, har til formål å eta-
blere profesjonelle og sosiale bånd som overskrider nasjonale gren-
ser – noe som kan begrepsfestes som “felles pikettkultur”, uttrykte 
våre informanter klart en følelse av å ikke være komfortable med å 
åpne seg opp for alle nasjonaliteter og foretrakk å gjøre det overfor 
skandinaviske kolleger. Dette ble spesielt trukket fram når det gjaldt 
vanskelige aspekter ved arbeidet. Diskusjoner blant deltakere på det 
årlige nasjonale Frontex Ekspertpool møtet, avdekket at de oppfat-
tet debriefing med kolleger som frigjørende og vesentlig for å utføre 
godt politiarbeid, fordi det forebygget utbrenthet og kynisme. Dette 
var spesielt av betydning når det gjaldt vanskelige aspekter ved ar-
beidet. For et lignende syn se også Waddington (1999, 225), som 
beskriver ‘canteen culture’ som mindre direkte påvirkende overfor 
politiets praksis, men der historier blir brukt som lindrende repare-
ring og legitimering av arbeidet ’backstage’. I følge våre informanter, 
var det å være den eneste skandinaviske på en operasjon noe som ga 
begrensede muligheter for å ’lette på trykket’ og frustrasjonen som 
kunne oppstå i hverdagen. Uansett, flere politifolk uttrykte tak-
knemlighet over å få bedre innsikt i den profesjonelle virkeligheten 
til politi og grensevakter i andre land. Nærheten gjorde offiserer mer 
villig til å akseptere og forstå også de kritikkverdige sidene ved andre 
tjenestepersoners oppførsel. 

«Jeg husker i starten så tenkte jeg, hvorfor i all verden er de ikke 
mer som Norge. Vi er jo kjempeflinke og tar vare på menneskeret-
tigheter og gjør alt riktig, også kommer vi ned der og får på en måte 
servert mer av historien bak, hvorfor, altså mulig forklaring på hvor-
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for det har blitt som det har blitt. Og da snakker jeg om internkul-
turen i det greske politiet. At det startet forsiktig, det ble litt mer og 
litt mer, de prøvde å hjelpe, de tok med seg mat og pledd og ting 
hjemmefra for å gi. Og så gir du og gir du og gir du, og til slutt så 
opplever du at dette har ingen ende, og nå har jeg ikke noe mer å gi. 
Og dette er jo ting som de har gitt privat, de har..greske politifolk 
har dårlig lønn fra før av, og i tillegg skal de på en måte gi fra sin 
egen lomme for å gi til noen som de føler invaderer deres land og 
ja..du hadde en veldig behagelig jobb i en landsby utenfor Athen og 
så er du plutselig langt ute på viddene fra alt du kjenner. Så det 
handler ikke om å rettferdiggjøre det som skjer, men det handler om 
å forstå det, og jeg tenker at det er kanskje noe av den viktigste egen-
skapen man kan ha når man kommer ut i tillegg til faglig styrke, å 
ha evnen til å sette seg inn i andre kollegers situasjon da, der du er. 
Det tenker jeg er helt, det må gjelde, jeg tenker det gjelder for alle 
operasjoner uansett hvor du er hen i verden, enten det er Frontex el-
ler andre internasjonale operasjoner. Haiti, eller jeg vet ikke hvor de 
er hen, mange steder. Og det er jo med på å styrke båndet oss 
imellom, å kunne si at det er ikke bra det du gjør, men jeg skjønner 
hvorfor du gjør sånn. Mange finner seg i det altså. (FRN2) 

Derfor, selv om våre informanter ofte uttrykte uenighet og distanse 
til kulturelle og profesjonelle verdier og handlinger utført av kolle-
ger, la de også stor vekt på å forstå konteksten som handlingene 
oppsto i. For eksempel indikasjoner på korrupsjon (uten klare be-
vis), ble plassert inn i konteksten av kollegers vanskelige økono-
miske situasjon og mye verre arbeidsforhold enn deres egne. Som vi 
skal se senere, påvirker dette villigheten til å bryte ‘taushetskoden’, 
og mer formelt rapportere kritikkverdige forhold til overordnede (se 
også Westmarland, 2005). 

5.4 Verter og gjester: dilemmaer ved å 
være en gjesteoffiser 

Diskusjonen over avdekker at transnasjonalt politiarbeid krever et 
knippe av sosiale ferdigheter for å navigere i det kulturelle landskap-
et og forstå kulturelle forskjeller. Disse forskjellene navigeres ikke 
bare mellom de ulike politikulturene innenfor en transnasjonal poli-
tiorganisasjon, men også mellom de internasjonale tjenesteperso-
nene og de lokale politifolkene til vertslandet. Førstnevnte har rollen 
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som gjesteoffiser, noe som innebærer både en viss grad av avstand, 
mangel på kunnskap om lokale forhold, samt en viss forpliktelse av 
lojalitet til vertene. Flere av informantene nevnte derfor hvor 
sentralt det er med ydmykhet overfor vertene og deres måte å løse 
oppgavene på. Som en informant bemerket: «Jeg tror ydmyk er et stik-
kord, å være seg bevisst at man er gjest hos noen andre, og hvis du ikke oppfører 
deg ordentlig så kan du bli sendt hjem» (FRN2).  

Mens denne type ‘kulturell navigasjon’ og balansering ikke er 
uvanlig på et nasjonalt nivå, spesielt når man jobber i multi-juridiske 
områder (Giacomantonio, 2013), vil det faktum at gjesteoffiserer 
ikke har politimyndighet introdusere en rekke utfordringer til politi-
rollen. De er i en posisjon hvor de er praktisk avhengig av deres 
verter, som definerer oppgavene og ansvarsområdet, samt nivået for 
‘handling’ som de kan ta del i. Verten blir således portvakt for delta-
kelse i aksjoner, de kan invitere dem inn eller holde dem utenfor. 
Som en informant forteller: 

Det er jo grekerne som har det overordnede ansvaret for den. Det er 
klart, alt blir jo gjort sånn som grekerne ønsker det, for det er jo de 
som styrer det, vi er jo der som gjester. Gjesteoffiserer kaller de de jo, 
så vi har ikke noen myndighet sånn sett. Så det er jo de som forså-
vidt bestemmer i hvert fall den jobben jeg gjorde så er det jo de som 
forteller oss hvor folk er og vi bestemmer jo selv hvor vi skulle be-
gynne å jobbe, men hvis de sier nei, vi trenger ikke noe jobb i dag, så 
dro vi ikke ut. For de kunne godt ha ankomster, men da var det så 
få at de tok det selv, så da så de ikke noe hensikt i at vi skulle 
komme. Og vi har ingen myndighet egentlig til å drive etterforskning, 
vi skal ikke drive etterforskning, men man hører jo historier om folk 
som har gjort det, både nordmenn og vi har jo folk som er av annen 
etnisk bakgrunn i norsk politi, som har blitt brukt, men det skal vi 
jo egentlig ikke gjøre. Det ligger jo i mandatet at det er ikke vår 
jobb, det er det grekerne som skal gjøre. Så du blir stilt litt mellom 
barken og veden da, i forhold til at de ønsker at du skal gjøre en 
jobb også er du der også har du lyst til å gjøre noe også ikke sant, så 
føler du at du kan gjøre noe, men strengt tatt så skal du ikke gjøre 
det. (PU4)  

Gjester kan også oppleve å forstyrre vertens daglige rutiner og føle 
seg til bry i en travel hverdag med begrensede ressurser. Utfordring-
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en er å finne den rette balansen mellom uavhengighet og det å 
spørre om veiledning og hjelp.  

Intervjuene våre viser at verten er svært varierende tilstede og 
noen til og med ute av stand til å tilby dem adekvat trening og intro-
duksjon til oppgavene. Verter kunne både være en “stengsel mot 
handling”, eller åpne opp for mer handling enn offisielt forutsett. 
Som en konsekvens, krysset noen tjenestepersoner (med og uten 
vertens kjennskap) grensen for deres rettslige myndighet.  

FRN4: Og vi hadde ikke lov til å pågripe, vi hadde ikke lov til å 
gå med håndjern, pepperspray eller noe som helst. Vi var kun gjeste-
offiserer på grensekontroll. Så var det pågripelser så var det span-
jolene som gjorde det. Var det en i hjulbuen så var det spanjolene 
som får de fram og ingen maktutøvelse, ingen tvangsmidler, ingen 
ting. Kun ren grensekontroll.  

H: Hvordan opplever du det da å ikke? 

FRN4: Stort sett helt greit. Men vi ble jo tatt med for å sjekke den 
søppelbåten som gikk fra Soita jevnlig, men da tok de gjerne med 3-
4 gjesteoffiserer også var det gjerne en eller to spanjoler, så jeg ga til-
bakemelding på det at de burde gjerne gjøre det motsatt. For det 
første sier jeg, så er det ikke enkelt hvis en påtreffer folk å stå og 
bare se på for du har liksom ikke lov til å arrestere. For det ligger 
liksom litt i ryggmargen at hvis de da løper så står du jo ikke der. 
Det..så jeg sier kan vi kalle det anholdelse da. Nei, vi skulle jo 
egentlig ikke det. Nei, da må dere gjøre det om til neste operasjon, så 
dere er fire spanjoler og to gjesteoffiserer som kan være med å se hva 
dette går i og ikke motsatt sier jeg..for jeg tror ikke det er lett for 
noen av oss som er gamle i etaten å stå og se på en..hvis han da løper 
og så skal du bare stå og se på og si ha det. Det blir for dumt. Nei, 
de var enige i det da. Men det var helt klart at sånn var det og jeg 
skjønner jo hvorfor for du har..dette skal i retten etterpå og det er 
masse juridiske hensyn å ta hvis en som da ikke har politimyndighet 
i landet har utøvet makt, så er det en egen problemstilling. Så det er 
mye enklere for de å si at det skal vi ikke ha, det tar vi, mens dere 
tar dokumenter og vanlig grensekontroll. For da slipper du all den 
problematikken i neste omgang med det rettslige og måtte komme 
tilbake og vitne i retten og hadde du egentlig anledning til det og.. 
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Du får plutselig en internasjonal problematikk i det og det ønsker de 
ikke å ha. Så det synes jeg er ryddig og greit å forholde seg til.  

Verter kan også ha deres egen måte å gjøre ting på. Gjestenes 
forslag til forbedringer vil ikke alltid settes pris på, spesielt ikke hvis 
de blander seg inn i den lokale arbeidskulturen, og dermed rokker 
ved etablerte profesjons- og kjønnshierarkier. For eksempel, en 
kvinnelig polititjenesteperson, som foreslo en mindre endring i de 
etablerte rutinene for å registrere intervjuene, fortalte at hun ble 
irettesatt av den mannlige teamlederen foran kollegene.  

Litt hersketeknikk, jeg vet ikke, litt sånn. For det var et par som 
reagerte på det etterpå, og jeg tåler da litt, gudskjelov at jeg er så 
gammel som jeg er, tenker jeg da, men det er ubehagelig, selvfølgelig 
der og da. (FRN6) 

Uenigheter med verten kan være vanskelig å håndtere for gjesteoffi-
serne, spesielt hvis de omhandler alvorlige tjenesteforsømmelser. 
Noen vi intervjuet ga uttrykk for en klar bevissthet om å rapportere 
brudd på etiske regler43 men var også lettet over å ikke ha vært di-
rekte vitne til det.  

Men vi så aldri at det var noe vold eller at noen ble slått eller be-
handlet dårlig på den måten, så det var det ikke. Men jeg vet ikke 
om de behandlet dem penere når vi var der enn ellers..men det var 
ingen som ytret noe om det heller av dem vi pratet med og spurte 
ikke veldig sånn direkte om det heller, men det var ingen som sa noe 
om det. (PU4) 

Andre skrev formelle rapporter og var også skeptiske til deres kolle-
ger som valgte ikke å gjøre det.  

Men så er spørsmålet gjør alle det? Det er jo det jeg stiller meg 
spørsmål ved. Det har jeg sittet og tenkt på mange ganger. Gjør alle 
det som på en måte faller deg nærmest? Gjør du det eller velger du 
å….jeg tror jo mange bare velger å se bort.. Det der gjør jeg ikke noe 
med, for jeg er bare gjest her.. Ja, kanskje det er greit. Men kommer 
vi et steg videre med å gjøre det på den måten? Vi gjør kanskje ikke 
det, men vi burde kanskje heller tatt et steg tilbake og sagt, det der 
burde du ikke gjøre. (FRN7) 

                                                           
43 Se Frontex (2011) for innholdet i ‘code of conduct’. 
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Oppfatningen av at formell rapportering på brudd på etiske regler 
var ‘godt politiarbeid’, ble aktivt fremmet på de årlige nasjonale 
Frontex Expert Poolmøtene. Ledelsen ga også her uttrykk for at 
Frontex Pooled Resource Network Meetings i Warzsawa ga indika-
sjoner på at de rapporterte for lavt, da antall rapporter fra de norske 
tjenestepersonene var relativt lavt i forhold til andre kolleger på de 
samme operasjonene. Selv om det ble uttrykt skepsis overfor 
påstander om at de var ‘dårlige’ i rapportering, uttrykte våre infor-
manter også ambivalens i forhold til formell kontroll, og at de fore-
trakk å ta problemstillinger opp uformelt og på laveste nivå. Noen 
ga uttrykk for at ren tilstedeværelse på operasjoner var et godt 
virkemiddel til å fremme politistandarder i vertslandet. Temaet av-
dekker en spenning mellom det som innenfor politisosiologi beskri-
ves som en kollegial lojalitet (Klockars, Ivkovic & Haberfeld, 2006) 
og lojalitet til organisasjonen og ledelsen (Reuss-Ianni, 1993). Det 
første er, følge Skolnick (1994), opplevd som særlig viktig overfor 
de nærmeste medarbeidere, og kommer tydeligst til uttrykk i krisesi-
tuasjoner, da det sikrer nødvendig motivasjon til å hjelpe en kollega i 
nød.  

5.5 Delte lojaliteter: politikultur og trans-
nasjonalisme 

Det finnes en omfattende empirisk litteratur om politiets ‘taushets-
kode’, som beskriver en motvilje og/eller motstand mot å varsle om 
kolleger når de observerer tjenesteforsømmelse (Finstad, 2014; 
Westmarland, 2005). Polititjenestepersoner kan erfare delte lojali-
teter når de etterforsker kolleger (Sklansky, 2007: 28), og avvik kan 
bli dekket over eller beskyttet av mestringsteknikker, noe Cain 
(1973, 42) kaller for ‘easing behavior’ (se Loftus, 2010). Styrken i 
kollegial lojalitet i våre funn avdekker at polititjenestepersoner har 
en preferanse for uformelle kontrollformer og en ambivalens mot å 
sette formell rapportering av tjensteforsømmelser som en organisa-
torisk prestasjonsindikator. Sosial nærhet og deltakelse i fellesopera-
sjoner gjør det lettere å forstå det som ellers vil betraktes som for-
kastelig oppførsel. 

Våre funn avdekker også at i konteksten av transnasjonalt politi-
arbeid, blir lojalitet et mye mer komplekst fenomen. Selv om ‘ikke 
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løp til sjefen’ ser ut til å være en viktig verdi, er vi også vitne til ek-
sempler på en åpen tilslutning til varslere som sjeldent er observert i 
tradisjonelle beretninger om politikultur. Særlig på grunn av den 
innviklete balansen mellom vertskap og gjester, opplever tjeneste-
personer delt lojalitet mellom kolleger på den ene siden og de faglige 
standardene som fremmes av Frontex og medlemslandet. Funnene 
støtter dermed Kleinig’s (2014, 225) argument om at til tross for at 
«we should generally expect professional loyalties to trump 
organizational», er det også ofte vesentlige spenninger mellom ulike 
lojaliteter, for eksempel lojalitet til ens kolleger, til en organisasjon, 
og profesjonelle lojaliteter «to a community that seeks to embody in 
its practices certain normative and social aspirations» (Ibid, 225).44 

Som vi har skrevet om andre steder, det å forbedre standarder 
for grensekontroll og skape bedre forhold i interneringsleire, var av 
flere av våre informanter forstått som en sentral del av deres 
offisielle oppdrag og en viktig motivasjon til å delta på Frontex 
operasjoner (Aas & Gundhus, 2014). Det var derfor en innebygd 
spenning mellom deres identitet som polititjenestepersoner (og 
lojalitet til deres kolleger på fellesoperasjoner), og deres 
profesjonelle lojalitet til misjonen, som også delvis innebar en 
selvoppfatning som humanitært hjelpepersonell. Således, i møte med 
moralsk utfordrende situasjoner, erfarte politifolkene konfliktfylte 
følelser av lojalitet til verdier fra hjemlandet og til og med skam 
overfor egne barn. Som en polititjenesteperson sarkastisk bemerket, 
“Mine barn tror at jeg har vært der for å redde barn.” På lignende måte, en 
annen informant fortalte:  

Så det har vært en, det har vært en litt stor utfordring faktisk, man 
håper at mine barn og barnebarn kan se tilbake på det far og beste-
far gjorde da, at det var riktig, at han har gjort noe som var bra. 
Hjulpet til med noe bra, at det ikke blir en ny skygge da i europeisk 
historie, som jeg har vært med på, det håper jeg ikke. For det er jo et 
dilemma og moralsk vurderingsgrunnlag her for å si det sånn. 
(FRN2) 

                                                           
44 Se Valland (kommer) for en nyskapende dyptgående analyse av disse spen-
ningene Vi er takknemlige for at Valland har gjort oss oppmerksomme på dette 
poenget. 
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Dualiteten og spenningen mellom det humanitære og den retts-
håndhevende profilen er et innebygd aspekt ved Frontex operasjo-
ner, hvor det er vanskelig å forsone målet om å redde liv og beskytte 
grensen (Aas & Gundhus, 2014). Denne dynamikken kan utfordre 
“the tendency of police officers to withdraw emotionally from the cultural world of 
the wider public and to subsequently invest more into their relationships with 
colleagues” (Cockcroft, 2013: 58). En rekke politifolk uttrykte en be-
tydelig grad av følelsesmessig investering i de humanitære sidene ved 
misjonen, noe som kan resulterer i delt lojalitet og en dobbelt mo-
ralsk forpliktelse, ikke bare for å beskytte andre offiserer, men også 
sårbare migranter. I en slik sammenheng kan det som fremstilles i 
politiforskningen som et høystatus maskulint ethos (eksemplifisert 
ved en streng tone i stemmen, iført solbriller og iver etter å bruke 
tvangsmidler) bli en kilde avstand, harme og fremmedgjøring fra ens 
kolleger (Aas & Gundhus, 2014). 

Funnene indikerer derfor at den delte lojaliteten er vesentlig 
knyttet til en generell kulturell forskjell innenfor konteksten av 
transnasjonalt politiarbeid. Det ofte vanlig beskrevne skillet i politi-
forskningen mellom “oss” og “dem”, er, innenfor Frontex, ikke 
bare skiller mellom politiet og publikum, men peker også på interne 
skiller mellom ulike politikulturer: Vest/Nord og Øst/Sør. Flere av 
våre informanter uttrykte at de opplevde seg annerledes enn deres 
kolleger, og at deres profesjonelle vaner og etiske standarder lå un-
der deres grense for det akseptable. De ble også påminnet av ledels-
en i Politidirektoratet om å ”snakke pent om deres kolleger”. Selv 
om disse følelsene av forskjell ikke nådde nivået for rasistisk og 
etnisk stereotypifisering av politifolk med minoritetsbakgrunn, som 
er påvist i tidligere studier av politikultur (Bowling & Phillips, 2007; 
Loftus, 2009), hadde det innflytelse på nivået av tillit overfor kolle-
ger, så vel som politifolkenes opplevde muligheter for å dele syns-
punkter om vanskelige aspekter ved arbeidet.  

5.6 Konklusjon 
Funnene våre peker på at en sentral motivasjon for å delta på 
Frontex operasjoner er det attraktive ved kriminalitetsbekjempelse 
og å ’være der handlinger’ skjer. Som observert av Bowling & Shep-
tycki (2012, 26, 92) bekrefter dermed funnene dette som sentralt 
både innenfor studier av nasjonalt og transnasjonalt politiarbeids 
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kultur. Polititjenestepersoner søker nærhet til handling, så vel som 
muligheter til å være operasjonelle, utføre polisiære oppgaver i 
kroppsliggjorte termer og utvikle personlige kontakter med europe-
iske kolleger.  

Dette er en tenkemåte og praksis hvor personlige relasjoner 
verdsettes høyt og tenderer mot å unngå formelle kommunikasjons-
kanaler og rettslig regulering. Utover det introduserer også transna-
sjonalt politiarbeid noen tilleggselementer i forståelsen av politikul-
tur, som hittil ikke har vært tilstrekkelig undersøkt. Funnene våre 
bekrefter tilstedeværelsen av et profesjonelt brorskap, men peker 
likevel på at dette ikke uten videre kan forutsettes på et globalt nivå, 
slik antydet av Bowling og Sheptycki (2012). Følelsen av et brorskap 
er langt fra likt opplevd overfor alle kolleger og i stor grad avhengig 
av nasjonalitet, faglig og kulturell nærhet og en delt forståelse av 
kjønnsroller. Som en konsekvens av dette er følelsen av ambivalens, 
kulturell distanse og til og med fiendtlighet mot andre kolleger ikke 
uvanlig.  

Til tross for Frontex’ innsats for å skape en standardisert pan-
europeisk grensepolitistyrke, tyder våre funn på at fysisk nærhet og 
felles gjennomføring av politioppgaver i seg selv ikke er nok. Selv 
om praksisene knyttet til Frontex er operative, vil ikke et slikt sam-
arbeid utgjøre tilstrekkelig grunnlag for å etablere tillit og en felles 
transnasjonal pikettkultur, som i stor grad er avhengig av førek-
sistens av et visst nivå av kulturell nærhet og en felles forståelse av 
profesjonalitet.  

Flere politiforskere har advart mot en monolittisk forståelse av 
politikultur (Granér, 2004; Reiner, 2010), ‘characterized by homoge-
nized actions, thought and expectation’ (Cockroft, 2013, 45). Disse 
observasjonene blir i enda større grad fremtredende i en global kon-
tekst. Selv om det ikke er noen tvil om at Frontex systematisk tar 
sikte på å utvikle ‘en felles Europeisk grensekontroll kultur’ (FR4), 
med ‘standardisering’, ‘interoperabilitet’ og ‘respekt for mennes-
kerettighetene’ som fengende slagord, er det få empiriske funn i vår 
undersøkelse som antyder at disse organisatoriske tiltakene har blitt 
fullt ut realisert på bakkenivå. Den antatte ’transnasjonale politikul-
turen’, beskrevet av (Bowling & Sheptycki 2012) fremtrer derfor i 
denne undersøkelsen mer som et lappeteppe enn et enhetlig felt. 
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Selv om det er en betydelig grad av overlapping, argumenterer vi for 
at egenart, variasjon og kulturell konflikt ikke bør undervurderes i 
studier av transnasjonal politikultur(er).  

Til slutt, betydningen av disse funnene for forståelsen av kontroll 
av politiet, er et empirisk område som må forskes mer på. Som vi 
har argumentert for, antyder funnene en delt oppfatning av lojalitet 
blant polititjenestepersonene. Selv om mange av de intervjuede til-
synelatende er svært oppmerksomme på at man må være diploma-
tisk i relasjonen til verter og kolleger på internasjonale operasjoner, 
og viser noen av de vanlige ’mestringsteknikkene’ når de møter på 
tjenesteforsømmelse, har flere av våre intervjuede også offisielt rap-
portert slike hendelser eller uttrykt en klar villighet til å gjøre det 
hvis det møter dem. Dette indikerer at presset fra inn-gruppe solida-
riteten og prosesser mot kulturell lukning kan bli mindre uttalt i 
internasjonal sammenheng enn på nasjonalt nivå. Videre synes 
Frontex, også via representanter fra medlemslandene, å systematisk 
oppmuntre og overvåke gjesteoffiserernes rapportering av brudd på 
etiske retningslinjer. Generelt ser det ut som at byrået tar sikte på å 
utvikle en mer ”juridisk innstilt” kultur innenfor grensepolitiarbeid. 
Uansett, det må mer empirisk forskning til før man kan konkludere 
hvorvidt denne innsatsen oppleves som for byråkratisk innbland-
ende og dermed kunne produsere intern motstand, eller om den 
faktisk kan føre til økt internkontroll og ansvarliggjøring i byrået.  
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6 The Making of  a New Police: An 
Analysis of  the Norwegian Police 
Discourse 1814-1866 

Birgitte Ellefsen45 

In a time span of 13 years, the police in the three Scandinavian capi-
tal cities underwent a major transformation. This transformation has 
later been labelled by historians as the modernization of the Scandi-
navian police (Christensen 2014; Ellefsen and Larsson 2014; 
Furuhagen 2004). 

The transformations of the Stockholm police in 1850, the Chris-
tiania46 (Oslo) police in 1859 and the Copenhagen police in 1863 
were all highly inspired by what was conceived as “the new English 
police model”. The New Metropolitan Police was established by Sir 
Robert Peel in London in 1829. Marketed as a new police model it 
soon became a demanded import article in other countries, and 
maybe most successfully in Scandinavia. Here it gained status as the 
role model for the establishment of a new metropolitan police of 
full-time employed constables designated for patrolling the streets 
of the city. Many sociologists, criminologists and historians have 
described this change, but there still is a lot of missing pieces. What 
exactly happened with the Scandinavian police in these years, and 
why did it happen?  

Thanks to Swedish and Danish historians we know quite much 
about what happened and why and when the police in Stockholm 
and Copenhagen was ”modernized”, but we know much less about 
the same change in Norway. My field of study is Norwegian police 
discourses in the period from 1814 to 1940. In this paper I will fo-
cus on the period from 1814 to 1866, a period which is distin-
guished by the establishment of a new constabulary police force in 

                                                           
45 Birgitte Ellefsen Assistant Professor, Norwegian Police University College and 
PHD student at University of Bergen 
46 Oslo was called Christiania from 1624 to 1925. Norway was under rule of the 
Danish king from 1536 to 1814. In this period Copenhagen was the capital of the 
double monarchy of Denmark-Norway. 
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Christiania in 1859 and the following specialization of the Norwe-
gian police into a patrol- and investigative branch in 1866. 

By analyzing police discourses in sources like parliamentary de-
bates, newspapers, draft laws, administrative documents and letters, 
I reveal the ideas and material processes that formed the new Nor-
wegian police as a concept and an institution. 

6.1 The Swedish and Danish case 
While in Norway the history of policing until recently mainly has 
remained the preserve of police enthusiasts or local historians, an 
increasing number of university based historians have published 
books and articles about the history of the Swedish and Danish 
police (Christensen 2012; Furuhagen 2004; Nyzell 2014; Stevnsborg 
2010; Strand 2011). Let us look closer at how two of these histori-
ans describe and explain the transformation of the Swedish and 
Danish police in the second half of the 19th century. 

Bjørn Furuhagen’s book about the development of the Stock-
holm police in the period from 1848 to 1917 (Furuhagen 2004) has 
a slightly different focus and approach than Mikkel Christensen’s 
book about Danish police reforms in the period from 1863 to 
2007(Christensen 2012). While Furuhagen focuses on the Stock-
holm police force, its assignments and its relation to the public, 
Christensen focuses on the different actors that have played leading 
roles in the reformations of the Danish police. 

Furuhagen’s approach can be characterized as functionalistic, as 
his intention is to describe the social function of the police in socie-
ty. Christensen’s approach, on the other hand, is more intentional-
istic, as he sees the development of the police as a result of a strug-
gle of the power to define the police. Both authors describe the 
reformation of the Danish and Swedish police as influenced by the 
English model, and they both underline that the model was adapted 
to fit the specific national context. 

When Furuhagen explains why this change took place, he stress-
es matters of both conflict and consensus as the driving forces. 
Swedish authorities started registering crime statistics in the 1830’s, 
and the publication of these statistics led to a new awareness of 
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crime and disorder in the public debate. It was not until the 1870’s 
that Stockholm was industrialized, and therefore it was no working 
class to speak of. But, the increasing pre-industrial underclass of 
apprentices, beggars, vagabonds, sailors and so on was seen as a 
threat to law and order, and their revolt in March 1848 became a 
triggering factor for a police reform47. 

According to Furuhagen, the (in)sufficiency of Stockholm’s po-
lice had been debated in the newspapers since the 1830’s. The liber-
alist newspapers joined forces with the city’s middle class in com-
plaining about the incapability of the police, and in describing the 
English police model as the best solution. After the Stockholm re-
volt in March 1848, the King and the city council responded to the 
critique, and in September 1850 a new police organization was im-
plemented in Stockholm. 

In his intentionalistic approach, Christensen explains the mod-
ernization of the Danish police as the result of a conflict of inter-
ests. The reform of the Copenhagen police in 1863 came as a result 
of a struggle between the national liberalists and the police elite on 
the one side against the conservative royalists and the government 
on the other side. The police management and the liberalists joined 
forces in the public debate. Liberalist newspapers spoke highly of 
how the English police model was best suited to protect civil rights 
and the rule of constitutional law, while the police management 
referred to how effective and professional the police in Stockholm 
and Christiania had become by implementing the English model 
some years earlier. The underlying motivation was, according to 
Christensen, for the police management to conserve and strengthen 
their professional position, and for the liberalists to strengthen their 
economic interests. 

                                                           
47 In the first days of March 1848 the news of the february revolution in France 
reached the Swedish newspapers, and different groups demanding the right to vote 
and a more democratic representation joined forces with workers and craftsmen 
who were struggling with heavy taxation. On the 18th and 19th of March a large 
group of protesters gathered in the streets. Some were throwing stones, others 
trying to break into different buildings, and radical groups were hanging up posterts 
demanding a revolution. On the King’s demand the military shot into the crowd 
and killed 18 persons (Furuhagen 2004) 
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6.2 My approach 
My approach to the history of the Norwegian police is slightly dif-
ferent from Furuhagen’s and Christensen’s approach, but not so 
different that it hinders comparison. As Christensen points out, it is 
important to study the police’s history in a comparative perspective 
in order to find out what are the similarities and differences 
(Christensen 2014). By comparing it is possible to distinguish which 
changes that are part of trans boundary structural changes and 
which can be understood as specific national or local phenomena. 

When studying the Norwegian police discourse, I’m trying to 
find a position in between the functionalist and intentionalist per-
spective. In my reading of the historical texts I search for statements 
about what is considered a good police. Such statements can take 
the form of opinions about who the police should serve, what the 
police should do, how the police should be organized, what meth-
ods they should apply, who should be able to become police and 
how the police should be controlled. I also search for what argu-
ments the actors apply in order to legitimize their statements about 
how the police should be. Such legitimizing arguments unveil under-
lying values and ideologies. 

Like Christensen I’m interested in the normative ideas of the po-
lice. But, unlike Christensen, I don’t see statements about the police 
only as remnants or indications of an extra-textual struggle. From a 
philological point of view, the statements can also be seen as events 
in themselves (Jordheim 2001). Written statements about the police 
should therefore be read as both indicators of and driving factors 
for historical change. 

I’m interested in both the actors and the conventional systems 
that they are acting in. To be able to grasp both of these aspects, I 
focus on three issues: 

4. How is the police concept applied? – I’m using Koselleck’s 
theory on conceptual history to understand how the mean-
ing of the police concept is changing (Koselleck 2004) 

5. What are the intentions of the actors? – I’m using Skinner’s 
theory on the 'speech acts' that are embedded in the 'illocu-
tionary' statements of political texts to understand what 
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were the intentions of the actors that defined the norms of 
the ideal police (Skinner 1969) 

6. What is the context and conventions of the statement? – I’m 
seeing the statements about the police as events that are 
embedded in linguistic, social, economic and material con-
ditions that the actors of the discourse are relating to 
(Jordheim 2010) 

6.3 The Norwegian case 
As an analytical frame for this paper, I will compare the two ex-
treme points of time in the chosen period. What was conceived as a 
good police in 1814 versus 1866?  

By comparing how the police concept (’politi’) was applied in the 
Norwegian police discourse of 1814 versus the police discourse of 
1866, we find marked contrasts. In 1814 the police concept was 
used in three different ways. ’Politi’ was used as part of a title of a 
governmental post. The first Norwegian police commissioners 
(’politimester’) were appointed by the king in Copenhagen at the 
end of the 17th century, although, the title did not signify the leader 
of an institution. Rather it signified the person responsible of a cer-
tain state of affairs. The police commissioners were responsible of 
upholding “a good police in the city”. In this fashion, the police 
concept denoted a desired state of affairs – a well-organized society. 
Thirdly, the police concept was used to describe the activity of pub-
lic administration in general – as in describing the diverse acts of 
policing the city. 

In the Norwegian police discourse of 1866 I find that the use of 
the police concept has changed. Instead of being used to describe 
the activity of public administration in general, the police concept 
now signifies one specific of many specialized administrative areas. 
To police the city now means to prevent and reveal crime and pub-
lic disorder, not all other kinds of administrative tasks. In 1866 the 
police concept is also being used to signify an occupational group, 
not only the police commissioner but also all of his officers and 
constables. And thirdly, the concept describes an institution with a 
defined set of responsibilities. 
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I will now look closer at three types of statements about how the 
ideal police should be; who the police should serve, what the police 
should do and how they should be organized. The statements of the 
police discourse of 1814 will be compared with statements from the 
police discourse of 1866. 

6.3.1 Who should the police serve? 
The first Norwegian police commissioners were appointed by the 
king in Copenhagen at the end of the 17th century, although the 
initiative came from the bourgeoisie and not from the king. In the 
late 1600s the bourgeoisie in the Norwegian cities Trondheim and 
Bergen complained to the king that their cities were in need of a 
government position that would be responsible of maintaining mor-
al and order in the city. A police commissioner, the bourgeoisie 
argued, would make sure that the workers did not drink too much 
alcohol, that the craft monopolies were respected, and that trade 
and transport was unhindered. All in all, they argued, a police com-
missioner would make sure that the economy of the city and the 
state would thrive (Fossen and Ertresvaag 1992; Supphellen 1986). 

In the police discourse of 1814 the actors were agreeing that the 
police should serve the interests of the bourgeoisie and the trade 
associations of the city. To legitimize this norm, the actors applied 
mercantilist arguments and the idea that a strong state will secure a 
strong economy through assigning and controlling monopolies and 
privileges. The establishment of police commissioner posts in the 
largest Scandinavian cities in the end of the 17th century and begin-
ning of the 18th, was closely connected to this mercantilist logic 
(Christensen 2012: 39).  

With the king’s sanction, a police commissioner was appointed, 
but the state did not assume a direct responsibility for financing the 
position. The police commissioner would be paid by a right to ob-
tain a certain percentage from the city’s customs duty. Also, it would 
be up to the police commissioner himself to decide how many of-
ficers he needed to hire. The officers would get their wages from an 
agreed right to a certain percentage of the fines and the seizures that 
they were able to obtain. 
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The question of who the police should serve, the state or the 
municipality, was debated in the Norwegian parliament many times 
in the 50 years following 1814.48 The Ministry of Justice and the 
police wanted the state to take more direct legal and economic re-
sponsibility for the police, but again and again they were voted 
down by the Ministry of finance and the majority of the members of 
parliament. During the first twenty years of these debates, the win-
ning argument was that it was desirable that the state took more 
responsibility for the police, but that the state unfortunately could 
not afford it. After 1837 however, the rhetoric changed. From now 
on the majority in parliament argue that it is not even desirable that 
the police serve the state, and this statement was legitimized with 
republican liberalist arguments (Stortingsforhandlinger (1814-1870)). 

In 1837 the adoption of the Alderman act (formannskapslovene) 
defined the rights and responsibilities of the local authorities. The 
Alderman act introduced a system with elections of popular repre-
sentatives responsible to their constituents at the municipal level. 
Through a municipal board these representatives should govern all 
that was in the interest of the municipality. In parliament it was 
argued that the police should mirror this new understanding of the 
importance of self-governing at the local level. After 1837 every 
attempt at making the state take more control of the police, is voted 
down with this republican liberalist rhetoric. 

In 1864 a royal commission was appointed to evaluate the need 
for a law that would regulate the police in Christiania.49 The initia-
tive came from the police commissioner Michelet of Christiania, 
who was a strong fan of the London metropolitan police model, and 
who wanted the state to take greater responsibility for his police. 
The royal commission delivered an extensive report where the un-
derlying governmentality comes to surface. For example the com-
mission states that “In a country like ours, where liberty has pene-

                                                           
48 After the Napoleonic wars the Danish king lost Norway to Sweden. In May 1814 
a Norwegian independence movement disputed the decision, and a national assem-
bly passed a Norwegian constitution May 17th 1814. After a short war with the 
Swedes, a peace treaty was signed in august 1814 which stated that Norwegians had 
to accept the Swedish king as their king, but that they were allowed to keep the 
constitution. Norway was in a union with Sweden from 1814 to 1905.  
49 Odelstingsproposisjon nr. 10, 1866.  
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trated all institutions, it is the responsibility of the police to enforce 
the rights of the citizens.”50 

The commission’s report resulted in the act of 1866 which divid-
ed the responsibility for the police between the state and the munic-
ipality.51 According to the act of 1866 it was in the state’s interest 
that the police protected the citizens against crime and life-
threatening danger, while it was in the municipality’s interest that 
the police upheld order and moral in the city. Following this logic, 
the act stated that the economic responsibility should be divided 
between the state and the municipality. This was an arrangement 
that would persist until 1936, when a new police law decided that 
the state should be the sole responsible of financing and regulating 
the Norwegian police (Politikomiteen 1935). 

6.3.2 What should the police do? 
In the Norwegian police discourse of 1814 the police-tasks are de-
fined with reference to pre-constitutional royal decrees stating that it 
is the responsibility of the police commissioner to uphold a good 
police in the city. A good police implied a situation of calmness and 
order, cleanliness, moral conduct, and orderly economic conditions. 
This wide definition of the police concept implied a correspondingly 
wide range of police tasks. For example, the police commissioner 
and his officers should see to that the roads were maintained, reno-
vation was sufficient, fire was prevented, that units of measure and 
weight were correct, and that crime was prevented and detected. 

During the fifty years following 1814 public administration and 
urban management evolved in the young Norwegian state. With the 
establishment of specialized public services, like for example fire 
service, road administration service and customs service, the police 
was relieved of tasks. In fifty years ’politi’ went from being a con-
cept for public administration in general, to become a concept de-
scribing a specialized public institution. 

However, this development was not followed by the adoption of 
a general law regulating the police’s tasks. In 1815 a representative in 
the Norwegian parliament proposed the making of a general law 

                                                           
50 Odelstingsproposisjon nr. 10, 1866, page 22 (my translation). 
51 Odelstingsproposisjon nr. 10, 1866, page 64-65 
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regulating all police work52. In 1828 Christian Magnus Falsen, for-
mer president of the Norwegian supreme court and one of the main 
architects behind the Norwegian constitution of 1814, was appoint-
ed to draft a proposition for a general police law. Falsen died in 
1830, so the draft was never completed, but 150 pages of handwrit-
ten notes have been preserved in his personal archive. In his notes 
Falsen discusses what should be the main responsibilities of the 
police. He states that to define the borders for the police’s enter-
prise is a very difficult task, because ”so many things sorts under its 
name!”53 But, after a longer discussion, Falsen concludes that the 
police’s main task is to ”use every appropriate and authorized mean 
in order to prevent that which obstructs and endangers the security 
and welfare of the citizens.”54.  

Falsen would never complete his draft, and over and over the 
question about whether to make a general police law was discussed 
in the Norwegian parliament. In the beginning the majority agreed 
that it was desirable with such a law, but that the laws concerning 
other parts of public administration should be prioritized. After 
1837 the rhetoric changed. Now the main argument against adopt-
ing a general police law was that the police’s tasks rather should be 
left to municipal regulations, because “police regulations are of such 
nature that they must be transitory and adapted to local conditions 
and customs”55. A general law regulating police work was no longer 
desirable. In the same spirit, in 1866 the parliament decides that the 
municipal councils should be responsible for composing local police 
regulations regarding the maintenance of order, moral and health56. 
Investigation of crime, on the other hand, was in 1842 defined as a 
state responsibility regulated by the general criminal law. 

6.3.3 How should the police be organized? 
In 1814 the police commissioner himself had to decide how many 
officers he wanted to hire. Considering the wide range of tasks he 

                                                           
52 Stortingsforhandlinger 1815, part 1, page 189. 
53 C. M. Falsens papirer, UB ms. 176 A, Exempler 
Politivæsenet betreffende, page 1-2. (My translation) 
54 C. M. Falsens papirer, UB ms. 176 A, Exempler 
Politivæsenet betreffende, page 22. (My translation) 
55 Stortingsforhandlinger 1842, 2. del, O. Page 189-216. (My translation) 
56 Odelstingsproposisjon nr. 10, 1866 
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was responsible of, one might think he had a large force at his dis-
posal. That was not the case. In 1814 the police commissioner of 
Christiania had one chief superintendent and four officers + 23 
night watchmen at his disposal. The four officers spent most of 
their time doing interrogations and preparing cases for the police 
court, so at daytime the police were seldom to be seen in the streets. 

In the 1830’s and -40’s the inhabitants of Christiania complained 
about the lack of daytime surveillance of the public sphere. Riots 
and other serious incidents could only be handled by summoning 
vigilance committees and/or the military. The newspapers were 
filled with complaints about an insufficient police. The hardest cri-
tique came from liberal intellectuals that argued that the police had 
fallen out of step with what should characterize a liberal constitu-
tional state like Norway (Daa 1831). The critics argued for a refor-
mation of the Christiania police modelled after the new English 
police. 

From time to time the Ministry of justice and the police suggest-
ed the making of a law that would ensure a more uniform organiz-
ing of the police. But, these suggestions were voted down in parlia-
ment - first with economic arguments, and after 1837 with the ar-
gument that it should be up to the municipalities to decide how to 
organize their police forces.  

In 1857 two things happened that would have a great effect on 
the police in Christiania. First the parliament decided to widen the 
borders of Christiania - a decision that implied a doubling of the 
city’s area and population. Secondly, police commissioner Morgen-
stierne of Christiania received a letter from police commissioner 
Bræstrup of Copenhagen. The letter from Bræstrup contained his 
proposal for a new organization of the Copenhagen police, a pro-
posal modelled after the new metropolitan police in London57. 

Worried about how to cope with the expansion of the Christia-
nia city borders, and inspired by the letter from his Danish col-
league, police commissioner Morgenstierne decided that this was an 

                                                           
57 Rigsarkivet i København, Udtagne sager A. Diverse sager vedr. Omorganisation-
en af Københavns Politi, A5, Oplysninger om fremmede politiindretninger (Stock-
holm, Christiania, London og Hannover) 
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opportunity to convince the city council about the need for a new 
organization of the police in Christiania. Morgenstierne composed a 
proposition for a new police organization largely based on 
Bræstrup’s draft, and argued that “now is the time to reform our out 
of date police, as they have done in other civilized states like our 
neighboring countries.”58 Police commissioner Morgenstierne delib-
erately forgets to inform the city council that Bræstrup’s proposition 
has actually not yet been accepted by the Danish authorities. Actual-
ly, Bræstrup would have to wait another 6 years before his reform 
was implemented in 1863. 

On the 22 of December 1858 the Christiania city council ap-
proved commissioner Morgenstierne’s proposition. The police in 
Christiania was strengthened with 60 police constables that would 
perform day and night patrols in defined beats. The constables were 
dressed in blue uniforms of English design, and they were to be 
controlled by their senior officers. In the following years Morgen-
stierne sends many letters to Bræstrup boasting about how success-
ful his new force proved to be. January 10th 1860 Morgenstierne 
writes to Bræstrup: ”The municipality has shown me their confi-
dence by accepting my (or should I say your) proposal for a new 
constabulary force. They have granted me all that I asked for. (...) I 
am sorry that your authorities have been less swift in accepting the 
change.”59 

Morgenstierne’s letters were useful for Bræstrup. He used them 
as evidence for how effective the proposed model proved out to be 
in his struggle to convince the Danish authorities about the need for 
a reform of the Copenhagen police. In the letters I see two profes-
sionals that are supporting each other in a common fight to con-
vince their respective authorities about the need for a police reform. 

As the years went by, Morgenstierne’s reform did not solve all 
problems. Morgenstierne, and his successor Michelet were both 

                                                           
58 Sager, der blive at behandle i Møde af Christiania Byes Repræsentanter og 
Formænd Onsdagen den 22de December 1858, kl 5 Eftermiddag. Sak 1) Angaa-
nede en forandret Organisation af Politiets underordnede Personale. (My trans-
lation) 
59 Rigsarkivet i København, Udtagne sager A. Diverse sager vedr. Omorganisation-
en af Københavns Politi, A5, Oplysninger om fremmede politiindretninger (Stock-
holm, Christiania, London og Hannover) (My translation) 
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reporting to the ministry about the need for a general police law and 
a further reorganization in order to strengthen the police’s ability to 
investigate crime.  

In 1864 police commissioner Michelet sent a proposal to the 
ministry to appoint a royal commission for inquiry about the regula-
tion of the police. The commission’s report resulted in the afore-
mentioned law of 1866. According to this law the police in all cities 
should be divided into two departments; one for patrol and another 
for investigation. The patrol department of Christiania was decen-
tralized into four districts; each with its designated police station and 
constables. The investigative police department, on the other hand, 
was centralized in the main station. Christiania’s police force was 
strengthened to 112 policemen, divided into ranks and subordinated 
police inspectors in accordance with the English model. 

The main argument for the reform was that this new police or-
ganization would be more in accordance with “the liberal opinion 
that has developed among the people”, and that it would be more 
confidence-inspiring, civilized and effective60. 

6.3.4 Conclusion 
In the period from 1814-1866 a new understanding of the police 
was established in Norway. What were the driving forces in this 
development?  

The majority of the parliament representatives were more inter-
ested in preserving than changing the police. When pressured they 
would admit that the police regulations were not in spirit with the 
constitution, but at the same time it was their ungrateful job to pri-
oritize the lean public purse amongst a multitude of important tasks 
and expenses. To reform the police would cost too much. Also, it 
was more practical to wait. Norway was a young nation under con-
struction, and in such a situation the police could handle all adminis-
trative affairs that were not taken care of by others. Why regulate 
and limit the police’s responsibilities while other public services 
were still not established? 

                                                           
60 Odelstingsproposisjon nr. 10, 1866. (My translation) 
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While lack of money and professionals seems to have been the 
most preserving forces, urbanization and strengthening of local 
democracy seems to have been the main driving forces in the mak-
ing of a new Norwegian police.61 The police commissioners and the 
intellectual liberalists were the dominating actors. The intellectual 
liberalists saw the making of a new police as a mean to strengthen 
the local democracy and the rights of the people, while the police 
commissioners saw it as an opportunity to build a profession. The 
same actors used their Scandinavian and international network as a 
source for ideas, experience and persuasion. 

To sum up, I find many similarities when comparing my findings 
with the findings of Furuhagen (2004) and Christensen (2012). All 
three Scandinavian countries can be characterized as having a tradi-
tion for a combination of a strong state and municipal autonomy. 
And this combination led to discussions about who the police 
should serve: the state or the municipalities? All three countries 
established local variations of the English police model within a 
period of 13 years. But, when comparing the normative statements 
and practical solutions that were implemented, it seems like the 
Norwegian and Danish police were developed closer to the English 
model than the Swedish. In all three countries police reform was 
promoted by national liberalists and police commissioners who 
found a common mean to reach slightly different aims. Although, it 
seems like the liberalist critique of the police came earlier and 
stronger in Sweden and Norway than in Denmark. 

All in all, it seems safe to conclude that the making of a new 
Norwegian police to a large extent was the result of a joint Scandi-
navian enterprise. 

                                                           
61 Fear of crime and revolution seem to have been less significant factors, but I still 
have more sources to look into before I can finally decide on the weight of their 
importance. While fear of crime and revolution was not used as an argument for 
police reform in the parliamentary debates or in the newspapers, it could be that 
such considerations can be found in administrative sources that were kept from 
public access. 
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7 Polisen som fostrare – ett historiskt 
perspektiv 

Paula Wahlgren62 

Att brottsförebyggande arbete ingår i Polisens uppgifter betraktas 
idag som en självklarhet, och när det gäller samhällets brottsföre-
byggande arbete i generell mening sägs Polisen spela en ”nyckelroll” 
(RiR 2010). Likaså betonas vikten av att en betydande del av det 
förebyggande arbetet riktas mot ungdomar. Tanken på Polisen som 
brottsförebyggare kan emellertid spåras långt tillbaka i tiden. Ser vi 
exempelvis till de statliga utredningar som behandlat Polisen under 
1900-talet framkommer att talet om att myndigheten måste utveckla 
sitt förebyggande arbete är långt ifrån ny. 

Samtidigt har innehållet i denna förebyggande uppgift varit långt 
från konstant. Vad som läggs i begreppet förebyggande tenderar att 
förändras i takt med tiden, och därigenom även vilka åtgärder som 
framstår som ”självklara” sätt att göra något på. Länge skrevs Poli-
sens brottsförebyggande arbete fram som ett socialt inriktat arbete, 
något som till stor del handlade om att medverka i skolans under-
visning i Lag och rätt. Med tiden har denna uppgift kommit att bort-
rationaliseras och Polisens brottsförebyggande roll fyllts med nytt 
innehåll. 

I detta paper ska framväxten av Polisens roll som brottsförebyg-
gare, liksom den rörelse gällande preventionens innehåll som nämn-
des ovan, diskuteras. Tonvikten ligger här på den skolundervisning 
som länge skrevs fram som en självklar brottsförebyggande åtgärd. 
Vägledande för diskussionen är hur denna fråga kommit att rational-
iseras över tid, d.v.s. att se till vilka problematiseringar som öppnat 
upp för att en viss typ av åtgärder kommit att framstå som givna sätt 
att göra något på (Miller & Rose 2008). Utgångspunkt tas i hur 
denna fråga behandlats i statliga utredningar och myndighetsrappor-
ter, d.v.s. ett empiriskt material som uttrycker en vilja att styra arbe-
tet på detta område.  

                                                           
62 Paula Wahlgren är fil. dr 
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7.1 Polisen och allmänheten 
I och med förstatligandet 1965 beslutades att Polisen skulle under-
visa i skolan. Tankarna på detta hade dock funnits längre. Undervis-
ning i brottsförebyggande syfte hade då bedrivits på försök i exem-
pelvis Stockholm, där polisen genomfört ”laglydnadsundervisning”. 
Men redan under 1940-talet hade detta diskuterats som en önskvärd 
åtgärd, då den statliga utredningen Polisen och allmänheten (SOU 1947: 
45) föreslagit att Polisen borde medverka i skolor. Detta förslag 
motiverades som ett led i att både framhäva Polisens brottsförebyg-
gande roll och samtidigt göra den mer generell, men kopplades även 
ihop med en agenda som gick ut på att förbättra den allmänna bil-
den av Polisen. Allmänhetens dåliga uppfattning av Polisen var 
också det stora problem som utredningen adresserade. Orsakerna till 
den frostiga relationen mellan Polis och allmänhet var enligt utred-
ningen flera, bl.a. härrörde de från tidigare konflikter då polis agerat 
i samband med demonstrationer och arbetsplatskonflikter. Men 
även den svenska folkmentaliteten var en bov i dramat, då ”svens-
kens av konventionella former bundna uppträdande samt hans kri-
tik- och oppositionslusta” ansågs inverka menligt på relationen mel-
lan polis och allmänhet (ibid. s 27). 

Det var ett resonemang som framför allt byggde på en proble-
matisering av allmänhetens bristande förståelse för Polisens arbete: 
”(v)ad som främst kan läggas allmänheten till last är att medborgar-
na icke alltid visa den rätta förståelsen för polisens svåra och grann-
laga arbete eller är tillräckligt lojal mot denna sin egen skydds- och 
hjälpkår” (ibid. s 70). Med denna problembeskrivning, som place-
rade orsakerna till motsättningarna hos en dåligt informerad allmän-
het kom de lösningar som förordades att handla om ”upplysnings-
spörsmål”. Allmänheten behövde helt enkelt få mer information om 
Polisens arbete. Detta kunde röra sig om ”instruktiva och trevliga 
kortfilmer” för biografvisning, men en särskilt viktig arena kom att 
utgöras av skolan, då ”(t)illiten till polisen bör liksom känslan av 
samhörighet med ordningsmakten grundläggas och utvecklas även 
hos det uppväxande släktet, ju tidigare desto bättre” (ibid. s 71).  
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Denna vilja att forma allmänhetens bild av Polisen måste förstås 
mot den legitimitetsproblematik som alltid är brännande i demokra-
tiska stater (Herbert 2006). Samtidigt ramades dessa imageskapande 
åtgärder in som ett led i polisens förebyggande verksamhet – en 
verksamhet som enligt utredningen dels behövde intensifieras, dels 
hade skolan som en av sina viktigaste arenor. 

7.2 Polisen som fostrare – från demokrati 
till avskräckning 

Polisledd skolundervisning skulle länge komma att betraktas som en 
central del av Polisens brottsförebyggande verksamhet och från 
början av 1970-talet och framåt var frågan om denna undervisnings 
specifika innehåll och utförande föremål för flera utredningar och 
myndighetsrapporter. Mellan åren 1982 och 1995 publicerar också 
Rikspolisstyrelsen och Skolöverstyrelsen tre olika handledningar 
som drar upp linjerna för hur Polisens undervisning i skolorna ska 
utformas. Att Polisen ska undervisa barn i lag och rätt skrivs under 
denna period fram som en självklar och viktig arbetsuppgift. Men 
även om denna självklarhet står sig konstant, sker samtidigt en tydlig 
rörelse gällande vad undervisningsuppdraget ska gå ut på. Förenklat 
uttryckt kan denna rörelse beskrivas som att polisens fostrande upp-
gift går fram att ramas in som ett demokratifostrande projekt till att 
handla om avskräckning. Denna förändring kan illustreras genom att 
se hur olika problematiseringar av brottsligheten och ungdomen blir 
styrande för hur uppgiften rationaliseras under olika perioder. Den 
förändring som Polisens brottsförebyggande fostran genomgår 
speglar också generella tendenser gällande såväl det kriminalpolitiska 
som det kriminologiska kunskapsområdet.  

Under 1970-talet kom syftet med Polisens undervisning till stor 
del att ramas in som ett kontaktskapande projekt. Polisen skulle 
undervisa om lag och rätt men framför allt använda dessa tillfällen 
till att bygga upp goda relationer och skapa ”naturliga kontaktytor” 
med barn och unga. I den statliga utredningen Lag och rätt i grundsko-
lan (SOU 1973:26), som ägnades helt åt denna fråga, föreslogs att 
Polisens medverkan i undervisningen för bästa effekt borde ske 
genom alternativa former där Polisen på ett mer avslappnat sätt 
kunde nå ut till de unga. Brottsförebyggande rådet (Brå), som publi-
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cerade flera rapporter om skolans brottsförebyggande arbete under 
1970-talet, var inne på samma linje och lyfte fram flera olika lokala 
projekt ute i landet där undervisningen exempelvis hade bedrivits i 
”skön fritidsmiljö” och ”ute i det fria” och där eleverna fått träffa 
polishunden och gå tipspromenad. Andra kontaktskapande projekt 
som tjänade som positiva exempel vid den här tiden handlade om 
polisledda fritidsaktiviteter som ”deckarklubbar” eller lägerkurser 
som anordnats på olika ställen i landet (Brottsförebyggande rådet 
1977a). Ett särskilt uppmärksammat projekt utspelades i Skärhol-
men, där Polisen under hösten 1974 agerade ”fritidsledare”. Inom 
ramen för detta projekt arrangerade Polisen en mängd olika aktivite-
ter för ungdomar i ”riskzon” för kriminalitet. Schemat bestod av 
skilda sysslor, allt från studiebesök på polisstationen till ”studsmatte-
träning” och ”myskvällar” där polisen bakade pizza eller mör-
degskakor med ungdomarna (Brottsförebyggande rådet 1977b). 

De brottsförebyggande effekter som antogs följa av att Polisen 
skapade goda relationer med de unga byggde på tanken att de unga 
på så sätt skulle få en bättre förståelse för polis och andra myndig-
heter, och därigenom minskad vilja att begå brott. Men här fanns 
också en idé om att undervisningen, och skolan som helhet, behöv-
de bli bättre på att stärka de ungas känslor av delaktighet och infly-
tande i det demokratiska samhället: 

De elever som kan känna samhörighet med och delaktighet i det so-
ciala sammanhang de lever i, uppfattar lagar och regler som mer för-
pliktande än de som känner sig oförstående och utanför. Eleverna 
kan också lära sig förstå polismannens dilemma, de svåra avgöran-
den som en socialassistent ställs inför, samt åklagarens och domar-
nas svåra bedömningar” (SOU 1973, s 116).  

Den problematisering som rationaliserade dessa projekt rörde sig 
därför på två plan. Här återfanns den gamla problematiseringen om 
allmänhetens, och särskilt ungdomens, negativa (och felaktiga) bild 
av polisen, men denna problematik kom också att ställas i relation 
till en större demokratisk diskussion. En stor del av arbetet kring 
skolan och undervisningen i lag och rätt kretsade nämligen kring en 
oro över att de unga, i takt med det moderna samhällets utveckling, 
kommit att hamna i ett demokratiskt utanförskap där de saknade 
inflytande i sin vardag. Skolan fick här en viktig roll att spela för att 



121 
 

såväl inkludera som fostra dem i en demokratisk praktik. Även om 
Polisens roll i skolan sedan länge motiverats genom viljan att för-
bättra de ungas bild av myndigheten, kom denna undervisande upp-
gift att införlivas naturligt i detta breda fostrande projekt. Att låta de 
unga få kontakt med sina lokala poliser blev därigenom ett sätt att 
öka deras känslor av att vara delaktiga i samhället.  

Mot slutet av 1980-talet och början av 1990-talet kom emellertid 
den inkluderande fostran som undervisningen i Lag och rätt byggts 
upp kring att gradvis bytas ut mot en annan problematisering kring 
de unga. Den diskurs som tidigare betonat att de unga behövde få 
känna sig delaktiga och inkluderade i samhället, kom nu att ersättas 
av en större fokusering på att få de unga att förstå sitt individuella 
ansvar att inte begå brott. Om undervisningen tidigare betonat vik-
ten av att öka ungas känslor av sammanhang, kom undervisningen 
nu att inriktas på att avskräcka eleverna från att begå brott. Denna 
ansats blev särskilt tydligt i den undervisningshandledning som 
Rikspolisstyrelsen och Skolöverstyrelsen ger ut 1995, Handbok i lag- 
och rättundervisning. Enligt denna skulle den unge framför allt fås att 
förstå att ett brottsligt leverne riskerade förstöra deras liv:  

DU har väl inte tänkt dig att tillbringa ditt din framtid i ungdoms-
hem, i fängelser eller på avgiftningsanstalter för narkomaner och att 
dina kompisar i och med detta ska bestå av knarkare, tjuvar, ban-
diter, bedragare, våldsverkare eller andra kriminella? (Rikspolissty-
relsen 1995, s 250) 

Den fostran som här formerades tog sikte på två saker: dels kom 
konsekvenserna av att bryta mot lagen att betonas kraftigt, dels påta-
lades den unges ansvar för sitt eget liv. Eleverna skulle, enligt hand-
ledningen, komma till insikt om vad de själva kunde ”göra för att 
inte hamna i kriminalitet” och att förstå att de var ”stora nog att 
fatta egna beslut” (ibid. s 112). 

En särskild tonvikt kom också att läggas på att få den unge att bli 
mer fördömande mot s.k. lindriga brott, liksom att dessa attityder 
var något som behövde grundläggas så tidigt så möjligt. Handled-
ningen menade därför att Polisen även borde göra besök på försko-
lor för att där tala med barn om oönskade beteenden. Dessa attityd-
skapande samtal föreslogs utgå från olika färgläggningsbilder som 
Polisen kunde dela ut. En bild av ett barn som river sönder en bok 



122 
 

kunde exempelvis initiera en diskussion om ”skadegörelse” medan 
en bild av ett barn som ritar på väggen kunde vara utgångspunkt för 
en diskussion om ”klotter”: ”Får du måla på det sättet? Varför? Finns 
det andra ställen du inte får måla på?” (ibid. s 88). Inga barn var här för 
unga för polisens brottsförebyggande fostran. 

7.3 Problemorienterat polisarbete – ett 
begrepp i tiden, eller inte? 

För att förstå denna rörelse, där den polisledda undervisningen går 
från att vara en del av ett större demokratifostrande projekt, till att 
handla mer om informationsbetonad avskräckning med fokus på det 
egna ansvaret att följa lagen, måste man se till hur problematisering-
arna kring brottslighet och ungdomen förändras. Under 1990-talets 
början framträder nämligen ett vetande om brottslighet som dels 
gör Polisen till en central aktör i kampen mot ungdomsbrottslighet-
en, dels gör ”markerandet” mot brott till en förebyggande strategi. 

Ett i sammanhanget centralt dokument utgörs det manifest som 
Rikspolisstyrelsen (1993) gav ut i början av 1990-talet, Rakt på ung-
domsbrotten, och som drog upp riktlinjerna för hur ”kampen” mot 
ungdomsbrottsligheten skulle bedrivas. I denna fungerade begreppet 
brottstrappan som en central metafor för hur en individs brottsut-
veckling kunde se ut, liksom begreppet kriminella karriärer. Att gå 
”rakt på” ungdomsbrotten handlade här, precis som i undervis-
ningshandledningen, att det inte finns några gränser för hur tidigt 
man bör ingripa i en ung människas liv. En ”karriär” kunde, enligt 
manifestet, börja med ”anpassningssvårigheter” för att till sist landa 
i yrkeskriminalitet. Det brottsförebyggande resonemanget byggde 
här på avskräckning: de unga behövde bemötas av snabba och tyd-
liga reaktioner så att de skulle ”inse det meningslösa i en fortsatt 
brottskarriär” (ibid s 11). Utifrån denna beskrivning av brottslighet-
en, där en brottslig bana kunde börja redan vid 7 års ålder, kunde 
inga insatser vara för tidiga. Polisens närvaro i förskolor och skolor 
blev på härigenom ett logiskt inslag i samhällets brottsförebyggande 
arbete. 

Intressant i sammanhanget är även att Polisens närvaro i skolan 
under 1990-talet kom att motiveras som ett led i ett nytt polisiärt 
arbetssätt. Denna nya strategi beskrevs i 1995 års handledning i 
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termer av att Polisen blivit mer inriktad på den förebyggande uppgiften 
istället för att, som tidigare, arbeta händelsebaserat. Som diskuterats 
ovan var denna tanke i sig inte ny, talet om att Polisen bör arbeta 
mer förebyggande kan spåras tillbaka till åtminstone 1940-talet. 
Under 1990-talet kommer emellertid diskussionen om Polisens fö-
rebyggande arbete att föras fram under parollen problemorienterat 
polisarbete. Begreppet har sedan dess kommit att slå igenom på bred 
front, men som vi ska se har det samtidigt varit föremål för inne-
hållsliga förändringar. Det tycks vara ett töjbart begrepp som kan 
rymma ett spektrum av åtgärder. 

I 1995 års handledning kom det nya problemorienterade arbets-
sättet att beskrivas som en strategi där ”kunskap om brott, krimi-
nella handlingar och bakomliggande orsaker” skulle användas för att 
aktivt förebygga brott (Rikspolisstyrelsen 1995, s 259). Det är, uti-
från denna beskrivning, inte helt klart på vilket sätt polisledd skol-
undervisning går in under begreppet problemorienterat polisarbete. 
Än svårare är det att se det problemorienterade arbetssättet i Poli-
sens medverkan på förskolor, där Polisen exempelvis föreslogs dis-
kutera rättvisa ”genom att t.ex. baka en sandkaka utomhus” som 
sedan kunde delas i lika många bitar som antal barn (ibid. s 65). 

Det problemorienterade angreppsättet verkar snarare komma till 
uttryck genom den information Polisen förväntades förvärva genom 
sina kontakter med skolan. Polisens roll skulle här inte bara sträcka 
sig till undervisning, även om denna del är viktig, utan också inne-
bära medverkan på personal- och föräldramöten. Under dessa mö-
ten skulle Polisen bl.a. förklara att det förebyggande arbetet krävde 
en mobilisering av samhällets gemensamma krafter, samtidigt som 
polisens egen roll för detta gemensamma projekt var central. Den 
bild av Polisen som målas fram här är som en utomstående expert 
med unika kunskaper om ”samhällets baksida” som skolan behövde 
få ta del av (ibid, s 259). Det är en brottsförebyggande diskurs där 
Polisens framträder som själva navet runt vilket samhällets arbete 
mot brott ska cirkulera.  

Med Polisen som främsta expert på brottsligheten, en brottslig-
het som utifrån brottstrappans logik startar i tidig ålder för att sta-
digt eskalera, presenteras polisen i sammanhanget även som en slags 
expert på barnuppfostran. De poliser som besöker förskolor före-
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slås nämligen instruera och lära personalen hur de bör agera på 
barns beteende. I 1995 års handbok betonades vikten av att perso-
nalen ”omedelbart och kontinuerligt” bearbetade ”ej önskvärda 
beteenden” eftersom dessa annars, enligt brottstrappans logik, riske-
rade ”utvecklas till större problem eller rent av brottsliga handling-
ar”(ibid. s 63). Vad som framträder är en närmast behavioristisk syn 
på problemlösning där negativa reaktioner på det oönskade beteen-
det ska forma barnen i rätt riktning.  

7.4 ”Det som är olagligt utanför skolan är 
olagligt även i skolan” 

Genomslaget för denna problematisering kring ungdomsbrottslighet 
som sätter tidiga ingripanden i fokus för det brottspreventiva arbetet 
sträcker sig dock längre än till att handla om avskräckande fostran 
och behovet av att markera mot oönskade beteenden. Den får även 
ett mycket konkret uttryck genom att Polisen vid denna tid börjar 
lyfta problemet med att skolor inte anmäler brott i önskad utsträck-
ning. Skolan är, som framhålls under en konferens som Rikspolis-
styrelsen anordnar 1996 i syfte att förbättra samarbetet mellan sko-
lan och polis, ”tidvis fortfarande alltför ’försiktig’ med att göra poli-
sanmälan då ungdomar begår brott i skolan” (Rikspolisstyrelsen 
1996, s 10). 

Här framträder en uppfattning om att anmälningar i sig kan ha 
brottsförebyggande effekter, eftersom det både markerar att ”det 
som är olagligt utanför skolan är olagligt även i skolan” (ibid. s 21), 
och tjänar till att ge Polisen information om ”barn och ungdomar 
som är i riskzonen för att dras med i kriminalitet”(ibid. s 10). Att 
Polisen inte får registrera brott som begås av ungdomar under 15 år 
lyfts också fram som ett stort problem eftersom de unga vid denna 
ålder, enligt brottstrappans logik, riskerar att redan kommit för långt 
i sin ”brottskarriär”. Att antalet polisanmälningar mot minderåriga 
skolelever ökar kraftigt under 1990-talet, liksom att det går att se en 
glidning i synen på hur allvarliga våldshändelser bör vara för att 
anmälas (se Estrada 1999), ligger således i linje med denna brotts-
förebyggande rationalitet. 

Behovet av att ”markera” mot brott och fånga upp riskungdo-
mar i tid, bildar tillsammans en problematisering som gör Polisen till 
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en av de viktigaste aktörerna när det gäller att bekämpa ungdoms-
brottsligheten. Detta utgör också en rörelse bort från de kriminalpo-
litiska lösningar som under 1970- och 1980-talen fokuserade på 
behovet av strukturella och sociala förändringar (Sahlin 2000), och 
där de verksamma åtgärderna ansågs ligga utanför straffsystemet 
(Andersson 2002). 

7.5 Den polisiära relevansen – ett flyende 
begrepp? 

Den stora betoningen på polisens närvaro i skolan kan också ses i 
ljuset av de tankar som bar upp närpolisreformen. Furuhagen (2009) 
har pekat på två tankar som styrande för denna reform. För det 
första att Polisen behövde förankras bättre i lokalsamhället och 
därigenom förbättra relationen med allmänheten – det var med 
andra ord en långdragen och välkänd problematik som skulle hante-
ras. För det andra skulle den förebyggande aspekten av polisarbetet 
vara framträdande, med det problemorienterade arbetssättet i fokus. 
Skolan kom här att framstå om en viktig arena där dessa två ambit-
ioner kunde sammanstråla - polisen kunde bli en ”naturlig del av 
skolans vardag” (Rikspolisstyrelsen 1994, s 107). I detta samman-
hang kom betydelsen av Polisens undervisning i Lag och rätt att 
framställas som ”oomtvistad” (ibid). 

Som vi sett började betydelsen av polisnärvaro i skolan formule-
ras under 1940-talet, tankar som skulle komma att få sin mest kraft-
fulla betoning under 1990-talets mitt. Därför kan det tyckas förvå-
nande att polisledd skolundervisning snabbt därefter kom att för-
svinna från den brottsförebyggande diskursen. Ser vi exempelvis till 
det tongivande nationella brottsförebyggande programmet Allas vårt 
ansvar (Ds 1996:59), utgiven bara ett år efter Rikspolisstyrelsens 
undervisningshandledning, nämns inte Polisen i detta sammanhang 
alls. Hoppar vi fram ytterligare några år, till Polisverksamhetsutred-
ningen (SOU 2001:87), blir kontrasten ännu större. Här slås fast att 
den typ av ”social prevention” som skolundervisning handlar om, 
helt enkelt inte faller under det som kan sägas utgöra Polisens kom-
petensområde – uppgiften saknar helt enkelt ”polisiär relevans”. 
Detta är intressant, eftersom Polisen bara några år tidigare beskrivits 
som just den unika expert vars specialkompetens skolor behövde.  
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I linje med detta försvinner även skolundervisning från talet om 
problemorienterat polisarbete, som istället kommer att kretsa kring 
användandet av lokal brottsstatistik (Skr 2000/01:62).  

Bortrationaliserandet av Polisens undervisningsuppdrag motive-
rades även med att det inte gick att påvisa några brottsförebyggande 
effekter. Detta var emellertid ingen ny iakttagelse. Under 1970-talet 
hade Brå (1977b) utvärderat både det projekt där polisen hade agerat 
”fritidsledare” som diskuterades ovan, liksom försök med polismed-
verkan i skolan, utan att några direkta effekter gällande ungas 
brottsbenägenhet kunnat påvisas. Frånvaron av positiva resultat 
kom emellertid inte att tillmätas någon större betydelse. Dels ansågs 
det rent tekniskt svårt att utvärdera så pass långsiktiga projekt, dels 
framhölls egenvärdet i de relationer mellan polis och ungdom som 
undervisningen förväntades leda till (SOU 1979:6).  

Vid 2000-talets inträde hade dock tongångarna ändrats. I Polis-
verksamhetsutredningen kom resultaten från den länge ignorerade 
Brå-rapporten, nästan 25 år senare, att återupplivas och tjäna som 
underlag när den polisledda undervisningen skulle bortrationaliseras. 
Behovet av att skapa goda relationer kvarstod förvisso enligt utred-
ningen, men denna kontaktskapande målsättning kunde istället upp-
fyllas på ett mer kostnadseffektivt sätt genom de ”naturliga” kontak-
tytor som uppstod när Polisen befann sig i skolan för att lösa brott 
(SOU 2001:87). Detta utgjorde emellertid ett tydligt brott med de 
ambitioner som uttryckts tidigare, exempelvis i undervisningshand-
ledningen från 1995, som påtalade att det var ”lättare att skapa en 
god kontakt med barn, föräldrar och personal före än efter en akut 
händelse” (Rikspolisstyrelsen 1995, s 56). 

På några få år går således polisledd skolundervisning från att 
framställas som en av de mest centrala delarna av polisens brotts-
förebyggande roll till att helt sakna polisiär relevans. Viljan att 
”renodla” polisrollen är dock inget unikt för Sverige. Exempelvis 
har Reiner (2010) beskrivit en liknande utveckling i Storbritannien 
under 1990-talet, då polisens servicebetonade sidor kom att stå till-
baka till förmån för ”riktigt” polisarbete – att ta fast bovar. 

Det bör samtidigt påpekas att tanken på utökad samverkan mel-
lan polis och skola, inte försvinner trots att polisens under-
visningsuppdrag bortrationaliserats. Samverkan mellan polis, skola 
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och andra myndigheter fortsätter att formuleras som en förutsätt-
ning för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete (se t.ex. SOU 
2010:15). Riksrevisionens granskning visar dock att de ständiga för-
väntningarna på detta samarbete, liksom Polisens brottsförebyg-
gande arbete i generell mening, fortfarande inte infrias. Polisen ten-
derar fortfarande att arbeta händelsestyrt och reaktivt, även i kon-
takten med skolorna (RiR 2010:23). 

7.6 Sammanfattande kommentarer 
Framväxten av polisens medverkan i grundskolan kan betraktas i 
ljuset av flera perspektiv. Som vi sett kom denna uppgift att ses som 
ett led i arbetet med att framhålla Polisens förebyggande roll, en upp-
gift som samtidigt gick hand i hand med arbetet att förbättra den 
felaktiga bild man menade att allmänheten, och särskilt unga, hade 
av polisen. Behovet av att polisnärvaro i skolan var även något som 
kom att aktualiseras i samband med den kritik som följde på förstat-
ligandet 1965, där centraliseringen ansågs urholka polisens anknyt-
ning till lokalsamhället. Under 1970-talet kom Polisens undervisning 
också att inkorporeras i ett bredare, demokratifostrande projekt som 
syftade till att få unga att känna sig mer delaktiga i samhället. Den 
brottsförebyggande logiken byggde här på idén att de preventiva 
effekterna skulle komma indirekt, genom att öka ungas välfärd och 
meningsfullhet i tillvaro, men också genom att samhället knöts 
samman och den sociala, informella kontrollen ökade. Men som 
visats ovan är brottsprevention i högsta grad föremål för trender. 
Vid 1990-talets inträde hade dessa inkluderande ambitioner gradvis 
kommit att bytas ut mot en mer avskräckningsbetonad prevention. 

Trots att polisledd undervisning skrevs fram som en självklarhet 
för ett par decennier sedan skulle få idag förknippa denna åtgärd 
med brottsprevention, än mindre som problemorienterat polisar-
bete. Att brottsförebyggande arbete allt oftare kommit att delas upp 
i sociala och situationella åtgärder, där polisens förebyggande arbete 
i allt större utsträckning tenderar att förknippas den senare, har rim-
ligtvis förstärkt detta. Ser vi till utvecklingen av brottsförebyggande 
arbete i mer generella termer har också det situationella perspektivet 
på brottsprevention haft ett enormt genomslag från 1990-talet och 
framåt (O’Malley 2009). 
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Brottspreventionens utveckling kan också beskrivas som att ett 
långsiktigt perspektiv på förebyggande kommit att tonas ned för ett 
mer kortsiktigt, där fokuseringen på strukturella och sociala åtgärder 
kommit att ersättas av en allt större betoning på olika former av 
kontroll (Sahlin 2000), en utveckling som är synlig i det material som 
studerats här. Vidare, när det gäller Polisens brottsförebyggande 
verksamhet, finns ett uttalat mål om att den ska utgå från kunskap 
om vad som är effektivt och bygga på s.k. evidens- och erfarenhets-
baserade metoder. Mät- och utvärderingsbarhet blir något som pre-
mieras i detta perspektiv, något som skolundervisning som metod, 
till skillnad från situationella åtgärder, svårligen kan leverera. 

Sahlin (2000) har framhållit att brottspreventiva åtgärder, givet 
det goda syftet – att förhindra brott – ofta framställs som okontro-
versiella företeelser som sällan ifrågasätts. Likaså tenderar brotts-
förebyggande arbete att förknippas med innovation och vetenskap-
lighet och behovet av att arbeta förebyggande som nya insikter, 
typiska för sin tid. Ett historiskt perspektiv på brottsprevention visar 
dock att behovet att arbeta förebyggande tycks vara konstant, me-
dan innehållet i denna prevention tycks vara barn av sin tid. Detta 
kan inte enbart förklaras med att kunskapen blivit bättre, som disku-
teras ovan plockas under 2000-talet en länge ignorerad Brå-rapport 
fram som evidens för att polisledda aktiviteter med ungdomar inte 
kan sägas ha några effekter. Det är kunskap som kommer till an-
vändning först när den tycks passa in med tidens rådande problema-
tiseringar. I sin beskrivning av den moderna styrningen har Miller 
och Rose (2008) lyft fram hur lösningar kan sägas förhålla sig 
intrinsikalt till hur de problem de gör anspråk på att åtgärda, kon-
strueras. Att framställa en viss problematik innebär också att göra 
verkligheten mottaglig för vissa, specifika åtgärder – som därigenom 
framstår som givna sätt att göra något på. Ser vi till Polisens brotts-
förebyggande undervisning blir det tydligt att frågan om polisnär-
varo i skolan relateras till skilda problematiseringar om såväl brotts-
lighet som ungas behov, där brottspreventionens utmaningar under 
1970-talet relateras till behovet av ett icke-inkluderande samhälle, 
medan det under 1990-talet istället handlar om nödvändigheten att 
avbryta brottsliga ”karriärer” medelst tillrättavisning. 
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Att Polisen, som enda statliga myndighet, haft skolundervisning 
som arbetsuppgift kan ses som symptomatiskt för hur vitt och brett 
polisrollen, till skillnad från yrkesutövningen inom andra myndig-
heter, kommit att tolkas under 1900-talet (Granér 2004). Genom-
gången av polisens undervisning ovan utgör också en illustration till 
hur frågan om polisens särskilda kompetens varit föremål för för-
ändring. Den undervisning som länge motiveras just med att polisen 
är en utomstående expert, blir under 2000-talet istället något som 
anses ligga utanför dess kompetens. Polisens kompetens har på så 
sätt omdefinierats. Polisen är fortfarande en expert på brott men det 
är en expert som ska verka på ett annat sätt i lokalsamhället, genom 
att exempelvis förse medborgarna med information om hur de till-
sammans kan arbeta brottsförebyggande.  
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8 Perspektiv på polisurval 
Stefan Annell63 
 

Hur ska de som är bäst lämpade väljas ut bland alla de som söker sig 
till polisyrket? Inom den nordiska polisforskningen har den frågan 
sällan belysts utifrån ett urvalsmetodologiskt perspektiv, men två 
konferensbidrag från projektet Longitudinell validering av polisurva-
let bidrar till att täcka detta glapp. De aktuella studierna utgår från 
ett internationellt perspektiv på polisurval och omfattar data från 
antagningen till den svenska polisutbildningen och tre uppföljnings-
tillfällen. Den ena studien (Studie 1) visar att en multimetodansats, 
med metoder som återspeglar polisarbetets mångfacetterade karak-
tär, kan antas vara den mest framgångrika urvalsmodellen. Den 
andra studien (Studie 2) fokuserar på betydelsen av kognitiva för-
mågor, och visar att utöver generell begåvning har verbal förmåga 
och kunskap betydelse för prestation under polisutbildningen.  

Världen över eftersträvar polisorganisationer att rekrytera perso-
ner som kan bli lämpliga poliser (Lough & Von Treuer, 2013¸ White 
& Escobar, 2008). Granskningen av de sökande brukar vara utförlig 
och omfatta flera urvalsmetoder, vanligtvis ingår bland annat kogni-
tiva test, personlighetstest, bakgrundskontroll, fysiska test, inter-
vjuer, och en medicinsk undersökning (Drew, Carless & Thompson, 
2008).  

De personer som klarar testerna och antas får genomgå utbild-
ning och träning innan de börjar arbeta som poliser. Sammantaget är 
investeringarna stora, både i tid och i pengar, för rekrytering, utbild-
ning, och träning, av nya poliser. Det innebär att det tar flera år (5-
10) innan polisorganisationer får tillbaka vad som investerats i de 
nya poliserna (Allisay, Noblet, Lamontage, & Houdamont, 2013). 
För att uppnå kostnadseffektivitet bör de som antas stanna i polis-
yrket under många år, förbli friska, vara tillfredsställda med sina 
arbeten och prestera väl.  

                                                           
63 Stefan Annell är leg, psykolog vid Rekryteringsmyndigheten och doktorand vid 
Psykologiska institutionen Stockholms universitet.  
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Ett viktigt skäl till den utförliga granskningen av sökande inför 
utbildning av poliser är de allvarliga konsekvenserna av felrekryte-
ringar eftersom de slukar resurser, skadar förtroendet för polisen 
både externt och internt, och riskerar att skada enskilda individer 
(Cochrane, Tett, & Vandercreek, 2003). Även om huvudsyftet med 
polisurval är att identifiera de personer som är bäst lämpade för 
yrket, är målsättningen i praktiken dubbel – att välja ut de bästa och 
samtidigt sålla bort olämpliga sökande, där det sistnämnda ofta an-
ses vara viktigast (Sanders, 2008).  

I Sverige har antagningen till polisutbildningen varit omdiskute-
rad (Annell, 2012). Frågan har berörts i flera statliga utredningar, 
senast i Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39), och hör idag nära 
samman med frågan om polisutbildningen ska bli en högskoleut-
bildning. I Framtidens polisutbildning lämnades bland annat förslag på 
vad som bör värderas vid antagningen till utbildningen och på me-
toder för att göra urval av de sökande. I regeringsförklaringen hös-
ten 2014 aviserades att ett arbete ska påbörjas med att göra polisut-
bildningen till en högskoleutbildning (Regeringen, 2014). Under de 
kommande åren kan frågan om antagningen till polisutbildningen 
därför förväntas bli högaktuell. 

Trots att antagningen till polisutbildningen varit omdiskuterad, 
har det i Sverige och övriga Norden saknats mer omfattande veten-
skapliga studier som berört urval av sökande till polisutbildningen 
utifrån ett urvalsmetodologiskt perspektiv. Det här glappet i den 
nordiska polisforskningen kan vara förvånande, särskilt med hänsyn 
till den omfattande internationella forskningen inom området (se 
t.ex., Aamodt, 2004). Trots denna finns endast begränsad vägledning 
om hur de polissökande som har bäst förutsättningar ska väljas ut 
(Henson, Reynes, Klahm IV, & Frank, 2010; Sanders, 2010). Forsk-
ningsprojektet Longitudinell validering av polisurvalet (se Annell, 2012), 
som genomförs av Rekryterings-myndigheten i samarbete med 
Stockholms universitet, Rikspolisstyrelsen, Sveriges 21 polismyndig-
heter och landets polisutbildningar, har som ambition att försöka 
fylla detta glapp inom den nordiska polisforskningen64.  

                                                           
64 Projektet kommer att avslutas 2015, i och med Stefan Annells disputation. 
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Vid den 5:e Nordiska polisforskningskonferensen presenterades 
två studier från projektet, syftande till att öka kunskapen om fram-
gångfaktorer vid polisurval65. Den ena studien (här benämnd Studie 
1), undersökte möjligheterna att utifrån en multimetodansats kom-
binera information från flera urvalsmetoder för att välja ut de bästa 
kandidaterna. Studien presenterades under rubriken ”Vanliga urvals-
metoder som prediktorer av prestation, arbetstillfredsställelse, hälsa och vilja att 
sluta, bland nya poliser i Sverige”.  

Användningen av kognitiva test (t.ex., språkprov) vid antagning-
en till den svenska polisutbildningen har ifrågasatts (se SOU 
2008:39). Kognitiva test anses dock vara en av de mest valida, reli-
abla, och kostnadseffektiva urvalmetoderna för så gott som alla 
yrken (Ones, Dilchert, Viwesvaran & Salgado, 2010) och många 
polisorganisationer använder dem som ett av sina huvudsakliga 
urvalsverktyg (Ho, 1999). Poliser är dock en yrkesgrupp där resultat 
på kognitiva test har oväntat låga samband med arbetsprestation 
(Hirsh, Northrop, & Schmidt, 1986; Salgado, Anderson, Moscoso, 
Bertua, De Fruyt, & Rolland, 2003). Den andra studien (Studie 2) 
fokuserade på användningen av kognitiva test, och mer specifikt, på 
olika begåvningskomponenters betydelse för prestation på polisut-
bildningen. Rubriken för den andra presentationen var ”Har kognitiv 
förmåga någon praktisk betydelse bland sökande till polisutbildningen?”.  

8.1 Studie 1  
8.1.1 Introduktion  
Den internationella forskningen om polisurval har visat på svårig-
heter när det gäller att predicera arbetsprestation bland poliser. Jäm-
fört med andra yrkesgrupper har exempelvis både kognitiva test och 
intervjuer visat sig ha lägre prediktiv validitet (Aamodt, 2004). Uti-
från de förhållandevis låga sambanden mellan kognitiva test och 
arbetsprestation har ickekognitiva faktorer (t.ex., personlighet) före-

                                                           
65 Studierna benämns här Studie 1 och 2. Studie 1 äraccepterad av  en internationell 
tidskrift. Artikeln är skriven av Stefan Annell, leg. psykolog på 
Rekryteringsmyndigheten och doktorand vid Psykologiska institutionen Stockholms 
universitet, och professorna Petra Lindfors och Magnus Sverke, båda vid 
Psykologiska institutionen Stockholms universitet. Studie 2, av Annell, Sjöberg, och 
Sverke (2014), är publicerad. Docent Anders Sjöberg är också han verksam vid 
Psykologiska institutionen Stockholms universitet. 
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slagits viktigare för polisarbete (Hirsh et al., 1986), men personlig-
hetstest har, i likhet med andra yrkesgrupper, endast visat sig ha 
måttlig prediktiv validitet bland poliser (Barrick, Mount, & Judge, 
2001; Salgado, 1997). Fysiska test är vanliga vid polisurval men de 
har generellt sett visat sig ha låg prediktiv validitet, men ett fåtal 
studier antyder dock att simuleringstest och löpning kan vara mer 
valida (Aamodt, 2004). Det är fortfarande oklart varför det är svårt 
att predicera arbetsprestation bland poliser, men en bidragande fak-
tor kan vara att arbetets mångfacetterade karaktär gör det svårt att 
mäta polisprestation (Sanders, 2008; White, 2008).  

Andra kriterier än prestation har också använts inom polisurvals-
forskningen, men dessa har främst fokuserat på negativa utfall, 
såsom kontraproduktiva beteenden (se t.ex., Cuttler & Muchinsky, 
2006). Få studier har undersökt andra tänkbara kriterier på fram-
gångsrik rekrytering som exempelvis arbetstillfredsställelse, vilja att 
vara kvar i yrket, och hälsa. Vidare har få studier undersökt hållbar-
heten över tid och olika sammanhang för samband mellan urvalsme-
toder och kriterier (t.ex., under polisutbildning, aspirantutbildning, 
och arbete), eller värdet av att kombinera flera metoder för att 
uppnå inkrementell validitet (d.v.s., om prediktionen förbättras om 
två eller flera metoder kombineras). 

Polisurval genomförs vanligtvis i flera steg där de sökande måste 
klara minimikrav för att gå vidare till nästa steg. (Ho, 1999; Metchick 
1999). Denna typ av flerstegsurval överensstämmer väl med målet 
att sålla bort och anses som regel vara resurseffektivt. Användning-
en av tröskelvärden kan dock innebära att information från valida 
urvalsmetoder inte används optimalt (Hunter & Hunter, 1984). I det 
sista urvalssteget används ofta intervjuer för att välja ut de lämplig-
aste bland de kvarvarande kandidaterna (Sanders, 2008). Ett alterna-
tivt till att förlita sig på intervjuer skulle kunna bestå i att använda 
återstående information från valida test som i tidigare urvalssteg 
används för att sålla bort sökande med otillräckliga förutsättningar.  
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8.1.2 Syfte  
Syftet med den här studien var att undersöka möjligheten att välja ut 
de lämpligaste sökande till polisutbildningen genom att kombinera 
vanliga urvalsmetoder. I studien undersöktes hur fyra grupper av 
vanliga urvalsmetoder: 1) kognitiva test, 2) personlighetstest, 3) fy-
siska test och 4) bedömarbaserade metoder (intervjuer och läkarbe-
dömning), kunde predicera fyra kriterier: 1) prestation, 2) arbets-
tillfredsställelse, 3) viljan att stanna i yrket och 4) hälsa. Vidare un-
dersöktes hur pass konsistent, över tid och sammanhang, som ur-
valsmetoderna predicerade kriterierna vid tre på varandra följande 
uppföljningstillfällen, vid 1) slutet på den tvååriga polisutbildningen, 
2) slutet på sex månaders aspirantutbildning och vid 3) slutet av de 
nya polisernas första arbetsår. 

8.1.3 Metod  
Studien baserades på data från projektet Longitudinell validering av 
polisurvalet. Projektet omfattar data från en antagningsomgång till den 
svenska polisutbildningen, från antagningen och tre uppföljnings-
tillfällen, med självskattningar, prestationsbedömningar, och regis-
teruppgifter. Av ca 7 340 ursprungliga sökande i den aktuella antag-
ningsomgången, genomförde 1 429 urvalstest på dåvarande Plikt-
verket (sedan 2011 Rekryteringsmyndigheten) under våren 2008, 
varav 1 344 (94 %) samtyckte till att delta projektet. 

Undersökningsgrupp. Av deltagarna i projektet påbörjade 758 (56 
%) polisutbildningen hösten 2008. Åtta av dem saknade uppgift om 
utländsk bakgrund och exkluderades från studien. Av de 750 avslu-
tade 719 polisutbildningen sommaren 2010, 711 godkändes på den 
efterföljande aspirantutbildningen, och 709 var i tjänst som poliser 
vid slutet av 2011. 

Mått. I studien användes fem grupper av prediktorer: 1) tre de-
mografiska kontrollvariabler – kön, ålder, och utländsk bakgrund 
(d.v.s., född utomlands eller med två utrikesfödda föräldrar), 2) två 
kognitiva test, Polisens språkprov i svenska (Rikspolisstyrelsen, 
2002), och ett generellt begåvningstest, Uniq (Lothigius & Sjöberg, 
2004), 3) ett personlighetstest (MINT) med tre personlighets di-
mensioner från femfaktormodellen, målmedvetenhet, emotionell 



136 
 

stabilitet, och vänlighet (Sjöberg & Sjöberg, 2007), 4) två fysiska test, 
löpning (även kallat Cooper test) och Harres (ett simuleringstest 
avsedd att mäta koordination och smidighet), samt 5) tre bedömar-
baserade metoder, nämligen psykologintervju, polisintervju (en 
parintervju utförd av två poliser), och läkarbedömning. De tre kon-
trollvariablerna bedömdes vara av särskilt intresse utifrån strävan att 
rekrytera fler sökande från underrepresenterade grupper (White & 
Escobar, 2008) och diskrimineringslagstiftningen i många länder 
(Sackett et al., 2010). Notera att personlighetstestet inte ingick i det 
ordinarie urvalsförfarandet, att de fysiska testen hade specifika mi-
nimikrav för kvinnor respektive män och att måtten på de två fy-
siska testen könsstandardiserades.  

Fyra kriterievariabler användes i studien. Utbildningsprestation 
mättes med medelbetyg, baserade på alla kurser på polisutbildningen 
med tre betygssteg (ICC = .62), medan aspirantutbildningsprestation 
och arbetsprestation mättes med övergripande bedömningar av 
överordnade (oftast av aspiranthandledare, r = .48, respektive närm-
aste chef, r = .46). Utbildnings- och arbetstillfredsställelse mättes 
med en skala med tre item (Cronbachs alfa [α] = .70/.78/.90; 
Brayfield & Rothe, 1951). Vilja att stanna i yrket mättes med ett 
omvänt kodat item, hämtat från en skala om yrkesbytesplaner (Co-
hen, 1998). Hälsa mättes med en skala omfattande tio item med 
vanliga hälsobesvär (bl.a., sömn, trötthet, huvudvärk, rygg, leder, α 
= .78/.74/.80; Eriksen, Svendsrød, Ursin, & Ursin, 1998), kodad 
omvänt för att spegla hälsa. 

Analyser. I det ursprungliga datasetet saknades ca 12 % av vär-
dena. Dessa imputerades med expectation-maximization (EM) im-
putering (Little & Rubin, 1987). Därefter genomfördes tolv (fyra 
kriterier x tre tidpunkter) hierarkiska regressionsanalyser i SPSS, där 
de fem grupperna av prediktorena successivt lades till i analyserna i 
fem steg, i syfte att avgöra den relativa betydelsen av prediktorerna 
och förändringen i förklarad varians för varje block av prediktorer. 
Ingen korrektion gjordes för beskuren spridningen eller bristande 
reliabilitet i variablerna.   

8.1.4 Resultat  
Resultaten från regressionsanalyserna visade att de tre demografiska 
kontrollvariablerna bidrog till att förklara en signifikant andel av 
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variansen i prestation och hälsa, samt i tillfredsställse under utbild-
ningen. Kvinnor rapporterade sämre hälsa än män, medan sökande 
med utländsk bakgrund presterade något sämre än de med svensk 
bakgrund. På utbildningen presterade äldre studenter något sämre, 
var mindre tillfredsställda, men hade bättre hälsa. De som var äldre 
hade även högre arbetstillfredsställelse efter ett års arbete och bättre 
hälsa under aspirantutbildningen.  

Efter kontroll för demografiska variabler, predicerade de kogni-
tiva testen högre prestation på utbildningen. Däremot predicerade 
blocket med de kognitiva testen varken prestation under aspirantut-
bildningen eller under det första arbetsåret, även om de standardise-
rade regressionskoefficienterna visade att språkprovet var signifikant 
som enskild prediktor. Högre generell intelligens var negativt relate-
rat till tillfredsställelse vid alla tre uppföljningstillfällena, liksom till 
viljan att vara kvar i polisyrket under aspirantutbildningen.  

Utöver de föregående stegen bidrog personlighetsblocket till 
prediktionen av alla kriterier vid alla tre uppföljningstillfällena, med 
undantag för arbetsprestation. Här framkom ett förhållandevis 
starkt bidraget av personlighetsdimensionen vänlighet. 

Blocket med de fysiska testen bidrog till att predicera prestation 
och hälsa, med undantag för prestation under aspirantutbildningen. 
De standardiserade regressionskoefficienterna visade att det i första 
hand var löpning som bidrog till prediktionen. Löpning var även en 
negativ prediktor för viljan att stanna kvar i yrket under polisut-
bildningen. 

Det sista steget, med bedömarbaserade metoder, visade sig end-
ast predicera tillfredsställelse under utbildningen och aspirantutbild-
ningen. Som enskilda prediktorer bidrog dock psykologintervjun till 
prediktionen av utbildningsprestation och polisintervjun till predikt-
ionen av aspirantutbildningsprestation. Läkarbedömningen bidrog 
dock inte till prediktionen av hälsa, men däremot till tillfredsställelse 
under utbildningen och aspirantutbildningen samt till viljan att vara 
kvar i yrket under utbildningen. 

Tillsammans predicerade kontrollvariablerna och de fyra blocken 
med urvalsmetoder prestation, tillfredsställelse, och hälsa vid alla tre 
uppföljningstillfällena, samt viljan att stanna i kvar i yrket under 
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utbildningen och under aspirantutbildningen. Sambanden var dock 
måttliga, med högst andel förklarad varians i kriterierna från utbild-
ningen. 

8.1.5 Diskussion  
Den här studien syftade till att öka kunskapen om möjligheten att 
välja ut de polissökande som är bäst lämpade för att bli poliser ge-
nom att kombinera fyra grupper av vanliga urvalsmetoder. I ana-
lyserna användes urvalsmetoderna för att predicera fyra kriterier på 
framgångrikt rekrytering vid tre uppföljningstillfällen. Ingen grupp 
av urvalsmetoder predicerade alla fyra kriterierna vid alla tre till-
fällena. Samtidigt var mer än en grupp av metoder signifikanta i de 
flesta analyserna. Resultaten talar för kombinationer av flera meto-
der bör användas för att välja ut de lämpligaste polissökande. 

En trolig förklaring till att sambanden mellan de kognitiva testen 
och kriterierna för aspirant- och arbetsprestation inte var signifi-
kanta, kan bestå i svårigheterna att mäta polisprestation (se Sanders; 
2008, Schmidt, 2002; White, 2008). En annan sannolik förklaring 
kan vara beskuren spridning. Att språktestet var en bättre prediktor 
än det generella begåvningstestet stämmer väl överens med tidigare 
forskning som visat att verbala test tycks predicera polisprestation 
något bättre än generella begåvningstest (se Aamodt, 2004). Resulta-
tet visar också på betydelsen av god kommunikativ förmåga bland 
poliser (se White, 2008). De negativa sambanden mellan det gene-
rella begåvningstestet och arbetstillfredsställse, visar att högre be-
gåvningen inte alltid behöver vara en fördel men väcker också frågor 
om hur dessa individer tas emot inom polisen.   

Personlighet var det mest konsistenta prediktorblocket över kri-
terier och tidpunkter. Resultatet talar för att personlighet är relativt 
viktigt inom polisyrket (se Hirsh et al., 1986) och att personlighets-
test kan vara värdefulla vid polisurval. Risken för skönmålning bör 
dock beaktas (Detrick, Chibnall, & Call, 2010), även om den prak-
tiska betydelsen av skönmålning kan antas begränsad (Paunonen & 
LeBel, 2012). Alla tre personlighets-dimensionerna var signifikanta 
prediktorer, men för något olika kriterier. Det talar för att använda 
ett övergripande mått på personlighet vid polisurval (se Ones & 
Viewesvaran, 2001). 
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Blocket med de fysiska testen förväntades bidra till prediktionen 
av prestation (se Aamodt, 2004) och hälsa (se Gerber, Kellmann, 
Hartmann, & Pühse, 2010). Dessa förväntningar bekräftades med 
undantag för aspirantprestation. Sannolikt var aspirantutbildningen 
mindre fysiskt krävande (t.ex., inget skiftarbete). Resultaten talar för 
att god allmänkondition kan antas vara en faktor som främjar hälsa 
bland poliser. Vidare anger det att test som mäter kondition (t.ex., 
löpning) kan vara användbara för att välja ut de som har bäst förut-
sättningar för att bli poliser. Fysiska test är dock kontroversiella då 
de anses missgynna kvinnor (t.ex., Carless, 2006). En möjlig lösning 
kan då vara att ha gemensamma minimikrav men använda könsspe-
cifika normer för att välja sökande med bäst förutsättningar.  

De bedömarbaserade metoderna (intervjuerna och läkar-
bedömningen) bidrog sammantaget mindre än förväntat. Bedömar-
baserade metoder kan dock vara mer värdefulla för att välja bort 
olämpliga sökande. En trolig förklaring till resultaten är brist på 
struktur (d.v.s., brist på standardisering; se Conway, Jako, & Good-
man, 1995), då metoderna i denna studie endast var måttligt struktu-
rerade. En annan förklaring kan vara beskuren spridning, då nästan 
90 % av variansen i det slutliga urvalsbeslutet baserades på dessa 
metoder, i första hand intervjuerna. 

Utöver de inkluderade urvalsmetoderna hade det varit intressant 
att även inkludera andra metoder i studien, exempelvis gymnasiebe-
tyg. Avsaknad av data liksom det stora antalet redan inkluderade 
variabler var ett par skäl till varför ytterligare variabler inte togs med 
i studien.  

Sammanfattningsvis har denna studie visat, att i motsats till 
praxis, bör intervjuer främst användas för att välja bort olämpliga 
sökande – åtminstone om de inte är högt strukturerade. Vidare, istället för 
att förlita sig på intervjuer för att välja ut de mest lämpade kandida-
terna, tycks ett alternativt förfarande som bygger på att utnyttja 
återstående information från test som i tidigare steg används för att 
sålla bort olämpliga sökande, kunna vara mer reliabelt, valitt och 
resurseffektivt. Det kan exempelvis handla om att kombinera in-
formation från ett brett och verbalt laddat kognitivt test, ett brett 
personlighetstest, och ett konditionstest (t.ex., löpning). 
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8.2 Studie 2  
8.2.1 Introduktion  
Det finns många olika slags kognitiva test, som exempelvis Ravens 
matriser och det svenska Högskolprovet, men det är inte klart hur 
testresultat från olika kognitiva test ska tolkas teoretiskt (Gustafsson 
& Åberg-Bengtsson, 2010). Det är heller inte klart vilken slags kog-
nitiva test som bäst predicerar prestation i alla yrken. Det har häv-
dats att det i praktiken enbart är generell begåvning (g) som har 
betydelse för prestation och att mått på specifika kognitiva förmågor 
(t.ex., verbal förmåga) inte tillför någon betydelsefull information 
utöver g (t.ex., Schmidt, 2002). Dessa slutsatser motsägs dock av 
studier på bland annat poliser, som visat att verbalt laddade test i 
många fall är bättre prediktorer av arbets- och utbildningsprestation 
än traditionella begåvningstest (Aamodt, 2004; Postlethwaite, 2011).  

Poliser, är som tidigare nämnts, en yrkesgrupp där resultat på 
kognitiva test har oväntat låga samband med arbetsprestation (Hirsh 
et al., 1986; Salgado et al., 2003). Det bör dock noteras att kognitiva 
test fortfarande visat sig vara en av de mest valida urvalsmetoderna 
för polisyrket, i synnerhet för prestation under utbildning (Aamodt, 
2004). Kognitiv förmåga har dessutom visat sig ha betydelse för 
bland annat hälsa och vardagliga val (Kuncel, Ones, & Sackett, 
2010). 

Användningen av kognitiva test vid antagningen till den svenska 
polisutbildningen har varit omdiskuterad. Under många år ingick 
trots detta hela tre kognitiva tester i antagningsförförandet: Polisens 
språkprov i svenska, Högskoleprovet, och begåvningstestet Uniq 
(Annell, 2012). Informationen från testen användes dock endast i 
begränsad omfattning, språkprovet och Uniq användes främst för 
att sålla bort sökande med otillräcklig förmåga, medan genomfört 
Högskoleprovet ingick i behörighetskraven.  

Sammanfattningsvis finns det flera skäl att undersöka betydelsen 
av kognitiv förmåga bland poliser. Genom tillgång data från tre 
kognitiva test, Språkprovet, Högskoleprovet, och begåvningstestet 
Uniq, fanns möjligheten att göra detta inom ramen för projektet 
Longitudinell validering av polisurvalet. 
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Kognitiv förmåga 
De flesta forskare delar numera upp kognitiv förmåga i generell 
begåvning (g) och specifika förmågor (Major, Johnson, & Deary, 
2012; McGrew, 2009). Det betyder att kognitiv förmåga är ett fler-
dimensionellt begrepp som kan delas upp i olika komponenter. Det 
har betydelse vid mätning av kognitiva förmågor och tolkning av 
testresultat.  

Det finns flera teoretiska beskrivningar av kognitiv förmåga, men 
en av de mest välkända och dominerande under de sista decennierna 
har varit Cattell-Horn-Carroll modellen (CHC; McGrew, 2009). 
Enligt CHC modellen finns ett tiotal specifika förmågor, varav några 
ansetts mer betydelsefulla: kristalliserad begåvning (Gc; kunskap och 
verbal förmåga), generell visualiseringsförmåga (Gv; spatial för-
måga), och fluid intelligens (Gf; förmåga att lösa nya problem). 

Det vanligaste sättet att hierarkiskt beskriva multidimensionalitet 
inom kognitiv förmåga är med så kallade högre ordningens modeller 
(HO; se exempel, Figur 1a). När HO-modeller används för mätning 
bör en heterogen och välbalanserad uppsättning indikatorer (uppgif-
ter eller deltest) användas för att få korrekta uppskattningar av g 
(Major, Johnson & Bouchard, 2011). Inom forskning inriktad på hur 
kognitiv förmåga bäst kan beskrivas används därför ofta mycket 
stora testbatterier. Exempelvis använde Major et al. (2012) 42 olika 
deltest. Från ett nyttoperspektiv vore det dock inte försvarbart att 
använda så pass omfattande testbatterier i tillämpade sammanhang 
som urval. 

Vid urval ligger fokus inte på att korrekt estimera olika kognitiva 
faktorer, utan på användbarhet och nytta (t.ex., prediktiv valditet, 
reliabilitet, smidig administration, och låga kostnader; Ones et al., 
2010). Inom urvalsforskningen har det hävdats att det för att mäta g 
räcker med att använda två olika deltest eller en heterogen uppsätt-
ning uppgifter (Salgado, et al., 2003; Schmidt, 2002). I praktiken 
förespåkas därmed användandet av så kallade enfaktormodeller för 
mätning av g (se Figur 1b). Den här typen av modeller har utgjort 
grunden för många studier kring den praktiska betydelsen av g (t.ex., 
Richardson, Abraham & Bond, 2012; Schmidt & Hunter, 2004; 
Strenze, 2007).  
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Figur 1: Illustrationer av en högre ordningens-modell (HO) och en enfaktor-modell. 

Estimat från enfaktormodeller är dock känsliga för indikatorernas 
egenskaper (Major et al., 2011). Estimat baserade på enfaktormo-
deller med olika slags uppgifter kan därför inte antas mäta samma 
begrepp (t.ex., om resultat på Ravens matriser jämförs med resultat 
på Högskoleprovet), men frågan är om det har någon praktisk bety-
delse?  

g eller g + Gc? 
Flera inflytelserika studier har visat att specifika förmågor inte har 
någon praktisk betydelse utöver g (Brown, Le, & Schmidt, 2006, Ree 
& Earls, 1991). Vikten av att separera g och specifika faktorer har 
dock betonats vid studier som undersöker om specifika förmågor 
kan tillföra prediktiv validitet utöver g (Gustafsson, 2002; Hunt, 
2000). Varken HO- eller enfaktormodeller är därför lämpliga för 
sådana analyser, istället har en annan typ av hierarkiska modeller 
rekommenderats, så kallade bifaktormodeller som delar upp varian-
sen i okorrelerade faktorer (Gustafsson, 2002; Murray & Johnson, 
2013). Det finns dock få studier som använt bifaktormodeller, eller 
andra metoder, som separerar g och specifika faktorer. Studier som 
gjort det har visat att en bred verbalt och kunskapsladdad specifik 
faktor kan bidra med prediktiv validitet utöver g vid prediktion av 
utbildningsprestation (Brunner, 2008; Coyle & Pillow, 2008; Gus-
tafsson & Balke, 1993). 
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8.2.2 Syfte  
Det övergripande syftet med studien var att undersöka grunderna 
för korrekt tolkning och användning av resultat från ett begränsat 
och obalanserat kognitivt testbatteri (från polisurvalet). Tre olika 
mätmodeller, jämfördes: en enfaktormodell med en g-faktor (Modell 
1), en bifaktormodell med två faktorer, g och Gc (Modell 2), och en 
bifaktormodell med tre faktorer, g, Gc och Gv (Modell 3). Mo-
dellerna jämfördes avseende: 1) graden av unidimensionalitet i test-
batteriet, 2) internkonsistens (en form av reliabilitet) för olika fak-
torer (t.ex., g), och den prediktiva kraften för olika faktorer (t.ex., g) 
vid prediktion av utbildningsprestation på polisutbildningen.  

8.2.3 Metod 
Undersökningsgrupp. I studien användes data från alla de 1,344 sö-
kande som vid genomförandet av urvalstest på dåvarande Pliktver-
ket våren 2008 samtyckte till att delta i projektet Longitudinell valide-
ring av polisurvalet. Av dem påbörjade 758 (56 %) utbildningen hösten 
2008 och 733 hade 2010 fullständiga betyg på alla kurser med tre 
betygssteg (Icke godkänd/Godkänd/Väl godkänd). Av deltagarna i 
projektet var 478 kvinnor (36 %) och medelåldern (2008) var 26.2 år 
(SD = 4.3).   

Mått. I studien används åtta indikatorer på kognitiv förmåga: Po-
lisens språkprov i svenska (SP; Rikspolisstyrelsen, 2002), Högskole-
provet (HP; Stage & Ögren, 2004) och sex deltest från Uniq (Lot-
higius & Sjöberg, 2004), – Motsatser (Mo), Analogier (An), Instrukt-
ioner (In), Nummerserier (Nu), Utvikning (Ut), och Kvadrater(Kv). 
Därutöver användes medelbetyg på alla kurser med tre betygssteg 
som kriterium.  

Dataföreberedelser. Av de 1,344 deltagarna saknade 215 information 
på enstaka kognitiva indikatorer och 611 saknade kompletta betyg 
från utbildningen, varav 586 ej antagna och 25 som avbrutit eller 
gjort uppehåll. För att undvika förlust av information genom exklu-
dering av individer utan värden imputerades data med expectation-
maximization (EM) metoden (Little & Rubin, 1987) i SPSS. 

Analys. Analysen genomfördes i två steg (se Anderson & Ger-
bing, 1988). Först användes konfirmativ faktoranalys (CFA) för att 
jämföra de tre mätmodellerna. Specificeringen av modellerna fram-
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går av Figur 2 och gjordes utifrån tidigare forskning på bifaktormo-
deller med liknande test (Carlstedt & Gustafsson, 2005; Kvist & 
Gustafsson, 2008; Mårdberg, Sjöberg, & Henrysson Eidvall, 2000), 
varför ingen Gf faktor specificerades, då Gf vid användning av bif-
aktormodeller ofta visat sig motsvara g. Därefter användes struktur-
ekvationsmodulering (SEM) för att jämföra motsvarande modeller 
vid prediktion av medelbetyg. Analyserna gjordes i AMOS. 

Mätmodellerna utvärderades med traditionella anpassningsmått 
(bl.a., χ2, RMSEA, BIC; se Hu & Bentler, 1999; Raftery, 1995) och 
med omega estimat (ett reliabilitetsestimat liknande Cronbachs alfa) 
som även kan användas som ett mått på relativ faktorstyrka (se 
Reise, Bonifay, & Haviland, 2013, Revelle & Zinbarg, 2009). Struk-
turmodellerna utvärderades med hjälp av strukturkoefficienter (γ = 
gamma) och övergripande strukturkoefficienter (R), utifrån en analy-
tisk strategi föreslagen av Schmidt, Shaffer, och Oh (2008).  
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Figur 2: De tre mätmodellerna. 

8.2.4  Resultat 
Utvärderingen av mätmodellerna med anpassningsmått visade att 
Modell 1 hade dålig passning, att Modell 2 hade god passning, och 
att Modell 3 hade ännu bättre passning. Utvärderingen med tradit-
ionella anpassningsmått visade således på flerdimensionalitet i data, 
det vill säga att skillnader i flera kognitiva faktorer kan antas förklara 
skillnaderna testpoäng på indikatorerna.  
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Modell 3, modellen med den bästa passning till data, användes 
sedan i nästa steg för att utvärdera graden av unidimensionalitet, 
eller relativ faktorstyrka, med omega estimat. Resultatet visade att g 
stod för 86 % av den förklarade variansen i modellen, Gc för 12 % 
och Gv för mindre än 3 %. Till skillnad från utvärdering med 
anpassningsmått, visade den här analysen på hög grad av 
unidimensionalitet.  

Omegaestimat användes även för att utvärdera reliabiliteten (in-
tern konsistens) för komponenterna i de tre modellerna. Resultaten 
visade att den interna konsistensen för g-faktorn i Modell 1 var .86, 
medan den i Modell 2 var .74 för g och .32 för Gc, och i Modell 3 
.74 för g, .30 för Gc och .09 för Gv. Den låga reliabiliteten i de spe-
cifika faktorerna visade att de tillförde begränsat med unik och till-
förlitlig information.   

Utvärderingen av strukturmodellerna med anpassningsmått visa-
de på samma mönster som för motsvarande mätmodeller: Struktur-
modell 1 hade dålig passning, Strukturmodell 2 hade god passning, 
och Strukturmodell 3 hade bäst passning. 

Därefter utvärderades strukturmodellerna utifrån styrkan på 
strukturkoefficienterna. I Strukturmodell 1 var sambandet medel-
betyg och g .43, i Strukturmodell 2 var sambanden mellan medel-
betyg och g .32 respektive .29 för Gc, och i Strukturmodell 3 var 
sambanden mellan medelbetyg och g .36, respektive .25 för Gc och 
-.14 för Gv. När variansen i Strukturmodell 2 och 3 delades upp på 
ortogonala komponenter, visade resultaten att Gc gav ett betydande 
bidrag till prediktion av medelbetyg utöver g. 

I det sista analyssteget jämfördes de övergripande struktur-
koefficienterna för de tre strukturmodellerna. För Strukturmodell 1 
och 2 var R samma, .43, medan R för Strukturmodell 3 var .46, det 
vill säga en skillnad på .03 (7 %) jämfört med Strukturmodell 1 och 
2. Utifrån ett tillämpat perspektiv är denna skillnad så pass liten att 
R för de tre modellerna kan betraktas som likvärdigt.  
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8.2.5  Diskussion  
Resultaten från den här studien visade att utöver g, kan Gc, en kog-
nitiv subkomponent som avser kunskap och verbal förmåga, antas 
vara viktig för att predicera prestation på polisutbildningen. Det 
använda kriteriet medelbetyg bestod av kurser av främst akademisk 
karaktär. Modernt polisarbete (t.ex., community policing) ställer 
dock liknande krav, exempelvis på analysförmåga, självständighet, 
och på förmåga att kommunicera i tal och skrift. Gc kan därför 
antas vara en betydelsefull komponent, inte bara för utbildning, utan 
även för arbetsprestation, ett antagande som stöds av tidigare forsk-
ning (se Postlethwaithe, 2011). 

Den höga graden av unidimensionalitet och den låga reliabili-
teten för de specifika faktorerna illustrerar att det i tillämpade sam-
manhang, som vid urval av sökande till polisutbildningen, kan vara 
mest lämpligt att använda en enfaktormodell. Ett sådant mått bör då 
tolkas som ett komposit av betydande komponenter. I det aktuella 
testbatteriet innebär det att måttet skulle tolkas som ett komposit av 
g och Gc.  

Modell 3 var den mätmodell som hade bäst passning. Den ver-
bala övervikten i testbatteriet har dock sannolikt påverkat estimaten. 
I Modell 3 kan därför varians tillhörande Gc antas ha förskjutits till 
g. Detta talar för att Modell 2 kan antas vara den teoretiskt sett mest 
korrekta av de tre jämförda modellerna. Vidare innehåller Struktur-
modell 3 en negativ strukturkoefficient, från Gv till medelbetyg. Det 
är dock oklart hur sådana koefficienter baserade på bifaktormodeller 
ska tolkas, vilket ger ytterligare argument för att betrakta Modell 2 
som den teoretiskt mest korrekta.  

Via resultaten av studien går det att beräkna styrkan av de tre 
kognitiva komponenterna i de tre kognitiva testen. I språkprovet 
förklarade g 34 % av variansen och Gc 66 %, i Högskoleprovet 
förklarade g 53 % av variansen och Gc 47 %, medan i Uniq förkla-
rade g 79 % av variansen, Gc 6 % och Gv 14 %. Högskoleprovet 
tycks därmed vara det mest välavvägda i förhållande till resultaten i 
denna studie, vilket talar för att Högskoleprovet skulle kunna vara 
ett lämpligt urvalsinstrument vid antagningen till polisutbildningen. 
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Det bör dock noteras att Gc-tunga test kan missgynna vissa grupper 
av sökande (se Kvist & Gustavsson, 2008). Tilläggsanalyser, som 
inte inkluderades i artikeln av Annell et al., 2014, visade att i förhål-
lande till sin uppmätta Gc-förmåga presterade män, äldre och sö-
kande med utländsk bakgrund något sämre än förväntat på utbild-
ningen, jämfört med kvinnor, yngre och sökande med svensk bak-
grund. Motsvarande mönster av skillnader mellan grupper syntes 
däremot inte för g.   

8.3 Sammanfattande slutsatser  
I Sverige är polisyrket populärt med många tusen sökande i varje 
antagningsomgång (Annell, 2012). Det är därför nödvändigt att 
genomföra urval bland de sökande. Ambitionen vid polisurval är att 
anta de sökande som har de bästa förutsättningarna för att bli bra 
poliser och sålla bort de med otillräckliga förutsättningar (se San-
ders, 2008). Internationell forskning (t.ex., Aamodt, 2004) har visat 
att den prediktiva validiten vid polisurval för enskilda urvalmetoder 
är förhållandevis låg. Den begränsade validiteten betyder dock inte 
att nyttan av olika urvalsmetoder är försumbar, eller att det finns 
bättre alternativ. Dock visar forskningen att polisurval inte fungerar 
perfekt. Polisurval kan därför sägas handla att om maximera sanno-
likheten för korrekta antagningsbeslut. Frågan är hur en sådan verk-
samhet kan genomföras på bästa sätt? 

De båda studierna, Studie 1 och 2, har bidragit till nya perspektiv 
inom den nordiska polisforskningen genom att belysa svårigheter 
vid polisurval, och kanske än viktigare, pekat på möjligheter att max-
imera sannolikheten för framgångsrikt polisurval. Studie 1 visade att 
en multimetodansats, med metoder som återspeglar polisarbetets 
mångfacetterade karaktär, kan antas vara den mest framgångrika 
urvalsmodellen medan Studie 2 visade på värdet av att, utöver gene-
rell begåvning, också beakta verbal förmåga och kunskap bland 
sökande till polisutbildningen. Mer allmänt visade Studie 2 också på 
vikten av att beakta de mätmodeller som använts för flerdimension-
ella begrepp. Det gäller inte bara kognitiv förmåga utan även andra 
liknande begrepp av intresse inom den nordiska polisforskningen, 
som exempelvis värderingar och attityder.  
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Under 2014 införde Rikspolisstyrelsen i samarbete med Rekryte-
ringsmyndigheten ett nytt antagningsförfarande till den svenska 
polisutbildningen. Flera erfarenheter från Studie 1 och Studie 2 be-
aktades vid utformningen av den nya processen, däribland att större 
vikt än tidigare lades vid betyg (d.v.s., kunskap och verbal förmåga), 
införandet av personlighetstest och en mer strukturerad psykologin-
tervju, och att en matematisk samman-vägning av flera metoder 
används som underlag för det slutgiltiga antagningsbeslutet. Att den 
nya processen baseras på forskning är dock ingen garanti för att 
antagningsprocessen fungerar optimalt. Det vore därför värdefullt 
att i kommande forskning belysa hur den nya processen fungerar 
och jämföra den med motsvarande processer i övriga nordiska län-
der. 
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9 Den motstridiga mångfalden 
Malin Wieslander66 

Frågor om mångfald ställs på sin spets inom polisen, vars uppdrag 
är att skydda demokratiska värden och lagar om människors rättig-
heter. I föreliggande kapitel presenteras hur Polisens67 officiella mål 
för mångfald och social jämlikhet bejakas men också äventyras och 
problematiseras av blivande polisers tolkningar av polisens uppdrag. 
Mångfald framstår därmed som ett komplext och därtill motsägelse-
fullt projekt inom svensk polis. Resultaten baseras på resonemang 
som förs i min doktorsavhandling Ordningsmakter inom ordningsmakten 
(Wieslander, 2014) som skildrar hur blivande poliser samtalar kring 
mångfald i olika utbildningskontexter, d.v.s. i den fjärde och sista 
terminen på Polisprogrammet samt i den femte terminens aspirant-
tjänstgöring vid olika polismyndigheter. Studien befinner sig därmed 
i skärningspunkten mellan utbildning, tjänstgöring och policy. Sam-
mantaget argumenterar jag för att parallellt med en strävan efter 
social jämlikhet inom svensk polis förekommer exkluderande argu-
mentationer som riskerar att öka social ojämlikhet i relation till såväl 
polisens sammansättning som i dess brottsförebyggande och brotts-
utredande arbete. 

9.1 Att studera dilemman och känsliga 
samtalsämnen 

Förmågan att kunna hantera värdekonflikter har tidigare beskrivits 
som en viktig kompetens för poliser och att polisyrket innebär ”att 
på ett omdömesgillt sätt hantera de dilemman som utmärker arbe-
tet” (Agevall & Jenner, 2006, s. 13).68 Polisyrket beskrivs därtill präg-
lat av komplexa krav som medför en rad olika dilemman i arbetet 
(se t.ex. Agevall & Jenner, 2006; Granér, 2007), där ett av polisens 

                                                           
66 Malin Wieslander är fil. dr. och universitetslektor vid Karlstads universitet 
67 Den centrala organisationen benämns Polisen (myndigheten, Rikspolisstyrelsen 
samt organisationen som helhet), medan den allmänna samhällsinrättningen be-
nämns polisen (Svenska skrivregler, 2008). När enskilda poliser åsyftas benämns de 
polis eller poliser. Eftersom materialet består av polisstudenters men också polisa-
spiranters samtal omnämns de återkommande och i huvudsak som blivande poliser. 
68 Ett dilemma innebär enligt Agevall och Jenner (2006) att två hänsyn ställs i 
motsättning och att det inte är helt givet vilket val som är det bästa. 
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senaste legitimitetskrav utgörs av polisens hantering av samhällets 
ökade mångfald (Wieslander, 2014). Som ett led i detta har Polisen 
producerat en rad olika mångfalds- och likabehandlingsplaner för att 
öka den sociala jämlikheten i såväl polisens sammansättning som i 
dess arbete (se t.ex. Rikspolisstyrelsen, 2008; 2010). En strategi för 
att arbeta mot diskriminering och social ojämlikhet är breddad re-
krytering av olika sociala grupper till polisen, där en aspekt utgörs av 
att poliser sedan 2006 har rätt att ansöka om att bära religiös huvud-
bonad i tjänst (se t.ex. RPSFS 2013:8). Nedan citat illustrerar emel-
lertid att frågor om mångfald, och särskilt frågor om religion, etnici-
tet, men också främlingsfientlighet och rasism, utgör känsliga frågor 
att yttra sig om – särskilt som blivande polis. Likt andra blivande 
poliser beskriver Jon att frågan om poliser ska få bära slöja i tjänst är 
en jobbig fråga. Det framstår snarare som ett dilemma: 

Jon: det där är en jobbig fråga, dels så tycker jag så här ”jo, egentlig-
en” …människovärdet och man får va som man vill och [de andra 
flinar och Kalle säger leende: men!] och det är ett mångkulturellt 
samhälle, men samtidigt så känner man att ”fan alltså..är det bra 
egentligen?”. Jag är ganska, jag är jävligt kluven kan jag säga (FG 
4, T 4)69 

Jons svar visar att ämnet kan förhandlas och att det går att inta olika 
ståndpunkter. I enlighet med ett perspektiv som bejakar olikhet 
kopplar han frågan om slöja i tjänst till människovärdet och rätten 
att leva efter sin kultur i ett mångkulturellt samhälle. Det går i linje 
med en erkännandepolitik kring människors identitet med en strä-
van efter att tillgodose olika rättigheter, som exempelvis religionsfri-
heten (se t.ex. Taylor, 2004). Samtidigt säger han att han ”är jävligt 
kluven”. Att frågan beskrivs som ”jobbig” antyder ett motsatt, men 
samtidigt uteslutande ställningstagande, och kan därtill vara ett ut-
tryck för att ämnet är känsligt att tala om (jfr Åkerström, 2013). Jons 
svar, likt andra argumentationer i kontexten, illustrerar hur frågor 
om mångfald medför dilemman. Återkommande ställs ett bejakande 
av olikhet emot resonemang där olikhet istället ska begränsas, med 
hänvisningar till praktiska svårigheter i det polisiära arbetet. 

                                                           
69 Se appendix för transkriptionskonventioner. 
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Citatet illustrerar motstridiga diskurser70 om mångfald inom poli-
sen som görs legitima beroende på sammanhang. Dessa diskurser 
utgörs av å ena sidan resonemang som stödjer en ökad mångfald 
inom polisen, och å andra sidan resonemang där framför allt en 
synlig mångfald inom polisen ska begränsas (Wieslander, 2014). 
Samtidigt som blivande poliser uttrycker motstånd mot rasism och 
främlingsfientlighet, förekommer utsagor som stödjer exkludering 
och ojämlikhet mellan olika grupper. 

I föreliggande text presenterar jag hur samtal som betecknas som 
känsliga kan studeras. De är placerade i ett polisärt sammanhang och 
jag analyserar dem utifrån en normkritisk ansats. Den övergripande 
frågeställningen som besvaras är vilka diskurser om mångfald före-
kommer bland blivande poliser i relation till polisens sammansätt-
ning, bemötande och brottsförebyggande och brottsutredande ar-
bete? 

9.2 Bakgrund, material och utgångspunk-
ter 

Sedan början av 2000-talet framställs mångfald som ett viktigt steg i 
utvecklingen av polisen, såväl nationellt som internationellt. Inom 
svensk polis ska mångfald genomsyra både organisationen och ut-
bildningen, där polisen bland annat ska arbeta aktivt mot intolerans 
och främlingsfientlighet och verka för att etnisk och kulturell mång-
fald främjas (se t.ex. Rikspolisstyrelsen, 2010). Mångfald beskrivs 
som en resurs för att förbättra organisationens verksamhet och ge 
legitimitet åt polisen (a.a.). Exempelvis har mångfald och representa-
tivitet gällande rekrytering av nya poliser formulerats som en angelä-
genhet (se t.ex. Rikspolisstyrelsen, 2008; 2010; SOU 2007:39). En 
heterogen sammansättning av polisen kan förstås som viktig på ett 
symboliskt plan. Samtidigt visar studier att synen på mångfald och 
vad som räknas som relevant kompetens påverkar vilka som anses 
lämpade för polisyrket (se t.ex. Egge, 2008; Wieslander, 2014).  

Resultaten i föreliggande kapitel baseras på en studie om mång-
fald inom svensk polisutbildning, som bedrivits inom ramen för ett 

                                                           
70 Med diskurs avses här en uppsättning tal som styr hur vi uppfattar specifika 
fenomen i olika kontexter och tidsepoker (Wetherell, 2001). 
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avhandlingsprojekt med syftet att identifiera och beskriva hur bli-
vande poliser samtalar om mångfald, med fokus på kultur, religion 
och etnicitet (Wieslander, 2014).  

Två klasser med totalt 45 studenter deltog i studien. Fältarbete 
genomfördes 2010 på Polishögskolan i Stockholm under en sex 
veckors delkurs om hatbrott och diskriminering i studenternas 
fjärde och sista termin på Polisprogrammet. Materialet består av 
deltagande observation, inspelade fältsamtal71, lektioner och grupp-
arbeten, samt fem fokusgruppintervjuer under utbildningen med 27 
studenter och tre fokusgruppintervjuer i slutet på den femte termi-
nens aspiranttjänstgöring med 11 aspiranter. Fokusgruppintervjuer 
användes för att synliggöra konstruktioner av olika men också ge-
mensamma föreställningar och förhållningssätt kring komplexa äm-
nen (Wibeck m.fl., 2007). Metoden anses lämplig för att studera 
diskussioner kring ett ämnesinnehåll och argumentationer hos en 
grupp, hur resonemang utvecklas och konstrueras kollektivt men 
också används och förhandlas i ett kulturellt sammanhang (a.a.). 

Studien har en socialkonstruktionistisk och diskursanalytisk an-
sats, vilket innebär att mångfald som begrepp, samt individens för-
ståelse av mångfald, ses som konstruerade genom interaktioner och 
under ständig förhandling mellan människor och texter i olika soci-
ala kontexter (Wetherell, Taylor & Yates, 2001a; 2001b). Blivande 
polisers förståelser av mångfald är därmed inte oberoende av tid och 
rum, utan socialt, kulturellt och historiskt situerade. Samtidigt inne-
bär den diskursiva ansatsen att språket skapar vad som anses legitim 
och sann kunskap, och rymmer därmed både frågor om makt och 
performativitet, som exempelvis hur språket reglerar individers tan-
kar och kommunikativa möjligheter. 

Genom språkliga kategoriseringar formas den sociala världen, 
och diskurser får därmed sociala konsekvenser (a.a.). Diskursernas 
sociala konsekvenser är särskilt uppmärksammat inom diskursiv 
psykologi, som också utgör studiens inriktning. Det innebär att i 
analysen fokusera hur språket används i en specifik vardagsmiljö och 
vad som uppnås med en sådan användning. Övergripande frågor som 

                                                           
71 Fältsamtal betecknar jag informellt eller reflexivt intervjuande, eftersom de på-
minner om vardagliga samtalsformer och innebär att ställa frågor in situ. 
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ställs till materialet är vems röst som görs överordnad och vems 
intressen som tjänas genom olika framställningar. Inom denna in-
riktning ses diskurser som flexibla språkliga resurser i vardagssam-
manhang (se t.ex. Wetherell, 2001; Wetherell & Potter, 1992). An-
satsen innebär att analysera hur språket används i vardagliga samtal, 
hur olika kontexter villkorar språket, men också att se vilka sociala 
konsekvenser olika framställningar får. Vilka argument iscensätts i 
samtalen? Hur framställs ”vi” och ”dom” och vilka sociala katego-
rier används i samtalen? 

Tidigare studier om etnicitet, rasism och fördomar utifrån dis-
kursiv psykologi visar att olika sätt att förneka fördomsfullhet också 
reproducerar fördomar och andrafieringar72 om olika grupper (se 
t.ex. Tileaga, 2005; van Dijk, 1992; Wetherell & Potter, 1992). Likaså 
att det är vanligt med förhandlingar vid samtalsämnen om fördomar 
(Edwards, 2003; Speer & Potter, 2000). I analysen fokuseras hur 
olika argumentationer ställs emot varandra i en kamp om vad som 
anger rätt och önskvärd representation av omvärlden. Genom att 
uppmärksamma motstånd synliggörs individers möjlighet att för-
hålla sig kritiskt till en diskurs sanningsanspråk, vilket bland annat 
sker genom kommunikativa förhandlingar.73 Det kan innebära att en 
deltagare ifrågasätter vad tidigare talare sagt, men också genom att 
en och samma individ uttrycker två efter varandra motstridiga för-
hållningssätt. Ansatsen motiveras av att kunna belysa när, det vill 
säga i vilka sakfrågor och på vilka sätt, kontrasterande uppfattningar 
framställs som särskilt angelägna i den specifika kontexten. Frågor 
som aktualiseras är vad utmanas och vad står på spel i sådana för-
handlingar? Vilka sakfrågor framställs som dilemman? 

Följande presenteras ett urval av ämnen och sakfrågor som ger 
upphov till spänning i samtalen. Inledningsvis introduceras övergri-
pande mönster av det empiriska materialet, för att därefter exempli-
fieras mer utförligt kring dilemman mellan eftersträvansvärda prin-
ciper och polisiära praktikaliteter. 

                                                           
72 Att framställa någon som ”den andra”, t.ex. som främmande eller avvikande. 
73 Min positionering ligger i linje med en poststukturalistisk syn på individens agent-
skap, som kopplar agentskap till diskurser och subjektspositioner, och som samti-
digt betonar möjligheter för motstånd. 
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9.3 Kampen om värdet av mångfald 
Kampen om värdet av mångfald inom polisen och polisens hante-
ring av samhällets ökade mångfald presenteras genom blivande poli-
sers samtal, i form av motstridiga diskurser. Särskilt, och övergri-
pande, fokuserar kampen mellan konstruktioner av ’den representa-
tiva polisen’ och ’den neutrala polisen’. Mångfald skildras å ena si-
dan som ett politiskt mål och som en del i ett demokratiskt sam-
hällsstyre, där olikhet och gruppers rättigheter ska bejakas. Denna 
syn på mångfald beskrivs också som ett politiskt korrekt sätt att 
resonera kring mångfald, i meningen att det reglerar vad som kan 
yttras öppet i offentliga polisiära sammanhang, som i utbildningens 
kontext eller i Polisens policydokument. Å andra sidan, företrädel-
sevis när blivande poliser diskuterar ämnet i gruppintervjuer, ställs 
dessa resonemang emot en likhetssträvan, som premierar neutralitet, 
anpassning till en norm och en begräsning av olikhet i polisen. Att 
vara en neutral polis och att bedriva ett neutralt polisarbete skildras 
som en motsats till en synlig olikhet inom kåren, vilket problemati-
serar Polisens strävan att bejaka samhällets mångfald. Polisens re-
presentation av samhällets mångfald ställs emot vad som skildras 
som neutralt och professionellt polisarbete. Att representera sam-
hällets mångfald länkas till ”invandrare, homosexuella och kvinnor” 
medan att representera staten och en neutralitet länkas till tillhörig-
het till en norm som genom olika negationer framställs som manlig, 
vit, svensk, heterosexuell och sekulär. Att vara samhällsrepresentant 
fylls med motstridigt innehåll beroende på diskurs och presenteras 
följaktligen som i ett motsatsförhållande. 

Olika mångfaldsbejakande samtal fokuserar polisens uppdrag att 
arbeta mot diskriminering, upprätthålla demokratiska värden och 
lagar om människors rättigheter. En sådan mångfaldssatsning be-
skrivs öka förtroendet för polisen och i sin tur effektivisera polisens 
arbete, genom samarbete med medborgarna samt genom att uppnå 
en ökad legitimitet för polisen som organisation och för det polisiära 
arbetet. Det kan ske genom en ökad inkludering till polisen, som 
exempelvis gällande ’etnisk och religiös matchning’. Särskilt nämns 
”poliser med invandrarbakgrund” bidra med detta, bland annat ge-
nom att arbeta i bostadsområden som kopplas ihop med hög andel 
invånare med minoritetsbakgrund. 
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Emellertid ligger fokus utifrån olika mångfaldsbegränsande reso-
nemang på polisens uppdrag att upprätthålla lag och ordning genom 
att polisen själv ska vara konfliktfri. En religiös rättighet, som att 
bära religiös huvudbonad i tjänst, framställs då som potentiellt pro-
vokativ i mötet med medborgarna och försvårar därmed polisens 
förmåga till samarbete. Samhället beskrivs som inte redo för en för 
synlig olikhet inom polisen, och därför bör polisen anpassa sig till 
vad som anses provocera och försvåra samarbete. Snarare än att 
aktualisera ’etnisk och religiös matchning’ framställs istället en 
’missmatchning’, exemplifierat med slöjbärande poliser. 

Den mångfaldsbejakande diskursen medför ett perspektiv med 
fokus på gruppers särprägel. Mångfald beskrivs medföra ett ökat 
kunskapsbehov om olika kulturella och etiska grupper, om deras 
rättigheter och behov. Det kan också innebära ökad kunskap om 
hatbrott. Kunskapen beskrivs viktig för att öka polisens förståelse 
för utsatta människor. Den mångfaldsbegränsande diskursen foku-
serar å andra sidan likabehandling, där ingen ska särbehandlas utan 
lagen och vad deltagarna beskriver som sunt förnuft ska styra polis-
arbete. Det är exempel på vad som utgör gränsdragningar mot 
mångfaldsbejakande uttryck kring ökad kunskap. Ökad kunskap om 
olika sociala grupper i samhället görs icke- relevant utifrån ett poli-
siärt perspektiv med hänvisning till att polisen beskrivs ha ”egna 
spelregler”. 

Utifrån en mångfaldsbejakande retorik framställs å ena sidan 
jämlikhet som ett ouppnått projekt i Sverige och inom polisen, ef-
tersom alla människor inte anses representerade eller accepteras i 
samhällets olika instanser. Å andra sidan skildras mångfald parallellt 
som ett svenskt lyx-/ilandsproblem, eftersom tillfredställd jämlikhet 
redan råder i relation till andra länder och i relation till vad som är 
viktiga frågor för polisen att utbilda sig i. Sådana utsagor kan handla 
om att hänvisa till att diskriminering inte finns eftersom man själv 
inte upplevt det, att nekas inträde till krogen händer alla och inte 
bara etniska minoriteter, eller att en misshandel gör lika ont oavsett 
motivet bakom. Resonemangen bidrar till att brott som olaga dis-
kriminering eller hatbrott inte uppmärksammas eller ses som särskilt 
problematiska. 
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Ytterligare aspekter av mångfald som ställs emot varandra är 
skildringar av fördomar i relation till polisarbete. I skolkontexten 
och i gruppintervjuerna under skoltiden beskrivs fördomar som 
potentiell diskriminering, medan samtalen från aspiranttjänstgöring-
en och berättelser från erfarna kollegor på polisstationerna istället 
framställer fördomar som fakta och erfarenhet. De skiftande samta-
len om fördomar skildrar motstridigheter mellan eftersträvansvärda 
principer om social jämlikhet, där jämlikhet beskrivs svårt att reali-
sera utifrån tolkningar av delar av polisens uppdrag – i detta fall 
polisens arbete i att uppmärksamma det avvikande som sticker ut. 
Genom att beskriva det avvikande som föremål för polisens blick 
(jfr Finstad, 2000) riskerar vissa sociala grupper som inte tillskrivs 
tillhöra majoritetsbefolkningen att bli mer utsatta i polisens arbete. 
Som återkommande exempel på en sådan grupp anges romer. 

I det följande utvecklar jag särskilt ett par av ovan beskrivna 
motstridigheter, genom att presentera hur de inramas som dilem-
man mellan principiella eftersträvansvärda principer som försvåras 
av praktikaliteter i polisens uppdrag. 

9.3.1 Principer mot praktikaliteter 
Ett dilemma som skildras i blivande polisers samtal kring frågor om 
breddad rekrytering är hur mycket mångfald polisen ska representera 
och hur synlig mångfalden ska tillåtas att vara.  

I materialet synliggörs bland annat dilemman mellan föreställda 
ideal och en vardaglig realitet, där praktikaliteter ställs emot olika 
rättighetsprinciper i förhandlingar om poliskårens sammansättning 
och arbete. Humanitära värden och tolerans förespråkas parallellt 
med hänvisningar till en realism som restrikerar sådana värden (jfr 
Buttny, 1999; Wetherell & Potter, 1992). Rättigheterna erkänns, 
samtidigt som de avvisas som alltför idealistiska och ogenomför-
bara. Genom återkommande uttryck som ”i den bästa av världar” 
relateras acceptans av olikhet till en utopisk samhällsbild. 

Exempelvis beskrivs religiösa rättigheter som en del i ett demo-
kratiskt samhällsstyre och som ett utvecklingsled i moderniseringen 
av svensk polis. Samtidigt ställs religiösa rättigheter om att bära 
religiös huvudbonad i tjänst emot vad som framförs som en social 
realitet – det svenska samhället är inte redo för poliser i slöja. Det 
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leder i sin tur till en potentiell problematik för polisen och det poli-
siära arbetets effektivitet. När poliser i slöja möter motstånd från 
medborgarna beskrivs att det polisiära uppdraget att upprätthålla lag 
och ordning samt förmågan till samarbete med medborgarna även-
tyras. Polisen ska med andra ord inte orsaka konflikt genom vad 
som anges som en alltför olik polis(kår). Följande konversation il-
lusterar hur dessa motstridiga diskurser ger upphov till ett dilemma, 
där eftersträvansvärda principer undergrävs av praktiska eller reella 
svårigheter: 

Patrik: polisen, polisen i sig ska ju va neutral i alla lägen [flera: ja] 
den ska ju varken va muslim eller kristen eller nånting [någon: nej!] 
[Hanna: men vaddå] och om då en som..går in..med..eh..ett tecken 
på att jag är en speciell grej, och sen går in och jobbar mot andra då 
kan de känna sig ”nej men du..du talar emot mig” [någon: ja]= 

Chris: fast..fast det viktiga är väl att vi..som vi jobbar för i Sverige 
är väl ändå att..eh..vi tror på att det finns, islam och demokrati går 
att förena [Patrik: jaja, jag menar] du kan privat va muslim och 
ändå agera i demokratins förtecken [Patrik: jojo, men sen är det ju] 
[de pratar i mun] 

Patrik: [höjer rösten] men sen är det vad samhället ser..på en sån 
sak när en..en..säg en kristen då möter en muslimsk polis..hur han 
känner den polis-, om hur han känner ”naej, det där säger du bara 
för att du ska, du tänker så här, du skiter i..du har en helt annan 
religion och du..du ser ner på mig ändå”= 

Chris: och hur reagerar de människorna när de mötte kvinnliga po-
liser för trettio, fyrtio är sen? 

Patrik: ja visst..jag= 

[de pratar i mun, Hanna försöker komma in i samtalet] 

Chris:[avbryter] samhället förändras ju så länge det är demokrati 
också så att, jag tycker det det är en svår fråga också= [Hanna för-
söker komma in i samtalet] 

Patrik: jag är jag är inte motståndare till att man, jag säger att 
samhället=  (FG 2, T 4) 

Diskussionen visar på spänningar och motstånd mellan kontraste-
rande resonemang om en symbolfri uniform(itet) och mångfald som 
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moderniseringsprojekt, vilka ger upphov till olika korresponderande 
kollektiva ”vi”. Det ena kollektivet utgörs av polisen som neutral 
och utan ställningstagande, medan det andra kollektivet utgörs av en 
svensk polis som anser att islam och demokrati kan förenas. 

Gränsdragningar för religiös mångfald legitimeras utifrån en 
symbolfri uniform(itet) och genom att poliser ska upprätthålla lag 
och ordning. Patrik relaterar neutraliteten till att polisen ska ”varken 
vara muslim eller kristen eller nånting” och han ger utifrån en mång-
faldsbegränsande diskurs exempel på hur polisen tillskrivs en tillhö-
righetsmässigt fri och värderingsneutral position i samhället som 
därtill innebär att vara konfliktfri. Att inte vara religiös framställs 
som ett neutralt ställningstagande, vilket förstärker det sekulära som 
eftersträvansvärt. Perspektivet fokuserar konflikter mellan religioner 
(här kristna mot muslimer), där den muslimska polispositionen görs 
problematisk. Religion konstrueras som ett problemområde och 
personer med religiös tro som att de ser konflikter i andras religiösa 
utövning.  

Chris hänvisar istället till mångfald som ett moderniseringspro-
jekt och ett politiskt mål som omfattas av demokratiska rättigheter. 
Han anger att ”vi” som poliser och ”som vi jobbar för i Sverige” 
borde ha en gemensam syn på vad arbetet innebär. Det innebär 
bland annat att demokrati och islam inte bör förstås som en mot-
sättning, utan att det går att vara muslim privat och ändå agera i 
demokratins förtecken. Chris framhäver det demokratiska sam-
hällets pluralistiska sammansättning och att demokrati bidrar med 
förändringar, förändringar som dessutom medfört att kvinnor inte 
längre utesluts från polisyrket. Hans utsaga skildrar en för materialet 
återkommande jämförelse mellan kvinnors och poliser med slöjas 
inträde till polisen, där genusarbetet inom polisen framställs som ett 
lyckat projekt och används som evidens för att andra mångfaldsrela-
terade satsningar kan fungera. 

Likt i andra gruppintervjuer motiveras invändningar mot slöja till 
de fördomsfulla andra i samhället. Argumentationen kritiseras emel-
lertid för att äventyra även kvinnor och mörkhyade polisers legitimi-
tet i yrket. Isabelle synliggör hur sådana resonemang i förlängningen 
leder till att avsätta hela poliskåren eftersom det finns folk som hatar 
poliser. 
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Nick: /…/ Du får jobba här om du vill, och sen om du väljer att 
ha på dig den [slöjan] i tjänsten då är det din sak. Men det kan ju, 
jag kan tänka mig att det kan ju ha hänt, kan bli lite jobbigt för 
henne att ha den… Folks, folk kommer nog att reagera på det [slö-
jan] tror jag 

Nora: fast samtidigt som vi ska spegla samhället. Det är ändå 
ganska många med slöja, som vi möter 

Nick: det kommer va många som tycker det är skitbra, men samti-
digt som du säger också om det kommer nån som är jättefrämlingsfi-
entlig..och så där..men 

Elin: fast så tycker jag inte vi kan tänka [Isabelle pratar samtidigt] 

Nick: vad sa du? 

Isabelle: då ska inte jag va polis heller för det kan ju farligt för mig, 
folk hatar ju poliser och det finns jättejättemotståndare= 

Nora: men så kan vi inte tänka, vi tar inte in några som är mörk-
hyade för det finns de som är främlingsfientliga (FG 3, T 4) 

9.3.2 Sociala konsekvenser – vems intressen tjä-
nas? 

Utifrån en mångfaldsbejakande diskurs relateras bruket av slöja till 
en demokratisk rättighet och som därtill kan medföra positiva effek-
ter i det polisiära arbetet (främst genom etnisk och religiös match-
ning). När polisen kan dra nytta av en etisk princip i arbetet görs 
den mer legitimt försvarbar. En mänsklig rättighet bedöms utifrån 
dess inverkan på polisens arbete snarare än som en etisk princip 
som bör skyddas för sin goda saks skull. 

Genom en mångfaldsbegränsande diskurs formuleras emellertid 
att samhället inte är redo eller att det är för tidigt att införa slöja till 
uniformen. Vikten av att reproducera polisens status utifrån ett kon-
formitetsideal, med hänvisning till allmänheten, har även visat sig i 
internationella kontexter (Frewin & Tuffin, 1998). Konsekvensen av 
sådana yttranden blir att av hänsyn till de i samhället som inte vill ha 
poliser med slöja bör Polisen vänta med att införa denna rättighet. 
Slöjan görs till en utopisk symbol, genom att framställas som en 
eftersträvansvärd rättighet som inte är praktisk genomförbar. Poliser 
som bär slöja görs till potentiella offer för samhällets fördomsfull-
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het. Resultatet blir att av hänsyn till praktikaliteterna, som utgörs av 
problem som genererar konflikter, bör slöjan undvikas inom polisen 
och på så vis upprätthålls harmonin i samhället. De som blir provo-
cerade av eller inte kan acceptera slöjan till polisuniformen tilldelas 
en särställning med makt att reglera andra människors utseende, 
beteende och tillhörighet. 

Personer med slöja beskrivs få problem i polisyrket. Men inte 
främst från poliskårens sida, utan från de fördomsfulla andra i sam-
hället. På förhand ansvarsbefriande utsagor som ”mig personligen 
spelar det ingen roll, men andra…” eller ”jag har inget emot det, 
men samhället…” är återkommande i intervjuerna och antyder and-
ras uppfattningar som hinder för rättvisa. Generellt för materialet är 
hur samhället görs till en generell allmänmänsklig grupp och utgörs 
på så vis av några andra, vilket medför att talaren kan avsäga sig 
ansvaret för konsekvenserna av en sådan åsikt (Speer & Potter, 
2000). Resonemangen placerar deltagarna själva på avstånd från 
problemet och med en betraktares ögon. 

Studier som analyserat samtal om rasism och sexism har framhål-
lit hur risken att tala från en fördomsfull position hanteras genom 
att presentera värderingar som fakta (se t.ex. Edwards, 2003; Wethe-
rell & Potter, 1992). Förnekande av fördomsfullt tal ackompanjeras 
ofta med hänvisning till rationalitet och sakliga resonemang i en 
önskan att uppfattas som egalitär, men som samtidigt ursäktar eller 
rättfärdigar status quo (Speer & Potter, 2000; Wetherell & Potter, 
1992). Ett exempel på en ansvarsbefriande utsaga i materialet är att 
hänvisa till att man inte själv personligen, utan att det är samhället 
eller de fördomsfulla andra som är motståndare till jämlikhet eller 
mångfaldsbejakande strategier. Sådana uttryck kan förstås som en 
avståndsmarkör från en position som är riskabel att länkas samman 
med, nämligen att vara fördomsfull, diskriminerande eller rasist. 
Liknande anföringar sker i deltagarnas utsagor. Det sker dels genom 
att hänvisa problemet till samhället, till ”folkets” fördomar och att 
av omsorg för den utsatta (som riskerar trakasserier) bör människor 
assimilera sig (inte bära slöja), och dels genom utsagor som ”jag har 
inget problem med det, men…”. Det gör det också möjligt för tala-
ren att framställa sig som liberal och av omsorg både för den synligt 
religiösa polisen men också för de i samhället som är emot det. Det 
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medför att en person kan uttrycka en polär utsaga och samtidigt 
framstå som mindre fördomsfull. Talaren kan lyckas med att både 
problematisera en etisk princip och göra det på ett sätt som porträt-
terar talaren som en jämlikhetsförkämpe med omtanke. Samtidigt 
görs problemen i frågan till den enskilda individens ansvar. Indivi-
den görs ansvarig för sin egen utsatthet, diskriminering och under-
ordning. Den som vill undgå diskriminering gör bäst i att anpassa sig 
till situationen så att diskriminering inte uppstår. Att hänvisa pro-
blemet till att personen blir utsatt är ett exempel på vad som inom 
diskursiv psykologi benämns ’blaming the victim’ (se t.ex. Tileaga, 
2005; van Dijk, 1992). Välmenande resonemang om en oro och 
omsorg för poliser med slöja, där det hävdas att de skulle falla offer 
för samhällets diskriminering, framläggs med hänsyn till personerna. 
Sådana argumenteringar riskerar däremot en reproduktion av för-
tryckande strukturer genom att återskapa individers underläge. Det 
sker dels genom att positionera individen som ett offer, och dels 
genom att reproducera och upprätthålla en diskurs som inte möjlig-
gör andra alternativ. 

9.4 Avslutningsvis  
Blivande polisers samtal om mångfald kan beskrivas som såväl mot-
sägelsefulla som mångsidiga. Mångfald som en eftersträvansvärd 
princip ställs emot praktikaliteter där mångfald skildras som något 
problematiskt, särskilt i relation till praktiskt polisarbete. Det är 
likväl väsentligt att synliggöra sociala konsekvenser kring olika reso-
nemang, och jag har utifrån en normkritisk ansats valt att fokusera 
några av den mångfaldsbegränsande diskursens konsekvenser. 

Mot kraven på ökad mångfald och hänsyn till individers olikhet 
ställs krav om en neutralitet och likabehandling där olikheter inom 
kåren istället ska begränsas. Det medför att individer och grupper 
som anses representera samhällets mångfald, placeras utanför neut-
raliteten och endast med svårighet kan tillskrivas neutralt polisar-
bete. Särskilt begränsas religionens synlighet i polisyrket, vilket med-
för att ’den neutrala polisen’ görs till en position som inte kan intas 
av alla.  

I många europeiska länder har den ökande mångfalden i sam-
hället lett till en betoning av universalistiska värderingar med ne-
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utrala ambitioner och utan någon särbehandling av grupper (se t.ex. 
Taylor, 2004). Det är aspekter som i Sverige beskrivs ha ett tydligt 
sekulärt fokus (Gerle, 2004). De mångfaldsbegränsande resone-
mangen omfattas av neutralitet som en motpol till mångfald för att 
hantera en ökad pluralism i samhället. Gränser sätts mellan poli-
ser/polisstudenter och ’de andra’ – de som är för olika. ’Den neutrala 
polisen’ förenar professionalitet med neutralitet, genom att vara 
åsiktsfri, symbolfri och tillhörighetsmässigt fri, och knyts till polisens 
yrkesvardag genom en retorik om att gå hem i alla samhällsskikt, att 
inte ta ställning samt att vara icke-provocerande. Här fokuseras 
polisens uniform som symbol- och gränsvärde gällande vem som bör 
arbeta som polis och hur polisens arbete bör bedrivas. 

Olikhet görs till ett assimilationsprojekt, där en anpassning till 
normen – som utgörs av en svensk, manlig, sekulär och vit tillhörig-
het – ger tillträde till polisen. Den mångfaldsbegränsande diskursen 
med idealet om en neutral poliskår riskerar att stärka resonemang 
och i sin tur arbetssätt som i praktiken kan bli diskriminerande, ef-
tersom den präglas av en normativitet som inte blir föremål för 
kritisk granskning. Risken är därtill ett osynliggörande av diskrimine-
rande förhållningssätt. 

Polisen har i uppdrag att bland annat försvara demokratiska vär-
den i det svenska samhället (SFS 1984:387). Parallellt framställs poli-
sens uppgift av deltagarna som att bevara harmoni och upprätthålla 
ett konfliktfritt samhälle, där de med starkast röst sätter agendan. 
Personer som blir provocerade av olikhet ges stor makt och en pri-
vilegierad position att bestämma vad som ska tillåtas inom polisen 
och i samhället, eftersom anpassningen relateras till deras önskemål. 
Samtidigt som deltagarna markerar avstånd mot rasism, dras gränser 
för olikhet med hänvisning till de som inte vill ha olikhet, vilket 
bidrar till att rasistiska praktiker kan upprätthållas. 
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Appendix Transkriptionskonventioner 
SYMBOLER:      INNEBÖRD: 

. (punkt) , (komma) används inuti yttrande för att underlätta läs-
ningen. Jag har däremot valt att inte sätta 
punkt efter uttalanden då det bidrar till tolk-
ning att yttrandet är färdigt 

! (utropstecken) utrops- eller tillropston, ofta genom hög 
röstvolym eller högt tonläge 

? (frågetecken)  frågeintonation 

-  avbrott inuti ord  

= yttrande som sker utan någon paus, där annan 
talare tar vid 

..  kort paus i yttrandet 

… markerar litet längre paus mellan flera yttran-
den från samma person 

Understrykning   betoning av ett ord 

”ord”  ord som sägs med annan röst eller markerar 
konversation i förfluten tid 

[ord eller händelse] markerar överlappning av yttranden, kom-
mentarer eller förtydliganden. Kan också 
markera icke-verbala aspekter, t.ex. händelse 
eller kroppsspråk för att förtydliga interaktion 
i samtalet. 

/…/ raderade meningar i presentationen, ej rele-
vanta för det presenterade sammanhanget 

(FG 1, T 4)       fokusgrupp nummer 1, termin 4. 
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10 Hur utvecklas nya polisers reflexiva 

förmågor under yrkessocialisation? 
– en agenda för framtida forskning. 

Oscar Rantatalo, Staffan Karp, Mehdi Ghazinour, Lars-Erik Lau-
ritz74 

10.1 Inledning  
Polisers förmåga att reflektera i och kring sin yrkespraktik blir en allt 
viktigare faktor i en snabbt föränderlig omvärld. För svensk polis 
handlar förändringen till exempel om metodförändringar som följer 
av ändrade tekniska möjligheter men också om den pågående orga-
nisationsförändringen där landets tidigare 21 polismyndigheter blivit 
en enda från 1 januari 2015. Organisationsförändringen är å ena 
sidan en tydlig centralisering. Å andra sidan ska den, enligt både den 
utredning som föregått förändringen och enligt beslut som fattats i 
genomförandearbetet, leda till en decentralisering av beslutsfattande 
i polisers vardagsarbete. Med ett sådant förändrat mandat blir en-
skilda polisers förmåga att fatta egna beslut grundade på ett profess-
ionellt och reflexivt förhållningssätt en allt viktigare framgångsfaktor 
i polisverksamhet. 

I detta kapitel beskrivs ett projekt som undersöker polisstuden-
ters utvecklande av reflexiva förmågor i utbildning och i tidig kar-
riär. Huvudfrågan som behandlas är hur reflektion kan stödjas peda-
gogiskt under formell utbildning, i aspiranttjänstgöring samt i tidig 
yrkespraktik. I kapitlet presenterar vi en agenda för forskning om 
hur förutsättningarna för sådana processer kan förstås och främjas. 

Reflexiv praktik är ett ofta förekommande begrepp inom en ar-
betslivspedagogisk kontext och reflektion är ett begrepp som ofta 
omgärdas av en stark positiv retorik. Förmåga till reflektion har visat 
sig vara av stor betydelse för lärande i både utbildning och arbetsliv 

                                                           
74 Författarna är verksamma vid Umeå universitet. Oscar Rantatalo är fil.dr. och 
universitetslektor Staffan Karp och Mehdi Ghazinour är professorer, Lars-Erik 
Lauritz är fil.dr. och föreståndare vid Enheten för polisutbildning.  
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och visar sig stödja både problemlösning, innovation och generell 
kreativitet. Förmåga till reflektion anses också viktig för ett profess-
ionellt förhållningssätt i yrkessammanhang som kräver diskretion 
och hög grad av autonomitet. I sådana sammanhang indikerar 
forskning att  reflexiv praktik bidrar till ett effektivt erfarenhetsbase-
rat lärande och ett professionellt yrkesutövande (Boud, Cressey, & 
Docherty, 2006; Knipfer, Kump, Wessel, & Cress, 2013; Schön, 
1987). 

Trots att reflektion är ett vetenskapligt väl etablerat begrepp är 
det svårfångat på den praktiska nivån. Mycket uppmärksamhet har 
riktats mot individers och gruppers möjligheter till lärande och ut-
veckling genom ett aktivt arbete med reflektion. Däremot finns 
mindre kunskap om hur man på institutionell nivå kan organisera 
verksamhet för att uppnå reflektion i olika sammanhang (Jordan, 
2010; Reynolds & Vince, 2004). Det finns en närmast total konsen-
sus om att reflektion är något gott både i arbetslivet och i övriga 
livet. Ändå vet vi inte mycket om hur en organisation ska formas för 
att stödja den goda reflektionen. I detta kapitel visar vi på behovet 
av att undersöka organisatoriska förutsättningar för reflektion i poli-
siär grundutbildning och tidig yrkeskarriär inom polisen. 

10.2 Reflektion i litteraturen 
Reflektion som teoretiskt begrepp är utförligt behandlat i forsk-
ningslitteraturen. Ofta beskrivs reflektion som vardaglig omvandling 
av erfarenhet till kunskap där fokus ligger på att medvetandegöra 
egna tankeprocesser och ageranden. På detta sätt definieras reflekt-
ion ofta som ett djupare ifrågasättande av premisser för agerande 
och tankar där fokus för reflektionen är de teoretiska och paradig-
matiska grundantaganden på vilka stora delar av vår världsuppfatt-
ning vilar (Mezirow, 1990). I senare reflektionforskning har ett ut-
ökat fokus på omgivning och kontext i relation till reflektionsbe-
greppet argumenterats vara nödvändigt (Jordan, Messner, & Becker, 
2009). Detta kan förstås mot bakgrund av att reflektion i forsk-
ningslitteraturen huvudsakligen setts som en kognitiv och individua-
liserad process utan att det vägts in hur reflektion struktureras uti-
från och i den sociala kontexten (Reynolds & Vince, 2004; Jordan, 
2010). 
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Med avstamp i dessa slutsatser kan reflektion utifrån ett pragmat-
istiskt konstruktivistiskt perspektiv definieras som ett sätt för indivi-
den att möta sin omvärld. Den amerikanska filosofen och pedago-
gen John Dewey (1985) menade att individer står i ”transaktiva” 
förhållanden till omvärlden där individen rekonstruerar och reorga-
niserar erfarenhet på meningsfulla sätt. I denna process läggs erfa-
renhet till tidigare erfarenhet, något som också möjliggör framåtsyf-
tande styrning av agerande. Relativt reflektionsbegreppet innebär 
detta tankesätt att reflektion manifesteras i individens kontakter med 
den omvärld av vilken vi är del (Brookfield, 2000; Woerkom, 2010). 
Reflektionen ses som en process genom vilken erfarenheter fångas 
in och tillskrivs mening genom att vi tar del av och utvärderar in-
formation, alternativ, och förklaringar som gör det möjligt att finna 
lösningar på de problem vi står inför (Boud et al., 2006; Dewey, 
1981; Keevers & Treleaven, 2011).  

Reflektion kan således ses som en process som bygger på erfa-
renheter av individens ageranden i relation till omvärlden. Proces-
serna äger rum i sociala situerade kontexter och är framåtsyftande då 
vi genom reflektionen strävar efter att kunna agera kunskapsbaserat 
(Kemmis, 1985). De sociala sammanhang som individen verkar i blir 
därigenom avgörande för vilken repertoar av framtida möjliga age-
randen som denne utvecklar. Sammanhangen kan således sägas 
innehålla olika strukturer och erbjudanden (affordances) för lärande. 

10.3 Reflektion i en polisiär kontext 
Med avstamp i begreppsdefinitionen ovan kan frågan ställas hur 
reflektion i en polisiär professionell kontext kan diskuteras.  

Flera perspektiv har använts i argumentationen för ett reflexivt 
förhållningssätt i framförallt yttre polisarbete. Det har anförts att 
polisarbete, utifrån polisens professionella mandat, innefattar krav 
på att reglera social ordning i många varierade och komplexa situat-
ioner. Situationer med problemställningar som sällan är möjliga att 
lösa med hjälp av enkla handbokslösningar utan som kräver situat-
ionsanpassningar med stor dynamik i beslutsfattande. Manning 
(2007) refererar till de problem som polisen möter i sin yrkesutöv-
ning som dåligt strukturerade, d.v.s. det är inte alltid tydligt hur situ-
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ationerna kan ramas in eller vilka framkomliga vägar som finns för 
problemlösning.  

Utöver detta är polisens agerande dels hårt reglerat samtidigt 
som polisarbete utövas med ett mått av diskretion, ofta på distans 
från formella organisatoriska strukturer och i mindre grupperingar 
(Lipsky, 2010 och Ekman 1999). Polisarbete har vidare diskuterats 
som generalistinriktat (Birkeland, 2007) och händelsestyrt. I polisens 
varierande och komplexa arbetsuppgifter ligger en förväntan om att 
fatta rättvisa beslut och dessutom att i vissa fall balansera konfliktar-
tade rättigheter och ideal. Med dessa karakteristika har reflektion 
anförts som en central kompetens för poliser att utveckla (se t.ex. 
SOU, 2007:39; 2008:39: 2012:13). Det gäller inte minst för att kunna 
möta den komplexitet som är förenad med det polisiära mandatet 
och polisens viktiga roll i samhällets maktutövning (Marenin, 2004). 
Utifrån läsning av policydokument och tidigare forskning konstate-
rar vi att reflektion i polisiära sammanhang ofta diskuteras utifrån 
två relaterade argumentationslinjer. Den ena handlar om ett institut-
ionellt perspektiv där en ökad reflektion ses som viktig i en tid av 
samhällelig förändring, organisatoriskt förändringstryck och förny-
else inom polisen. Den andra argumentationslinjen fokuserar på 
polisarbetets natur, med utgångspunkt i de krav som ställs på poliser 
i deras yrkesutövning. Vi redogör nedan för centrala drag i båda 
dessa argumentationslinjer och avslutar kapitlet med en diskussion 
om hinder för utveckling av reflexiva förmågor som ligger inbäd-
dade i polisers yrkessocialisering.  

10.3.1 Reflektion ur ett institutionellt perspektiv 
Utöver argument som grundas i den polisiära praktiken har reflekt-
ion från ett institutionellt perspektiv anförts som centralt för dagens 
– och inte minst framtidens polis. Här ses reflexiv förmåga som ett 
önskvärt ideal utifrån ambitioner om reformering och organisatorisk 
förändring av polisen. Reflektion ses i det perspektivet som en driv-
kraft för förändring.  

I ett svenskt perspektiv märks sådana argument främst i policy-
diskussioner som omgärdar polisen som institution. Allmänhet och 
politiker riktar ständiga krav på förändring i riktning mot högre 
effektivitet, service och tillgänglighet (Lauritz & Hansson, 2013). 
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Polisen genomgår också för närvarande substantiella förändringar 
såväl på operativ som på organisatorisk nivå. 

Vad gäller polisiära metoder riktas ofta krav på ett skifte från 
traditionella erfarenhetsbaserade arbetssätt till mer problemoriente-
rade och polisarbete som baseras på utvärdering, aktuell forskning 
och lärande. Organisatoriskt syns reflektionen genom att polisen 
säger sig sträva emot att bli en ”lärande organisation” som i sin kul-
tur och i sitt klimat är utvecklingsinriktat och innovativt (SOU, 
2012:13; se även Andersson Arntén 2013 för en diskussion). I poli-
cydiskussionen kan det konstateras att fokus har legat på etableran-
det av en ny ”framtidens polis” (se t.ex. SOU, 2007:39; 2008:39: 
2012:13, Wennström, 2013) som är anpassningsbar, flexibel, präglad 
av lärande och inte minst kännetecknad av reflexivt professionellt 
yrkesutövande.  

10.3.2 Reflektion ur ett individuellt perspektiv 
Ett annat centralt tema i utvecklingen av framtidens polis är frågan 
om vilken roll som nya generationer av poliser ska spela i föränd-
ringsprocesserna. Här finns förhoppningar om att poliser med nya 
kunskaper, kompetenser och förhållningssätt (såsom en kritisk med-
vetenhet, se Karp & Stenmark, 2011) ska bidra till förändring.  

Förväntningar på nya generationer av poliser uttrycks bland an-
nat i den nationella utbildningsplanen för polisutbildning och i poli-
sens kompetensprofil för nyutbildad polis (Rikspolisstyrelsen, 2013; 
2012). I dessa framhålls vikten av förmågor som att göra självstän-
diga och kritiska bedömningar; självständigt urskilja formulera och 
lösa problem; möta förändring i arbetslivet; söka och värdera kun-
skap på vetenskaplig nivå samt följa kunskapsutvecklingen. Utöver 
detta kan ett antal specifika mål nämnas såsom förväntningar på ett 
professionellt förhållningssätt; självkännedom och empatisk för-
måga; förmåga att pröva egna och andras argument; identifiera och 
analysera problem.  

En tydlig logik som genomsyrar dagens policydiskussion kring 
framtidens polis är att en mer flexibel, en kritiskt granskande och en 
kunnig poliskår möjliggör för polisen som institution att hantera 
förändring och anpassning till den ökande komplexiteten i yrkesutö-
vandet (Karp & Stenmark, 2011). Detta ska realiseras dels genom 
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rekrytering av lämpliga polisstudenter (Rikspolisstyrelsen 2012) och 
dels genom en polisutbildning som fokuserar på integration av teori 
och praktik, kritiskt tänkande, livslångt lärande, kunskapsbaserat 
arbete och fostrandet av självständiga poliser (Rikspolisstyrelsen, 
2013). I en artikel som studerat polisstudenters lärpreferenser utifrån 
Kolbs modell för erfarenhetsinlärning (Kolb 1984) visas trots de 
ambitionerna att man till polisutbildningen rekryterar individer som 
lärstil snarast föredrar att praktiskt pröva och agera än att kritiskt 
reflektera (Lauritz et al, 2013). Jämfört med flera andra svenska 
grupper tenderar polisstudenter att uppvisa lägre grad av reflekte-
rande lärstilspreferenser. Studien indikerar alltså ett problematiskt 
förhållande mellan ambitionerna om reflexiv praktik som uttrycks i 
både polisens utbildningsplan och kompetensprofil och nya polisers 
faktiska reflexiva förmåga.  

De institutionella och individuella perspektiven tillsammans gör 
att det kan sägas att reformering av polisen förväntas ske både med 
hjälp av generell lednings- och organisationsutveckling, och genom 
”bottom-up-processer” genom nytänkande och hög delegation i 
polisens första instans. 

10.3.3 Hinder för reflektion 
Realiseringen av den reflekterande och självständiga polisen försvå-
ras av den yrkessocialisation som polisstudenter genomgår under 
polisutbildning och tidig yrkeskarriär (Lauritz 2009). Polisiär yrkes-
socialisation har i internationell forskning beskrivits som en i hög 
grad assimilativ process där polisstudenter i de första kontakterna 
med yrkespraktiken tenderar att lära sig normer som står i kontrast 
till ambitioner om förändring, reformering och reflexiv praktik 
(Stenmark, 2005).  

Polisiär yrkessocialisation kan dock inte förenklas till att vara en 
enhetlig process. Dels har forskning visat att polisen kännetecknas 
av ett flertal olika kulturer (Granér, 2004) och dels har polisiär yr-
kessocialisation beskrivits som faser av inskolning till professionen. 
Dessa faser sträcker sig från blivande polisers förväntningar på det 
framtida yrket; via en introduktionsfas under utbildning; en kontaktfas 
där de första erfarenheterna av yrkespraktiken görs och slutligen till 
en fas av omvälvning –”metamorfos”– (se Van Maanen, 1975 sid 223) 
där nyblivna poliser förankrar sin yrkesmässiga identitet (Van 
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Maanen, 1975; Van Maanen & Schein, 1977). Faserna är associerade 
med olika typer av socialisationsprocesser såsom kulturell identifi-
kation, informationssökande och orientering under utbildning 
(Conti, 2009; Fielding, 1988) samt förändringar i attityder och värde-
ringar såsom ”verklighetschocker”; förlorad naivitet och idealism 
samt vunnet självförtroende under kontakter med yrkespraktiken 
(Chan, Devery & Doran, 2003).  

I alla faser av polisiär yrkessocialisation visar forskning exempel 
på negativa konsekvenser av socialiseringen relativt ambitionerna 
om en ökat reflektiv poliskår. Empiriska studier har indikerat att 
socialisationen leder till att blivande poliser utvecklar fördomar 
(Gatto & Dambrun, 2012); cyniska förhållningssätt (Chan Devery & 
Dohan, 2003); negativa etiska värdeförskjutningar (Alain & Grego-
ire, 2008) samt en syn på yrket som premierar maskulinitet och där-
till hörande värderingar (Lauritz 2009) såsom att polisarbete förut-
sätter aggression, styrka och heroism (Haarr, 2005; Prokos & Pada-
vic, 2002). 

Det kan konstateras att empiriska forskningsresultat tyder på att 
polisiär yrkessocialisation i några avseenden står i ett spänningsför-
hållande relativt de i policy framskrivna ambitionerna om en ökat 
reflexiv yrkeskår. Med avstamp i detta spänningsfält skriver vi i det 
följande fram en agenda för framtida forskning.  

10.4 En agenda för framtida forskning 
Vi konstaterar att det i nuläget finns ett behov av att utveckla prak-
tiskt applicerbar kunskap om hur reflektion kan utvecklas och un-
derlättas i olika faser av polisiär yrkessocialisation. Då tidigare 
forskning har haft ett övervägande fokus på att beskriva negativa 
konsekvenser av polisiär yrkessocialisation saknas i dagsläget kun-
skap om hur reflektion kan främjas i olika faser av utbildning, i ti-
diga kontakter med professionen samt i olika faser av yrkeskarriär 
inom polisen. Hur reflektion kan främjas i dessa kontexter är i stor 
utsträckning en organisatorisk och pedagogisk fråga då yrkessociali-
sation både handlar om vad noviser lär sig, men också om vilka 
möjligheter som kontexten erbjuder för lärande (Greeno, 1994).  

Yrkessocialisation är i detta perspektiv att betrakta som de pro-
cesser genom vilka noviser i ett yrke lär sig de värden, kunskaper 
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och beteenden som är nödvändiga för att bli en kompetent och 
godtagen medarbetare. De institutionella och sociala sammanhang 
som en novis möter förmedlar innehåll till och stödjer novisens 
lärprocesser. Novisens eget förhållningssätt och beteenden i de 
sammanhangen spelar också roll för lärandet. (Ashforth, Sluss och 
Saks, 2007).  

Socialisation handlar således både om vad man lär sig i olika faser 
av utbildning och yrkeskarriär, men också om hur man lär sig på 
vägen in i yrket. Beträffande innehållet i yrkessocialisation handlar 
det dels om de regler, procedurer, och antaganden som hör ihop 
med yrkets utövande dels om normer och värderingar i de kulturella 
och sociala sammanhangen. När det gäller hur man lär sig kan vi 
konstatera att det sätt på vilket yrkessocialisationen är organiserad 
och strukturerad har betydelse för vad den som socialiseras tar med 
sig in i yrket. Tidigare forskning har här indikerat att socialisations-
processer som präglas av en stark institutionell styrning och som 
medvetet eller omedvetet är strukturerade för att minska osäkerhet 
och stärka koherens tenderar att främja anpassning och konformism 
(Ashforth et al., 2007; Kammeyer-Mueller, Wanberg, Rubenstein, & 
Song, 2013).  

Omvänt har forskning visat att socialisationsmönster som känne-
tecknas av otydlighet och osäkerhet och där individens aktiva insats 
efterfrågas tenderar att vara betungande för den som socialiseras, 
men med resultatet att innovation och proaktivitet främjas (Kim, 
Cable, & Kim, 2005). Dessa forskningsresultat är inte specifikt häm-
tade ur en polisiär kontext, men de indikerar att liknande frågor kan 
och bör ställas relativt polisiär yrkessocialisation. Specifikt föreslås 
här nedan tre potentiella spår för framtida forskning med potential 
att bidra med kunskap om hur reflektion kan stödjas i och under 
polisiär yrkessocialisation.  

10.4.1 Vad lär man och hur lär man? 
En initial strategi för att besvara frågan hur reflektion kan främjas i 
polisiär yrkessocialisation är att studera de lärandebanor som bli-
vande poliser genomgår i utbildning och tidig karriär samt de sociala 
kontexter de passerar på vägen mot yrket. Ett fokus på lärandebanor 
tar fasta på när och hur polisstudenternas reflexiva förmågor i och 
genom utbildning tar form och förändras medan ett fokus på kon-
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texter kan identifiera vilka möjligheter för lärande som erbjuds un-
der yrkessocialisationens olika faser. Att kombinera dessa fokus 
möjliggör en analys av de kritiska punkter i tid där skiften i yrkes-
värderingar eller kunskapssyn sker samt av vad blivande poliser 
genomgår och upplever när sådana skiften sker. Att på en konkret 
nivå fånga in både lärandebanor och de kontexter som påverkar 
dessa kan göras genom en kombination av longitudinella attityddata 
och etnografiska studier i de miljöer där yrkessocialisationen sker.  

Att på detta sätt arbeta med mixade metoder skapar förutsätt-
ningar för att besvara dels hur attityder förändras under socialisat-
ion, men också vilka meningar som knyts till yrkessocialisationen 
samt vilka möjligheter för reflektion som erbjuds under utbildning 
och i de första kontakterna med yrket. En förutsättning för denna 
typ av analys är dock att upprepade undersökningar kan genomföras 
för att identifiera skillnader över tid i blivande polisers professionella 
utveckling. Detta leder in på vårt andra spår för framtida forskning. 

10.4.2 Longitudinalitet 
Med stöd i tidigare studier av polisiär yrkessocialisation menar vi att 
longitudinalitet är en nyckel för att nå en förståelse för hur lärande 
och professionell utveckling sker (Alain and Grégoire, 2008; Chan, 
Devery and Doran, 2003). För studier av hur reflektiva förmågor 
kan utvecklas under yrkessocialisation torde longitudinalitet vara av 
lika stor vikt. Som tidigare redovisats präglas olika steg in i en yrkes-
bana av olika typer av lärande, och med ett longitudinellt fokus möj-
liggörs ett fokus på hur olika socialisationsfaser dels enskilt men 
också betraktat som en sammanhängande process inverkar på ut-
vecklandet av reflexiva förmågor. En framkomlig väg för longitudi-
nella studier är upprepade kvantitativa mätningar av attityder: Longi-
tudinell analys av attityder kan som ovan föreslagits också kombine-
ras med kvalitativ data. Longitudinalitet möjliggör på detta vis en 
kartläggning av hur socialisationsprocesser formas över tid och hur 
lärandebanor skiljer sig åt mellan olika subgrupper av blivande poli-
ser. Detta leder oss in på en tredje viktig faktor att ta i beaktande, 
nämligen frågan om hur olika sociodemografiska variabler inverkar 
på socialisationsprocesserna. Här väljer vi att specifikt lyfta kön som 
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en faktor som kan förväntas inverka på möjligheterna att lära och ta 
plats inom den polisiära yrkeskontexten7576. 

10.4.3 Genus och reflektion 
En fråga som kan ställas givet kapitlets inramning är huruvida ut-
vecklandet av reflexiva förmågor är en könsberoende process. 
Forskning indikerar att så är fallet. Här finns evidens främst från 
anglo-amerikanska kontexter som visar att kvinnliga polisstudenter 
på grund av den minoritetsstatus man inom yrkesfältet har möter 
specifika hinder och utmaningar under olika faser av yrkessocialisat-
ion (Haarr, 2005; Prokos & Padavic, 2002). Dessa slutsatser kan 
sättas i relation till svensk forskning som har visat att polisens orga-
nisation är såväl vertikalt som horisontellt uppdelad utifrån könstill-
hörighet (Haake, 2011; 2013). Polisarbete har även beskrivits som 
ett manligt definierat yrke där manligt respektive kvinnligt kodade 
arbetsuppgifter står i en värdehierarki som kopplar ”riktigt” polisar-
bete till manliga uppgifter (Lauritz 2009, McCarthy, 2012). Specifikt 
gällande socialisering och tidig yrkeskarriär har forskning indikerat 
att könsdiskriminering är en faktor som kan kopplas till högre grad 
av avhopp från yrket bland kvinnor än bland män (Haarr, 2005). I 
Haarrs studie visas att kvinnor möter motstånd från en mansdomi-
nerad polisiär kultur och att kvinnliga poliser utsätts för samma 
arbetsrelaterade stressorer som påverkar manliga poliser, men utö-
ver detta också för stressorer kopplade till minoritetsstatusen.  

Mot bakgrund av tidigare forskning finns det skäl att anta att so-
cialisation är en process som påverkas av kön och att förutsättning-
arna för utvecklandet av reflexiva förmågor därmed kan förväntas se 
olika ut för män och för kvinnor i utbildnings- och yrkeskontexten. 
Med en ambition att bygga praktiskt tillämpbar kunskap om hur 
reflektion kan främjas ter sig därför strukturella faktorer såsom kön 
som viktiga områden för en framtida forskningsagenda.  

                                                           
 
 
76 Noterbart är att även andra faktorer än kön är fullt möjliga att fokusera på i 
avseendet socialisation. Amerikansk forskning har visat hur exempelvis etnicitet 
utgör en grund för marginalisering i processer av yrkessocialisation inom polisorga-
nisationer (se t.ex. Conti & Doreian, 2014). 
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10.5 Slutsats 
Nya kriminalitetsmönster; ökande krav från allmänheten på service; 
styrningslogiker som fokuserat på effektivitet samt ett breddat man-
dat med förväntningar på polisen att agera ”multifunktionellt” (Lau-
ritz & Hansson, 2013) har inneburit tryck och förväntningar om 
förändring av svensk polis. I dessa förväntningar har vi identifierat 
reflektion som en central komponent. Tidigare forskning har visat 
att socialisation i mångt och mycket kan utgöra ett hinder för för-
ändring med negativa konsekvenser för polisen som institution såväl 
som för enskilda poliser. Sådan forskning har bidragit till vår förstå-
else av de svårigheter som polisiär yrkessocialisation kan innebära 
för ett utvecklande av reflexiva förmågor. För att komma vidare 
väljer vi därför att i den föreslagna agendan för forskning vända på 
frågan. Det som i detta kapitel identifierats som prioriterade områ-
den för fortsatta studier blir därmed ett fokus på hur socialisations-
processer kan organiseras för att främja reflektion. Detta är i nuläget 
ett område där det saknas forskning men där en stor praktisk nytta 
kan identifieras (Jordan, 2010; Keevers & Treleaven, 2011; Reynolds 
& Vince, 2004). Genom en ökad kunskap om hur reflektion kan 
främjas i polisutbildning; i transfer mellan utbildning och yrkesliv 
samt i tidig karriär kan möjligheter öppnas för att i utbildningsprak-
tiken mera systematiskt arbeta med förberedande och stärkandet av 
studentens reflexiva förmågor inför ett kommande yrkesliv. 
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11 Hur polis och universitet effektivt 
kan samverka 

Maria Doyle, Marcus, Johansson, Jan Mill & Henrik Andeshed77,  

Under det senaste decenniet har det blivit allt mer uppenbart att det 
finns ett gap mellan metoder som används av svensk polis och de 
metoder som utarbetats och bevisats genom forskning i kriminologi 
och polisforskning. För att överbrygga denna klyfta bildades ett 
formellt samarbete mellan forskare vid Örebro universitet och po-
lispersonal på Örebro läns polis 2010 som går under benämningen 
Polisiära Metoder idag och i Framtiden (PMF). Syftet med samar-
betet är både att möjliggöra för polisen att bli bättre på att uppfylla 
sitt uppdrag och att bidra till vetenskaplig kunskapsproduktion ge-
nom utveckling av nya och förbättra befintliga polismetoder. Ambit-
ionen är att endast metoder som är relevanta och har en bevisad 
effekt främst på kriminellt beteende och trender, känslor av säker-
het, trygghet och brottsutredningsprocessen ska användas.  

Den långsiktiga ambitionen med PMF är att bredda och fördjupa 
samarbetet och att skapa en stabil grund för metodutveckling. Likväl 
är ambitionen att förbättra polismetoder i Sverige och internationellt 
genom forskning och utbildning av polispersonal. Kort sagt; PMF är 
forskning om, utbildning i och utveckling av polisiära metoder i 
samarbete mellan universitetet och polisen.  

I detta kapitel kommer samarbetet mellan polisen och universi-
tetet att diskuteras utifrån hur det fungerar, varför det fungerar och 
vilka utmaningar som samverkan står inför. Det sistnämnda är inte 
bara utmaningar mot detta samarbete utan kan betraktas som utma-
ningar generellt för effektiv samverkan mellan polisforskningen och 
polisverksamheten. I kapitlet kommer dessutom flera avslutade och 
pågående projekt inom PMF-samarbetet presenteras, exempelvis 
metodutveckling av sociala insatsgrupper och ett hot spot policing 
försök i varuhusmiljö. En mer ingående inblick i två av PMFs pro-

                                                           
77 Maria Doyle är universitetsadjunkt och Henrik Andeshed är professor vid Öre-
bro universitet. Marcus Johansson är fil.dr. och chefsanalytiker och Jan Mill är 
kommissarie vid Polisen i Örebro län.  
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jekt som också presenterades på konferensen i Växjö, checklistepro-
jektet och trygghetsstudien kommer att ges.  

11.1.1 Samarbetet mellan universitet och polis-
myndigheten 

Ett samarbete behöver en struktur för att fungera, ett genomtänkt 
ramverk för att bestå under överskådlig tid. I samarbetet mellan 
Örebro universitet och polisen i Örebro har vi försökt skapa en 
sådan struktur. 

 

 
 

PMF’s organisation 

Figuren ovan är tänkt att ge en bild av hur samarbetet är strukture-
rat. I styrgruppen återfinns chefer som representerar båda verksam-
heterna, exempelvis länspolismästaren för Polismyndigheten i Öre-
bro län. Styrgruppen sammanträder ett par gånger per år och fast-
ställer inriktningen på verksamheten på ett mer övergripande plan. 
Arbetsgruppen består av de personer som är direkt operativt invol-
verade i samarbetet. Arbetsgruppen arbetar fram olika projektförslag 
som sedan presenteras för styrgruppen. Projekten kan röra utbild-
ningssamverkan, seminarieserier, experimentella forsknings- och 
utvärderingsinsatser etc. För varje projekt finns en projektgrupp 
med en ansvarig ledare.  
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Trots den formella strukturen är samverkan i stora stycken täm-
ligen informell till karaktären och bygger på ett fåtal individers strä-
van att hitta olika sätt att närma sig varandras professionsmiljöer. 
Under Nordic Police Research Seminar i Växjö 2014 presenterade 
professor David Bayley rekommendationer för hur polisforskningen 
bör bedrivas under rubriken ”The Way Forward”. Några av dessa 
rekommendationer är och har under uppbyggnaden av samarbetet 
varit ett vägledande synsätt för PMF: 

 Forskningen bör utgå från vad polisen behöver veta för att ge 
effektivitet och legitimitet. 

 Polisforskning måste bli en del av polisens professionalitet. 

 Försök att få forskarna in i polishuset och poliserna in i uni-
versitetet, dvs. det är viktigt med den fysiska närvaron i re-
spektive professionsmiljö. 

Det centrala huvudmålet är självklart att samarbetet ska leda till en 
ständig utveckling och förbättring av polisens verksamhet, men ett 
viktigt delmål med samarbetet är att uppnå ett slags kritisk massa av 
individer som bedriver forskning inom ramen för båda miljöerna 
och för ändamålet resurser som sammantaget bildar grunden för en 
reguljär polisforskningsenhet/grupp. I ett första skede kan man 
tänka sig åtminstone tre samfinansierade doktorander som bedriver 
praktiskt tillämpbar forskning i nära samverkan med de poliser/den 
verksamhet som beforskas. Där är vi inte än. Hittills har PMF i 
mångt och mycket byggt på ett stort engagemang från flera personer 
och en strävan att nå enkla, tillämpbara resultat. Genom ett nära 
samarbete kan man överbrygga kulturella skillnader mellan verk-
samheterna. Några av skillnaderna kan vara: 

 Polisens arbetsmetoder bygger till stor del på institutionellt 
nedärvda erfarenheter medan forskningen genom veten-
skapliga metoder eftersträvar evidens. Det är inte alltid 
dessa två synsätt kan mötas utan friktioner. PMF kan 
sålunda bidra till att minimera motsatsförhållandet. 

 Samarbetet kan även leda till att överbrygga skillnader i trade-
ringssätt. Polisen har grovt sett byggt på en muntlig trade-
ringstradition, dvs. att mycket av den praktiska kunskapen 
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och arbetsmetodiken förmedlas muntligt mellan kollegor. 
Den vetenskapliga traderingen sker i betydligt högre grad 
genom skrift. Skillnaderna i kunskapstradering och därige-
nom införlivande av ny kunskap kan vara ett övergående 
problem eftersom dagens poliser i betydligt högre utsträck-
ning än tidigare generationers poliser är akademisk utbil-
dade. 

 Det finns en underliggande skillnad i synen på tempo mellan 
forskarmiljön och polisverksamheten. Polisen har en ten-
dens att vilja se snabba resultat och är inte van att invänta 
dessa. Inom forskningen är det mer naturligt att resultaten 
låter vänta på sig av olika skäl och det finns risk att skillna-
der i tempo kan bli problematiskt i relationen. Med ett nära 
samarbete och en förståelse för varandras olikheter kan 
problem av denna art undvikas. 

Förutom vissa kulturella skillnader finns ett antal utmaningar inför 
den närmaste framtiden. En sådan är polisens omorganisation till en 
myndighet som kan påverka ett inarbetat samarbete. Förändrade 
tjänsteförhållanden och nya prioriteringar för verksamheten kan 
hindra en fortsättning av PMF. En förklaring till detta är att polisen, 
genom den omfattande organisationsförändringen, under en längre 
tid framöver kommer att vara upptagen med inre angelägenheter, 
exempelvis nya positioneringar bland chefer, minskat lokalt infly-
tande och andra maktförskjutningar. Andra aspekter som påverkar 
framtida forskningssamarbete kan vara besparingsbehov. Om fokus 
framöver ska vara på polisens kärnområden kan forskningssamar-
bete betraktas som lyxverksamhet och prioriteras bort. Ett exempel 
på att detta kan vara en realitet är beslutsdokumentet (SOU, 2014) 
om den nya polisorganisationen. I detta fastställs att utvecklings-
centrum ska inrättas på regional nivå. Varje region ska inhysa ett 
eget centrum med olika ansvarsområden och ett delat ansvar för 
införande av nya metoder. Intressant nog nämns enbart forsknings-
resultat som en av flera källor i utvecklingsarbetet, men förslag om 
en reguljär forskningsverksamhet i samverkan mellan universitet och 
polis lyser med sin frånvaro i texten. 

Trots utmaningar i form av kulturella skillnader och förändrings-
tendenser som hindrar en fortsatt utveckling av PMF påvisar ändå 
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projekten som redovisas nedan att ett samarbete kan fungera tämli-
gen bra, även om de ekonomiska resurserna är begränsade. Med ett 
gemensamt intresse för forskning och en strävan att uppnå praktiskt 
tillämpbara metoder som effektiviserar polisens arbetsmetoder och 
resursfördelningsbeslut kan en hel del på kort tid ändå åstadkom-
mas.   

11.2 Exempel på projekt  
11.2.1 Manual för sociala insatsgrupper (SIG) 
Örebro var en av kommunerna som var med och prövade en verk-
samhet med sociala insatsgrupper under de senaste åren. Nu utveck-
lar och manualiser vi en forskningsunderbyggd arbetsmodell for 
sociala insatsgrupper, dvs. samverkansinsatser (samverkan mellan 
exempelvis kommun och polis) gentemot ungdomar i hög risk for 
långvarigt kriminellt beteende. För ändamålet har 250 000 kr från 
BRÅ erhållits under 2014 och 2015. Denna metodutveckling sker i 
samarbete mellan universitetet, kommunen och polisen i Örebro 
län. Modellen innebär en strukturerad samverkan mellan myndighet-
er och andra berörda runt ungdomen och ett tydligt arbetssätt mot 
de ungdomar som är i målgruppen. Individanpassade och samord-
nande insatser till ungdomen ska också vara ett signum. Fokus i 
insatser kommer vara på den enskilda ungdomens unika så kallade 
kriminogena behov - dvs. på de faktorer som faktiskt verkar driva 
det brottsliga beteendet.  

Vi har utvecklat och testat två checklistor för upptäckt av ung-
domar med hög risk för brottslighet. En av de nyutvecklade check-
listorna som bygger på det forskningsstödda RNR (Risk-Need-
Responsivity)-tänkandet, ska underlätta samverkan och få fokus på 
de mest kriminogena behoven hos ungdomen, samt att de mest 
relevanta insatserna provas inom modellen. Projektet är ett nära 
samarbete mellan praktik (socialtjänst, skola, polis) och forskare. 
Målet med projektet är att skapa en så tydligt dokumenterad och 
lovande metod som möjligt - som möjliggör att den kan utvärderas 
och spridas. Nästa steg, blir att mer strikt utvärdera arbetssättet. 
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11.2.2 Manual för SMADIT – Samverkan Mot 
Alkohol och Droger i Trafiken 

Vi har erhållit 250 000 kr från BRÅ (2013-2014) för att strukturera 
upp och manualisera den lovande och utbredda arbetsmetoden 
SMADIT – Samverkan Mot Alkohol och Droger i Trafiken. Meto-
den syftar till att minska drogrelaterade trafikbrott och ringa narko-
tikabrott och att på olika sätt hitta vägar för den misstänkte att av-
bryta sitt alkohol- och/eller drogberoende Färdigställande av manu-
alen sker under hösten 2014. Arbetet sker i samverkan mellan poli-
sen, universitetet och Örebro läns landstings beroendecentrum.  

11.2.3 Utveckling och testning av en checklista 
för att effektivisera utredningsflödet – 
Struktur, inte tur 

Mycket kunskap finns om vad som bör fokuseras på och hur vi bör 
sätta in insatser men den här kunskapen används inte systematiskt. 
Det finns en stor tilltro finns till att utbildning och erfarenhet räck-
er, men människans kognition och minne är begränsat och otillför-
litligt (Gawande, 2010). Checklistor används inom många olika om-
råden som ett sätt att kompensera för de olika mänskliga begräns-
ningar som gör att fel begås eller att procedurer som skulle genom-
förts glöms bort. Användningen av checklistor på ett mer strukture-
rat sätt kan spåras till utvecklingen av flyget under den första hälften 
av 1900-talet. Flygning blev med de nya flygplansmodellerna mer 
komplext och man konstruerade checklistor för de olika momenten 
i flygningen vilket innebar att man inte riskerade att missa vitala 
handgrepp. Flygindustrin har sedan dess fortsatt att utveckla check-
listor som ett sätt att utesluta fel uppkomna genom den ”mänskliga 
faktorn” så långt som möjligt. Det finns checklistor för de olika 
procedurer och rutiner som ska genomföras under de olika momen-
ten av en flygning, men det finns även checklistor för hur man ska 
bete sig när problem uppstår (Gawande, 2010). Inom sjukhusvärl-
den används också checklistor flitigt med goda resultat (se t.ex. 
Haynes et al., 2009). 

Kan checklistor vara effektiva i utredningsledarnas arbete (för-
undersökningsledare)? Vi ville undersöka om en checklista underlät-
tade flödet av ärenden som kom in till polisen; genom att öka ge-
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nomströmning av ärenden, minska genomströmningstiden och öka 
kvaliteten på de ärenden som slutligen gick igenom.  

Utredningsledarna har ansvaret för att granska alla inkomna 
ärenden/anmälningar och i Örebro har nio personer det ansvaret, 
sex stycken som arbetar på jouren och tre stycken som har en brott-
samordningsfunktion. De tre utredningsledarna med brottsamord-
ningsfunktion hanterar cirka 80 procent av de 40 000 anmälningarna 
som kommer in under året. Utredningsledarnas roll är att läsa anmä-
lan, be om en eventuell komplettering och sedan besluta om anmä-
lan antingen ska läggas ner (med motivation) eller ska skickas vidare 
till utredare. Utredningsledarna i jouren ger även direktiv till patrul-
len angående utredningsfrågor. 

Vi inledde arbetet med att intervjua förundersökningsledare (ut-
redningsledare) vid jouren och brottsamordningsfunktionen så väl 
som förundersökningsledare vid utredningsenheter i olika delar av 
länet. Detta gjordes för att ta reda på vilka återkommande problem 
man såg, vilka orsaker man kunde se bakom dessa problem och rent 
kvantitativt hur många misstag som begicks varje vecka. Av inter-
vjuerna framgick bland annat; Brottsrubricering & brottskod stäm-
mer inte alltid, det mest prioriterade brottet står inte alltid först, 
rekvisiten stämmer inte alltid, anmälningar hamnar på fel ställe geo-
grafiskt (kommungränser) men även på fel rotlar. Det är vidare inte 
alltid tydligt om åklagaren eller polisen är beslutsfattare. Man ansåg 
vidare att förundersökningsbegränsade78 brott måste läggas ner tidi-
gare. Vidare ansåg man att en kontroll huruvida korrekta direktiv 
getts till patrullen skulle underlätta i ett senare skede. Gällandes antal 
fel som begicks per vecka framgick av svaren att mellan 15-30 pro-
cent av ärenden per vecka hamnar fel i dagsläget. Efter dessa inter-
vjuer så utformades en checklista i samarbete med förundersök-
ningsledare i Örebro där dessa problem adresserades.  

Denna checklista testades och reviderades två gånger på polis-
myndigheten i Örebro. Sedan genomfördes ett pilotförsök med 
checklistan under 4 veckor vid jouren i en annan polismyndighet. 
Ett informationsmöte hölls inledningsvis med ledningen för polis-

                                                           
78 Förundersökningsbegränsning innebär att man begränsar en brottsutredning till 
att enbart omfatta de mest väsentliga delarna, eller att vissa brott inte alls utreds. 
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myndigheten i Värmland och ett informationsmöte hölls med för-
undersökningsledare i Värmland. Vid dessa möten underströks vik-
ten av ledningens stöttande funktion i situationer som denna im-
plementering och att ett konsekvent användande av checklistan var 
viktigt för att kunna avläsa checklistans eventuella effekt. För att 
mäta checklistans eventuella effekt kommer genomströmningstid av 
utvalda ärendetyper att nyttjas som en indikator.  

I Värmland registrerades 3412 brottsanmälningar under perioden 
när checklistan implementerades och antalet ifyllda checklistor efter 
insatsen räknades till cirka 1500. Det betydde att checklistan hade 
använts vid ungefär hälften av alla brottsanmälningar som granska-
des. Vid en slumpmässig genomgång av 35 av de ifyllda checklis-
torna kunde slutsatsen dras att checklistan användes vid olika slags 
brott och antagandet att den enbart använts vid vissa brott kunde 
räknas bort. Vid efterföljande intervjuer med personal som hade 
använt checklistorna kom följande fram:  

 Flera av förundersökningsledarna vid kriminaljouren var ne-
gativa till checklistan. 

 Ifyllandet av checklistan prioriterades bort om det blev myck-
et att göra. 

 Syftet med checklistan upplevdes som oklart. Vad var det 
man ville uppnå och vad eller vilka skulle påverkas av den? 

Pilotförsöket visar att det inte är helt oproblematiskt att implemen-
tera ett moment som en checklista i polisverksamheten. Syftet med 
försöket har inte riktigt nått fram till dem som genomförde imple-
menteringen, varför vi har fått mer än ett 50 procentigt bortfall. Vi 
kan idag inte säga att vi hamnat rätt i utredningskedjan för att un-
dersöka eventuella vinster med att använda strukturerade checklistor 
vid utredningsverksamheten. Det återstå mycket arbete och fler 
försök innan några säkra slutsatser kan dras. 

11.2.4 Löpande brottsförebyggande arbete 
Vi har ett löpande samarbete angående implementering och upp-
följning av brottsförebyggande insatser i Örebro kommun med 
brottsförebyggaren vid polismyndigheten i Örebro och inom ramen 
för Örebros brottsförebyggande råd – ÖreBRÅ. 
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11.3 Avslutade projekt 
Nedan återfinns en lista över avslutade projekt och aktiviteter som 
genomförts inom ramen för PMF-samarbetet:  

11.3.1 Tillit till polisen i utsatta områden 
Projektet syftade till att utvärdera satsningen på trygghet och tillit i 
samband med att polismyndigheten i Örebro län upprättar en lokal 
polisstation i stadsdelen Vivalla i Örebro år 2010. Tanken med pro-
jektet är att longitudinellt kunna mäta huruvida satsningen bidrar till 
ökad trygghet bland de boende och att tilliten till polisen ökar i ett 
av Örebros mest utsatta område. En enkätstudie genomfördes un-
der 2010 som en första av flera mätningar. Polismyndigheten bekos-
tade studien och en doktorand vid universitetet analyserade resulta-
ten. Studien är etikprövad och vi har tillstånd för ytterligare tre mät-
ningar. Utifrån jämförelser mellan två enkätpopulationer, en för 
Vivalla och en för Örebro stad, upptäcktes inga signifikanta skillna-
der ifråga om tillit till polisen och trygghet i allmänhet. Något lägre 
tillit kunde noteras i Vivalla som förväntat men svarsfrekvensen var 
låg (drygt 30 procent). Man kan således anta att de som känner lägre 
tillit till myndigheter överlag inte heller svarar på enkäter. (Persson, 
2013).  

11.3.2 Hot Spot-Policing med ordningsvakter på 
hot times (tider) 

I denna studie undersöktes en hot spot policing-insats där ordnings-
vakter år 2010 infördes i centrala Örebro på helgkvällar och nätter 
för att bidra till ordningshållningen och öka tryggheten. En uppfölj-
ning av insatsen gjordes med hjälp av brottsstatistik. Brottstatistik 
från tidigare år användes som kontroll för att kunna mäta föränd-
ringar i antalet anmälda våldsincidenser före och under insatsen. 
Resultaten visade på en icke-signifikant minskning av antalet rappor-
terade våldsbrott under insatsen. Resultaten kan tolkas på åt-
minstone två sätt: att insatsen inte hade några effekter; eller möjligen 
att den lilla icke-signifikanta minskningen kanske kan stärkas genom 
att genomförandet av insatsen modifieras. Ytterligare resultat visar 
att förändringar i brottsnivån var större vid tillfällen när ordnings-
vakterna anpassade en mer strikt hot spot policing strategi. Det här 
indikerar att med ett mer strukturerat genomförande av insatsen kan 
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det vara möjligt att se större effekter. Resultatet av utvärderingen 
publicerades i en vetenskaplig artikel (Frogner, Lindberg, Anders-
hed, Johansson, 2013). 

11.3.3 Hot Spot-policing i varuhusmiljö 
Hot spot policing - att arbeta problemorienterat (där insatser anpas-
sas specifikt efter plats och situation) och förebyggande, är internat-
ionellt känt för att vara effektivt i att minska både brottslighet och 
social oro. Men, lite är känt, om hot spot policing fungerar på 
samma sätt i Sverige. Under år 2012 genomfördes i polisområde 
Örebro en särskild hot spot-satsning på varuhuset Krämaren. Köp-
centret patrullerades i genomsnitt sex gånger per veckodag och syf-
tet var att undersöka om denna insats var förenad med minskad 
brottslighet. Officiell brottasstatistik före, under och efter insatsen 
användes som grund för analysen. Den totala mängden besökare till 
köpcentrumet kontrollerades också för under samma tidsperiod. 
Resultaten visade inga signifikanta förändringar i anmälda brott.  

11.3.4 Vittnesförhör ansikte-mot-ansikte, via chat 
och via telefon. Finns någon skillnad?  

Fyra c-uppsatser har skrivits om studien och den presenterades vid 
Stockholm Criminology Symposium 9-11 juni, 2014. Med ny teknik 
kommer nya möjligheter som kan vara kostnadseffektiva och tidsbe-
sparande. I den här studien undersökte vi skillnaderna mellan förhör 
ansikte mot ansikte, förhör via telefon och förhör via chatt när man 
hör vittnen till brott. Huvudsyftet var att se om det fanns några 
skillnader i antal korrekta minnen, antal felaktiga minnen och antal 
felaktiga svar på vilseledande frågor beroende på förhörsteknik. I 
studien ingick totalt 180 deltagare mellan åldrarna 18 och 70 år 
(cirka 50 procent kvinnor och 50 procent män). Deltagarna rando-
miserades till sex olika grupper som var lika stora: tre grupper fick 
titta på en video av ett våldsbrott och förhördes sedan med hjälp av 
någon av de tre teknikerna, ansikte mot ansikte, per telefon eller via 
chatt. De andra tre grupperna tittade på en video av ett egendoms-
brott och sedan förhördes de med hjälp av någon av de tre förhörs-
teknikerna.  

Resultaten visar att det inte finns markanta skillnader mellan 
dessa tekniker. Det är intressant att vi inte får några signifikanta 
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resultat - detta innebär att det inte finns några skillnader mellan 
dessa tekniker när man intervjuar vittnen. Oavsett vilken teknik som 
används får man, enligt denna studie, samma mängd korrekta upp-
gifter, samma mängd felaktiga uppgifter och samma mängd felaktiga 
svar på vilseledande frågor. Resultaten var också liknande obero-
ende av om deltagarna bevittnat ett våldsbrott eller ett egendoms-
brott. Detta innebär att alternativa tekniker kan vara av intresse när 
vittnen behöver höras för ett brott. Vi bör fortsätta att undersöka 
nyttan av telefon- och chattintervjuer, då de inte skiljer sig mycket 
från intervjuer ansikte mot ansikte. Skype, skulle också vara en an-
nan intressant teknik att undersöka i detta syfte (Allan, & Zahirović, 
2014; Doyle & Andershed, 2014; Florén, & Smed, 2014; Ivancevic, 
& Sjöberg, 2014; Oskarsson, 2013). 

11.3.5 Trygghet och patrullering  
Texten publiceras under 2015 i Rikspolisstyrelsens rapport-serie 
(Doyle, Frogner & Andershed, under tryckning). 

Vikten av ett tryggt samhälle med trygga medborgare återspeglas 
i arbetsuppgifterna för olika samhällsaktörer, där polisen kan ses 
som en av de mer självklara aktörerna. Redan i polislagens första 
paragraf klargörs till exempel att polisen ska verka för att främja 
trygghet. Trygghet, och kanske framför allt otrygghet, kartläggs varje 
år i Sverige genom Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygg-
hetsundersökning (NTU). Där tittar man bland annat på indikatorer 
som oro för att man själv eller närstående ska utsättas för brott, 
generell oro för brottslighet i samhället och om vardagen påverkas 
av oro för brott (t.ex. att man väljer annan väg eller avstår från akti-
viteter). NTU för 2013 visar att ca 15 procent av befolkningen kän-
ner sig otrygga, att 24 procent oroar sig för att närstående ska utsät-
tas för brott, och mellan 10 och 16 procent ofta oroar sig för att 
själva utsättas för brott (NTU, 2014). Människors rädsla att utsättas 
för brott påverkas av många olika aspekter, t.ex. tidigare utsatthet 
för brott, individens fysiska och sociala sårbarhet och individens 
förtroende för rättsväsendet (Heber, 2007; NTU, 2014). Man talar 
också i vidare termer, där samhällets roll betonas för utvecklingen av 
rädsla för brott, om medborgarna till exempel upplever en ökning av 
brott under en period så kan detta uppfattas som att samhällets 
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sociala kontroll brister (Hinkle & Weisburd, 2008; Skogan & Maxfi-
eld, 1981).  

För att minska människors rädsla för brott, och därmed öka 
känslan av trygghet, måste samhället därmed vidta åtgärder som 
visar för medborgarna att man har kontroll över samhället 
(Andreescu, 2010; Hale, 1996; Heber, 2007; Hinkle & Weisburd, 
2008; Zhao et al., 2002). En symbol för samhällelig kontroll är, en-
ligt vissa forskare, synliga uniformer (Bahn, 1974; Hale, 1996; Jack-
son & Bradford, 2009; Wakefield, 2007; Winkel, 1986) och det finns 
flera olika uniformerade aktörer som kan ingå i ett trygghetskapande 
arbete.  

Teoretiskt är det möjligt att påverka trygghetskänslor både med 
hjälp av poliser, andra uniformerade personer och även med hjälp 
av civila aktörer (Clarke & Cornish, 1985; Clarke, 1995; Cohen & 
Felson, 1979). Empiriskt visar studier ett delat, men oftast positivt, 
samband mellan ökad trygghet och polisens närvaro, speciellt i rela-
tivt otrygga situationer (se t.ex. Balkin & Houlden, 1983; Cordner, 
1986; Knutsson, 1995; Pate, Wycoff, Skogan, & Sherman, 1986; 
Police Foundation, 1981; Rowland & Coupe, 2013; Salmi, Grön-
roos, Keskinen, 2004; Trojanowicz & Baldwin, 1982; Van De Veer 
et al., 2012; Winkel, 1986). I redan relativt trygga situationer, är po-
lisnärvaron till viss del relaterat till en minskning av känslor av 
trygghet, speciellt hos män (Van De Veer et al., 2012). Enbart ett 
fåtal studier jämför skillnaden i förhållandet mellan polisens närvaro 
och känsla av trygghet beroende på kön och ålder. Resultaten är 
tvetydiga när det gäller kön (se t.ex. Cordner, 1986; Cordner & Jo-
nes, 1995; Knutsson, 1995; Van De Veer et al., 2012; Winkel, 1986), 
medan ålder inte är studerat i någon vidare omfattning se t.ex. 
Rowland & Coupe, 2013; Salmi et, al., 2004). Studier på icke-
polisiära aktörer är också tvetydiga och visar att närvaron kan vara 
relaterat till en ökad känsla av trygghet (se t.ex. Hauber et al., 1996; 
Klein, Luxenburg & King, 1989; Noaks, 2000; Unit, 2004; Van 
Steden & Nalla, 2010; Walsh & Donovan, 1989), medan andra stu-
dier visar andra resultat (se t.ex. Kenney, 1986; Noaks, 2000; Noaks, 
2004; Pennell et al., 1989). Slutligen visar studierna tvetydiga resultat 
med avseende på kön, exempelvis så verkar kvinnor i vissa studier 
känna sig mer trygga än män av civil patrullering (Hauber et al., 
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1996), medan andra studier visar att civil patrullering inte ökar kvin-
nors trygghet överhuvudtaget (Unit, 2004). Mer entydiga verkar 
studier på ålder vara. Äldre personer verkar generellt känna sig mer 
trygga av civila patrullerande aktörer än vad yngre personer gör 
(Hauber et al., 1996; Pennell et al., 1985, Pennell et al., 1989; 
Rowland & Coupe, 2013; Unit, 2004).  

Den här studien syftar till att undersöka om och i vilken grad 
människors trygghet påverkas av närvaro av olika synliga uniforme-
rade personer såsom patrullerande poliser, ordningsvakter och po-
lisvolontärer, samt närvaro av polisbil. Frågor som ställdes var: På-
verkar uniformerade personers närvaro grad av trygghet hos männi-
skor? Finns det någon skillnad mellan fotpatrullering och patrulle-
ring med polisbil? Finns det någon skillnad mellan polisnärvaro, 
närvaro av polisvolontärer och ordningsvakter? Gör antalet närva-
rande poliser skillnad? Finns det skillnader mellan olika miljöer i hur 
trygg man blir av uniformerade personer och polisbilspatrullering?  

Via en enkät mättes 352 mäns och kvinnors upplevelser av 
trygghet i frånvaro och närvaro av uniformerade personer samt 
polisbil. Deltagarna fick titta på bilder på trygga och otrygga miljöer 
med och utan olika typer av uniformerade personer samt en polisbil 
närvarande i bilden. För varje bild fick deltagarna bedöma sin upp-
levelse av trygghet och sedan jämfördes de olika situationer-
na/bilderna med varandra vad gäller grad av upplevd trygghet. 

Studien visar att patrullering inte skapar trygghet i en redan rela-
tivt trygg miljö. Det gör den däremot i miljöer som upplevs otrygga, 
oavsett typ av otrygg miljö (dvs. ”ödsliga” platser på natten och 
stadsmiljöer med mycket människor i på natten). Detta gäller oavsett 
om det är två poliser, sex poliser, polisbil, ordningsvakter eller polis-
volontärer som patrullerar. De skapar alla mer trygghet i miljöer 
eller situationer som är relativt otrygga, jämfört med att ingen uni-
formerad person eller polisbil är närvarande. Tydligt är också att 
man blir allra tryggast av fotpatrullerande poliser. Närvaro av ord-
ningsvakter och polisvolontärer leder till något lägre grad av trygg-
het än polisnärvaro, men ökar fortfarande tryggheten i jämförelse 
med ingen närvaro av uniformerade personer. Man blir ungefär lika 
trygg vid patrullering av ordningsvakter och polisvolontärer. Sam-
manfattningsvis är all slags fotpatrullering (dvs. av polis, ordnings-
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vakter eller polisvolontärer) att föredra i trygghetsskapande syfte 
framför patrullering med polisbil.  

Huvudresultaten var liknande för män och kvinnor och personer 
i olika åldrar med några skillnader. I redan trygga områden ökar 
männens otrygghet vid närvaro av ordningsvakter jämfört med ing-
en uniformerad närvaro, medan ordningsvakterna inte påverkar 
kvinnornas otrygghet. I relativt otrygga situationer så ökar både 
fordons- och fotpatruller tryggheten hos männen, medan kvinnorna 
blir tryggare av fotpatruller. I de relativt otrygga situationerna kände 
sig kvinnor och äldre något mindre trygga än män och yngre. Stu-
dien visar också att man känner störst förtroende för polisen, följt 
av ordningsvakter och sist polisvolontärer. Ungefär lika många har 
en korrekt uppfattning om polisens och polisvolontärers befogen-
heter medan väldigt få har en korrekt uppfattning om ordningsvak-
ters befogenheter. Förtroende och kunskap om befogenheter, skulle 
potentiellt kunna vara delförklaringar till varför man känner sig 
tryggast av polisens närvaro och ungefär lika trygg av ordningsvak-
ters och polisvolontärers närvaro. 

För att veta hur vi kan använda dessa resultat i praktiskt arbete 
behöver vi känna till studiens begränsningar. Enkäterna som använ-
des i studien samlades inte in via ett slumpmässigt urval ur den 
svenska populationen, utan via ett urval av vuxna människor i en 
medelstor svensk stad, på dess universitetsområde och ute i staden. 
Detta kan begränsa generaliserbarheten, dvs. göra att resultaten inte 
gäller för hela Sveriges vuxna population. Ytterligare en begränsning 
med studien är att effekterna på trygghet av uniformerade personer 
inte har testats i verkliga situationer utan i form av bilder i en enkät. 
Alltså, studien bör ses om ett första steg för att i Sverige öka kun-
skapen om hur uniformerade personer kan användas i trygghets-
skapande arbete. Studier i verkliga situationer är nödvändiga för att 
kunna dra säkrare slutsatser om hur giltiga dessa resultat är i just 
verkliga situationer. Studier av verkliga förhållanden är svåra att 
genomföra eftersom man behöver studera liknande (helst exakt 
samma) verkliga situationer med olika uniformerade personers när-
varo. Här finns en uppenbar fördel med att istället göra en enkätun-
dersökning eftersom det enda som skiljer de olika situationer-
na/bilderna i enkäten åt är de olika uniformerade personerna eller 
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huruvida det finns en polisbil eller ej, dvs. det är det enda som för-
ändras i miljön, ingenting annat. Det här gör att vi kan dra slutsatser 
om enbart de uniformerade personernas och polisbilens samband 
med trygghet, vilket är mycket svårt att göra i verkliga situationer 
och är också en brist i flertalet tidigare vetenskapliga studier inom 
detta område.  

Alltså, dessa resultat kan användas som en grund för en diskuss-
ion om hur, när och varför man patrullerar och vilka uniformerade 
personer (dvs. polis, ordningsvakter eller polisvolontärer) som ska 
patrullera var och när samt för en fortsatt prövning i polisverksam-
heten. Men, man bör i dessa diskussioner vara medveten om att 
detta ännu inte testats i verkliga situationer. Möjliga praktiska impli-
kationer av denna studie kan dock anses vara följande:  

 Polisen behöver inte, i trygghetsskapande syfte, patrullera på 
platser och i situationer i vilka man vet att väldigt få eller 
inga, känner sig otrygga. Man bör fokusera sin närvaro till 
tider och platser i vilka människor känner sig otrygga. 

 Förutom polisen kan både ordningsvakter och polisvolontä-
rer användas i trygghetsskapande arbete. Polisen inger mest 
trygghet medan ordningsvakter och polisvolontärer, som 
inger mindre trygghet än polisen, bidrar till ungefär lika 
mycket trygghet. Detta indikerar tydligt att patrullering med 
polisvolontärer kan vara ett mycket kostnadseffektivt inslag 
i trygghetsskapande arbete.  

 I reellt otrygga miljöer, där risk för att man utsätts för brott är 
större, kan man tänka att man prioriterar att patrullera med 
poliser (alternativt ordningsvakter), eftersom de bäst kan in-
gripa om brott sker. Polisen bör patrullera dessa områden 
med fotpatrull snarare än med polisbilspatrull eftersom fot-
patrullen inger mer trygghet. I otrygga miljöer där risken för 
att utsättas för brott är lägre (t.ex. ödsliga platser såsom 
tunnlar och parker) men otryggheten är relativt hög, kan 
man effektivt använda ordningsvakter och/eller polisvolon-
tärer. 



198 
 

 Polisbilen bör ses som ett transportmedel snarare än som ett 
trygghetsskapande verktyg eftersom man blir märkbart mer 
trygg av fotpatrullerande poliser.  
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12 En strukturerad metod för registre-
ring och automatisk analys av 
mängdbrott  

Martin Boldt, Anton Borg och Ulf Melander79  

12.1 Sammanfattning 
I detta kapitel beskrivs en metod som används i polisregionerna Syd, 
Väst och Stockholm80 för att samla in strukturerade brottsplatsupp-
gifter från bostadsinbrott, samt hur den insamlade informationen 
kan analyseras med automatiska metoder som kan assistera brotts-
samordnare i deras arbete. Dessa automatiserade analyser kan an-
vändas som filtrerings- eller selekteringsverktyg för bostadsinbrott 
och därmed effektivisera och underlätta arbetet. Vidare kan meto-
den användas för att avgöra sannolikheten att två brott är utförda av 
samma gärningsman, vilket kan hjälpa polisen att identifiera serier av 
brott. Detta är möjligt då gärningsmän tenderar att begå brott på ett 
snarlikt sätt och det är möjligt, baserat på strukturerade brottsplats-
uppgifter, att automatiskt hitta dessa mönster. I kapitlet presenteras 
och utvärderas en prototyp på ett IT-baserat beslutsstödsystem samt 
två automatiska metoder för brottssamordning. 

12.2 Inledning 
Baserat på den årliga Nationella trygghetsundersökningen som ge-
nomförs av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) uppskattas det att om-
kring två miljoner brott begås årligen i Sverige och av dessa anmäls 
knappt en och en halv miljon till Polisen. Av de anmälda brotten 
utgörs omkring 88%81 av så kallade mängdbrott vilka består av ex-
empelvis olika typer av tillgreppsbrott, skadegörelse, misshandel, 

                                                           
79 Martin Boldt är tekn.dr. och universitetslektor, Anton Borg är tekn.dr. och post-
doktor vid Blekinge Tekniska Högskola. Ulf Melander är kriminalinspektör vid 
Polisen i Blekinge  
80 Samtliga hänvisningar till polisorganisationen i detta document avser organisat-
ionen före 2015-01-01. 
81 Handling of everyday crimes: A key task for police and prosecutors, http://www. 
riksrevisionen.se/PageFiles/ 13727/summary_rir_2010_10.pdf 
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rattfylleri. De så kallade mängdbrotten är av enklare beskaffenhet 
och drabbar en stor andel av befolkningen årligen.  

Mängdbrottens andel av den totala brottsligheten ser liknande ut 
även i andra länder. Enligt en uppskattning från 2004 var ca 78 %, 
eller cirka 5,9 miljoner, brott i delar av England och Wales just 
mängdbrott. För flera av de brottskategorier som inkluderas bland 
mängdbrotten har polisen låg uppklarningsfrekvens. I detta kapitel 
beskriver vi ett forskningsprojekt som fokuserat på metoder för att 
öka kunskapen kring bostadsinbrott i permanentbostäder. Just per-
manentbostäder inkluderar lägenheter såväl som friliggande bostä-
der (t.ex. villor, par-/radhus och gårdar), men inte fritidshus.  

Bostadsinbrotten är en brottskategori som under de senaste tio 
åren haft en ökande trend även om det skett en viss stagnering de 
senaste åren. BRÅ:s Nationella Trygghetsundersökning för 2013 
uppskattar att omkring 36 000 bostadsinbrott skedde under året, 
vilket motsvarar en utsatthet på omkring 0.9% av hushållen82. Sam-
tidigt anmäldes under 2013 totalt 21 039 fullbordade samt försök till 
bostadsinbrott till polisen. Personuppklarningsfrekvensen83 för 
dessa brott låg på knappt 5 %, vilket kan anses vara lågt. 

Det är viktigt att inte bagatellisera brott bara för att de benämns 
som mängdbrott. Dessa brott påverkar ofta målsägandens livssituat-
ion mycket negativt. Ett exempel kan vara barn som långt upp i 
åldrarna inte vågar sova i sitt eget rum efter ett inbrott, eller som 
inte vågar vistas hemma på egen hand efter skolan vilket resulterar i 
att en av föräldrarna kan behöva gå ner i arbetstid. Ett annat exem-
pel är äldre personer (över 65 år) som i hög utsträckning oroar sig 
efter bostadsinbrott. Denna grupp spenderar generellt sett mycket 
tid i sin bostad vilket medför att de också har mycket tid till efter-
tanke, vilket ytterligare förstärker oron. 

I ett försök att öka kunskapen om denna brottskategori har ett 
gemensamt forskningsprojekt mellan Polisen, Statens Kriminaltek-
niska Laboratorium och Blekinge Tekniska Högskola genomförts 

                                                           
82 BRÅ:s NTU för 2013: 
http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2014-01-13 -ntu-
2013.html 
83 Andelen bostadsinbrott som polisen genom åtal har bundit en misstänkt person 
till i förhållande till det totala antalet anmälda bostadsinbrott under året.  
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under 2012 - 2014. Målet med projektet har varit att undersöka om 
datavetenskapliga metoder kan bistå polisen i deras brottssamord-
ning av brott (d.v.s. att länka samman brott till serier som utförts av 
samma gärningsmän). Projektet var uppdelat i nedanstående tre 
delprojekt inom vilka tre seniora forskare, tre doktorander samt en 
person från polisen arbetade: 

1. Strukturerad uppgiftsinsamling från brottsplatser. 

2. Automatiska metoder för brottssamordning. 

3. Automatiska metoder för skoavtrycksmatchning. 

I detta kapitel kommer de första två delprojekten beskrivas, medan 
den automatiska skoavtrycksmatchningen utelämnas. Delprojektet 
om strukturerad uppgiftsinsamling inkluderar en process som säkrar 
att samma typ av information samlas in på ett strukturerat sätt från 
olika brottsplatser. Genom att den insamlade informationen alltid 
kodas på samma sätt, t.ex. att gärningsmannens modus operandi 
(MO) alltid registreras likadant, är det senare möjligt att utföra 
automatiska jämförelser av brott. På så vis är det möjligt för dator-
program att automatiskt söka igenom den insamlade brottsplatsin-
formationen med syfte att identifiera likheter mellan olika brott som 
kan indikera att dessa ingår i en gemensam serie. Datoralgoritmer 
kan alltså påvisa möjliga samband mellan brott som sedan brotts-
samordnare inom polisen måste analysera och värdera baserad på 
sin erfarenhet för att slutligen antigen förkasta eller acceptera på-
stådda serier. Detta kan förhoppningsvis leda till att polisen på ett 
effektivare sätt kan knyta liknande brott till nya serier utförda av 
gemensamma gärningsmän. Genom att i större utsträckning kunna 
fälla gärningsmän för serier av bostadsinbrott snarare än enstaka 
brott är förhoppningen att öka uppklarningsprocenten inom brotts-
kategorin. På så vis adresserar man också den organiserade brotts-
ligheten som ligger bakom en försvarlig andel av bostadsinbrotten. 

Det är viktigt att understryka att dessa automatiserade metoder 
för brottssamordning på inga sätt är tänkta att ersätta polisens yrkes-
kunnande. De kommer istället utgöra hjälpmedel som kan indikera 
var sannolika länkar mellan enskilda brott finns, vilket i sin tur den 
mänskliga brottssamordnaren kan analysera och värdera. Genom 
dessa indikationer på länkar mellan brott ökar möjligheten för att 
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koppla samman viktiga informationsfragment som är spridda mellan 
flera brottsplatser, vilka kan skilja stort vad gäller både geografisk 
och tidsmässig utbredning. Ju fler informationsfragment från olika 
brottsplatser som kopplas samman i relevanta serier desto bättre, 
eftersom detta dels ökar förståelsen för hur gärningsmännen beter 
sig inom brottskategorin, men också för att det ökar sannolikheten 
att finna tillräckligt med indicier och bevis för att nå personuppklar-
ning. Dessutom möjliggör en gemensam undersökning av flera brott 
en mer effektiv användning av brottsbekämpande resurser (Wood-
hams et al., 2010). Både de automatiska metoderna för brottssam-
ordning och för skoavtrycksmatchning ska användas som rena inter-
na polisiära hjälpmedel i form av selekteringsverktyg som låter poli-
sen selektera i sina stora informationsmängder. De är alltså inte 
tänkta att användas som underlag i t.ex. Tingsrättsförhandlingar etc. 

I nästkommande sektion beskrivs den strukturerade uppgiftsin-
samlingen från brottsplatser, hur denna skiljer sig från polisens nu-
varande metodik samt hur en prototyp av ett datorbaserat selekt-
ionsverktyg och beslutsstödsystem är uppbyggt. Därefter följer en 
sektion som tar upp de automatiska metoderna för brottssamord-
ning som beslutsstödsystemet använder sig av. Avslutningsvis följer 
ett diskussionsavsnitt där bl.a. ytterligare brottskategorier diskuteras. 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av slutsatserna. 

12.3 Strukturerad uppgiftsinsamling från 
bostadsinbrott 

Denna sektion beskriver den strukturerade uppgiftsinsamlingen från 
bostadsinbrott. Dessförinnan beskrivs den nuvarande metodik som 
används för insamling av uppgifter från bostadsinbrott samt hur 
brottssamordningen för bostadsinbrott fungerar. 

12.3.1 Nuvarande metod för uppgiftsinsamling 
från bostadsinbrott 

Den exakta metoden för uppgiftsinsamling från bostadsinbrott skil-
jer sig åt dels mellan polismyndigheter men även baserat på hur pass 
nära inpå brottstillfället som polisen får anmälan från målsäganden. 
Om en målsägande ringer om ett för stunden pågående bostadsin-
brott högprioriteras ärendet och närmsta lediga patrull åker på det. 
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Om målsäganden å andra sidan upptäcker bostadsinbrottet vid 
hemkomsten från en tvåveckors semester kan polisen nedprioritera 
ärendet och besöka brottsplatsen nästföljande dag. På brottsplatsen 
gör patrullen iakttagelser samt talar med målsäganden, dels för att 
samla in uppgifter men även för att förklara vad man bör tänka på 
för att undvika att röja eventuella spår på brottsplatsen. De iaktta-
gelser som görs på platsen tillsammans med informationen från 
målsäganden dokumenteras i form av stödanteckningar i anteck-
ningsblock eller i mobila polisdatorer, s.k. MOPS:ar, för att doku-
mentera brottet digitalt direkt på platsen. Om det finns möjlighet 
kallas även tekniker eller lokala brottsplatsundersökare till platsen 
för att genomföra en brottsplatsundersökning med syfte att säkra 
spår, exempelvis skoavtryck, verktygsspår och fingeravtryck. Slut-
destinationen för all insamlad information är polisens digitala an-
mälningssystem RAR, i vilken en fritextrapport upprättas av patrul-
len på plats. Denna kompletteras därefter av de som utfört brotts-
platsundersökningen genom tilläggsanmälningar. 

Det finns viss godtycklighet i vilka uppgifter som samlas in från 
brottsplatsen. En del uppgifter är obligatoriska, t.ex. adress och 
datum/tid, medan andra är mer öppna kring hur de ska dokumente-
ras, t.ex. vad gäller gärningspersonens modus operandi (MO) eller 
uppgifter rörande målsägaren som senare kan visa sig vara intres-
santa, t.ex. om denne parkerat sin bil på en flygplats i samband med 
inbrottet. Skillnaderna kring vilka uppgifter som samlas in beror på 
att olika poliser ställer olika frågor och erhåller därför också olika 
svar. Ett annat problem utgörs av det faktum att poliser dokumente-
rar svaren på olika sätt eftersom personer formulerar sig olika. Dess-
sutom skiljer sig även de uppgifter som en specifik polis samlar in 
över tiden, t.ex. p.g.a. trötthet, stressnivå etc. Man kan alltså konsta-
tera att de frågor som ställs vid ett inbrott inte alltid ställs vid ett 
annat, vilket betyder att beskrivningarna av dessa båda brott innehål-
ler olika komponenter. Detta kan vid ett senare tillfälle innebära 
problem då dessa brott ska jämföras, t.ex. kanske det framkommer 
att målsäganden för det första brottet dokumenterat att denne blivit 
uppringd av ett okänt telefonnummer precis innan inbrottet, men 
eftersom den frågan aldrig ställdes till målsäganden för det andra 
inbrottet går det inte att nysta vidare i den detaljen. Båda brotten 
skulle kunna vara utförda av en och samma liga som opererar ge-
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nom att ringa till fastigheter strax innan inbrottet genomförs, men 
polisen saknar underlag för att avgöra detta. 

12.3.2 Problem med nuvarande brottssamordning 
av bostadsinbrott 

Det faktum att olika uppgifter samlas in från brottsplatser, samt 
dokumenteras i fritext på olika sätt, innebär problem då man vill 
upptäcka brott som utförts på samma sätt. Eftersom inte samma 
uppgifter samlas in från samtliga brottsplatser så innebär det att 
brottsamordningen blir lidande då de i många fall saknar underlag 
för att knyta ihop serier baserat på likheter/mönster i uppgifterna 
mellan brottsplatserna. Det blir på sätt och vis som att jämföra äpp-
len med päron. Även om det finns datorprogram som automatiskt 
kan analysera fritextrapporter i jakt på likheter så kan dessa inte 
prestera bättre än den indata i form av t.ex. RAR-anmälningar de 
har att arbeta med, vilka alltså i många fall saknar uppgifter som kan 
vara av betydelse. Därutöver kan synonymer och olika sätt att for-
mulera sig utgöra problem för automatiserade datoralgoritmer base-
rade på fritextdata då dessa försöker hitta likheter mellan brott.  

Den enda metod som garanterar att samtliga likheter mellan 
brott har möjlighet att upptäckas är om man jämför varje brott med 
varje annat brott, dock utan att den inbördes ordningen spelar nå-
gon roll. Om man skulle utföra sådana parvisa jämförelser genom 
att låta brottssamordnare läsa igenom anmälningar och jämföra dem 
sinsemellan så uppstår dock avsevärda problem när mängdbrott 
hanteras. Detta eftersom brottskategorierna som ingår bland 
mängdbrotten per definition innehåller ett mycket stort antal brott 
per år. Ett avsevärt problem med parvisa jämförelser av brott är att 
tidskomplexiteten ökar exponentiellt med antalet tillkomna brott, 
vilket leder till ohållbara resurskrav för att kunna utföra sådana jäm-
förelser. Som ett teoretiskt exempel kan vi tänka oss att man inom 
en mindre länspolismyndighet, säg Blekinge, skulle vilja genomföra 
fullständiga jämförelser av samtliga bostadsinbrott under ett år. I 
Blekinge anmäldes 221st bostadsinbrott under 2013 vilket innebär 
att 24 310 sådana parvisa jämförelser skulle behöva genomföras om 
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den inbördes ordningen inte spelade någon roll84. Om vi antar att 
varje sådan jämförelse kräver att två brottsrapporter läses igenom 
och att det i snitt tar 15 minuter per genomläsning skulle detta kräva 
12 155 timmar, eller knappt sju heltidstjänster under ett år. En in-
tressant situation inträffar om vi istället har som ambition att skala 
upp denna heltäckande analys till samtliga av Sveriges länspolismyn-
digheter. För året 2013 skulle detta innebära att 21 039 RAR-
rapporter skulle behöva läsas igenom och jämföras. Detta i sin tur 
skulle innebära drygt 220 miljoner parvisa jämförelser, vilket skulle 
ta 110 miljoner timmar att genomföra. Något som i sin tur skulle 
kräva drygt 61-tusen heltidstjänster under ett år. Det innebär alltså 
fullständigt orimliga resurskrav. 

Även om de beskrivna scenarierna kan effektiviseras till viss del, 
t.ex. genom att sträva efter att läsa igenom en rapport endast en 
gång, så innebär sådana effektiviseringar endast marginella förbätt-
ringar om man vill utföra heltäckande jämförelser mellan brott inom 
brottskategorier som innehåller ett så pass stort antal brott att vi 
människor inte kan hålla all nödvändig information i huvudet. Dock 
fungerar det att genomföra kompletta jämförelser mellan brott inom 
brottskategorier där det sker relativt få brott per år och där dessa 
prioriteras högt så att betydande resurser kan avvaras.  

Eftersom det inte är möjligt för brottssamordnarna att genom-
föra kompletta parvisa jämförelser mellan t.ex. bostadsinbrott så 
krävs istället andra arbetssätt. Idag förekommer det därför att man 
inom brottssamordningen analyserar flödet av nya brott som kom-
mer in, och i detta flöde försöker upptäcka mönster, t.ex. en gruppe-
ring av brott vars MO sticker ut, vilket kan indikera att dessa ingår i 
en gemensam serie. Men eftersom den information som analyseras 
är i form av fritext kan man inte göra heltäckande historiska åter-
blickar. En kompromiss är istället att selektivt analysera de mönster 
som identifieras i flödet gentemot historisk data för att koppla 
samman brott. Ett stort problem med detta arbetssätt är att det 
missar många serier eftersom dessa inte sticker ut under den korta 
nulägesbild som analyseras löpande. Dessutom genomförs dessa 

                                                           
84 Antalet parvisa jämförelser kan beräknas med Binomialfördelningen, n=221 och 
k=2, eller som n(n-1)/2. 
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analyser endast inom ett begränsad geografisk område så arbetssättet 
missar brottsserier som har stor geografisk spridning. 

Ytterligare ett sätt att närma sig problemet är att fokusera på den 
spatiala och temporala information genom att visualisera brotten på 
en karta, d.v.s. visa hur brotten fördelas geografiskt och tidsmässigt. 
På så vis är det möjligt att relativt enkelt upptäcka brott som genom-
förts inom samma geografiska område under ungefär samma tid, 
vilket skulle kunna innebära att de utförts av samma gärningsman. 
Men eftersom man i sådana analyser endast analyserar spatiotempo-
ral data kan man inte längre särskilja olika gärningsmän sinsemellan, 
t.ex. baserat på hur de väljer ut sina målobjekt, hur de tar sig in, eller 
vilket gods de tillgriper. Detta betyder att olika kriminella aktörer 
kan genomföra bostadsinbrott i samma geografiska område inom 
samma tidsram utan att polisen kan särskilja serierna åt med mindre 
än att RAR-rapporterna för brotten läsas igenom manuellt. Fast då 
är man tillbaka på ruta ett igen eftersom RAR-rapporterna inte in-
nehåller samma informationsunderlag för de olika brotten.  

Hela denna problematik ställs på sin spets i och med mobila vin-
ningskriminella, t.ex. mobile organized crime groups (MOCG:s), 
som under relativt kort tid begår en mängd brott spridda över stora 
geografiska områden. I efterhand när polisen ska analysera dessa 
brott så blandas de ihop med brott som utförts av lokala förövare 
vilka ligger som en sorts bakgrundsbrus och gör serierna från mobila 
vinningskriminella svåra att upptäcka. Särskilt eftersom dessa serier 
oftast sprider sig över olika myndighetsgränser mellan vilka brotts-
samordningen är begränsad, bl.a. på grund av liten insyn i varandras 
register men även baserat på den skalningsproblematik som tidigare 
belysts.  

12.3.3 Strukturerad registrering av brottsplatser 
I ett försök att adressera problemen som hör ihop med dokumentat-
ion samt brottssamordning av mängdbrott har vi inom forsknings-
projektet tagit fram en ny rutin för hur bostadsinbrott kan doku-
menteras samt nya metoder att samordna dessa brott på. Rutinerna 
används i skrivande stund inom polisregion Syd, Väst och Stock-
holm, och de har genererat att drygt 9 000 bostadsinbrott hittills 
registrerats med metoden. En förutsättning för att bättre kunna 
länka samman brott i serier är att enhetliga uppgifter från samtliga 
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brottsplatser samlas in. Just samstämmigheten i de insamlade upp-
gifterna är central för att effektivt kunna jämföra bostadsinbrott 
sinsemellan. Vidare behöver den insamlade informationen vara ma-
skinläsbar för att man automatiskt ska kunna utföra parvisa jämfö-
relser av brotten med hjälp av datoralgoritmer. Med en datoriserad 
metod är det möjligt att skala upp analyserna nationellt, och i för-
längningen kanske även till våra grannländer eller ännu bättre till en 
gemensam EU-nivå. 

 
Figur 1: Återgivning av sektionen för ”Typ av bostadsområde” från SAB-formuläret. 

Dessa behov har lett oss fram till en lösning som bygger på ett digi-
talt kryssbaserat formulär där polisen helt enkelt kryssar för de 
kryssrutor som bäst beskriver brottsplatsen. För att testa och utvär-
dera denna lösning valdes brottskategorin bostadsinbrott för vilket 
ett sådant digitalt kryssbaserat formulär, med namn Standardiserad 
Anmälningsrutin Bostadsinbrott (SAB), skapades. Innehållet i formuläret 
är baserat på polisens domänkunskap om brottskategorin bostads-
inbrott. Formuläret, som finns tillgängligt i polisens nationella for-
mulärportal, består av 11 sektioner vilka totalt innehåller 133 para-
metrar i form av kryssrutor samt ett antal textfält för diarienummer, 
adress, tidsangivelser och övriga anteckningar, se Tabell 1. Som ett 
exempel finns en av de 11 sektionerna, den som preciserar Typ av 
bostadsområde, återgiven i Figur 1. Ifall ett inbrott skett i ett ensligt 
hus ute på landsbygden så registreras detta genom två kryss, ett i 
rutan för Tätort och ett i rutan för Enskilt. Vid osäkerhet kan man 
klicka på frågetecknet uppe till höger i figuren så visas en hjälptext 
som beskriver de olika kryssrutorna i sektionen. SAB-formuläret 
inkluderas i en vanlig PDF-fil och ryms på två A4-sidor. Alla marke-
ringar görs alltså digitalt i programmet Acrobat Reader. Sist i SAB-
formuläret finns även ett fritextfält där övriga iakttagelser kan do-
kumenteras.  
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Sektionsnamn Beskrivning 
Para-
metrar 

Brottsplats Datum och tidsangivelser, ifall det är fullbordat 
eller försök 

12 

Typ av bostads-
område 

Tätort eller landsbygd, samt tomtens beskaffenhet 7 

Typ av bostad Villa, gård, par/radhus eller lägenhet. Standard 
samt antal plan etc. 

12 

Larm Ifall det finns larm och om det var aktiverat, utlöst 
eller saboterat 

5 

Brottspreventiva 
åtgärder 

Brottspreventiva åtgärder som vidtagits, t.ex. tömt 
posten 

10 

Målsägande Hemma eller borta under brottet, märkliga iaktta-
gelser som gjorts  

16 

Ingång objekt Gärningsmannens tillvägagångssätt för att ta sig in 26 

Genomsök Vilken typ av genomsök som gjorts i bostaden 3 

Gods Godskategorier som tillgripits, t.ex. läkemedel, 
guld/smycken etc. 

19 

Spår Typer av spår som säkrats på platsen, t.ex. skoav-
tryck, DNA etc. 

18 

Övrigt Om det finns vittnesuppgifter, gods märkt med 
Märk-DNA etc. 

5 

Totalt  133 

Tabell 1: Summering av innehåll i formuläret för Standardiserad Anmälningsrutin Bostadsin-
brott. 

När man fyllt i SAB-formuläret så registreras det i en central databas 
genom en knapptryckning. Innan formuläret registreras i den cen-
trala databasen så utförs en automatisk verifikationskontroll av upp-
gifterna i formuläret. Om någon uppgift inte fyllts i, eller fyllts i 
felaktigt, uppmärksammas polisen på detta och registringen avbryts. 
Först då den inbyggda verifikationsprocessen passerats kan formulä-
ret registreras. På så vis minskar risken för att den centrala databa-
sen, som lagrar alla SAB-formulär, innehåller felaktiga uppgifter. 
När bostadsinbrottet väl lagrats i den centrala databasen sparas det i 
ett digitalt maskinläsbart format där parametrarna kodas binärt (1 
för ett kryss i en ruta, annars 0). 
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Just att samma typ av uppgifter samlas in från samtliga bostads-
inbrott samt att de kodas binärt innebär att kvaliteten på de insam-
lade uppgifterna höjs signifikant jämfört med fritext-baserade an-
teckningar, bl.a. eftersom tolkningar av olika formuleringar och 
synonymer i fritext helt elimineras. Det är alltså möjligt att i en dator 
beskriva ett brott som en vektor med 133 st. ettor och nollor, en för 
varje parameter i SAB-formuläret. Detta har stor betydelse om man 
vill utnyttja de möjligheter som datoralgoritmer kan erbjuda, t.ex. 
för automatisk upptäckt av serier bland de registrerade brottsplat-
serna vilket beskrivs mer i detalj i Sektion 12.4. 

12.3.4 SAB på nationell nivå 
Den största fördelen med SAB-formuläret på nationell nivå är att 
samma typ av uppgifter alltid samlas in från brottsplatserna i ett 
digitalt maskinläsbart format. Detta medför att datorer kan gå ige-
nom de registrerade brotten och automatiskt utföra heltäckande 
parvisa jämförelser utan några större problem. På så vis kan brott-
samordningen bli mer effektiv samt skalas upp till en gemensam 
nationell nivå. Genom att datoralgoritmer automatiskt kan detektera 
grupperingar av brott som av olika anledningar indikerar samhörig-
het, t.ex. gemensamt MO, så kan just dessa grupperingar lyftas upp 
till ytan så att brottssamordnare får en första inriktning att gå på i 
sitt analysarbete. Sådana automatiska algoritmer kan alltså hitta ge-
mensamma nämnare mellan alla inrapporterade brott, vilket vi tidi-
gare visat är praktiskt omöjligt ifall manuell genomläsning av brotts-
rapporter används.  

Dessa algoritmer kan även hitta betydligt mer komplexa sam-
band än de spatiala och temporala likheter som är vanligt förekom-
mande idag. Det är exempelvis fullt möjligt att utöver spatiala och 
temporala likheter även väga in en mängd andra parametrar. Som ett 
exempel kan nämnas specifika bostadsegenskaper i form av en villa 
med hörntomt på ett plan där gärningsmannens MO går ut på att 
denne monterat ur en fönsterkassett. Därutöver kan även typen av 
gods, typen av genomsökning av bostaden, samt eventuella spår 
som kvarlämnats användas i jämförelsen. Ifall en datoralgoritm iden-
tifierar ett antal brott där dessa premisser stämmer överens kan just 
de brotten lyftas upp till ytan och lämnas över till en mänsklig brott-
samordnare. Givet grupperingen av brott kan brottssamordnaren 
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sedan via brottens diarienummer hämta ut kompletterande inform-
ation från polisens övriga IT-system och på så vi knyta samman en 
mängd informationsfragment. Till exempel skulle det kopplat till en 
brottsplats kunna finnas vittnesförhör med signalement medan det 
från andra brottsplatser finns iakttagelser av fordon och registre-
ringsnummer. Därtill kanske flera av brottsplatserna kan knytas 
samman baserat på manuella jämförelser av indicier i form av verk-
tygsspår eller kanske rent av via spår. På detta vis kan brottssamord-
ningen få hjälp med en initial selektering i den stora mängden brott. 
Därefter kan brottssamordnaren med hjälp av sin specifika domän-
kunskap påbörja pusslandet med att först verifiera serierna samt 
därefter försöka länka gärningsmän till dessa. 

En annan fördel med den strukturerade insamlingen av brotts-
platsinformation är att den möjliggör intressanta analyser baserade 
på statistiska utdrag över t.ex.: 

 vilka bostäder som drabbas hårdast av bostadsinbrott, 

 vilka ingångssätt som är vanligast per bostadstyp, 

 vilka godstyper som är mest tillgripna, eller 

 hur väl olika brottspreventiva åtgärder verkligen fungerar, 
t.ex. larm eller att be grannen tömma posten vid bortavaro. 

Sådana statistiska analyser kan öka kunskapen om brottskategorin 
vilket i sin tur kan hjälpa dels polisen att förebygga och personupp-
klara fler brott i framtiden. Dessutom kan även den enskilda med-
borgaren gynnas genom evidensbaserade råd kring brottsprevention. 

12.3.5 SAB för poliser på fältet 
Arbetsflödet för de polispatruller som samlar in uppgifter från 
brottsplatser kan också förenklas med hjälp av SAB-formuläret, 
även om det under en övergångsperiod innebär visst merarbete. 
Genom att använda formuläret får patrullen hjälp med vilka uppgif-
ter som ska samlas in från brottsplatsen samt vilka frågor man ska 
ställa till målsäganden. Detta lyfts också fram som mycket positivt 
av de poliser som använder formuläret. Genom sektionsuppdel-
ningen och kryssrutorna i varje sektion fungerar formuläret som en 
checklista. Detta är något som är extra värdefullt i situationer där 
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poliserna är trötta efter långa pass, eftersom de får en enkel proce-
dur att följa för att samla in adekvata uppgifter från brottsplatsen. 

Även om det krävs viss, om än liten, inlärningstid, kan polispa-
trullerna dokumentera brottsplatser mer tidseffektivt med hjälp av 
SAB-formuläret jämfört med att skriva ner anteckningar som sedan 
förädlas till en fritext-baserad RAR-rapport. När poliser fyller i SAB-
formuläret kan man se det som att de markerar förvald text i formu-
läret med hjälp av kryssrutor istället för att själva skriva ner sina 
iakttagelser som fritext. På så vis behöver poliserna lägga betydligt 
mindre tid på att skriva text på egen hand. Via en funktion i SAB-
formuläret kommer det inom kort vara möjligt att via en knappt-
ryckning generera en textbeskrivning baserat på innehållet i SAB-
formuläret. Genom den här funktionen är det alltså möjligt automa-
tiskt få en rättstavad och komplett beskrivning av bostadsinbrottet 
vilken kan klistras in i befintliga polisiära IT-system som endast 
stödjer fritext-data. 

Avslutningsvis signalerar också SAB-formuläret en rigorös pro-
cess gentemot målsäganden genom att denne tillfrågas om en mängd 
aspekter som är relevanta för brottet denne utsatts för. Några av de 
aspekter som inkluderas i SAB-formuläret skulle sannolikt förblivit 
outforskade ifall polispatrullen skulle ställa sina frågor ”från huvu-
det”. Å andra sidan är det högst sannolikt att polispatrullen gör iakt-
tagelser på brottsplatsen som inte finns fördefinierade i SAB-
formuläret. I sådana situationer hänvisas uppgifterna till fritextfältet 
för anteckningar som finns sist i formuläret. För att hålla formuläret 
lättanvänt har utgångspunkten hela tiden varit att undvika att låta 
formuläret täcka upp alla de specialfall som kan uppstå, eftersom 
detta skulle kräva ett stort antal extra kryssrutor. Målsättningen har 
istället varit att registrera relevanta uppgifter som överensstämmer 
med en klar majoritet av alla bostadsinbrott som inträffar. 

12.3.6 IT-stödet SAMS 
När SAB-formulär har registrerats i den centrala databasen blir de 
också sökbara via ett webbaserat IT-stöd som kallas Strukturerat 
Analysverktyg för Mängd- och Seriebrott (SAMS). Med hjälp av IT-stödet 
kan man söka bland registrerade bostadsinbrott genom att precisera 
olika sökkriterier. Dels genom traditionella spatiala och temporala 
kriterier, men framför allt baserat på specifika MO-beteenden kopp-
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lade till brotten. I Figur 2 visas webbgränssnittet för SAMS som är 
uppdelat på ett antal flikar vilka visas överst i figuren. Dels finns en 
”Hem”-flik vilken innehåller en kort bakgrundsbeskrivning av sy-
stemet, en användarmanual, samt nyheter rörande SAMS. Därefter 
följer ”Inkorgen” i vilken meddelanden som skickats till den inlog-
gade användaren hamnar. ”Sök”-fliken innehåller samma textfält 
och kryssrutor som SAB-formuläret och genom denna flik specifice-
rar användaren enkelt sin sökning genom att kryssa för de kryssrutor 
som beskriver de sökkriterier som är aktuella. Utöver kryssrutorna 
för MO-beskrivning går det även att söka på: 

 Diarienummer: såväl specifikt som del av, t.ex. ”1200-K” för 
Skåne. 

 Adress: både specifik såväl som delar av gatuadress, post-
nummer och postort. 

 Brottstid: både specifik såväl som intervall, t.ex. fr.o.m. 2014-
11-14 22:00 t.o.m. 2014-11-15 06:15. 

 Anteckningar: fritextfält där övriga iakttagelser presenteras. 

 
Figur 2: Skärmdump av webbgränssnittet tillhörande beslutsstödsystemet SAMS i vilket sök-
ningar på registrerade SAB-formulär kan genomföras. 
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Fliken märkt ”SQL Sök” är endast tillgänglig för avancerade använ-
dare som har kunskap att själv skriva databassökningar i databas-
språket SQL och som med denna funktion själva kan utföra sök-
ningar direkt mot databasen. I Figur 2 visas sökresultatet från en 
sökning som uppfyller följande fem sökkriterier:  

4. endast inbrott inom Skåne,  

5. endast villainbrott,  

6. endast inbrottet där gärningsmannen tagit sig in på insyns-
skyddad plats,  

7. endast inbrott där gärningsmannen har monterat ur en föns-
terkassett för att ta sig in, samt  

8. endast inbrott där tillgripet gods utgörs av guld/smycken.  

I Figur 2 visas att dessa sökkriterier har genererat 19 träffar i databa-
sen, varav de första 8 visas i bilden. För varje sökträff visas brottets 
diarienummer, brottstid, postort samt vilken typ av spår som säkrats 
på brottsplatsen. För att få en komplett beskrivning av ett brott 
baserat på uppgifterna i SAB-formuläret ska man klicka på ”Visa”-
knappen längst till höger på varje rad. Om man klickar på kartbilden 
visas kartan i helskärmsläge där det ges möjlighet att zooma samt 
flytta runt kartan efter eget behag. Det är också möjligt att klicka på 
ikonerna på kartan för att få en komplett beskrivning av brottet. 
Vidare är det möjligt att markera vissa brott från sökresultatet som 
man finner extra intressanta. Detta gör man genom att klicka i rutan 
längst till vänster på varje rad. I figuren har tre brott markerats 
(dessa visas också som röda ikoner på kartan). De markerade brot-
ten sparas i en kom-ihåg-lista under rubriken ”Markerade brott” 
nere till höger i figuren. Dessa brott kan sedan jämföras i en sida-
vid-sida-jämförelse genom att klicka på knappen ”Jämför”. På så vis 
är det möjligt att relativt enkelt se vilka parametrar som stämmer 
överens för samtliga markerade brott, samt vilka som inte gör det. 

Ovanför sökresultaten i Figur 2 finns de två knapparna ”Dela 
sökning” samt ”Prenumerera på sökning”. Via dessa är det möjligt 
att dela med sig av ett sökresultat till andra användare i systemet. 
Därmed är det möjligt för flera personer att se och diskutera samma 
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MO-sökningar oberoende var i landet dessa personer sitter. Vid en 
delning kommer mottagaren få en notifikation om detta i sin inkorg 
(i figuren kan man se att den inloggade användaren har tre sådana 
olästa notifikationer i sin inkorg). Vidare är det möjligt att prenume-
rera på sökningar som man är intresserad av genom att låta SAMS-
systemet “komma ihåg” sökningarna. Så snart ett eller flera nya 
SAB-formulär registreras i databasen får användaren en notifikation 
i sin inkorg och behöver alltså inte vid återupprepade tillfällen ma-
nuellt utföra sökningar för att kontrollera om några nya brott till-
kommit. Det är också möjligt att exportera sökresultat till fil för 
vidare import i externa program, t.ex. Excel. 

I framtiden tillkommer en ”Analys”-flik under vilken det kom-
mer finnas en uppsättning analyskomponenter som man kan appli-
cera på brott i databasen. Sådana analyser kan bestå av enkla fre-
kvensbaserade sammanställningar som visar hur vanligt förekom-
mande t.ex. olika godskategorier eller ingångssätt är. Det är även 
enkelt att lägga till en funktion som baserat på ett eller flera refe-
rensbrott kan hitta andra brott som liknar dessa, eventuellt kombi-
nerat med ytterligare avgränsningar vad gäller geografiska såväl som 
tidsavvikelser. Vidare är det även möjligt att lägga till mer avance-
rade analysmetoder, t.ex. för att automatiskt gruppera brott i sanno-
lika serier baserat på parametrarna i SAB-formulären. För att öka 
potentialen för sådana analyser kommer också möjligheten finnas 
för personer med programmeringskunskap, t.ex. analytiker på 
KUT:en, att skriva egna analyskomponenter som därefter kan inklu-
deras i SAMS analysplattform. 

12.4 Automatiska metoder för brottssam-
ordning 

Det har tidigare i kapitlet visats på brottsbekämpande myndigheters 
behov av hjälpmedel för att upptäcka seriebrott. I denna sektion av 
kapitlet behandlas bakgrunden till automatiska analyser, hur man 
med automatiska metoder kan jämföra brott sinsemellan samt hur 
seriebrott skiljer sig åt från vanliga brott ur en analytisk synvinkel. 
Sist presenteras två metoder för automatiskt jämförande av brotts-
platsinformation. Metoderna kan användas inom verktyg för filtre-
ring och selektering, samt för prioritering av liknande brottsplatser. 
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12.4.1 Bakgrund 
Tidigare forskningsresultat tyder på att en stor andel av de brott som 
utförs begås av en minoritet av brottslingar. En studie från USA 
visar att 5 % av brottslingarna är involverade i 30 % av de fällande 
domarna (Tonkin et al., 2011). Situationen är liknande i Sverige där 
15 % av de kriminella står för 56 % av brottsligheten enligt en BRÅ-
studie utförd på samtliga personer som lagförts under 201285. 
Brottsbekämpande myndigheter i Sverige framför vidare åsikten att 
en stor andel av bostadsinbrotten begås av professionella brottsling-
ar som färdas över större geografiska avstånd då de utför brotten. 
Det har tidigare i kapitlet visats på brottsbekämpande myndigheters 
behov av hjälpmedel för att upptäcka dessa seriebrott, som fortsätt-
ningsvis kallas länkade brott.  

Teknisk bevisning, t.ex. DNA och fingeravtryck, har använts för 
att upptäcka länkade brott. Det vill säga att samma tekniska bevis 
har upptäckts på olika brottsplatser och därmed binder samman 
brotten. Tillgången till teknisk bevisning är dock begränsad (Tonkin 
et al., 2011) och i avsaknad av teknisk bevisning kan beteendein-
formationen användas som ett alternativ (Bennell et al., 2002). Bete-
endeinformation baserat på faktumet att brottslingar som begår en 
serie brott överlag har hög beteendelikhet mellan dessa brott, d.v.s. 
gärningsmän tenderar att begå brott på ungefär samma sätt (Wood-
hams et al., 2010). Beteendelikhet tenderar även att öka med erfa-
renheten hos förövaren, men även tidsavståndet mellan brotten 
spelar roll. D.v.s. ju mindre tid som passerat mellan brotten, desto 
högre är sannolikheten för att brotten utförts på samma sätt. Samti-
digt begår olika gärningsmän överlag brott på olika sätt. Givet en 
liknande situation, tenderar olika kriminella personer begå brott på 
var för sig skilda sätt, d.v.s. låg likhet (Woodhams et al., 2010). 

Olika aspekter av beteenden kan användas för jämförelse mellan 
brott, t.ex. modus operandi, spatial närhet, och temporal närhet. 
MO kan vidare delas in i följande tre områden, (1) ingångsbeteende, 
(2) målets egenskaper, samt (3) gods (Bennell et al., 2005). Ingångs-
beteende beskriver det förfarande som används för att komma in i 

                                                           
85 BRÅ:s studie ”Högaktiva lagöverträdare”, 
http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2014-11-07-hogaktiva-
lagovertradare.html 

http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/
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bostaden, t.ex. ”krossade och gick in genom ett fönster på andra 
våningen”. Målets egenskaper betecknar egenskaper hos målsägan-
den och bostaden som är utsatt, d.v.s. ifall bostaden har ett isolerat 
läge, två våningar, larm, etc. Tidigare forskning indikerar att använ-
dandet av MO-beteende kan förbättra analyser av brott (Woodhams 
et al., 2010).  

Om man har tillgång till data som beskriver MO-beteende för 
brott, t.ex. informationen från SAB-formulären, så kan man baserat 
på detta beräkna likheten mellan par av brott. Många av de studier 
som tidigare utförts inom området har använt likhetsmått, såsom 
Jaccardindex, mellan fall för att representera beteendelikhet (Wood-
hams et al., 2010). Dessa likhetsmått kan också användas inom 
automatiska analyser av brott men det medför vissa krav på data 
som används. 

12.4.2 Data och likhet 
För att kunna automatisera analysmetoder, behöver algoritmer 
kunna räkna ut likhet mellan brottsfall. Dock kräver detta att datan 
är tillgänglig i strukturerat format och att det är samma information 
som finns tillgänglig för alla fall. Brottsplatsuppgifterna från SAB-
formulären uppfyller dessa krav eftersom de tillhandahåller inform-
ationen i ett strukturerat format där vi vet att informationsunderla-
get är samma för alla brott. För att beräkna temporal och spatial 
likhet, d.v.s. hur nära brotten är varandra baserat på tid eller rum, 
används geodetiskt avstånd (kortaste avståndet mellan två punkter) 
samt avstånd i dagar mellan brott för respektive egenskap. Givet de 
strukturerade brottsplatsuppgifterna avseende MO-beteende, kan 
man beräkna likheten mellan par av brott genom Jaccardindex 
(Woodhams et al., 2010). Jaccardindex, även känt som Jaccardkoef-
ficient eller Tanimotokoefficient, är ett mått på likhet mellan två 
entiteter, A och B. Likheten beräknas genom att de uppgifter som är 
identiska för både A och B (d.v.s. det matematiska snittet) divideras 
med samtliga uppgifter för A och/eller B (d.v.s. unionen mellan 
dem). Resultatet blir ett likhetsmått mellan 0 och 1, där 1 represen-
terar två identiska entiteter medan 0 representerar två helt olika utan 
något gemensamt överlapp. I detta arbete har vi istället använt Jac-
cardavstånd, vilket utgörs av ett inverterat Jaccardindex som beräknas 
enligt ekvationen nedan. Även Jaccardavståndet ligger inom interval-
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let 0 och 1, men 0 representerar istället två identiska entiteter (av-
ståndet mellan dessa är 0) medan 1 representerar två totalt olika. 

 
Bostadsinbrott i denna studie anses vara länkade, d.v.s. ingå i samma 
serie, då polisen har knutit en eller flera gemensamma gärningsmän 
till samtliga av brotten. Ett exempel på två länkade bostadsinbrott 
visas i Figur 3. För de båda brotten visas Jaccardavståndet för in-
gångsegenskaperna, målegenskaperna, godsegenskaperna, spåregen-
skaperna, samt målsägaregenskaperna. Dessutom visas de spatiala 
och temporala avstånden mellan brotten, samt en visuell represen-
tation av det spatiala avståndet. 

 
Figur 3: Exempel på två länkade bostadsinbrott som utförts av samma gärningsman. 

Det går att se en tydlig skillnad mellan länkade och olänkade inbrott 
baserat på brottsplatsuppgifterna i SAB-formulären när det gäller 
spatiala och, i viss mån, temporalavstånd, vilket visas i Figur 4. Detta 
gäller även för de olika MO-beteende där brottsplatsuppgifterna är 
mer lika för länkade brott än andra, d.v.s. har ett Jaccardavstånd 
närmare 0. Denna separation är något som antyds även om man 
studerar t.ex. ingångsbeteende vilket visas i Figur 5, samt målsägan-
deegenskaper och i viss utsträckning stulet gods. Detta är inte ovän-
tat då liknande resultat har rapporterats från Storbritannien (Wood-
hams et al., 2010). 

För att med säkerhet kunna säga i vilken utsträckning det finns 
skillnad mellan länkade och olänkade brott behövs ett statistiskt test. 
Ett sådant är Wilcoxons Signed Rank Test vilket visar att det finns 
en statistisk signifikant skillnad, vid signifikansnivån 0.05, mellan 
länkade och olänkade brott för alla egenskaper utom brottsmålets 
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egenskaper. Detta antyder starkt att det finns skillnader mellan län-
kade och olänkade brott samt att det därför också är möjligt att hitta 
automatiska indikatorer för detta. 

 
Figur 4: Diagrammen visar avstånd (tid och rum) mellan brott utförda av samma gärningsman 
eller olika gärningsmän. Blå representerar brottspar utförda av samma gärningsman. Dessa är 
tydligt närmare varandra, alltså avstånd närmare 0, än brottspar utförda av olika gärningsmän. 

 

Figur 5: Diagrammet visar avståndet för ingångsbeteende mellan brott utförda av samma gär-
ningsman eller olika gärningsmän. Blå representerar brottspar utförda av samma gärningsman. 
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Dessa är ofta närmare varandra, alltså avstånd närmare 0, än brottspar utförda av olika gär-
ningsmän. 

För närvarande jämför polisen bostadsinbrottsrapporter för att upp-
täcka länkar manuellt. Jämförelsen utförs genom att titta på likheten 
mellan brott med avseende på MO, spatial närhet, temporal närhet, 
och fysiska bevis. Som vi tidigare visat är detta en tidskrävande pro-
cess som skalar dåligt och som därför inte kan vara heltäckande. 

12.4.3 Automatisk analys 
Det problem som vi primärt tittat på är hur man kan göra den stora 
mängd brottsplatsinformation som löpande strömmar in till polisen 
från bostadsinbrott hanterbar för analytiker och brottssamordnare. 
Vi tror därför att automatiska analysmetoder och beslutsstödsystem 
kan underlätta arbetet med mängdbrott för polisen. Nedan tar vi 
därför upp två typer av intressanta metoder. Dels klustringsmetoder för 
att filtrera och selektera bland bostadsinbrott, samt klassificeringsme-
toder för att prioritera bland bostadsinbrott. 

Klustringsmetoder för filtrering av bostadsinbrott 
Automatisk brottslänkning kan ses som upptäckt av brott som är 
väldigt lika varandra enligt en eller flera egenskaper. Detta problem 
är något som klustringsalgoritmer kan lösa genom att dela upp brott 
i separata grupper baserat på hur lika de är baserat på något lämpligt 
likhetsmått, t.ex. Jaccardavstånd. Lösningen från en klustringsalgo-
ritm kan representeras som en grafstruktur, se Figur 6, vilken beskri-
ver en uppsättning noder sammankopplade av bågar vilka kan ha 
olika vikter baserat på graden av likhet. Enligt tidigare forskningsre-
sultat tenderar gärningsmän att begå inbrott på ungefär samma sätt, 
medan olika gärningsmäns beteende skiljer sig åt. Följden av detta 
blir att brott i samma serie kommer att vara mer lika varandra än de 
är lika andra brott, även om det finns många överlapp. Dessa brott 
kommer alltså ha relativt höga värden på bågarnas vikter som knyter 
samman noderna. 

Exemplet i Figur 6 visar en klustringslösning av bostadsinbrott 
där varje nod representerar ett inbrott. För enkelhets skull är vikt-
ningen på bågarna antingen 0 eller 1, d.v.s. antingen hör två inbrott 
ihop eftersom de anses vara utförda av samma gärningsman, eller 
inte. De blåa och gröna noderna representerar två olika serier ut-
förda av olika gärningsmän. Medan de vita noderna representerar 
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inbrott där det saknas uppgifter kring vem gärningsmannen är. Ge-
nom att gruppera brottsfallen på detta sätt framkommer mönster 
som kan ge indikationer på brott som skulle kunna vara utförda av 
samma gärningsmannakonstellationer. Målet med denna typ av 
klustringsanalyser är att: 

9. de brott som man vet begåtts av samma gärningsman placeras 
i samma kluster/serie, 

10. knyta inbrott som tidigare saknat information om gär-
ningsmän till kända serier för att ge brottssamordnare en 
riktning att gå på, 

11. knyta samman flera olika brott som saknar information om 
gärningsman för att på så sätt förhoppningsvis nå synergief-
fekter när informationsfragment från de olika brotten läggs 
samman, 

12. gruppera brott som inte ingår i någon serie separat. 

 
Figur 6: Exempel på klustring av bostadsinbrott där de gröna och blå noderna tillhör två olika 
serier, medan de vita noderna saknar uppgifter om gärningsman.  

Vi har studerat hur klustringsmetoder kan användas för att filtrera 
bland brott, vilket förutsätter att vi vet vilka brottsplatsegenskaper 
som kan användas för att gruppera brotten på ett relevant sätt. Där-
för har vi utfört två studier baserat på 200 inbrott som hade avper-
sonifierad gärningsmannainformation kopplad till sig, d.v.s. inform-
ation så att man kan säga att brott A och B är utförda av samma 
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gärningsman och att de därmed anses vara länkade. Klustringslös-
ningarna utvärderas med hjälp av ett flertal utvärderingsmått. Ett av 
dessa är Rand-index som används för att mäta hur väl en klustrings-
lösning överensstämmer med det riktiga resultatet, d.v.s. facit base-
rat på gärningsmannainformationen. Resultatet är ett index mellan 0 
och 1, där 1 är helt korrekt, d.v.s. brott som ska vara i samma grup-
pering är i samma gruppering och brott som inte ska vara i samma 
gruppering är placerade i olika grupperingar. 

Fyra klustringsalgoritmer har undersökts, då valet av klustrings-
teknik är beroende av den data som analyseras samt vilket av-
ståndsmått som används. Algoritmerna som undersökts är Hierar-
chical klustringsalgoritmen, Spektrala klustringsalgoritmen, Ex-
pectation Maximization (EM) algoritmen, samt Min-cut 
klustringsalgoritmen. Alla utom EM algoritmen använder sig av en 
avståndsfunktion för att gruppera objekten de klustrar. Hur algorit-
merna fungerar kommer inte att presenteras närmare här. Algorit-
merna har utvärderats mot brottsplatsinformationen från SAB-
formuläret och resultaten utvärderades med bl.a. Randindex. Resul-
taten har därefter testats med relevanta statistiska test, t.ex. Fried-
mans Test.  

Ett intressant resultat rör de olika MO-beteendenas lämplighet 
att representera likheten mellan brott. Bästa prestanda visade sig 
egenskaperna rörande bostadens egenskaper (Randindex på 0.7), 
gärningsmannens tillvägagångssätt (Randindex på 0.76) samt spatiala 
avstånd (Randindex på 0.81) ha. Dessa resultat stämmer väl överens 
med resultaten från tidigare forskning inom området. Prestandan för 
tillvägagångssätt och bostadsegenskaper tyder på att det finns viss 
enhetlighet avseende beteende inom serier, samt att denna enhetlig-
het skiljer mellan brottslingar i en sådan omfattning att det är möjligt 
att skilja på brottslingar. Vidare visar resultaten att valet av brotts-
platsinformation för att mäta avstånden mellan inbrotten påverkar 
klustringsresultatet. Resultaten pekar på att kombinationer av flera 
MO-beteende ger mer relevanta klustringslösningar än då inbrotten 
klustras baserat på ett enstaka MO-beteende, t.ex. endast ingångs-
egenskaperna. Dock måste ta man beakta att den inbördes konfigu-
reringen av vikterna mellan de kombinerade MO-beteendena har 
avgörande betydelse för slutresultatet. 
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En nackdel med avståndsmått är att inte alla tillgängliga 
klustringalgoritmer kan hantera dessa mått. Vissa algoritmer är base-
rade på andra grundläggande principer, vilket gör dem obrukbara på 
klustringsproblemet av bostadsinbrott. Emellertid indikerar studier-
na att den Spektrala klustringsalgoritmen är en bra kandidat för att 
lösa problemet med klustring av bostadsinbrott. Spektral var den 
högst rankade algoritmen och den presterade signifikant bättre än 
både Min-cut-algoritmen och den Hierarkiska klustringsalgoritmen 
(p<0.05). Detta tyder på att algoritmen kan hjälpa brottssamordnare 
inom brottsbekämpande myndigheter att hitta serier och därmed 
effektivisera brottssamordningen av bostadsinbrott genom att fun-
gera som ett selekteringsverktyg i ett beslutsstödsystem. 

Klassificeringsmetoder för prioritering av brott 
Utöver klustringsalgoritmer är det även möjligt att automatisk upp-
skatta sannolikheten för att två brott är länkade med hjälp av en 
tränad modell i form av en klassificerare. Det finns olika metoder för 
att skapa en klassificerare, men vid tidigare forskning på brotts-
länkning har logistiska regressionsmodeller använts vilka därför kan 
anses utgöra en lämplig kandidat att studera vidare. En logistisk 
regressionsmodell kan baserat på ett antal ingångsvariabler användas 
för att förutsäga en binär klassificering för att avgöra huruvida två 
inbrott är relaterade eller ej. Givet en uppsättning träningsdata med 
kända svar (d.v.s. vetskapen om att ett par av inbrott är länkade eller 
ej), konstrueras automatiskt en modell som förutsäger binära utfall 
(om paret är länkat eller ej). Modellen lär sig hur den ska skilja mel-
lan länkade och olänkade brott. När klassificeringsmodellen väl 
skapats baserat på träningsdatan kan denna modell (eller klassifice-
rare) användas till att förutspå sambanden mellan nya brottspar som 
alltså inte ingått i träningsmängden. Resultatet från klassificeraren är 
ett värde mellan 0 och 1 vilket representerar olänkade respektive 
länkade brott. Med hjälp av metoden är det möjligt att förenkla poli-
sens arbete genom att beräkna sannolikheten att ett antal brott har 
samma gärningsman som ett referensbrott (d.v.s. ett brott som för 
tillfället utreds). Resultatet kan sedan visualiseras som en prioriterad 
lista över relaterade brott där de brott som troligen är utförda av 
samma gärningsman som för referensbrottet är överst. 
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Metoden har undersökts i Storbritannien (Woodhams, 2010) och 
har då haft bra resultat. Dock har den bara testats på mindre geogra-
fiska områden, samt med data från fritextrapporter. Det senare gör 
att det kan vara svårt att få ut samma information från alla brott, 
d.v.s. antalet tillgängliga brott med rätt informationsunderlag blir 
färre samt att det är resurskrävande att få ut informationen p.g.a. 
manuellt arbete. Det kan även vara så att de kriterierna som indike-
rar att det är samma gärningsman skiljer sig mellan Storbritannien 
och Sverige. Trots dessa svagheter var resultaten från den brittiska 
undersökningen så pass intressanta att vi ville utvärdera metoden 
under svenska förhållanden. Därför har en modell tränats på 160 
slumpvis utvalda brottspar där 80 är länkade och 80 olänkade. Mo-
dellen utvärderades på hur väl kalibrerad den var samt hur väl den 
lyckades estimera okända brottspar. Kalibreringsutvärdering görs för 
att förstå på vilket sätt modellen felestimerar, och resultatet visar att 
modellen hellre fäller än friar då den är osäker, d.v.s. vid länknings-
sannolikheter runt 0.4-0.6.  

Vidare utvärderades också träffsäkerheten och den logistiska 
regressionsklassificeraren hade, för relaterad data där vi så att säga 

har ett facit jämföra med, en träffsäkerhet på ca 91 %. Från polisen 
erhöll vi även hur mycket tid som krävdes för att göra en manuell 
jämförelse av RAR-anmälningarna för 25 brottspar. Resultaten 
visar klassificeraren, givet polisens nuvarande arbetssätt, kan redu-
cera tiden som krävs med upp till 50 %. Dock hoppas vi att dessa 

automatiserade metoder kan förändra polisens arbetssätt så att man 
istället för att försöka hitta mönster bland den för stunden inkom-
mande strömmen av brott, snarare använder sin kompetens för att 
nysta i de mönster som automatiska metoder identifierar bland samt-
liga brott. 

Modellen är avsedd att användas som ett stöd i form av ett selek-
teringsverktyg och kan på inget sätt ersätta vare sig människans 
analytiska eller slutledningsförmåga. Att helt sonika acceptera att 
paren som föreslagits av beslutsstödsystemet faktiskt är länkade ska 
inte göras. Som tidigare beskrivits tenderar klassificeraren, när den är 
osäker, att överskatta sannolikheten för en länk. Den överskattning-
en av modellen och det faktum att människor berörs innebär att de 
brottsbekämpande myndigheterna manuellt måste utvärdera länkar-
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na föreslagits av klassificeraren. Däremot är överskattningen en 
mycket positiv egenskap för en teknik som ska användas som ett 
selekteringsverktyg. 

Användandet av klassificeringsmodeller för att uppskatta brotts-
koppling bygger på att kända serier med uppklarade fall finns till-
gängliga eftersom dessa utgör den nödvändiga träningsdatan (de 
uppgifter som används för att träna upp modellen). Bland de upp-
klarade fallen kan det finnas en överrepresentation av en viss typ av 
gärningsmän eller andra partiska egenskaper, t.ex. en överrepresen-
tation av lokala brottslingar eftersom de är välkända. Trots detta 
indikerar våra resultat att man med hjälp av modellen kan filtrera 
bort fall som inte är länkade, och därmed också kraftigt minska 
tiden som krävs för att jämföra brottsplatsrapporter. Därmed skulle 
resurser kunna frigöras som istället kan fokuseras på en intensifierad 
analys av de potentiellt länkade fallen. Dessa resultat pekar alltså på 
en möjlighet att använda datoralgoritmer för att hjälpa brottsbe-
kämpande myndigheter med filtrering och prioritering av bostadsin-
brott för vidare manuell analys av kompetent personal. 

12.5 Diskussion samt utvecklingspotential 
Hela tanken bakom det föreslagna arbetssättet är att använda kun-
skap om problemdomänen som grund för alla slutgiltiga beslut. 
Alltså, medan ett kunskapsdrivet beslutsstödsystem ger en sannolik-
het för ett visst mönster, finns det såklart alltid en möjlighet för fel. 
Beslutsstödsystemet syftar till att biträda utredning och underrättel-
searbete för brottsbekämpning, men kan potentiellt styra utredning-
en åt fel håll. Det slutliga beslutet för varje förslag måste därför 
fattas av en expert med domänkunskap (Power, 2001). Dessa tekni-
ker kan alltså aldrig ersätta den mänskliga domänexperten på något 
sätt, men tillsammans kan de komplettera varandra vilket bör ge 
effektivare hantering av brottssamordningen. Dessutom tillför de 
automatiska metoderna en transparant och evidensbaserad process 
som kan ge mer objektiva bedömningar (Bennell et al., 2010). 

Beslutsstödsystemet som presenteras i detta kapitel, samt de till-
hörande metoderna som undersökts, ska ses som ett rådgivande 
system. Ifall det arbetssätt som idag används kring brottssamord-
ningen fortsätter kan de nya metoderna kunna minska arbetsbördan 
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hos polistjänstemän, d.v.s. arbetet med att främst analysera nya brott 
som kommer in utan att göra någon heltäckande mappning mot 
tidigare inbrott. Nackdelen med detta arbetssätt är så klart att antalet 
inbrott som analyseras är kraftigt begränsat vilket vidare innebär att 
majoriteten av brottsmönster med största sannolikt förblir oupp-
täckta. Om arbetssättet istället justeras så att beslutsstödsystemet ger 
förslag på potentiella serier vilka brottssamordnarna därefter analy-
serar manuellt så kan fler serier identifieras. En förutsättning för att 
detta ska fungera är givetvis användningen av ett IT-baserat besluts-
stödsystem (Oatley, 2006).  

Med ett sådant beslutsstödsystem på plats ges alltså möjligheten 
att genomföra kompletta analyser mellan brott. Därigenom kan 
också brottssamordnarna fokusera sina resurser till de fall som re-
kommenderas. Något som rimligen bör ge en ökad relevans och 
därigenom bör även antalet personuppklarade fall öka. Genom att 
använda en grupperingsmetod, som inte uteslutande bygger på 
rumsliga och tidsuppgifter utan också MO-beteende vid en första 
selektering, skulle brottsbekämpande myndigheterna mer effektivt 
kunna avgöra vilka fall man ska fokusera på för att identifiera serier. 
Det skulle i sin tur frigöra resurser att lägga på just dessa brott. 
Detta skulle ytterligare kunna underlättas genom att använda en 
prioriteringsmetod för att uppskatta sannolikheten för att fallen i 
serien begåtts av samma gärningsman. Då skulle en mer effektiv 
jämförelse mellan fall som inte nödvändigtvis är nära i tid och rum 
möjliggöras. Dessutom kan systemet göras minutoperativt, d.v.s. så 
snart ett formulär registreras i databasen möjliggörs även sökningar 
på det, eller ännu hellre automatiska analyser. 

Även om den strukturerade brottsplatsregistreringen används 
inom polisregionerna Syd, Väst och Stockholm så registreras inte 
SAB-formulär vid mer än i snitt 27 % av inbrotten i dessa regioner. 
Grundorsaken till detta är att textuella anmälningar i RAR fortfa-
rande utgör obligatorisk och officiell anmälningsmetod. Därför ses 
SAB-formuläret som ett extra moment som patrullerna ute på fält 
inte alltid ser nyttan med. Att motivera polispatruller om nyttan med 
den strukturerade uppgiftsinsamlingen är ytterst viktigt. För att mo-
tivera poliser på fält har vi därför bl.a. skapat en kortare film på 
några minuter som visar hur den strukturerade brottsplatsinformat-
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ionen senare möjliggör sökningar samt automatiska analyser baserat 
på MO-beteende i SAMS. Samtliga polispatruller vi talat med tycker 
att SAB-formuläret är en bra hjälp då de ska dokumentera ett bo-
stadsinbrott. I och med möjligheten att automatiskt kunna få en 
textbeskrivning av en brottsplats baserat på kryssen i SAB-formu-
läret är vi övertygade om detta positiva omdöme kommer hålla i sig. 
Under införandet har det varit en del mindre barnsjukdomar med 
formulärets utformning, men inga större problem har identifierats. 

När det kommer till utvärdering av hur väl metoden fungerar 
vad gäller antalet personuppklarade brott så finns det ett stort pro-
blem  i att det endast registreras SAB-formulär i 7-46% av inbrotten 
i de länspolismyndigheter som utvärderar metoden, snittet ligger på 
27 %. Detta gör det svårt samordna brotten då detta kan liknas vid 
att lägga ett pussel där man saknar mellan 54-93% av pusselbitarna86. 
Trots detta har ett antal inbrottsserier identifierats i Skåne och Väst-
ra Götaland m.h.a. SAMS. Vi är dock övertygade om att det skulle 
handla om betydligt fler serier ifall den standardiserade brottsplats-
registreringen utgjorde den obligatoriska anmälningsrutinen.  

Den bakomliggande metodiken kring strukturerad registrering av 
bostadsinbrott med SAB-formuläret är möjlig att utvidga till andra 
brottskategorier. Två förutsättningar måste vara uppfyllda för att en 
brottskategori ska vara en lämplig kandidat att applicera beslutsstöd-
systemet och de automatiska brottssamordningsmetoderna på. Dels 
behöver brottskategorin generera en större mängd brott per år samt 
inkludera serieproblematik, alltså att gärningsmän typiskt begår flera 
sådana brott i följd. Inom mängdbrotten finns det flera sådana 
brottskategorier som är intressanta att studera vidare.  

I skrivande stund implementeras två nya digitala formulär i sam-
arbete med den nationella transportsäkerhetsgruppen i Västra Göta-
land, dels ett formulär för dieselstölder samt ett formulär för trans-
portstölder. Andra brottskategorier som förhoppningsvis kan följa 
är, t.ex. åldringsbrott, metallstölder, båtmotorstölder, samt andra 
typer av inbrottsstölder, t.ex. från butiker, företag och fritidshus. 
Flera av dessa brottskategorier har kopplingar sinsemellan, t.ex. ses 

                                                           
86 Statistiken bygger på antalet registrerade SAB-formulär under jan-jun 2014 per 
länspolismyndighet dividerat med antalet anmälningar av bostadsinbrott som re-
spektive myndighet gjort under jan-jun 2014 enligt BRÅ:s statistik. 
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dieselstölder och båtmotorstölder som så kallade indikatorbrott för 
bostadsinbrott. Detta innebär att en del gärningsmän som begår 
bostadsinbrott också begår t.ex. dieselstölder vilket betyder att dessa 
brott är intressanta att analysera gemensamt. I IT-stödet SAMS 
kommer det vara möjligt att genomföra gemensamma sökningar på 
samtliga brottskategorier som är inkluderade i systemet, vilket ger 
ytterligare möjligheter att även knyta ihop intressanta informations-
fragment från brottsplatser mellan olika brottskategorier.  

En lite avvikande typ av brottslighet som det skulle vara intres-
sant att utvärdera metodiken på är Internet-baserade brott, t.ex. 
olika former av bedrägerier. Genom att strukturera registreringen av 
brottsuppgifter från dessa brott med ett formulär är det rimligt att 
tro att man på ett effektivt sätt skulle kunna knyta samman brott 
med liknande MO. Eftersom spåren från många Internetbaserade 
brott består av textdata, t.ex. e-postadresser, webbadresser/domän-
namn, telefonnummer eller IP-adresser, så är det fullt möjligt att 
automatiskt länka samman brott baserat på dessa spår. Just kombi-
nationen mellan sådan automatisk spår-länkning och korrelering av 
MO-beteende skulle vara mycket intressant att studera vidare. 

Oavsett vilka brottskategorier som inkluderas vore det även in-
tressant att undersöka hur den strukturerade informationsinsamling-
en samt de automatiska metoderna skulle fungera vid internationella 
samarbeten. Under hösten 2014 besökte vi Europol i Haag för att 
presentera metodiken vilket genererade stort intresse. Detta gav oss 
även möjlighet att presentera metodiken för de nordiska deskarna 
hos Europol87. Initiala kontakter har alltså tagits med våra nordiska 
grannländer och de är intresserade av att samarbeta. Om ett sådant 
samarbete skulle falla väl ut kanske det inom en snar framtid blir 
möjligt att följa, samt i viss mån förutspå, mobila vinningskriminel-
las (MOCG:s) stöldturnéer mellan Europeiska länder och över olika 
brottskategorier. 

                                                           
87 Vi har inget vinstintresse i detta arbete utan rättsvårdande myndigheter ges möj-
lighet att fritt använda samt vidareutveckla samtliga av de forskningsresultat (inkl. 
IT-stöd m.m.) som presenterats i detta kapitel inom ramen för deras rättsvårdande 
arbete. 
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12.6 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras en metodik för att systematiskt samla in 
brottsplatsinformation från mängdbrott på ett strukturerat sätt vilket 
möjliggör en effektivare brottssamordning. Vidare har även en prototyp 
på ett webbaserat beslutsstödsystem presenterats som tillåter brotts-
samordnare att söka samt göra jämförelser mellan brott baserat på dels 
spatiala och temporala samband, men även modus operandi-beteende 
från gärningsmännen. 

Som ett komplement till metodiken och beslutsstödsystemet pre-
senteras även forskningsresultat som automatiskt, med hjälp av så kal-
lade självlärande datorsystem (eng. data mining), identifierar mönster i 
brottsplatsinformation, vilka kan visa på sannolika brottsserier. Dessa 
metoder kan tillhandahålla ett selekterings eller filtreringsverktyg som 
kan påvisa sådana mönster för brottssamordnare, som sedan manuellt 
analyserar dessa mer utförligt. All forskning på området är dock över-
ens om att dessa automatiska metoder inte kan ersätta mänskliga do-
mänexperter i from av brottssamordnare. Istället ska beslutsstödsyste-
men ses som ett verktyg som kan ge ett effektivare polisiärt arbetssätt 
där brottsamordnare och analytiker får stöd av ett objektivt och evi-
densbaserat hjälpsystem. 
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13 I rättvisans tjänst: leder stöd till 
våldsutsatta kvinnor till fler åtal? 

Veronica Ekström och Peter Lindström88 

Abstrakt 
En viktigt politisk målsättning i Sverige är att den som utsätter nå-
gon för våld i nära relation ska hållas ansvarig och straffas. Genom 
ny lagstiftning, mediakampanjer och samverkansprojekt mellan polis 
och socialtjänst har kvinnor som utsatts för våld i nära relationer 
uppmanats att polisanmäla våldet och att medverka i polisutred-
ningarna. Syftet med det här kapitlet är att undersöka huruvida soci-
altjänstens riktade stöd under polisutredningen, resulterar i fler åtal 
av brottet grov kvinnofridskränkning. Studien baseras på polisens 
förundersökningsmaterial och analyseras med hjälp av multivariat 
regressionsmetod. Resultatet visar att starka bevis, såsom vittnen 
och dokumenterade skador, men också att mannen erkänner och att 
kvinnan inte tvekar i sin medverkan i polisutredning, är viktiga fak-
torer för beslutet att åtala. Stöd till den våldsutsatta kvinnan från 
socialtjänsten ökar också sannolikheten för att åtal ska väckas, men 
effekten är mindre och statistiskt osäker.  

13.1 Inledning 
I över tre decennier har mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
varit ett viktigt ämne i den politiska och offentliga debatten i Sve-
rige, liksom i de flesta andra länder i väst. Problemet har också 
kommit att uppmärksammas allt mer i övriga delar av världen och 
Sverige används ibland som ett föredöme i en rad olika samman-
hang. Det råder dock inget tvivel om att mäns våld mot kvinnor 
fortfarande är ett stort problem i Sverige (Brå, 2013; FRA, 2014). 
Mörkertalet är stort (Nilsson, 2002) och många kvinnor som gör en 
polisanmälan vill senare inte delta i polisundersökningen eller rätte-
gången (Belfrage & Strand, 2002). Regeringen har dock slagit fast att 

                                                           
88 Veronica Ekström är doktorand vid Linköpings universitet och Ersta Sköndal 
högskola. Peter Lindström är docent vid Malmö Högskola. 
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det är nödvändigt att människor som är brottsoffer, inte minst när 
det handlar om våld i nära relationer, vågar göra polisanmälningar 
och att de får socialt stöd så att de kan delta i polisutredningen och 
den eventuella rättegången (Enarsson, 2013). 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer har stått i fokus för flera 
stora reformer i Sverige. Det har handlat om ny lagstiftning, men 
också om stödverksamheter för misshandlade kvinnor (Burman, 
2010). Några av dessa har handlat om samverkan mellan den kom-
munala socialtjänsten, polisen och andra delar av rättsväsendet (se 
Rejmer et al., 2010; Brå, 2013; Ekström, 2011; Ekström, 2014). Syf-
tet har varit att få fler brottsoffer att delta i brottsutredningen så att 
fler förövare kan hållas ansvariga för sina brott och straffas. Sam-
hällets responser på mäns våld mot kvinnor har i allt högre grad 
kommit att fokusera på den juridiska processen (Messing, 2011). 
Från feministiska forskare (t ex Gillis et al., 2006; Kaukinen, 2002; 
Lewis, 2004) har det framförts kritik mot denna utveckling, framför-
allt för att ett ensidigt fokus på juridiska responser riskerar att miss-
lyckas med att ge kvinnor det känslomässiga och sociala stöd de 
behöver (Bennett Cattaneo et al., 2007). 

År 2007 startades ett stödcentrum för personer utsatta för våld i 
nära relationer, Relationsvåldscentrum (RVC), i Västerorts polis-
mästardistrikt i Stockholm. RVC är ett exempel på ett samverkans-
projekt mellan polisen och socialtjänsten med målet att ge stöd till 
kvinnor som utsatts för våld i nära relation under polisutredningen 
och rättegången. Socionomerna på RVC är anställda av socialtjäns-
ten och verksamheten finansieras av sju lokala socialkontor. Polisen 
står för kontorslokaler i polishuset där verksamheten finns. Den 
främsta målgruppen för RVC är kvinnor över 18 år som utsatts för 
våld i nära relation, men även vuxna – både kvinnor och män – som 
utsatts för så kallat hedersrelaterat våld kan få stöd.  

Polisen tillfrågar kvinnor de kommer i kontakt med om de vill ha 
stöd från RVC och RVC tar sedan kontakt med kvinnan inom 48 
timmar. Stödet består både av socialt stöd och information om po-
lisutredning och rättegång. Socionomerna hjälper också kvinnorna 
om de behöver kontakt med andra myndigheter eller organisationer. 
Efter rättegången, eller när förundersökningen läggs ned, avslutas 
kontakten. Kvinnor som är i behov av fortsatt stöd hänvisas till 
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socialtjänstens individ- och familjeomsorg där kvinnan bor eller till 
exempelvis en kvinnojour. 

Målen för verksamheter som RVC är bl a. att öka åtalsfrekvensen 
genom att ge stöd till våldsutsatta kvinnor så att de medverkar i 
polisutredningen och att avlasta polisen från de sociala och känslo-
mässiga stödinsatserna så att de kan koncentrera sig på det faktiska 
polisutredande arbetet. Tidigare kvalitativa studier har visat att kvin-
nor uppfattar stödet från RVC som en viktig faktor för deras vilja 
och förmåga att medverka i polisutredningen och rättegången (Ek-
ström, 2014). Dessutom har intervjuer med poliser visat att RVC:s 
arbete innebär att polisen kan fokusera på vad de anser är deras 
kärnverksamhet, nämligen att utreda brott (Ekström, 2011). I vilken 
utsträckning denna typ av stöd också resulterar i att fler åtal väcks 
står i fokus i detta kapitel. 

I kapitlet presenterar vi en analys av polisens brottsutredande ar-
bete i relation till de stödinsatser som RVC ger. Syftet är att under-
söka huruvida riktat stöd från socialtjänsten bidrar till att fler åtal 
väcks. Studien är kvantitativ och baseras på en analys av polisens 
förundersökningsmaterial i ärenden som gäller grov kvinno-
fridskränkning. Även om vi studerar en specifik verksamhet, RVC, 
menar vi att resultaten är intressanta även för en bredare diskussion 
om stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. 

Kapitlet är strukturerat enligt följande. Först gör vi en beskriv-
ning av mäns våld mot kvinnor i nära relationer i en svensk kontext. 
Därefter beskriver vi tidigare forskning om våldsutsatta kvinnors 
erfarenheter av rättsprocesser och stöd samt forskning om faktorer 
som påverkar sannolikheten för att åtal ska väckas. Sedan presente-
rar vi studiens design, data och resultat. Allra sist sammanfattar vi 
våra viktigaste resultat och diskuterar dessas implikation för både 
forskning och praktik.  

13.1.1 Mäns våld mot kvinnor i Sverige 
Under 1900-talet har synen på mäns våld mot kvinnor i nära relat-
ioner ändrats från att ha uppfattats som en privat fråga till att ses 
som ett offentligt socialt problem (Wendt Höjer, 2002). I 1990-års 
jämställdhetsproposition (Prop. 1990/91:113) konstateras att våld 
mot kvinnor är ett resultat av ojämlika maktrelationer mellan kvin-
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nor och män. Mäns våld mot kvinnor är sedan 1982 ett brott som 
kräver polisens och åklagarnas agerande, oavsett om kvinnan vill att 
en polisutredning skall startas. Det betyder också att kvinnor inte 
heller kan ”dra tillbaka” sin polisanmälan. Ett nytt brott, grov kvin-
nofridskränkning, infördes 1998 efter Kvinnofridkommissionens 
arbete (SOU 1995:60). Utgångspunkten är att flera enskilda, i sig 
straffbara handlingar tillsammans kan utgöra ett grövre brott. Det 
kan till exempel handla om misshandel, olaga hot, sexuellt och annat 
ofredande, olaga tvång och sexuellt utnyttjande. Var och en av 
handlingarna ska ha utgjort led i en upprepad kränkning av perso-
nens integritet och ha varit ägnade att skada. Straffet ska vara fäng-
else i minst nio månader och maxstraffet är sex års fängelse.  

Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor fördes in i social-
tjänstlagen 1998. Införandet av de så kallade brottsoffertilläggen i 
socialtjänstlagen har dock beskrivits som en form av symbolisk lag-
stiftning (Ljungwald, 2011). Tilläggen innebär inte några nya rättig-
heter för brottsoffret. Även i propositionen som föregick beslutet 
noterades att socialtjänsten redan sedan tidigare var skyldiga att ge 
stöd till kvinnor som utsatts för våld. Det hade däremot riktats kritik 
mot hur socialtjänsten har levt upp till denna skyldighet (Ljungwald, 
2011). 

Det finns i princip två sätt att undersöka omfattningen av mäns 
våld mot kvinnor i nära relationer. Båda sätten har tillkortakom-
manden och metodologiska problem (Lindström, 2004). År 2012 
registrerades ungefär 12 900 fall i den officiella brottsstatistiken av 
misshandel mot en kvinna över 18 år och där förövaren var en per-
son som hon hade eller hade haft en nära relation till (www.bra.se). 
Ungefär 2 500 anmälningar om grov kvinnofridskränkning görs 

varje år (www.bra.se). Den här typen av brottsstatistik inkluderar 

dock bara det våld som polisanmäls. Det alternativa tillvägagångssät-
tet är att fråga ett urval av befolkningen om de har blivit utsatta för 
våld i nära relationer. De som svarar påverkas både av hur frågorna 
ställs och i vilket sammanhang de ställs. I en stor nationell studie av 
Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) uppgav 14 procent av de 
kvinnliga respondenterna att de någon gång i sitt liv blivit fysiskt 
misshandlade eller hotade av en nuvarande eller tidigare partner 
(NCK, 2014). I en europeisk studie med mycket mindre urval upp-

http://www.bra.se/
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gav 28 procent av de svenska respondenterna att de hade upplevt 
fysiskt och/eller sexuellt våld av en nuvarande eller tidigare partner 
(FRA, 2014). Sammanfattningsvis kan man konstatera att oavsett 
vilken mätmetod man använder så råder det inget tvivel om att 
mäns våld mot kvinnor fortfarande är ett betydande problem i Sve-
rige som behöver tas på allvar. 

13.1.2 Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av po-
lisutredningar och stöd 

Det finns ett par svenska studier som fokuserar på våldsutsatta 
kvinnors upplevelser av brottsutredningar (t ex Brå, 2008; Brå, 2009; 
Brå, 2010; Green, 2002). Det är vanligt att kvinnor vid något tillfälle 
säger till polisen att de vill ta tillbaka sin anmälan eller inte längre 
medverka i utredningen (Brå, 2009; Belfrage & Strand, 2002). Det 
handlar om att kvinnor upplever det som jobbigt att gå igenom en 
utredning och en rättsprocess och att de känner sig delaktiga i det 
som hänt. En del kvinnor är också rädda för att anmälan kommer 
att förvärra situationen för dem själva eller deras barn. Det före-
kommer också att kvinnor utsätts för påtryckningar. En stor andel 
kvinnor uppger att de har haft behov av stöd som de inte fått under 
brottsutredningen.  

Många kvinnor känner sig utsatta i och med att de känner att de 
själva måste ta ansvar för rättsprocessen samtidigt som de upplever 
att de saknar kunskaperna som krävs för att kunna ta det ansvaret 
(Brå, 2010). Många kvinnor som uttrycker tveksamheter och tvivel 
under brottsutredningen övertalas ändå av bland annat polisen att 
fortsätta medverka (Brå, 2008).  

Forskning har visat att socialt stöd till våldsutsatta kvinnor i 
samband med den rättsliga processen ökar sannolikheten för att 
kvinnan ska fullfölja processen (Gillis et al., 2006; Goodman et al, 
1999; se också Ekström, 2014). Gillis et al. (a.a.) har visat att stöd till 
kvinnan under den rättsliga processen ökar sannolikheten för att 
hon ska vilja vända sig till polisen och rättsväsendet igen för hjälp. I 
flera studier har det framkommit att det finns ett behov av stöd som 
inkluderar ekonomi, arbete, barnomsorg, transport, rådgivning om 
rättsprocessen etc. (Gillis et al., a.a.). Sullivan & Bybee (2002) har 
visat att kvinnor som får stöd i samband med den rättsliga proces-
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sen har fler andra stödkontakter och i lägre grad blir utsatta för upp-
repat våld, jämfört med kvinnor som inte fått motsvarande stöd (se 
också Bell & Goodman, 2001; Weisz, 2005 för liknande resultat).  

Studier har visat att kvinnor som vänder sig till rättsliga instanser 
för hjälp ofta möter ett system som är präglat av stereotypa och 
anklagande attityder gentemot brottsoffer (Meyer, 2011). Misstron 
till polisens möjlighet att åstadkomma förändring, rädsla för repres-
salier och upplevd stigmatisering är faktorer som bidrar till att kvin-
nor inte söker hjälp från polisen (Jordan, 2004). 

Kunskap om våldsutsatta kvinnors upplevelser av rättegångar är 
mindre utvecklad än den om uppfattningar om de tidigare stadierna 
i den rättsliga processen (Grovald, 2012; Hare, 2010). I en studie av 
Hare (2010) framkom att ungefär var tredje kvinna ville att det 
skulle bli en rättegång. En mycket högre andel, 70 procent, var dock 
positivt inställda till själva polisanmälan. Det var först senare i den 
rättsliga processen som de blev negativt inställda. Många kvinnor 
uppgav att de inte ville återuppleva övergreppen eller prata om vål-
det. De ville inte träffa mannen i rättegången. Andra ville skydda 
sina barn eller andra anhöriga. Många var också rädda för repressa-
lier och hämnd från mannens sida. Många kvinnor som vänder sig 
till polisen gör det för att få ett stopp på våldet, men inte alltid för 
att få mannen dömd eller straffad (Gillis et al., 2006).  

13.1.3 Faktorer som ökar sannolikheten för åtal 
Som nämnts tidigare är det inte möjligt för våldsutsatta kvinnor i 
Sverige att ta tillbaka sin polisanmälan. Det är åklagaren som utifrån 
bevisen i ärendet bestämmer om förundersökning ska läggas ned 
eller om åtal ska väckas. Majoriteten av de ärenden om mäns våld 
mot kvinnor som utreds resulterar inte i ett åtal. Det är endast unge-
fär 30 procent av alla anmälda fall som leder till att mannen åtalas 
(Brå, 2008). 

Brottsförebyggande rådet (Brå, 2008) har undersökt faktorer som 
ökar sannolikheten för att en förundersökning ska leda till att en 
man hålls ansvarig för brottet. Brås studie visar att fyra faktorer 
förefaller vara särskilt viktiga. Scheffer Lindgren et al. (2012) kom-
mer fram till liknande resultat. Sannolikheten för att brottet ska 
lösas i juridisk bemärkelse ökar när: 
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1. det finns vittnen som stödjer kvinnans berättelse 

2. kvinnan har dokumenterade skador 

3. den misstänkte mannen erkänner brottet, åtminstone delvis 

4. kvinnan medverkar i polisutredningen 

Huruvida stöd från socialtjänsten till kvinnor som utsatts för våld i 
nära relationer utöver dessa fyra också ökar sannolikheten för att 
åtal ska väckas finns lite kunskap om. Det är vad vi ska försöka 
bidra med i denna text. 

13.2 Data and metod 
13.2.1 Empiriskt material 
Studien består av alla polisanmälningar om grov kvinnofridskränk-
ning under år 2009 i Västerorts polismästardistrikt. Totalt gjordes 
196 polisanmälningar, vilket utgör ungefär 22 procent av det totala 
antalet anmälningar om grov kvinnofridskränkning i Stockholms 
län. Västerort har ungefär 350 000 invånare, vilket utgör 18 procent 
av Stockholm läns befolkning. 

Det empiriska materialet hämtas från den dokumentation som 
görs under förundersökningen, så kallat förundersökningsmaterial. 
Det är ofta omfattande och består av polisanmälan, förhör med den 
våldsutsatta kvinnan, den manlige förövaren och eventuella vittnen. 
Dokumentationen kan också innehålla rättsintyg, läkarjournaler, 
barnförhör, noteringar från poliser och korrespondens mellan den 
utredande polisen och förundersökningsledaren, vilket i dessa fall 
alltid är en åklagare. 

Av praktiska skäl har vi valt att begränsa studien till anmälningar 
om grov kvinnofridskränkning. Vi fångar då upp det våld som är 
återkommande och utmärkande för just mäns våld i nära relationer. 
De allra grövsta fallen (grov misshandel eller våldtäkt) faller dock 
utanför studien.  

Efter en första granskning av förundersökningsmaterialet fram-
kom att det saknades data i 13 fall och dessa har därför exkluderats 
ur analysen. Avidentifierade uppgifter fördes över till ett kodformu-
lär som tagits fram för studien, vilket påminde om det som Brå an-
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vände i sin studie (Brå, 2008). Kodformuläret testades först på ett 
mindre antal ärenden och modifierades något. 

Det bör dock poängteras att det generellt sett saknas information 
om såväl kvinnans som mannens sociala, ekonomiska eller etniska 
bakgrund i akterna, vilket är en brist vi kommer att återkomma till.  

De 183 kvinnorna är mellan 18 och 72 år gamla. Medel- och me-
dianåldern är 35 år. Det finns information om minderåriga barn i 
ungefär 40 procent av ärendena. Det handlar både om barn som har 
bevittnat våldet och om barn där det inte finns några uppgifter om 
att barnen har närvarat. 

Ungefär två tredjedelar av polisanmälningarna gjordes av kvin-
norna själva. Återstoden, en tredjedel, har gjorts av andra som t ex 
släktingar eller grannar. I ungefär fem procent av ärendena är det ett 
barn i familjen som har kontaktat polisen. Det finns uppgifter om 
att mannen också har polisanmälts för andra brott i samband med 
grov kvinnofrid i ungefär en fjärdedel av ärendena. Drygt tio pro-
cent av männen är också anklagade för att ha använt våld mot barn i 
familjen. 

13.2.2 Statistisk analys 
I den här studien använder vi kvantitativ statistisk metod (logistisk 
regressionsanalys) för att besvara frågan huruvida ärenden där kvin-
nan får stöd från RVC oftare resulterar i att åtal väcks. Fördelen 
med att använda en multivariat statistisk metod för att besvara 
denna fråga är att det blir möjligt att – mer eller mindre – isolera 
effekten av de oberoende variabler som inkluderas i modellen. 
Samma statistiska metod har använts i två tidigare svenska studier 
(Brå 2008; Scheffer Lindgren et al. 2012), vilket innebär att vi lättare 
kan jämföra våra resultat.  

Studiens begränsningar 

Det är svårt, sannolikt omöjligt, att fånga alla aspekter av männi-
skors agerande i kvantitativa termer, vilket den här studien också 
visar. En av de mest intressanta faktorerna för denna studie är kvin-
nans medverkan i rättsprocessen. Det är lätt att tro att det skulle 
vara en enkel faktor att plocka fram ur materialet och sedan koda 
som Ja eller Nej. Så är dock sällan fallet. Många kvinnor funderar 
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fram och tillbaka. De säger till polisen att de inte orkar medverka 
eller att de vill ta tillbaka sin anmälan. Senare kommer de ändå på 
förhör och svarar på frågor. Polisens och åklagarnas kodning av 
nedläggningsorsaker försvårar också studier som handlar om kvin-
nans bristande medverkan som orsak till nedläggningen av ärendet. I 
de allra flesta fall används en och samma nedläggningsorsak: att 
brott inte kan styrkas. Om det handlar om att kvinnan inte vill med-
verka, att åklagaren anser att det saknas vittnen eller bevisning, att 
kvinnan inte uppfattas som trovärdig eller andra skäl framgår inte.  

Under studiens genomförande har det visat sig att förundersök-
ningsmaterialet innehåller färre uppgifter än vad man kunde före-
ställa sig. Det saknas till exempel uppgift om etnicitet, familjestatus 
och socioekonomiska faktorer. Det begränsar möjligheten att un-
dersöka om utfallet (åtal eller ej) påverkas av andra faktorer – som i 
sig inte är relaterade till brottet – åtminstone i jämförelse med in-
formation om vittnen, dokumenterade skador och mannens erkän-
nande, t ex. Dessutom tar statistiska beräkningar av det slag som 
använts i den här och likanande studier, inte hänsyn till andra fak-
torer som också kan påverka en polisutredning, som t ex enskilda 
polisers attityder, arbetsbelastning eller uppfattningar om kvinnans 
trovärdighet. Dessa omständigheter visar tydligt att det inom detta 
område behövs mer forskning med olika forskningsdesign och uti-
från olika perspektiv.  

13.2.3 Etiska överväganden 
Studien har godkänts av Etikprövningsnämnden i Stockholm. För-
undersökningsmaterialet undersöktes på plats hos polisen under 
våren 2011. Ingen information som kan röja varken männens eller 
kvinnornas identitet har registerats. Studien har finansierats av 
Brottsofferfonden.  

13.3 Resultat 
Av de 183 studerade polisanmälningarna är det endast knappt 30 
procent som har resulterat i ett beslut att väcka åtal. Majoriteten av 
utredningarna har lagts ned, oftast med motiveringen att brott inte 
kan styrkas. Det är 65 av 183 kvinnor (ca 35 procent) som har fått 
stöd från RVC. Vid en första jämförelse framkommer att 38 procent 
av de ärenden där kvinnan fått stöd från RVC har resulterat i ett åtal 
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och 25 procent av de övriga ärendena. Skillnaden är statistiskt signi-
fikant på 5-procentsnivån. Frågan är dock huruvida ärendena i de 
två grupperna är jämförbara och om andra faktorer, t ex dokumen-
terade skador eller om vittnen har hörts, förklarar denna skillnad. 

För att undersöka om stöd från RVC har en oberoende effekt 
för sannolikheten att åtal ska väcks har en logistisk regressionsanalys 
genomförts. I regressionsanalysen inkluderades sju oberoende vari-
abler, bl. a de fyra faktorer som i tidigare studier har visat sig ha 
störst påverkan på huruvida ett ärende avgörs i rättegång eller ej, 
dvs. dokumenterade skador, vittnen som stöder kvinnans berättelse, 
att mannen erkänner och att kvinnan medverkar i polisutredningen 
(Brå, 2008; Scheffer Lindgren et al., 2012). Det bör påpekas att det i 
nästan en tredjedel av fallen saknas information om mannens in-
ställning till anklagelserna. I de flesta fall handlar det om att mannen 
inte alls har blivit hörd av polisen. Det är väldigt ovanligt att män-
nen helt erkänner. Sammantaget är det bara tre av de studerade för-
undersökningarna som innehåller ett fullständigt erkännande. I över 
ett dussin fall har mannen både erkänt och förnekat olika delar, eller 
argumenterat för att det finns förmildrande omständigheter. I över 
60 procent av ärendena nekar männen helt.  

Polisen kan dokumentera skador på flera olika sätt. Det kan 
handla om allt från skriftliga beskrivningar av en polis till fotografier 
och film. Ett rättsintyg kan begäras in och i vissa fall kan också lä-
karjournaler begäras in (vilken i sig kan innehålla information om 
både den aktuella händelsen och tidigare fall av våld). I en majoritet 
(55 procent) av de studerade förundersökningarna saknas doku-
mentation av skador. 30 procent innehåller fotografier, över 20 pro-
cent skriftliga beskrivningar och knappt två procent innehåller vide-
oinspelningar. Rättsintyg har begärts i tio procent av ärendena och 
läkarjournaler är inkluderade i nästan 30 procent. 

Vittnen är en viktig del av bevisföringen, speciellt i ärenden där 
ord står mot ord och det finns motstridiga berättelser om vad som 
har hänt. Vittnen har blivit hörda i drygt 60 procent. Nästan hälften 
av kvinnorna har någon gång under förundersökningen sagt att de 
inte vill medverka eller att de vill dra tillbaka sin polisanmälan. Detta 
innebär dock inte att alla därefter har vägrat att svara på frågor eller 
uteblir från förhör. Det är möjligt att ett visst mått av övertalning 
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från polisen, och sannolikt också från andra, t ex RVC, har påverkat 
dem att fortsätta sin medverkan. 

Vi har också valt att inkludera huruvida det finns information 
om tidigare våld och om mannen har blivit arresterad. Kunskap om 
att det förekommit tidigare våld mot kvinnan kan vara en faktor 
som stärker fallet, inte minst eftersom den här studien handlar om 
grov kvinnofridskränkning, där mindre allvarliga handlingar sam-
mantaget tillmäts ett högre straffvärde. I en kvalitativ studie om 
kvinnor som fått stöd på RVC lyfte dessa fram betydelsen att det 
varit viktigt för dem att männen hade arresterats (Ekström, 2011). 
Slutligen har stöd från RVC inkluderats i analysen eftersom det är 
vad vi intresserar oss för i det här kapitlet. Resultaten av den logist-
iska regressionsanalysen presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Åtal 

  B S.E. Wald Sig. Exp(B) 

Dokumenterade skador (1 = Ja) 1.28 .43 8.81 .003 3.60 

Vittnen har hörts (1=Ja) 2.16 .62 12.11 .001 8.64 

Mannen erkänner, åtminstone 
delvis (1=Ja) 

.96 .69 1.92 .166 2.61 

Kvinnan tvekar (1=Nej) 1.07 .43 6.34 .012 2.93 

Tidigare våld (1= Ja) .76 .42 3.22 .073 2.14 

Mannen har arresterats (1 = Ja) 1.00 .48 4.30 .038 2.72 

Stöd från RVC (1 = Ja) .57 .41 1.87 .172 1.76 

Notera att antal ärenden är 182.   

Resultatet av analysen visar att de variabler som har den starkaste 
effekten är de fyra som också har identifierats i tidigare studier (Brå, 
2008; Scheffer Lindgren et al., 2012). I ärenden där kvinnan har 
dokumenterade skador och där vittnen har hörts ökar sannolikheten 
för att åtal ska väckas. Om kvinnan inte visar någon tvekan till po-
lisutredningen och om mannen erkänner ökar också sannolikheten 
för åtal. Den sistnämnda av dessa variabler har en osäker effekt, 
framförallt eftersom det är så pass få män som erkänner.  
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Nästan 40 procent av förundersökningarna innehåller information 
om att kvinnan tidigare har gjort en polisanmälan om våld i nära 
relation. Enligt resultaten från den logistiska regressionsanalysen har 
tidigare våld en tydlig påverkan. I över hälften av ärendena blev 
mannen frihetsberövad i samband med polisanmälan. Det vanligaste 
scenariot är att mannen gripits för att sedan släppas inom tolv tim-
mar. Analysen visar att detta också har en statistiskt signifikant ef-
fekt för sannolikheten att åtal ska väckas. Båda dessa variabler har 
en ganska stark påverkan på beslutet att väcka åtal.  

Slutligen ökar stöd från RVC också sannolikheten för att en polis-
anmälan ska resultera i att mannen åtalas, enligt vår analys. Vid ett 
ensidigt signifikanstest är detta resultat signifikant på 10-
procentsnivån. Effekten är dock svag och statistiskt osäker, vilket 
tabell 1 visar. Eftersom de i analysen inkluderade oberoende variab-
lerna ”vittnen hörts” och ”förekomst av dokumenterade skador” 
utfallit signifikant, dras ändå slutsatsen att stöd från RVC ökar san-
nolikheten att ett ärende ska leda till åtal. 

Det finns givetvis en möjlighet att vi hade fått ett annat resultat om 
vi inkluderat andra variabler i analysen. Det empiriska materialet är 
förhållandevis rikt på information från förundersökningen, men 
som påpekats tidigare finns det ingen information om t ex polisens 
arbetsbelastning eller socioekonomiska bakgrundsvariabler hos var-
ken kvinnan eller mannen. Dessutom är antalet studerade ärenden 
relativt få, vilket omöjliggör användandet av för många kontrollvari-
abler. En underliggande fundering har varit om ärenden där kvinnan 
får stöd från RVC från början skiljer sig från övriga. Det verkar 
dock inte vara fallet. Till exempel verkar inte kvinnans ålder eller 
relationsstatus till den anklagade mannen påverka deras beslut att 
acceptera eller tacka nej till stöd från RVC. I ärenden där minderå-
riga barn finns omnämnda i förundersökningsmaterialet verkar san-
nolikheten för att kvinnan ska acceptera stöd från RVC öka, men 
sambandet är förhållandevis svag och statistiskt osäkert. En av de 
största skillnaderna handlar om vittnen. Vittnen hörs oftare i ären-
den där kvinnan får stöd från RVC. Huruvida detta är en slump eller 
om det beror på att socionomerna på RVC på något sätt påverkar 
kvinnorna eller polisen är omöjligt att svara på utifrån det material 
som ingår i den här studien. 
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13.4 Slutdiskussion 
Av alla polisanmälningar om grov kvinnofridskränkning i Västerorts 
polismästardistrikt under år 2009 tackade ungefär 35 procent av 
kvinnorna ja till stöd från RVC. Nästan 40 procent av dessa ärenden 
resulterade i att mannen åtalades. I ärenden där kvinnan inte fick 
stöd från RVC var det ungefär en fjärdedel av männen som åtalades. 
Den här studien visar att sannolikheten att förundersökningen resul-
terar i ett åtal ökar om kvinnan får stöd från RVC, men det statist-
iska sambandet är svagt när man kontrollerar för starka bevisvariab-
ler, såsom vittnen och dokumenterade skador. På denna punkt be-
kräftar vår studie resultat från tidigare svenska studier (Brå, 2008; 
Scheffer Lindgren et al., 2012). Sannolikheten för att en polisanmä-
lan ska leda till att åtal väcks ökar när det finns vittnen som stöder 
kvinnans berättelse, om kvinnan har dokumenterade skador, om 
mannen åtminstone till en viss del erkänner och om kvinnan med-
verkar i polisutredningen.  

Kvinnor som får stöd från RVC har i något högre grad kontaktat 
polisen själva för att göra en polisanmälan och därmed antagligen 
mer motiverade att medverka i polisutredningen. Att vara motiverad 
att delta i polisutredningen påverkas också av kvinnans sociala och 
privata situation, t ex om kvinnan fortfarande lever ihop med man-
nen (deltar i lägre grad i polisutredningen) eller om hon har min-
deråriga barn (deltar i högre grad i polisutredningen). Baserat på 
denna studie är det inte möjligt att avgöra om det är för att dessa 
kvinnor var mer motiverade redan från början eller om det är ett 
resultat av stödet från RVC. I en intervjustudie med kvinnor som 
fått stöd från RVC framkommer dock att stödet har spelat en bety-
dande roll för både kvinnans beslut att stå fast vid sin polisanmälan 
och deras förmåga att dela i polisutredningen (Ekström, 2014). 

Den här studien visar också att det inte är helt enkelt att studera 
kvinnors medverkan i polisutredningarna utifrån förundersök-
ningsmaterialet. Ungefär hälften av de studerade ärendena innefattar 
information om att kvinnan vid ett eller flera tillfällen sagt till poli-
sen att de inte vill delta eller att de vill dra tillbaka sin polisanmälan. 
Det är inte möjligt att avgöra om de har fattat ett definitivt beslut att 
inte delta eller om de har övertalats att fortsätta medverka. Förun-
dersökningar som läggs ned kodas oftast med motiveringen att brott 
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inte kan styrkas. Utifrån det går det inte att avgöra om ärendet lagts 
ned på grund av kvinnans bristande medverkan, att vittnen saknas 
eller en kombination av många olika faktorer. Det är en brist som 
försvårar uppföljning av polisens och andras (till exempel RVC) 
motiverande arbete. 

Socialtjänstens arbete i en brottsofferkontext kommer sannolikt att 
utvecklas, beforskas och diskuteras allt mer i framtiden. En viktig 
utgångspunkt är vilka syften och mål som bör sättas upp för den här 
typen av verksamheter. Det pågår en ökad juridifiering av samhällets 
responser på sociala problem. En liknande utveckling som den typ 
av verksamheter som vi beskriver i denna studie finner vi inom ar-
betet med unga brottsoffer. Även om socialtjänstlagen (2001:453) 
anger att socialtjänsten ska ge stöd till brottsoffer, som t ex kvinnor 
som utsatts för våld i nära relationer, är de inte skyldiga att ge stöd 
som handlar om den rättsliga processen i sig. En viktig utgångs-
punkt för den fortsatta diskussionen om socialtjänstens stöd till 
brottsoffer bör vara i vilken utsträckning socialtjänsten ska agera i 
rättsvisans tjänst.  

Att få stöd under polisutredningen kan vara viktigt för den våldsut-
satta kvinnan oavsett om ärendet leder till ett åtal eller ej. Sådant 
stöd kan kanske till och med vara viktigare i de ärenden som läggs 
ned utan åtal, i synnerhet om det sker mot kvinnans vilja. Att göra 
en polisanmälan kan vara ett sätt för kvinnan att få stopp på våldet 
och det är rimligt att hon får det stöd hon behöver oavsett om stö-
det leder till ökad åtalsfrekvens eller ej. Det är dock viktigt att också 
komma ihåg att vända sig till polisen är inte det enda sättet för kvin-
nor att få stopp på våldet (Grovdal, 2012). Stöd till våldsutsatta 
kvinnor är viktigt oavsett. 
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14 Bättre vittnesbevis med strukture-
rad självintervju 

Emma Roos af Hjelmsäter89  

Det vittnespsykologiska forskningsfältet har kommit långt både i 
Sverige och internationellt. Det finns en stor mängd samlad kunskap 
om vilka faktorer som påverkar både fullständigheten och tillförlit-
ligheten hos vittnesmål. I början av ett forskningsområdes utveckl-
ing går, naturligt nog, mycket uppmärksamhet och resurser till att 
identifiera problem och svagheter. Detta är viktigt eftersom sådan 
kunskap hjälper oss att undvika fallgropar och misstag som kan leda 
till att vittnesmålen blir otillräckliga eller som till och med försämrar 
vittnesmålen. Men den samlade kunskapen kan också användas på 
ett annat, mer förebyggande, sätt. Med det menar jag att man kan 
dra nytta av den kunskap som finns, exempelvis kan vi använda 
kunskaper från forskning om kommunikation, minnespsykologi och 
vittnespsykologi för att utveckla effektiva och rättssäkra förhörsme-
toder. En sådan förhörsmetod kommer att presenteras här: den 
strukturerade självintervjun.  

För att erhålla så fullständiga och samtidigt så korrekta vittnes-
mål som möjligt bör vittnen höras i snar anslutning till händelsen de 
bevittnat. En anledning till detta är glömska. Vi vet att minnet blek-
nar med tiden; vår minnesbild kan vara mycket detaljrik timmarna 
efter upplevelsen, för att sedan snabbt minska i detaljrikedom 
(Goldsmith, Koriat & Pansky, 2005). Genom att repetera händelsen, 
exempelvis genom att berätta om den eller genom att skriva ner den, 
kan vi befästa minnesbilden, och på så sätt minska glömskan (se 
t.ex. Butler & Roediger, 2007). Ytterligare en anledning är att ju 
längre tid som förflyter, desto större är risken att vittnet får inform-
ation om händelsen ifrån andra personer. Detta kan ske bland annat 
genom att man diskuterar med andra vittnen, att man läser om hän-
delsen i tidningen, eller att man får frågor från anhöriga. Vittnespsy-
kologisk forskning har visat att sådan information kan påverka vår 
minnesbild på så sätt att vi infogar informationen från andra i vår 
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egen minnesbild (Loftus, 2005). Med andra ord kan detta få oss att 
minnas saker som vi inte själva har sett.  

Det bästa sättet att undvika problem med glömska och påverkan 
från andra är att vittnet får lämna sin berättelse i direkt anslutning 
till händelsen. I praktiken är detta dock svårt, eller till och med prak-
tiskt omöjligt. Exempelvis behöver personal som är först på plats 
vid en brottsplats eller en olycka kanske undsätta skadade, spärra av 
området och förhindra att ytterligare skada sker. Det finns därför en 
stor risk att det dröjer en längre tid innan vittnesuppgifter kan sam-
las in, eller att de intervjuer som sker på plats är av otillräcklig kvali-
tet. Särskilt problematiskt blir det i situationer där det finns många 
vittnen. Ett exempel på en sådan situation är attacken på Sveriges 
utrikesminister Anna Lindh i september 2003. Anna Lindh kniv-
höggs på varuhuset NK i Stockholm mitt i eftermiddagsrusningen, 
och attacken bevittnades av ett stort antal personer. Vittnena samla-
des sedan i ett lunchrum på NK, i väntan på att få avge vittnesmål 
till polisen. Under tiden diskuterade de händelsen med varandra. En 
risk med vittnesdiskussioner är att eventuella felaktiga minnesbilder 
kan sprida sig mellan vittnena (Granhag, 2007). Detta verkar vara 
just det som skett i fallet med dem som bevittnat attacken på Anna 
Lindh. Ett vittne mindes felaktigt att gärningsmannen bar en ka-
mouflagefärgad jacka. Denna minnesbild har därefter troligtvis spri-
dits genom vittnesdiskussioner, med resultatet att flera vittnen sedan 
till polisen har berättat om en kamouflagefärgad jacka. Denna felakt-
iga bild kom därmed att ingå i gärningsmannabeskrivningen som 
gick ut i polisens rikslarm tre timmar efter attacken (Granhag, 
Memon & Roos af Hjelmsäter, 2010). 

Det är alltså viktigt att vittnen får lämna sin minnesrapport tidigt 
efter händelsen. Det är också viktigt att den första minnesåtergiv-
ningen håller en tillräckligt god kvalitet. Forskning har visat att fel-
aktig information som överförs till vittnet via ledande frågor från 
förhörsledaren kan infogas i vittnets minnesbild (Sharman & Powell, 
2012) och därmed kan sådan felaktig information återges som en del 
av det ursprungliga minnet i efterföljande förhör. Dessutom har 
forskning visat att information som inte repeteras i tidigare minne-
såtergivningar riskerar att falla ur minnet. Genom att repetera vissa 
saker, men inte andra, finns alltså en risk att glömskan för den ore-
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peterade informationen ökar (retrieval-induced forgetting, Anders-
son, Björk & Björk, 1994). Detta tyder på att det är viktigt att den 
första minnesåtergivningen sker utan ledande information från 
andra, och att den täcker av så många aspekter av händelsen som 
möjligt. 

Ett sätt att komma tillrätta med problemet att kunna hålla goda 
vittnesförhör i tid, även i situationer där det finns ett stort antal 
vittnen, är att låta vittnen avge en skriftlig rapport. I England an-
vänds i vissa polisdistrikt en strukturerad självintervju (Self-
Administered Interview; se Hope, Gabbert & Fisher, 2011). Detta är 
ett forskningsbaserat verktyg i form av ett standardiserat förhörs-
formulär som kan delas ut till vittnen på plats och vari de själva 
skriver ner sina iakttagelser. Formuläret innehåller generella instrukt-
ioner och frågor, med syftet att det ska kunna användas i en stor 
mängd olika situationer. Det krävs alltså ingen förberedelse i en-
skilda fall, utan formuläret erbjuder en direkt beredskap att tillvarata 
vittnesuppgifter. Fördelarna med att använda en sådan strukturerad 
självintervju är flera. Först och främst kan vittnesmål samlas in i 
direkt anslutning till händelsen, vilket minimerar risken för både 
glömska och annan påverkan på minnet. Dessutom kräver det inga 
extra polisiära resurser, eftersom vittnena så att säga intervjuar sig 
själva. Ingen förhörsledare behövs alltså i detta skede. Att frågorna i 
formuläret är allmänt hållna säkrar också att vittnena inte via frå-
gorna får felaktig information eller leds in på ett spår som bestäms 
av förhörsledarens hypotes. Avsikten med den strukturerade självin-
tervjun är inte att ersätta traditionella förhör, utan snarare fungera 
som ett verktyg i situationer där det är svårt eller omöjligt att samla 
in fullständiga vittnesmål i snar anslutning till händelsen. 

Den strukturerade självintervjun har en teoretisk, vetenskaplig 
bas och bygger på väletablerade minnesunderlättande strategier. Den 
har stora likheter med den kognitiva intervjun (Fisher & Geiselman, 
1992) och baseras kortfattat på två teoretiska antaganden. Det första 
är att vårt minne består av flera olika typer av information. Vår min-
nesbild av en händelse innehåller exempelvis information om plat-
ser, personer, föremål, ljud, lukter, känslor, ord och handlingar. Det 
andra antagandet är att ett och samma minne kan nås på flera olika 
sätt. Våra minnen är organiserade som i ett stort nätverk, där olika 
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minnesbitar kopplas samman med varandra. När ett minne aktive-
ras, så aktiveras även närliggande minnen, som i sin tur aktiverar 
andra minnen, och på så sätt sker en ”aktiveringsspridning”. Detta 
innebär att man genom att tänka på en sak, kan komma att bli 
påmind om andra saker. Att minnen är sammankopplade med 
varandra innebär också att om man har svårt att minnas viss in-
formation, finns det möjlighet komma åt minnet via en annan sök-
väg. Man kan så att säga komma åt informationen genom att ta en 
annan väg in i det stora minnesnätverket.  

Dessa två antaganden ligger till grund för den kognitiva inter-
vjuns två nyckelstrategier: mental återetablering och instruktionen 
att berätta allt (se Memon & Higham, 1999). Mental återetablering 
går ut på att innan man berättar om händelsen i fråga, ska man tänka 
sig tillbaka till händelsen, och försöka återskapa denna mentalt. För-
hörsledaren ber därför vittnet att tänka på olika aspekter av händel-
sen, såsom vilken tid på dagen det var, hur det såg ut på platsen, 
eventuella ljud som hördes, lukter som kändes, vilka personer som 
var där, hur vittnet kände sig osv. Syftet med återetableringen är att 
aktivera så många olika minnesbitar som möjligt. Själva återberät-
tandet inleds därefter med en fri återgivning. Detta innebär att vitt-
net själv får styra vad som berättas och hur det berättas. I den fria 
återgivningen instrueras vittnet att berätta allt, det vill säga att vara 
så detaljerad som möjligt och att återge även detaljer som kan tyckas 
vara oviktiga. Detta hänger också ihop med nätverkstanken; genom 
att berätta alla detaljer väcks en aktiveringsspridning och varje min-
nesbit har potential att väcka upp annan relevant information ur 
minnet.  

Formulären som används vid den strukturerade självintervjun 
består av ett antal olika delar. Olika formulär har använts i olika 
studier, men några gemensamma drag finns. På första sidan finns 
utrymme för kontaktuppgifter och uppgifter för att identifiera den 
aktuella händelsen. Därefter förklaras syftet med formuläret och 
vittnet instrueras att tänka tillbaka på händelsen för att skapa en så 
fullständig bild av händelsen som möjligt (mental återetablering). 
Därefter ges utrymme för en fri återgivning av händelsen, det vill 
säga att vittnet med egna ord fritt beskriver vad som hänt. Här be-
tonas vikten av att återge så många detaljer som möjligt, men utan 
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att gissa sig till information. Vittnet kan själv välja om man vill 
skriva i fullständiga meningar eller i punktform. I följande sektioner 
ombeds vittnet att i detalj beskriva eventuella gärningspersoner, 
platsen, eventuella andra vittnen samt fordon som var involverade. 
Det finns också möjlighet att beskriva plats och personer i skiss-
form. Avslutningsvis finns utrymme för annan information som 
vittnet kan tänkas vilja delge.  

Den första vetenskapliga studien som testade en strukturerad 
skriftlig självintervju gjordes i England år 2009 (Gabbert, Hope & 
Fisher, 2009). Forskarna lät försöksdeltagare bevittna ett filmat 
iscensatt brott och därefter fick de antingen fylla i en strukturerad 
självintervju eller lämna en skriftlig fri redogörelse. Resultaten visade 
att den strukturerade självintervjun gav 42 % mer information än 
den fria återgivningen. Detta visar att den strukturerade formen 
leder till att mer information från händelsen återges. I ett uppföl-
jande experiment lät man försökdeltagare bevittna samma händelse 
(ett filmat brott) och hälften av deltagarna fick därefter återge hän-
delsen i en strukturerad självintervju, medan resterande hälft inte 
lämnade någon initial redogörelse. En vecka senare ombads för-
söksdeltagarna att återge så mycket som möjligt av händelsen i en 
skriftlig rapport. Resultaten visade att deltagare som använt den 
strukturerade självintervjun en vecka tidigare nu mindes 30 % mer 
information jämfört med kontrollgruppen. Detta visar att den struk-
turerade självintervjun har en minnesbevarande effekt – dessa delta-
gares minne hade befästs så att de inte tappade lika mycket inform-
ation under veckan som följde. Uppföljande studier har visat lik-
nande resultat: den strukturerade självintervjun ger mer information, 
och har en minnesbevarande effekt (se tex Hope et al., 2011). Meto-
den har också visat sig fungera på barn i 11–12-årsåldern (Roos af 
Hjelmsäter, Strömwall & Granhag, 2012) och på äldre vuxna (60-95 
år, Gawrylowicz, Memon, Scoboria, Hope & Gabbert, 2014). Man 
har också undersökt huruvida metoden kan skydda mot påverkan 
från andra personer – två experiment visade att vuxna deltagare som 
använt en strukturerad självintervju var mindre benägna att infoga 
felaktig information de fått från andra i sitt vittnesmål (Gabbert, 
Hope, Fisher & Jamieson, 2012). En svensk studie som undersökte 
samma fenomen med barn som deltagare fann dock inget stöd för 
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att den strukturerade självintervjun skyddade mot påverkan från 
andra (Roos af Hjelmsäter et al., 2012).  

Laboratorietester visar alltså att den strukturerade självintervjun 
är en metod som hjälper till att befästa minnesbilden, vilket bidrar 
till att vittnesmålen innehåller mer information, korrekt information 
och i vissa fall även till att öka motståndskraften mot social påver-
kan. Metoden har också testats i fält i Storbritannien (Hope, Gab-
bert & Fisher, 2011). Eftersom man vid fältstudier sällan vet vad 
som faktiskt har hänt kan man vid sådana studier inte dra några 
slutsatser angående hur fullständiga eller hur korrekta vittnesrappor-
terna är. Istället fokuserade denna undersökning på metodens an-
vändbarhet. Tillvägagångssättet var så att den ansvarige utredaren 
bedömde från fall till fall huruvida formuläret skulle användas. I de 
flesta fall valde man att höra nyckelvittnen på traditionellt sätt, me-
dan övriga vittnen tilldelades ett självintervjuformulär. De insamlade 
vittnesutsagorna granskades därefter av både forskarteamet och av 
utredarna själva. Forskarnas granskning visade att vittnena hade 
förstått formulärets instruktioner och att de använde det på ett kor-
rekt sätt. Det visade också att vittnesmålen innehöll information 
som var relevant för händelsen i fråga och att informationen var 
fallspecifik snarare än generell. Utredarna som använt formulären 
ansåg att utsagorna var utförliga och detaljerade, och att det sparade 
utredarna mycket tid. De noterade också att formuläret hjälpte dem 
att identifiera ytterligare nyckelvittnen som kunde bidra med värde-
full information som förde utredningen framåt. I en enkät som gick 
ut till alla utredare som använt det brittiska självintervjuformuläret 
framkom att alla som testat det ansåg att det var ett användbart 
verktyg, och ingen noterade några problem eller svårigheter. Hela 88 
% av utredarna ansåg att metoden var tidsbesparande (Hope, Gab-
bert & Fisher, 2011).  

En svensk version av den strukturerade självintervjun har testats 
experimentellt på barn i åldrarna 11-12 år (Roos af Hjelmsäter et al., 
2012). Resultaten var i linje med de internationella studierna på 
vuxna; barnen som använt en strukturerad självintervju kunde återge 
mer information om en händelse de varit med om två veckor tidi-
gare. Den svenska versionen har ännu inte utvärderats med vuxna 
försöksdeltagare. För att säkerställa att en version finns som funge-
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rar i det svenska systemet skulle även svenska fälttester vara önsk-
värda.  

Den strukturerade självintervjun är alltså ett vetenskapligt baserat 
utredningsverktyg som är avsett att stärka och bevara vittnens min-
nesbilder. Experimentella studier såväl som fälttester har visat att 
detta är en arbetsmetod som bidrar till mer utförliga och korrekta 
vittnesmål, samtidigt som den sparar tid för utredarna. Den struktu-
rerade självintervjun kan användas i en stor mängd olika situationer, 
och kan vidareutvecklas för att passa i ännu fler. Metoden används 
idag i vissa polisdistrikt i Storbritannien, och har stor potential att 
användas även i övriga länder, inklusive de nordiska.  
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15 Effektmåling af  politiets hastig-
heds-kontroller 

Knud Underbjerg Rasmussen og Thomas Hartmann Truelsen90 

15.1 Resumé 
Det er vores hypotese, at en præventiv samtale i stedet for en bøde 
med en bilist der har kørt for stærkt, har en større effekt end politi-
ets tradiotionelle hastighedskontroller, hvor der gives bøder til alle 
der bliver målt til at have kørt for stærkt.  

Vi har derfor gennemført et forsøg, der fandt sted i perioden 9. – 
25. april 2014 og som havde til hensigt at måle på effekten af politi-
ets stationære hastighedskontroller, hhv. fotovogn og færdselspa-
trulje med laser. Derudover blev der som et forsøg, indsat en 
færdselspatrulje med laser, der i stedet for at give bøde ved en has-
tighedsovertrædelse, tog en præventiv samtale med bilisten. 
Forsøget var af meget begrænset omfang, hvorfor datagrundlaget 
blev meget lille. Resultatet af undersøgelsen skal derfor ses i lyset 
heraf.  

Det overordnede resultat af forsøget var, at det var hastigheds-
kontrollen med færdselspatruljen, der tog en præventiv samtale med 
bilisterne, der havde en markant større effekt end de øvrige kontrol-
former.  

Der kunne på denne strækning, med præventive samtaler, måles 
en nedgang i middelhastigheden på 4 km/t. 15 dage efter forsøget. 
Fotovognen viste et fald i middelhastigheden på 2,7 km/t. 15 dage 
efter kontrollen, mens den almindelige hastighedskontrol med laser 
viste et fald i middelhastigheden på 0,2 km/t. 15 dage efter kontrol-
len. Henset til det lille datagrundlag, samt det forhold at forskellige 
trafikmønstre på de udvalgte målestrækninger kan have haft indfly-
delse, skal dette resultat derfor tages med et forbehold.  
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15.2 Problemfelt 
Eksperimentet er designet som et kontrolleret eksperiment for at 
teste, om vi kan måle en effektforskel i de forskellige typer af kon-
troller, som politiet i Danmark traditionelt foretager i relation til 
hastigheds-overtrædelser. Den vil derudover teste, om de forskellige 
former for hastighedskontroller har en egentlig præventiv effekt. 
Der er ingen tvivl om, at den situationelle effekt opstår, og at den 
formentlig er nogenlunde ens for alle typer hastighedskontroller – 
men spørgsmålet er, om det også har en præventiv effekt på bi-
listerne, efter de har passeret og evt. er blevet standset i politikontrol-
len, og yderligere om det har nogen effekt flere dage efter?  

Hypotesen er derfor, at der er en forskel i den præventive effekt 
både umiddelbart og flere dage efter.  

Derudover testes, om det vil have en bedre effekt, såfremt politi-
et i stedet for at give bøde ved mindre hastighedsovertrædelser, 
tager en præventiv snak med bilisten om f.eks. konsekvenserne ved 
overtrædelsen.  

Hypotesen er her, at denne form for kontrol har en bedre præventiv 
effekt end de sædvanlige former for hastighedskontroller. 

15.2.1 Baggrund for forsøget 
Professor Flemming Balvig, Københavns Universitet skrev i 1995 i 
bogen ”Kriminalitet og social kontrol”: 

”Hvis forsøgene på at kontrollere hastigheden på vejene 
ved hjælp af razziaer og bøde betyder, at folk tænker i op-
dagelsesrisiko og straftrussel end på medtrafikanternes vel-
befindende, ulykkesrisiko og ”hvad de andre tænker”, så 
kan virkningen blive, at folk kører hurtigere, fordi det kan 
betale sig”. (Balvig, 1995;117) 

I Danmark har debatten om særligt politiets fotovogne, der anven-
des til hastighedskontrol, i flere år haft en kraftig hældning mod, at 
disse kontroller udelukkende er rene pengemaskiner, og at de bliver 
opstillet der, hvor der er mulighed for flest bøder og ikke der, hvor 
ulykkesrisikoen er højest. Man kan derfor frygte, at Balvig har fået 
ret i sine antagelser om, at politiets hastighedskontroller har fået en 
kontraproduktiv slagside. 
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15.3 Tidligere forskning 
Vi har ikke kunne finde tilsvarende eksperimenter/forskning i 
Danmark, der direkte kan sammenlignes med dette eksperiment. 
Det har heller ikke været muligt, at finde tilsvarende eksperimenter i 
resten af verden, som umiddelbart kan sammenlignes med dette 
eksperiment. Vi vil dog fremhæve nedenstående, som i meget 
begrænset omfang har et indhold, der er lidt i samme kategori.  

Der har i Danmark så vidt vi har kunnet undersøge kun været 
foretaget 2 forsøg, der på nogle punkter delvist kan sammenlignes 
med det her forsøg. Det ene er et forsøg fra 1973/74, der havde til 
hensigt at måle, hvorvidt en øget synlig tilstedeværelse af politiet på 
en given vejstrækning ville medføre en reduktion af antallet af 
færdselsuheld. Undersøgelsen viste dengang ingen målbar forskel, som 
kunne henføres til politiets øget tilstedeværelse på den givne 
strækning. I rapporten tages der dog en række forbehold for 
fejlkilder, hvorfor resultatet af undersøgelsen ikke umiddelbart kan 
vægtes (Rådet for trafiksikkerhedsforskning 1974: ”Rapport 16- Et 
forsøg med skærpet politiovervågning på hovedvej A1”).  

Det andet er et forsøg fra 2009/10, hvor Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU) foretager en omfattende undersøgelse af effekten 
af automatisk trafikkontrol. Ved et par af forsøgene i undersøgelsen 
har man, ud over den umiddelbare effekt, også målt trafikanternes 
hastighed efter de har passeret fotostanderen (Danmarks Tekniske 
Universitet 2010: ”Automatisk hastighedskontrol - vurdering af 
trafiksikkerhed og samfundsøkonomi”).  

Deres konklusion på effekten efter fotostanderen er:  

“...for to af standerne er effekten næsten elimineret i 
målesnittet cirka 500 meter bag standeren.” (Hels et al, 
2010:14).  

Der har været foretaget flere undersøgelser af politiets brug af 
ATK’er dvs. fotovogne og stærekasser. Disse undersøgelser har ikke 
målt på, om der er en forskel i de forskellige kontrolforanstaltninger 
i forhold til øvrige kontrolmuligheder. Udover den førnævnte 
undersøgelse fra DTU har de heller ikke målt på, om der var en 
effekt af foranstaltningen, efter at bilisten havde passeret 
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foranstaltningen. Disse målinger har udelukkende fokuseret på den 
umiddelbare effekt af den enkelte ATK foranstaltning.  

En dansk undersøgelse har godtgjort, at de såkaldte stærekasser 
”kun” har en umiddelbar effekt, der, hvor de er opsat (Hels m.fl. 
2010). Kort efter at bilisterne har passeret stærekassen, bliver 
hastigheden øget igen. Det har affødt ideen med strækningskontrol, 
hvor bilisten bliver målt (og fotograferet) ved ind- og udkørsel på en 
given strækning. Efterfølgende er det så bilistens 
gennemsnitshastighed på strækningen, der ligger til grund for en evt. 
sag om hastighedsovertrædelse.  

Af udenlandske undersøgelser vil vi dog fremhæve en canadisk 
undersøgelse fra 2009 (Tay 2009) der bygger på et datamateriale fra 
Australien i perioden 2002/05. Tay’s undersøgelse har målt på om 
hhv. ATK og bemandet trafikkontrol (færdselspolitiet) har nogen 
effekt på antallet af færdselsuheld, og om der er forskel på om det er 
den bemandede trafikkontrol eller brugen af ATK, der har den 
største effekt. Tay’s konkluderede, at der var et signifikant fald i det 
totale antal færdselsuheld ved begge kontrolformer, men mest 
interessant konkludere han, at der ved den bemandede kontrol var 
et større fald ved alvorlige færdselsuheld. Set i forhold til vores eget 
forsøg finder vi den canadiske undersøgelse interessant, da den i 
lighed med vores søger at belyse om, de forskellige metoder har en 
effektforskel både på det generalpræventive niveau, men også om 
der en styrkeforskel i effekten.  

15.4 Metode 
Da der her er tale om en diplomopgave med begrænsede ressourcer 
og tid til rådighed, er undersøgelsen designet som en 
pilotundersøgelse. Da undersøgelsen således er af begrænset 
omfang, kan blandt andet antallet af bilister der indgår i 
undersøgelsen vise sig, at være for lille til at give et statistisk 
signifikant resultat. Ligeledes kan selv små hændelser få utilsigtet 
indflydelse på resultatet af undersøgelsen, f.eks. vil en havareret bil i 
vejkanten tæt på testområdet kunne påvirke bilisternes 
hastighedsvalg. Der har dog ikke efter vores opfattelse, været 
udefrakommende forhold, der har haft indflydelse på 
hastighedsvalget. Vi har udelukkende valgt at undersøgelsen skal 
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omhandle køretøjer, der lovligt kan føres med en hastighed af 80 
km/t på de vejstrækninger som vi har udvalgt.  

Formålet med undersøgelsen er, at få en indikation på, om der 
kan måles en forskel i bilisters umiddelbare hastighedsvalg efter at 
have været udsat for de forskellige kontrolforanstaltninger. 
Undersøgelsen vil ligeledes belyse, om der er forskel på 
hastighedsvalget i op til 15 dage efter, at politikontrollen har 
foregået.  

Forsøget består således af 5 teststrækninger/målesteder:  

 Teststrækning 1, hvor trafikanternes hastighed bliver kontrol-
leret ved hjælp af en færdselspatrulje (Laser), og hvor evt. 
hastighedsovertrædere bliver standset. Disse trafikanter bli-
ver i denne test ikke sigtet for overtrædelsen. De bliver i 
stedet for, gjort bekendt med de mulige konsekvenser 
(præventiv samtale) af deres valg af hastighed. Efterføl-
gende får trafikanten lov til at køre fra stedet igen. Dette er 
ikke den normale fremgangsmåde ved brugen af færdselspa-
truljer til bl.a. hastighedskontrol. På denne teststrækning, 
har Nordjyllands Politis Færdselsafdeling forbeholdt sig ret 
til, at fravige testen og sigte evt. hastighedsovertrædere så-
fremt overtrædelsen er så grov, at den i sig selv vil medføre 
en bøde og et klip i kørekortet, eller de f.eks. har foretaget 
andre overtrædelser af færdselsloven mv. Dette kunne f.eks. 
være, at trafikanten er frakendt førerretten, kører spiri-
tuspåvirket m.v. I sådanne tilfælde vil færdselspatruljen 
sigte, afhøre og evt. give en bøde på stedet efter helt normal 
procedure.  

 Teststrækning 2, hvor trafikanternes hastighed bliver kontrol-
leret ved hjælp af en færdselspatrulje (Laser), og hvor evt. 
hastighedsovertrædere bliver standset og sigtet for 
overtrædelsen og efterfølgende får de bøden udleveret på 
stedet. Dette er den helt normale fremgangsmåde ved brug 
af færdselspatruljer til bl.a. hastighedskontrol.  

 Teststrækning 3, hvor trafikanternes hastighed bliver kontrol-
leret ved hjælp af en fotovogn (Automatisk Trafik Kontrol 
(ATK)). Eventuelle hastighedsovertrædere bliver fotografe-
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ret og får tilsendt en bøde på et senere tidspunkt. Dette er 
den helt normale fremgangsmåde ved brugen af fotovogne.  

 Kontrolstrækning 1. På denne strækning bliver der ikke fore-
taget nogen politikontrol.  

 Kontrolstrækning 2. På denne strækning bliver der ikke fore-
taget nogen politikontrol.  

Alle kontrolforanstaltninger og evt. bøder foretages af Nordjyllands 
Politis Færdselsafdeling. I alle sager, hvor der bliver skrevet en bøde, 
blive sagen ført på helt normal vis, dvs. at alle bøder bliver 
accepteret af trafikanten eller bliver indbragt for en domstol, for at 
lade retten træffe afgørelse i sagen.  

Der er udvalgt 4 vejstrækninger i Nordjylland. Alle strækningerne 
er udvalgt i samarbejde med Vejdirektoratet. Ét af kravene for at 
kunne gennemføre forsøgene var, at vi kunne anvende 
Vejdirektoratets målestationer, som er fræset ned i asfalten på 
udvalgte vejstrækninger rundt omkring i Danmark. Vi fik derfor 
adgang til Vejdirektoratets database med online målinger fra alle 
deres faste og mobile målestationer i hele Danmark. I samarbejde 
med Vejdirektoratet udvalgte vi 4 vejstrækninger som alle havde 80 
km/t hastigheds-begrænsning for person- og varebiler, og som alle 
var placeret uden for tættere bebygget område. Vejstrækningerne var 
rimeligt ens i form og vejforløb. Alle strækningerne er 2 sporede 
med trafik i begge retninger. Målestationerne kan levere data 
døgnet/året rundt.  

Der blev foretaget lodtrækning om, hvilke strækninger der skulle 
være forsøgsstrækning og hvilke, der skulle være kontrolstrækning. 
Dog blev den ene strækning efterfølgende fravalgt, idet den viste sig, 
ikke at være egnet til forsøget. Den nærmeste egnede strækning lå 
nord for Viborg. Under hensyntagen til, at Nordjyllands politi ikke 
kan/vil medvirke til at gennemføre en test i en anden politikreds, 
blev denne strækning ”tvunget” til at være kontrolstrækning. Denne 
kontrolstrækning blev anvendt som 2 kontrolstrækninger, idet 
trafikken i hver sin retning udgjorde det for en selvstændig 
kontrolstrækning. De 3 eksperimenter blev efterfølgende tildelt en 
af de nordjyske strækninger ved lodtrækning.  



261 
 

Da det interessante er, hvad trafikanterne gør efter de har passeret 
en politikontrol, er alle 3 politikontroller placeret i en afstand af 
mindst 500 meter og højest 1500 meter før målestationen. 
Minimumsafstanden er valgt ud fra, den langsomst accelererende 
person- /varebil vi har kunne finde data på. Denne bil vil skulle 
bruge en strækning på mindst 306 meter for at kunne accelerere fra 
0 km/t op til 100 km/t. Maksimumafstanden er valgt ud fra, at vi så 
vidt muligt ville undgå sideveje, for mange ind-/udkørsler til 
ejendomme m.v. Vi har derfor vurderet, at en strækning på mindst 
500 m og højest 1500 m efter en politikontrol, vil give trafikanterne 
tilstrækkelig tid til frit hastighedsvalg inden de passerer 
målestationen. Samtidig vil vi begrænse antallet af trafikanter der 
kommer ind i mellem politikontrollerne og målestationerne fra 
sideveje mv., og således får utilsigtet og uhensigtsmæssig indflydelse 
på måleresultatet. På den måde, vil vi se, om vi kan måle en forskel i 
trafikanternes hastighedsvalg efter at have være påvirket af en 
politikontrol. Samtidig vil vi kunne måle, om der er nogen forskel på 
effekten kontrollerne imellem  

Vi har ønsket at gennemføre forsøget med før, under og 
eftermålinger. Vi har derfor med velvillig assistance fra 
Vejdirektoratet fået lov til at få data fra dagen før eksperimentet, på 
selve eksperimentdagen, 13, 14 og 15 dage efter eksperimentdagen. 
Dataene er blevet hentet som såkaldte VBV (Vehicle By Vehicle) 
målinger. Det er en type målinger, som måler hvert enkelt køretøj 
for sig selv. Det er ikke en type målinger Vejdirektoratet normalt 
anvender, hvorfor deres måleudstyr skulle stilles om, for at kunne 
foretage VBV målinger.  

Vi er klar over, at ved en undersøgelse af så begrænset omfang 
kan selv små hændelser/påvirkninger have indflydelse på resultatet 
af undersøgelsen. Eksperimentet er derfor tilrettelagt for at imødegå 
så mange eventuelle problemstillinger som overhovedet muligt. Vi 
har bl.a. taget højde for vejrets påvirkning ved at vente til en dag 
hvor vejr og vejforholdene på forsøgsstrækningerne var ens.  

Vi har undersøgt og fået bekræftet, at der op til en uge før 
forsøgene ikke har været forudgående ulykker og/eller 
politikontroller på de udvalgte forsøgsstrækninger. Ligeledes har 
Nordjyllands politi og Midt- og Vestjyllands politi oplyst, at der ikke 
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har været foretaget hastighedskontroller eller øvrige planlagte 
trafikkontroller på eller i nærheden af teststrækningerne i en periode 
på minimum en måned forud for testen. Begge politikredse 
indvilligede i, ikke at foretage trafikkontroller på de udvalgte 
strækninger i perioden mens målingerne foregik. Nordjyllands politis 
færdselsafdeling har til målestrækning 1 og 2 anvendt laser model 
LTI 20.20 TS/KM og til ATK model Trafficpax Speedophot. Etisk 
har vi ikke fundet noget der gør, at vi ikke burde gennemføre dette 
eksperiment. Alle hastighedskontrollerne bliver gennemført på 
præcis samme måde som færdselspolitiet normalt gør. 
Færdselsbetjentene har selv udpeget de steder (inden for 
afstandskravet til vejdirektoratets målestationer), hvor de vil opstille 
laser/ATK mv., således at kontrolsteder er fundet forsvarlige og 
egnede af politiet selv.  

15.4.1 Analysemetode 
For at få de mest akkurate analyseresultater har vi valgt at få 
foretaget målinger på hvert enkelt køretøj, der passere 
målestationen. Dette krævede, at Vejdirektoratet omstillede deres 
målestationer til disse målinger – de såkaldte VBV målinger. Af 
denne årsag kunne vi ikke få enkeltkøretøjsmålinger bagud i tiden, 
hvilket bevirkede, at vi af tidsmæssige årsager, kun kunne få en 
enkelt dag ”før målinger”. Analysen ville selvsagt blive mere præcis 
med flere ”før målinger”, men da dette ikke kunne lade sig gøre 
valgte vi, at nøjes med en enkelt dag ”før måling” mod at få 
målinger på hvert enkelt køretøj.  

Vi har valgt at 2-dele analysen af resultaterne. Dels analyserer vi 
gennemsnits- hastighederne for at se, om der sker et fald i 
gennemsnitshastighederne. Dels analyserer vi på, hvor mange der 
har kørt ulovligt (med 81 km/t eller derover) før forsøget og efter 
forsøget. Det har ikke været muligt, at opdele dataene i person- og 
varebiler/lastbiler og campingvogne m.v., hvorfor alle der har kørt 
80 km/t eller derover blev anset for at have ført køretøjet med 
ulovlig hastighed.  

1. del af analysen er herefter fortaget ved at udregne gennem-
snitshastigheden for alle køretøjer, herunder lastbiler, busser osv., 
der har passeret målestationen i det givne tidsrum. Vi har valgt 
dette, idet det, efter vores opfattelse, vil være det mest retvisende 
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billede, såfremt en tilsvarende test/kontrol skulle overføres til en 
anden lignende vejstrækning et andet sted i landet. Der ville 
trafikbilledet formentlig være tilsvarende, hvorfor en eventuel effekt 
også der, ville blive påvirket af lastbiler, busser osv.  

Vi har beregnet gennemsnitshastighederne for dagen før, og på 
selve forsøgsdagen og dagen efter forsøget. Vi har på de 3 måledage 
der lå 2 uger efter forsøget (13, 14 og 15 dage efter forsøget) lavet 
en samlet gennemsnitsberegning, for at imødegå så mange statistiske 
usikkerheder som muligt. Herefter er alle udregninger holdt op mod 
”før målingen”.  

2. del af analysen er foretaget ved, at vi har opdelt de målte 
køretøjer i hhv. ulovlige og lovlige således, at alle der har kørt med 
en hastighed af 80 km/t eller derunder, har ført køretøjet med lovlig 
hastighed (jf. problematikken med at skelne mellem personbiler og 
lastbiler m.v. som nævnt ovenfor). Alle der har kørt med en 
hastighed af 81 km/t eller derover har ført køretøjet for stærkt og 
dermed ulovligt. Vi har derefter udregnet, hvor mange procent af 
bilisterne, der før forsøget kørte lovligt på dagen for forsøget, dagen 
efter forsøget og gennemsnittet af de 3 dage 2 uger efter forsøget. 
Konfidensintervallet på 95% niveau er beregnet, hvorefter 
resultaterne er sammenlignet. Er der sket et fald i andelen af bilister 
der kørte for stærkt i forhold til dagen før forsøget – og såfremt 
snitfladerne for konfidensintervallet ikke overlapper hinanden – så 
har faldet i andelen af bilister, der kører for stærkt været statistisk 
signifikant. Har der været et signifikant fald i antallet af bilister der 
kører for stærkt på en eller flere af strækningerne og der samtidig 
ikke har været et signifikant fald på kontrolstrækningerne, så er det 
en indikation på, at politikontrollen har haft en effekt.  

15.5 De centrale resultalter 
Nedenstående figur 2 viser en totaloversigt over målte køretøjer, 
samt andelen af bilister, der kørte for stærkt. 
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Figur 2: Viser fordelingen af trafikanter, der kører 81 km/t eller derover, samt fordelingen af dette antal i procent. 
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37,80% 62,50% 58,20%

(-29,2)* (-4,6) (-8,9)#

61,70% 85,50% 79,90%

(-19,4)* (+4,4) (-0,2)#

44,80% 71,50% 67,50%

(-26,1)* (+0,6) (-3,4)#

76,00% 70,70% 74,50%

(+6,6)* (+1,3) (+5,1)#

70,00% 72,20% 70,30%

(+1,2) (+3,4) (+1,5)#

68,5% (-0,3)# 1098 763 69,5% (+0,7)#1135 820 1015 714 1080 740

67,7% (-1,7)# 1059 781 73,7% (+4,3)# 

Kontrol 2 949 653 68,80% 977 684

1104 780 875 652 907 614

57,3% (-13,6)# 541 336 61,1% (-9,8)#

Kontrol 1 872 605 69,40% 913 694

571 408 542 366 534 306

84,4% (+3,3) 533 445 83,5% (+2,4)#

Målested 3 – 

ATK 498 353 70,90% 525 235

491 420 458 366 519 438

53,6% (-13,5)# 430 211 49,1% (-18)#

Målest. 2 – 

Laser m. bøde 508 412 81,10% 539 333

443 277 411 239 435 233

Målest. 1 – 

Laser m. tale 383 257 67,10% 402 152

Dagen før Eksperimentdag Dagen efter 13 dage efter 14 dage efter 15 dage efter

 
Kilde: Vejdirektoratet og eget eksperiment/databehandling. Note: Tallene i parentes angiver fald/stigning i procentpoint i forhold til dagen før eksperimentet. 
Note: *= p<0,005. # = betyder at der ikke at foretaget signifikanstest, idet måledagen indgår i gennemsnitsberegningen for de 3 dage 2 uger efter forsøget. Ingen 
markering betyder, at fald/stigning var insignifikant.  
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Ud af de køretøjer der blev målt på eksperimentdagen, blev 
følgende antal standset/fotograferet for at have kørt for stærkt. De 
standsede bilister fik efterfølgende en bøde eller en præventiv 
samtale. Alle bilister der blev fotograferet i den automatiske 
trafikkontrol, blev ikke standset, men fik tilsendt et bødeforlæg 
efterfølgende.  

Figur 3: Oversigt over antal målte og standsede/fotograferede køretøjer på eksperimentdagen 
fordelt på respektive strækninger. 

 Kilde: Vejdirektoratet og eget eksperiment/databehandling 

Som det fremgår af grafen i figur 4, ses fotovognen og kontrollen 
med de præventive samtaler at have den største situationelle og også 
forebyggende effekt. De forebyggende samtaler har vist en nedgang 
i den totale gennemsnitshastighed på 3,4 km/t i perioden ca. 14 
dage efter kontrollen.  

For at gøre udregningen mere præcis, har vi foretaget en bereg-
ning med 15% fraktiler, hvor hhv. de 15% hurtigst og langsomst 
kørende er taget ud af beregningen, hvorefter middelværdien af den 
resterende midtergruppe er beregnet. Dette vil efter vores opfattelse 
give et mere retvisende billede af hastighedsmønsteret før, under og 
op til 15 dage efter kontrollen.  

Denne beregning er foretaget som vist i eksemplet i figur 4, som 
er beregningen på strækningen, hvor der blev givet præventive sam-
taler.  
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Figur 4: Middelværdi af hastigheden på strækningen med præventive samtaler. 

  

Kilde: Vejdirektoratet og eget eksperiment/databehandling 

Samme beregning er lavet for alle strækningerne og vist her i figur 5. 
Som det fremgår af grafen/tabellen er det igen strækningen med de 
præventive samtaler, der har den markant største effekt.  

Figur 4: Middelværdi af hastigheden på strækningen med præventive samtaler. 

 

Kilde: Vejdirektoratet og eget eksperiment/databehandling 
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Hvorfor så denne effekt så mange dage efter? Der er nok ingen tvivl 
om at den situationelle effekt opstår i det øjeblik politikontrollen er 
til stede og synlig, hvilket også tydeligt fremgår af alle målingerne.  

Hvorfor opstår dette markante fald i middelhastigheden ved især 
de præventive samtaler? Med stor respekt for det meget lille data-
materiale, som resultatet af denne undersøgelse bygger på, er det 
vores påstand, at ved at politiet tager denne præventive samtale med 
de bilister, som kørte for stærkt, har politiet legitimeret deres kon-
trol, og vendt den sociale kontrol fra at være reaktiv til at blive pro-
aktiv, således at disse bilister går fra at tænke i opdagelsesrisiko og 
straftrussel, til at tænke mere på ulykkesrisiko og deres egen og an-
dres velbfindende.  

Tanken er, at disse bilister efterfølgende fortæller om dette både 
hjemme, på arbejdspladsen til vennekredsen osv., og dermed opnåes 
der over tid en selvforstærkende effekt.  

15.6 Perspektivering 
Selvom resultaterne i dette eksperiment bygger på et meget lille 
datagrundlag, er indikationerne så markante, at eksperimentet bør 
udbygges til en undersøgelse i fuld skala. I en sådan undersøgelse 
mener vi, at der bør lægges vægt på at inddrage flere 
målestrækninger, således at de forskellige kontrollers effekt måles på 
en strækning med samme trafikmønster (f.eks. strækninger med 
udpræget lokaltrafik, gennemgående trafik osv.). Det bør ligeledes 
undersøges, hvilke præventive samtaler der har eller ikke har effekt. 
Man bør også overveje kombinationer af kontrollerne, som f.eks. en 
bøde fulgt op af en præventiv samtale.  

Det har selvsagt været umuligt for os at sige noget konkret om, 
at det har været de samme bilister, som blev målt, der efterfølgende 
har kørt på samme strækning igen. En overvejelse kunne være, at 
følge op med kvalitative interviews, eller at de målte trafikanters 
bødehistorik følges gennem flere år.  
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