
1 
 

Polisforskning i Sverige 2021 
 
Brås uppdrag och tillvägagångssätt 
Varje år genomför Brå ett arbete med att sammanställa och sprida svensk polisforskning. 
Detta har gjorts utifrån ett regeringsuppdrag som myndigheten fick år 20181. Sedan 2022 
ingår uppdraget om svensk polisforskning i instruktionen för Brå. Myndigheten ska 
”sammanställa och tillgängliggöra nytillkommen forskning om svensk polis och svensk 
polisverksamhet”. Syftet är att bidra till ett kunskapsbaserat arbetssätt för Polisen och andra 
verksamheter inom det kriminalpolitiska området.  
 
Att uppdraget nu ingår i Brås instruktion innebär inte automatiskt några förändringar i 
tillvägagångssätt. Arbetet har gått till på samma sätt som tidigare år, och har grundats på ett 
samarbete med Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst (biblioteket). Biblioteket tog 
under 2022 fram en litteraturlista till Brå, som bearbetade listan och tog ut publikationer till 
årets sammanställning över svensk polisforskning.  Allt detta gjordes utifrån sökkriterier, 
definitioner och urvalskriterier som varit samma från år till år. För att minska risken att 
missa publikationer sökte Brå även efter forskning på myndighetshemsidor och i 
nyhetsbrev23.  
 
Presentation av inkluderad polisforskning 
I 2021 års sammanställning ingår 86 enskilda publikationer.4 Det är fler än 2020, då 70 
publikationer inkluderades. Jämför man med noteringarna under åren 2010-2017 är antalet 
publikationer betydligt fler 2021.  

 
Figur 1. Antal publikationer uppdelat på år.  
 

 
 
Eftersom sökstrategierna och urvalskriterierna i stort varit samma under hela perioden, går 
det troligen att tala om en faktisk ökning av antalet publikationer, särskilt sedan 2017.  
                                                           
1 Första året innehöll sammanställningen forskning publicerad mellan 2010 och 2017. 
2 Sökningarna resulterade i att ytterligare två publikationer togs med i sammanställningen för 2021.  
3 En uppsamlingssökning för 2020 gjordes också. Registreringen i databasen Swepub släpar efter och därför gör 
biblioteket en uppsamlande sökning varje år för att komplettera tidigare års sökningar. Vid årets kontroll 
identifierades två publikationer som inte kommit med i de ursprungliga sökningarna från bibliotekets 
databaser. Dessa två ingår inte i något analysunderlag, men är med i sammanställningen i Justitia från och med 
i år.  
4 Räknas alla publikationer inklusive kapitel i antologier rör det sig om 120 publikationer, varav 42 är kapitel i en 
antologi.  
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Teman och centrala iakttagelser 
Drygt hälften av publikationerna från 2021 innehåller temat polisiära metoder och 
arbetssätt. Det är därmed det största av de teman som kodats i arbetet med 
sammanställningen – ett resultat som ligger i linje med tidigare år.  
 

Figur 2. Andel av publikationerna som innehåller ett visst tema (N=1195). 

 

Näst vanligast är de två temana organisation, styrning och ledarskap, samt polisutbildning 
och polisstudenter. Båda dessa teman förekommer i cirka en tredjedel av publikationerna (se 
figur 2). Inom temat övrig polisforskning är två ämnen särskilt vanliga, nämligen samverkan 
och polisens bemötande.6  

Brottsutredning vanligaste underkategorin 
Som nämnts ovan är polisiära metoder och arbetssätt det dominerande temat i Brås 
sammanställning. Temat handlar om hur polisen arbetar och hanterar olika situationer och 
inom detta tema har flera underteman kodats. Bland dem är brottsutredning det vanligaste – 
cirka en tredjedel av publikationerna för 2021 innehåller detta tema. Brottsutredning var 
vanligast även 2020, men åren innan var undertemat brottsförebyggande arbete större eller 
lika stort. Det senare tycks ha blivit mindre vanligt de senaste två åren, jämfört med tidigare 
år.  

 
 

 

 

 

                                                           
5 I denna analys räknas även kapitel från antologier som enskilda publikationer in, och därför blir N större än vid 
vissa andra analyser.  
6 Temat övrig polisforskning är större 2021 än tidigare år, vilket troligen beror på en förskjutning i 
kodningsprocessen. Varje publikation kan kodas in under flera olika teman, och det har troligen blivit vanligare 
över tid att de personer som har kodat har lagt till ”övrigt”-kategorin som ett tema tillsammans med andra 
teman.  
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Figur 3. Andel av publikationerna som innehåller ett visst undertema (N=86). 

 

Utöver de teman som nämnts har Brå analyserat ytterligare några aspekter; det handlar om 
huruvida publikationerna berör etnicitet (sex procent av publikationerna), genus (fem 
procent), organiserad brottslighet (tre procent) och våld i nära relation (tre procent). 
Andelen publikationer som innehåller dessa aspekter var färre än 2020.  
 

Aktörer, språk och publikationstyp 
När det gäller vilka som har genomfört och publicerat polisforskningen är universiteten de 
största aktörerna. De medverkar i två tredjedelar av de 86 publikationerna, medan 
myndigheter finns med bakom cirka en tiondel av publikationerna. Fördelningen ser ut 
ungefär som året innan.  

Umeå universitet är delaktigt i flest publikationer (15 stycken). Därefter kommer Göteborgs 
universitet, som i år finns med bakom 13 av publikationerna. Därefter följer Linköpings 
universitet, Stockholms universitet och Malmö universitet, som har medverkat i en handfull 
publikationer vardera.  

Polismyndigheten finns med som aktör bakom fem publikationer i 2021 års 
sammanställning. Fyra av dessa fem rör sig om samarbeten med andra aktörer. Ser man till 
hela materialet finns det 14 publikationer där flera olika aktörer har samarbetat. 

I 2021 års material är åtta av tio aktörer svenska och av resterande är de flesta nordiska, även 
om universitet i Storbritannien och USA återfinns bakom några få publikationer. Något fler 
publikationer är skrivna på engelska än på svenska (N=86), men fördelningen skiljer sig inte 
nämnvärt från 2020. Åren innan har dock engelska varit det dominerande språket.  

Ungefär hälften av de 86 publikationerna är vetenskapliga tidskriftsartiklar och en tredjedel 
är rapporter av olika slag. Det handlar främst om rapporter från olika universitet, men några 
är även myndighetsrapporter. Resultaten när det gäller publikationstyp ligger i linje med hur 
det såg ut året innan.  
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