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Sammanfattning
Brå har haft i uppdrag att genomföra en sammanställning över polisforskningen i Sverige under perioden 2010–2017. Denna promemoria redogör för uppdragets genomförande och resultat samt innehåller förslag på hur sammanställningen kan tillgängliggöras, uppdateras och utvecklas framöver. Sammanställningen är ett första steg i
att på ett mer strukturerat sätt fånga in den forskning som bedrivs
om svensk polis och svensk polisverksamhet. De urvalskriterier som
ligger till grund för arbetet med sammanställningen, såsom definition av polisforskning samt olika avgränsningar som vetenskaplig
kvalitet och val av källor och sökord, är avgörande för den forskning som inkluderats och presenteras i promemorian. För att säkerställa att relevant polisforskning fångats in har kvalitetssäkringar
genomförts. Sammantaget bedömer Brå att de urvalskriterier som
använts fångar in relevant forskning.
Sammanställningens främsta målgrupp, utöver regeringen, är Polismyndigheten och polisutbildningarna. Den kan även vara av intresse
för andra aktörer med intresse för polisens arbete, såsom övriga
delar av rättsväsendet och forskare.

Urvalskriterier
Ett stort fokus i arbetet med sammanställningen har varit att fastställa urvalskriterier (definitioner och avgränsningar) för vilken
forskning som ska inkluderas i sammanställningen. Urvalskriterierna
har behövts för att sammanställningen inte ska bli för bred och
därmed förlora i betydelse, och för att skapa en fungerande och
långsiktig struktur för sammanställningen. Ett antal experter har
knutits till uppdraget för att säkerställa sammanställningens relevans, ändamålsenlighet och legitimitet. Experterna har bland annat
deltagit i arbetet med att fastställa vilka kriterier som ska gälla för
den polisforskning som ska ingå i sammanställningen.

Definition av polisforskning och polisverksamhet
Med polisforskning avses i denna sammanställning forskning som
har polisen och polisverksamheten som sitt forskningsfält, både som
institution och process. Polisrelevant forskning, det vill säga forskning som bedöms ha relevans för polisen, men som inte direkt riktas
mot polisens arbete, polisens yrkesroll eller polisens organisation
ingår inte i sammanställningen. Det kan till exempel handla om
forskning som mer generellt belyser olika typer av brott.
Forskning om privata aktörer som utför arbetsuppgifter som till stor
del liknar polisens, till exempel ordningsvakter, ingår endast om det
6

finns en koppling mellan polisen och den privata aktören. Det finns
också vissa metoder som andra än polisen använder sig av, exempelvis grannsamverkan och kameraövervakning. Även dessa ingår dock
enbart om det finns en koppling till polisens arbete.

Avgränsningar i urvalsarbetet
Geografisk avgränsning: Forskning som har svensk polis och svensk
polisverksamhet i fokus, oberoende av var i världen själva forskningen bedrivits.

Forskningsaktör: Forskning som genomförts vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter, alternativt bedrivits av
privata forskningsaktörer.
Vetenskaplig kvalitet: Vetenskapliga artiklar och doktors- och licentiatavhandlingar som har genomgått kollegial granskning. Facklitteratur såsom antologier, forskningsöversikter, böcker, bokkapitel och
rapporter som har kvalitets-/förlagsgranskats.
Språk: Publikationer som författats på svenska, engelska, danska
och norska.

Källor: Databaserna Justitia, Diva, Swepub, Libris, Criminal Justice
Abstracts och Psycinfo. Ytterligare källor, som nyhetsbrev och tidsskrifter, har använts för kvalitetssäkring.
Sökord: Huvudbegrepp för sökord på svenska är polis och Sverige.
Huvudbegreppen används sedan i kombination med ytterligare identifierade sökord. Liknande sökord finns även på engelska.

Resultaten från litteratursökningen har kodats utifrån tillgänglig
information i sökresultaten från Polismyndighetens bibliotek och
kunskapstjänst. Det innebär att kodningen bygger på information
som framkommer i rubriker, sammanfattningar, ämnesord och i
vissa fall innehållsförteckningar. Vi har således inte läst hela publikationer.

Presentation av inkluderad forskning
Totalt 179 publikationer har inkluderats i sammanställningen. Antalet publikationer var som störst 2013, med 30 publikationer, och
har därefter minskat succesivt.
Vi har valt att dela in forskningen utifrån fem teman som är vanligt
1
förekommande i den forskning som sammanställts:
-

Polisiära metoder och arbetssätt.
Organisation, styrning och ledarskap.
Arbetsmiljö och hälsa.
Polisutbildning och polisstudenter.
Polisiär våldsanvändning.

1

Om en publikation berör flera identifierade teman, kan den ingå i flera av dem. Tematiseringen bygger på information som funnits tillgänglig vid kodning av publikationerna.
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Vanligast är forskning om polisiära metoder och
arbetssätt
Det vanligaste temat i sammanställningen är polisiära metoder och
arbetssätt. Cirka hälften av publikationerna faller under detta tema.
Forskning inom detta område berör främst brottsförebyggande arbete och brottsutredning. Under 2010–2013 handlar mycket av
forskningen inom detta tema om polisens arbete i yttre tjänst om
hanteringen av demonstranter och den svenska ordningspolisen.
Polisarbete i yttre tjänst har därefter skiftat fokus och har på senare
år handlat mer om gängkriminalitet.
De brottstyper som framför allt berörs i forskningen, och då särskilt
inom temat polisiära metoder och arbetssätt, är våld i nära relationer och organiserad brottslighet.

Stort intresse även för polisorganisationen
Ett annat vanligt förekommande tema i sammanställningen är polisorganisationen. Denna forskning handlar övergripande om hur organisationen ser ut, samt hur den förändrats över tid. Även resursfördelningen, både vad gäller verksamheten och personal inom polisen, studeras, med tonvikt på vilken betydelse resursfördelning och
olika satsningar har för polisen. Forskning om polisorganisationen
belyser även ledarskap och olika ledarskapstyper inom polisen,
bland annat vid högrisksituationer och insatsledning.

Ökat intresse för arbetsmiljö
Relativt vanligt är också forskning som berör arbetsmiljö och hälsa
inom polisen, samt forskning om polisutbildning och polisstudenter.
Forskningen om arbetsmiljö berör främst hur den enskilde polisen
mår samt hur polisen påverkas av sitt arbete, både psykiskt och
fysiskt. Intresset för forskning kring arbetsmiljö har ökat under senare år.

Universitets- och myndighetsforskningen dominerar
Universitet och högskolor samt myndigheter är de stora aktörerna
inom polisforskningen. Det finns skillnader i fokus och inriktning
mellan å ena sidan den forskning som bedrivs vid universitet och
högskolor och å andra sidan den forskning som bedrivs vid myndigheter.
Universitets- och högskoleforskningen är ofta kvalitativ till sin karaktär. Den har också en stor bredd genom att forskningen berör
fler teman, framförallt polisiära metoder och arbetssätt, polisorganisationen, arbetsmiljö och hälsa samt polisutbildningen. Forskning
om arbetsmiljö och hälsa samt polisutbildningen har nästan uteslutande bedrivs vid universitet och högskolor.
Myndighetsforskningen är istället ofta kvantitativ till sin karaktär
och utgörs i stor utsträckning av utvärderingar. Forskningen har i
huvudsak fokuserat på polisiära metoder och arbetssätt samt på
polisorganisationen.
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Tillgängliggörande och fortsatt arbete
Denna sammanställning ska ses som ett bidrag till utvecklingen av
polisens arbete, genom att det i större utsträckning kan grundas på
forskningsbaserad kunskap. Sammanställningen kan till exempel
användas som stöd i polisutbildningen samt som inventering av potentiella framtida forskningsbidrag.
Sammanställningen av polisforskningen ska uppdateras kontinuerligt efter projektets slut med tillkommande forskning. Det finns
också tankar på att tillgängliggöra forskningen i en webbaserad
databas. Brå är den myndighet som är ansvarig för sammanställningen och det fortsatta arbetet. Vi välkomnar dock ett fortsatt
samarbete med Polismyndigheten.
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Inledning
Brottsförebyggande rådet (Brå) fick i 2018 års regleringsbrev i uppdrag att göra en sammanställning över publicerad polisforskning i
Sverige under perioden 2010–2017. Uppdraget kan ses mot bakgrund av att det saknats en samlad bild över den polisforskning som
bedrivits. Detta har bland annat försvårat möjligheten för polisen att
utveckla sitt arbete utifrån forskningsbaserad kunskap. I denna
promemoria redovisar Brå uppdragets genomförande och resultat,
samt förslag på hur sammanställningen ska tillgängliggöras, uppdateras och utvecklas.
I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppdraget, regeringens
uppdrag till Brå samt tidigare sammanställningar av polisforskning.

Bakgrund
I betänkandet Polis i framtiden (SOU 2016:39) redogjordes för hur
den grundläggande polisutbildningen kan omformas till en högskoleutbildning. I uppdraget ingick att undersöka flera delar, varav en del
var att klargöra hur en vetenskaplig grund ska kunna säkerställas i
polisutbildningen. Enligt utredningen har polisens yrkesroll med
tiden blivit alltmer komplex och kraven på polisverksamheten ökar
stadigt. För att möta detta krävs att polisen i högre utsträckning än
i dag har förmåga att ta till sig och analysera kunskap, att självständigt och kritiskt göra egna bedömningar, urskilja problem och föreslå lösningar. Utredningens bedömning var att en högskoleutbildning kommer att medföra att polisutbildningen i större utsträckning
vilar på vetenskaplig grund med starkare koppling till forskning.
Vidare betonar utredningen att en starkare polisforskning också kan
bredda kunskaperna kring det polisiära arbetet, vilket i sin tur gör
att polisyrket kontinuerligt utvecklas. I utredningen föreslogs därför
att regeringen bör ge Brå i uppdrag att dels göra en kartläggning av
polisforskningen i Sverige sedan 2010, dels överväga möjligheten till
en bibliografisk databas över polisforskningen, som ska vara tillgänglig för aktiva inom området.
Att polisens arbete ska bygga på forskning betonades även i Polismyndighetens regleringsbrev för 2018. Polismyndigheten har i uppdrag att vidta åtgärder för att tydligare koppla verksamheten till
kunskap och beprövad erfarenhet, samt att vid behov bidra till Brås
projekt att sammanställa polisforskningen i Sverige.
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Brås uppdrag
I regleringsbrevet för 2018 fick Brå följande uppdrag:

Brå ska göra en sammanställning över polisforskningen i Sverige
sedan 2010 samt tillgängliggöra denna sammanställning. Brå får
även i uppdrag att kontinuerligt uppdatera sammanställningen med
tillkommande polisforskning. Brå ska senast den 1 oktober 2018
lämna en redogörelse för uppdragets genomförande.
När det gäller uppdraget ser Brå som sin huvuduppgift att, i samråd
med forskare och andra experter, identifiera urvalskriterierna för
den forskning som ska inkluderas i sammanställningen över polisforskning i Sverige. Huvuduppgiften innebär även att identifiera hur
relevant forskning ska samlas in, sammanställas, tillgängliggöras och
uppdateras. Sammanställningen är alltså inte tänkt att presentera en
detaljerad bild av forskningens innehåll, utan i stället ge en övergripande bild av den forskning som inkluderats. Denna sammanställning skiljer sig från de som tidigare gjorts, genom att det är den
första som ger en samlad bild över aktuell polisforskning i Sverige.

Målgrupp
Sammanställningens främsta målgrupp, utöver regeringen, är Polismyndigheten och polisutbildningarna. Inom Polismyndigheten riktar
sig sammanställningen främst till de personer som arbetar på strategisk nivå med att utveckla, leda och styra polisens arbete. På polisutbildningarna är den främsta målgruppen forskare och lärare som
undervisar eller ansvarar för att utveckla polisutbildningen, men
även studenterna på utbildningen. Forskningssammanställningen
kan även vara relevant för andra aktörer med intresse för polisens
arbete, såsom övriga delar av rättsväsendet och forskare.

Tidigare sammanställningar av polisforskning
Polisforskning är ett relativt ungt forskningsfält; under 1960-talet
fanns det endast ett fåtal vetenskapliga publikationer inom området
(Bayley, 2015). Under 1980- och 1990-talen tog polisforskningen
fart främst i USA, och under det senaste decenniet har den ökat
markant både i Sverige och internationellt. En av de viktigaste anledningarna till ökningen är behovet av att granska polisens yrkesutövning och dess verksamhet (Reiner, 2010). Polisforskningen har
sitt ursprung i den praktiska kriminologin, en myndighetskriminologi som har sina kopplingar till politiken, eftersom den ofta
bedrivs vid statliga myndigheter, såsom Brottsförebyggande rådet
eller brittiska Home Office (Andersson och Nilsson 2017).
Två norska forskare, Høigård (2005) och Valland (2011), har publicerat litteraturöversikter över polisforskningen i Norden. I Sverige
finns tre centrala publikationer som sammanställer polisforskning,
två forskningsrapporter och en antologi. Nedan presenteras sammanställningarna kort, vilka teman som förekommer i dem samt ett
urval av de analyser som har gjorts.
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1. Nytt politi? En kommentert bibliografi over nyere nordisk
politiforskning, Høigård 2005
Høigårds sammanställning är en översikt av nordisk polisforskning
från 1990 till 2003, och är den första litteraturöversikten rörande
polisforskning i Norden. Med polisforskning menar Høigård publikationer där polisen har varit det centrala temat. Annat material,
t.ex. nyhetsartiklar och konferensbidrag, har inte inkluderats, även
om det har innehållit intressant material om polisen. I litteraturlistan
presenteras 215 vetenskapliga publikationer, och Høigård drar slutsatsen att det bedrivits mycket forskning på polisområdet, särskilt
från mitten av 90-talet. I sammanställningen konstateras också att
en rad olika institutioner och discipliner bidragit till polisforskningen. Majoriteten av forskarna har dock sin bakgrund i antropologi,
sociologi och kriminologi. Høigårds sammanställning delar in forskningen i följande områden:
-

Baksätesforskning (bakseteforskning)
Den könade polisen (et kjonnet politi).
Polisen, publiken och folket (politi, publikum og gatefolk).
Polisorganisation och brottsförebyggande arbete (politiorganisering og kriminalitetsforebygging).
Polisens hantering av brott (politiets håndtering av lovbrudd).
Det svåra polisarbetet (det vanskelige politiarbeidet).
Internationellt polissamarbete, otraditionella undersökningsmetoder (internasjonalt politisamarbeid, utradisjonelle
etterforskningsmetoder).
Klyftor (kløften).
2

Förhållandevis få publikationer kom från universitet och högskolor.
Trots detta har Høigård i sin övergripande tematisering gjort skillnad mellan tillämpad myndighetsforskning och kritisk universitetsforskning och lägger stor vikt vid att tala om skillnaderna dem emellan. Myndighetsforskningen präglas enligt Høigård av mer kvantitativ forskning med ett styrningsperspektiv, som ska vara effektiv och
nyttig med fokus på polisens arbetsmetoder och prioriteringar. Universitetsforskningen däremot, är mer kvalitativ och präglas av ett
kritiskt, problematiserande underperspektiv, där polisverksamheten
problematiseras i högre utsträckning än inom myndighetsforskningen, enligt Høigård.

2. Nordisk Politiforskning 2004–2009, Valland 2011
Vallands litteraturöversikt över polisforskning i Norden tar vid där
Høigårds slutade. Valland konstaterar att det i Norden finns olika
tolkningar av vad polisforskning, eller polisvetenskap, är. Valland
definierar polisforskning som forskning som handlar om polisens
verksamhet och som baseras på teori. Forskningens tema ska enligt
Vallands definition ha en tydlig koppling till polisen. Vallands uppföljande litteraturöversikt omfattar 172 vetenskapliga publikationer,
där merparten av de presenterade bidragen är universitetsforskning.

2

Beskrivs som forskning som utförs från baksätet av en polisbil, till exempel olika typer
av observationer.
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Norge lyfts som det land i Norden som publicerar mest polisforskning. Valland delar in publikationerna i fyra teman:
-

Profession, organisation och administration (profesion, organisasjon og ledelse).
Brottsbekämpning och utredning (kriminalitetsbekjempelse
og etterforskning).
En blick på polisen (et blikk på politiet).
Kontroll, demokrati och myndighet (kontroll, demokrati og
myndighet).

Hantering av krissituationer tas upp som ett nytt forskningsfält.
Vidare beskriver Valland att det skett en ökning av antalet empiriska
publikationer som rör t.ex. utredning och förhör, men att det inte
funnits några publikationer om teknisk utredning, dvs. kriminalteknik, nivån på polisutbildningen och fortbildningen eller betydelsen av kriminalteknik i brottsutredningar. Det poängteras också att
det endast funnits lite forskning om polisstrategier, med undantag
för hantering av demonstrationer samt polissamarbete i Norden.
När det gäller forskningen om brottsförebyggande arbete handlar
det mer om barn och ungdomar, och mindre om situationell prevention och gängkriminalitet.

3. Den myndighetsanknutna polisforskningen i Sverige: En
kommenterad bibliografi, Knutsson 2010.
Johannes Knutsson publicerade 2010 rapporten Den myndighetsanknutna polisforskningen i Sverige. I bibliografin beskrivs utvecklingen av den myndighetsanknutna polisforskningen, var den har
bedrivits, vilka teman som behandlats och hur polisverksamheten
kan utvecklas. De myndigheter som Knutsson valt att inkludera är
Brottsförebyggande rådet, Rikspolisstyrelsen och Polishögskolan. En
närmare definition av vad polisforskning innebär presenteras inte.
Rapporten innehåller 76 publikationer från år 1976 fram till 2008.
Följande teman presenteras i rapporten:
-

Utvärderingar.
Utredningsverksamhet.
Ordningspolisverksamhet.
Brottsprevention.
Brottsoffer.

Knutsson konstaterar att flera myndighetsanknutna publikationer
utgörs av utvärderingar. Vidare konstaterar han att det går att urskilja en ökning vad gäller undersökningar om polisens utredningsverksamhet. Brå tog över huvudansvaret för polisforskningen från
Polishögskolan i slutet av 1990-talet. Enligt Knutsson innebar detta
att Sveriges produktion av polisforskning då minskade, för att sen
öka i omfattning igen i början av 2000-talet. Knutsson menar att
utvecklingen kan ha sin förklaring i att Brå initialt inte hade en särskild enhet för polisforskning, samt att det inte funnits tillräckligt
med tid för utredarna på Brå att läsa in sig på polisorganisationen.
Vidare menar Knutsson, precis som Høigård, att den myndighetsanknutna forskningen har ett praktikerperspektiv, vilket behövs för
att utveckla polisverksamheten. Detta skiljer sig från universitetsforskningen, som ofta väljer sina egna forskningsfrågor och granskar
polisen utifrån.
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4. Polisforskning vid universitet och högskolor, Polishögskolan
2012.
Vid den tidigare polishögskolan i Sörentorp/Solna publicerades 2012
rapporten Polisforskning vid universitet och högskolor. Myndighetsforskning inkluderas inte. Totalt innehåller rapporten 137 publikationer från år 1963 fram till 2011. Polisforskning definieras i rapporten som den forskning som har polisen som sitt forskningsfält. Därmed omfattas alltså publikationer som vetenskapligt studerar polisen
som institution och polisarbete som process, men däremot inte all
polisrelevant forskning. Författarna klassificerar forskningen i fyra
olika teman:
-

Profession, organisation och ledarskap.
Brottsförebyggande arbete.
Ordning och trygghet.
Brottsutredning.

Under varje tema ges en kort sammanfattning av de publikationer
som ingår i temat, men det ingår inte någon analys av den forskning
som presenteras. Temat profession, organisation och ledarskap beskrivs som omfattande, med närmare 50 inkluderade publikationer.
Även forskning kring temat ordning och trygghet är relativt omfattande, med närmare 40 inkluderade publikationer. Denna forskning
tog fart vid svenska universitet och högskolor främst under 2000talet. Temat brottsförebyggande arbete omfattar färre publikationer,
vilket främst beror på att mycket av den forskning som finns på
området inte stämmer in på rapportens definition av polisforskning.
För temat brottsutredning inkluderas endast få publikationer.

5. Polisvetenskap: En introduktion, Larsson, Granér & Gundhus 2016.
Den femte publikationen är en antologi och skiljer sig därför från de
övriga sammanställningarna. Till skillnad från dem innehåller den
också mer omfattande introduktioner till olika teman, diskurser och
problemställningar inom den nordiska polisforskningen. I antologin
beskrivs att forskningen om polisen och polisiär verksamhet har
ökat kraftigt de senaste åren. I sin definition av polisvetenskap skiljer författarna på polisen som institution och som process, eftersom
polisens uppgifter är föränderliga. Författarna menar att det finns ett
avstånd mellan polisforskning och polispraxis, och att Norge är det
land i Norden som bäst har lyckats med att integrera dessa två
aspekter. Enligt författarna bygger polisarbete i de nordiska länderna sällan på vetenskapligt baserad kunskap eller utvärderingar av
vad som fungerar. Istället handlar det främst om vad som gjorts
tidigare och vad som antas fungera. Författarna delar in forskningen
i följande teman:
14

Polishistoria.
Styrning och organisation av polisen.
Rättsliga aspekter av polisverksamheten.
Rekrytering och sammansättning av polisen.
Polisen yrkeskultur.
Vad polisen gör.
Brottsförebyggande arbete.
Förhör.
Kontroll av polisen.

-

Polisiär verksamhet utanför polisen.
Framtidens polis.

I antologin konstateras att polisforskningen främst varit inriktad på
ordningspolisens arbete i bred bemärkelse, det vill säga patrullering,
närpolisarbete och upprätthållande av ordning. Polisens utredningsverksamhet och säkerhetstjänstens underrättelsearbete har belysts
betydligt mindre, liksom polisledning och polisens historia.

Disposition
Promemorian är uppdelad i fyra delar:
1. Presentation av uppdragets genomförande.
2. Övergripande presentation av den forskning som inkluderats i sammanställningen.
3. Förslag till hur sammanställningen ska tillgängliggöras och
uppdateras.
4. Sammanställning över den polisforskning som inkluderats i
sammanställningen, uppdelat på år respektive tema.
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Uppdragets genomförande
En central del i arbetet med att ta fram en sammanställning av
svensk polisforskning har varit att fastställa urvalskriterier för vad
som ska ingå i sammanställningen. Bland annat har en definition av
polisforskning tagits fram och avgränsningar har gjorts gällande
exempelvis källor och sökord. Avsikten har varit att hitta ett arbetssätt som systematiskt fångar in relevant forskning på området och
som även kan användas för kontinuerliga uppdateringar.
I detta kapitel presenteras de steg som ingått i arbetet med uppdraget.

Expertgrupp
Redan tidigt i projektet knöts ett antal forskare och experter till
uppdraget för att säkerställa sammanställningens relevans, ändamålsenlighet och legitimitet. Experterna är representanter från Polismyndigheten, Polisutbildningarna, Polismyndighetens bibliotek
och kunskapstjänst samt forskare i kriminologi och/eller med anknytning till polisforskning. Experterna har fått komma med synpunkter på projektplanen, urvalskriterier, tillvägagångssätt samt på
det slutgiltiga utkastet till promemorian. Vilka som deltagit i expertgruppen framgår i bilaga 1.

Urvalskriterier
Polisforskning
Det första urvalskriteriet rör definitionen av begreppet polisforskning. Definitionen utgår, liksom två tidigare sammanställningar av
3
polisforskning, från European Police College (CEPOL) definition
som lyder:

Polisforskning är forskning som har polisen som sitt forskningsfält, både som institution och polisverksamheten som process.
(Jaschke m.fl. 2007).

Detta innebär att publikationer som inkluderas antingen ska
(1) studera polisen som institution, eller (2) studera polisens verksamhet (jämför med engelskans begrepp policing).
Det har funnits olika åsikter om hur snäv eller bred definitionen ska
vara. Efter diskussioner med expertgruppen beslöts att forskning
3

Dessa sammanställningar är Polisforskning vid universitet och högskolor samt Polisvetenskap. En introduktion.
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som har relevans för polisen, men som inte är direkt inriktad på
polisens arbete, inte ska ingå i sammanställningen. Det handlar till
exempel om forskning som belyser brott mer generellt. Den valda
definitionen minskar risken för att sammanställningen förlorar sitt
fokus på polisens arbete.

Polisverksamhet
I Sverige brukar polisverksamhet jämställas med arbete som utförs
av polisen. Det finns dock aktörer vars arbete till stor del liknar
polisens, till exempel ordningsvakter. Det finns också metoder som
fler än polisen använder, exempelvis grannsamverkan och kameraövervakning. Här har vi valt att endast inkludera aktörer och metoder som studeras i relation till polisens arbete.

Geografisk avgränsning
Av uppdragsbeskrivningen framgår att Brå ska göra en sammanställning över polisforskningen i Sverige. Detta kan emellertid syfta
både på forskning som bedrivs i Sverige – oavsett vilket lands polisverksamhet som studeras – och på forskning som bedrivs var som
helst i världen, men med svensk polisverksamhet i fokus. Vi har valt
att avgränsa polisforskningen till den senare tolkningen, det vill säga
sådan forskning som har svensk polis och svensk polisverksamhet i
fokus, oberoende var i världen forskningen bedrivis. Vi inkluderar
komparativa studier där svensk polis eller polisverksamhet ingår
(om än bara som en del), liksom forskning om svensk polis i utlandstjänst, exempelvis polis på FN-uppdrag.

Forskningsaktör
Sammanställningen innehåller forskning som bedrivits vid universitet, högskolor och privata forskningsinstitut samt myndigheter med
forskningsuppdrag eller myndigheter som bedriver utredningar som
tillämpar vetenskapliga metoder och förhållningsätt. Även privata
forskningsaktörer ingår.

Vetenskaplig kvalitet
Vetenskapliga artiklar och doktors- och licentiatavhandlingar har
inkluderats i sammanställningen endast om de genomgått kollegial
granskning. Facklitteratur såsom antologier, forskningsöversikter,
böcker, bokkapitel och rapporter har bara inkluderats om de har
kvalitets- eller förlagsgranskats.
Konferensbidrag, magisteruppsatser, masteruppsatser och kandidatuppsatser har inte inkluderats i sammanställningen. Detsamma gäller publikationer som inte har publicerats officiellt, eller där den
vetenskapliga kvaliteten inte framgått av den information som levererats i sökresultaten av litteratursökningen.

Källor
Brå har ett upparbetat samarbete med Polismyndighetens bibliotek
och kunskapstjänst (i det följande benämnt biblioteket), och har
samarbetat med biblioteket för att göra relevanta litteratursökningar
även för detta uppdrag. I samråd med expertgruppen har Brå bedömt att en bra grund för att fånga in relevant polisforskning utgörs
av samtliga databaser som biblioteket har tillgängligt för sökningar:
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Justitia, Diva, Swepub, Libris, Criminal Justice Abstracts och
4
Psycinfo.
För att säkerställa att relevant polisforskning fångats in i sökningarna i bibliotekets databaser har ett antal kvalitetssökningar genomförts. Läs mer om detta i avsnittet Kvalitetssäkring av inkluderad
forskning.

Sökord
Utifrån de urvalskriterier som fastställts för sammanställningen har
biblioteket tagit fram relevanta sökord. Dessa sökord har utgjort
grunden för litteratursökningen i databaserna. Huvudbegrepp för
sökord på svenska är polis och Sverige. Dessa huvudbegrepp används sedan i söksträngar i olika kombinationer med övriga identifierade sökbegrepp, såsom polisutbildning, polisvetenskap, arbetsmetoder, metodik, forskning, kunskap, Norden, Skandinavien.
Huvudbegrepp på engelska är police, policing och Sweden. Övriga
sökbegrepp är police research, police science, swedish, Scandinavia
och methods.
Det är viktigt att notera att geografiska ämnesord är svåra att hantera, särskilt vid fritextsökning. Det är till exempel vanligt med
sökresultat där sökordet ”Sverige” förekommer, men där innehållet i
den vetenskapliga texten inte alls berör Sverige eller svenska förhållanden. Där det är möjligt har istället geografiska ämnesord använts
vid sökningar i sammanfattningar (abstracts). Sökningarna har bestått av enbart huvudbegreppen separat, eller tillsammans med ett
eller två av de övriga sökbegreppen åt gången. Detta för att sökbegrepp i samma söksträng i regel inte ger fler eller bättre träffar,
snarare tvärtom.

Språk
De publikationer som inkluderats i sammanställningen ska vara
skrivna på svenska, engelska, danska eller norska. Valet av språk
beror på att det är språk som kan förstås av de som ska gå igenom
publikationerna.

Publiceringsår
Sammanställningen innehåller endast publikationer som publicerats
under perioden 1 januari 2010–31 december 2017.

4

För närmare beskrivning av källorna, se bilaga 3.
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Tillvägagångssätt
Urvalsarbete
Biblioteket har genomfört litteratursökningen. Nästa steg i arbetet
har varit att säkerställa att de publikationer som fångats in av sökningen uppfyller de kriterier (definitioner och avgränsningar) som
5
fastställts för sammanställningen.
Resultaten från litteratursökningen har gåtts igenom manuellt. Publikationer som uppfyller kriterierna, har inkluderats i sammanställningen. Utgångspunkten i urvalsarbetet har varit den information
som funnits tillgänglig i sökresultaten från biblioteket, det vill säga
rubriker, ämnesord, sammanfattningar och i vissa fall innehållsförteckningar. Vi har således inte läst hela publikationer.
Urvalsarbetet har inneburit vissa svåra avväganden, inte minst av
vad som räknas som polisrelevant forskning kontra den mer snäva
definitionen på polisforskning som används i denna sammanställning. En annan svår avvägning har bestått i att bedöma den vetenskapliga kvaliteten på publikationerna när denna information inte
tydligt framgått. Personal på biblioteket har, genom sin expertis och
erfarenhet, varit till stor hjälp för utredarna vid sådana avvägningar.

Kodningsarbete
När urvalsarbetet var klart kodades information om publikationerna
systematiskt in i en Excelfil. Den information som kodades in utgick
även den från informationen som fanns tillgänglig i sökresultaten.
Ett kodschema låg till grund för kodningsarbetet. De variabler som
kodades in i kodschemat, under förutsättning att informationen
framgick i sökresultaten, var följande:
-

Titel på publikationen
Namn på författare
Publiceringsår
Sammanfattning (abstract)
Forskningsaktör
Publikationstyp
Publiceringsspråk
Uttalad genusaspekt
6
Typ av studie
Referens (källhänvisning)
Ämnesord.

I några enstaka fall har samma forskning publicerats i flera olika
tidskrifter och böcker. Dessa har då kodats som separata publikationer och inte bedömts vara dubbletter. Antologier med relevanta
kapitel har kodas utifrån namnet på boken.

5

En redogörelse för kriterierna redovisas i bilaga 4.

6

Exempelvis om det handlat om en effektutvärdering eller en kartläggning. Typ av studie
har endast kodats för publikationer som inkluderats i temat polisiära metoder och arbetssätt.
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Det är viktigt att notera att urvals- och kodningsarbetet grundar sig
på subjektiva bedömningar. Dels utifrån de kriterier som beslutatas
för sammanställningen, dels utifrån den information som funnits
tillgänglig i sökresultaten. För att säkerställa att urvals- och kodningsarbetet är tillförlitlig har två utredare kodat in samma publikationer. Resultaten har därefter jämförts med varandra. Utredarnas
kodning av materialet överensstämde i hög grad varför tillförlitligheten av urvals- och kodningsarbetet, bedöms vara hög. När skiljaktiga meningar har uppstått har dessa diskuterats med projektledaren och biblioteket.

Tematisering
Polisforskning är ett brett forskningsområde som kan delas in i en
mängd olika teman beroende på syftet med tematiseringen. Eftersom
vår ambition har varit att ge en övergripande bild av svensk polisforskning, har vi valt att dela in forskningen i huvudteman utifrån
vanligt förekommande ämnen. Under kodningen har därför vanligt
förekommande övergripande teman noterats. Utifrån dessa har varje
publikation därefter gåtts igenom för att fastställa slutgiltiga huvudteman. Genomgången har gjorts utifrån tillgänglig information i
sökresultaten. När huvudteman fastställts har utredarna på nytt gått
igenom tillgänglig information för att koda ett eller flera teman till
respektive publikation. När en publikation berört flera teman har
dessa publikationer inkluderats i samtliga teman som vi bedömt att
de berör. De centrala teman som identifierats i sammanställningen
är följande:
-

Polisiära metoder och arbetssätt.
Organisation, styrning och ledarskap.
Arbetsmiljö och hälsa inom polisen.
Polisutbildning och polisstudenter.
Polisiär våldsanvändning.

Dessa teman stämmer också väl överens med de teman som framträtt i tidigare kunskapssammanställningar om polisforskning.

Kvalitetssäkring av inkluderad forskning
En ambition med sammanställningen har varit att, utifrån fastställda
urvalskriterier, fånga in så mycket svensk polisforskning som möjligt. För att kvalitetssäkra att relevant forskning har fångats in utifrån urvalskriterierna har olika metoder använts.
Med hjälp av expertgruppen har ett antal tidskrifter och nyhetsbrev
identifierats som relevanta för vår sammanställning. Stickprov från
dessa visade att relevant publicerad polisforskning överlag fångats
upp genom de databaser som använts för litteratursökningen. Vilka
tidsskrifter och nyhetsbrev som inkluderats i kvalitetssäkringen
framgår i bilaga 3.
Ytterligare kvalitetssäkring var tänkt att genomföras via en systema7
tisk Googlesökning . Det visade sig dock att Google är ett trubbigt
sökverktyg när man söker den här typen av information. De av7

Det innebär att med hjälp av sökmotorn Google söka efter polisforskning på relevanta
myndigheter s och aktörers webbplatser.
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gränsningsmöjligheter som finns i vetenskapliga databaser med ämnesord, författare, vetenskaplig nivå etcetera finns inte i Google. Det
går inte heller att avgränsa i tid på det sätt som avses. Istället genomfördes stickprov, och sökresultaten av dessa visade att polisforskning som publicerats på till exempel myndigheters webbplatser
redan inkluderats i databassökningarna.
Resultatet av databassökningarna är avhängigt av de sökord som
har använts. Vid genomgång av de publikationer som sammanställningen genererat identifierades ett antal publikationer som inte
kommit med i databassökningarna, eftersom dessa saknat sökorden
polis och Sverige. I det fortsatta arbetet med att uppdatera polisforskningen kan sökstrategierna därför behöva breddas med fler
sökord, exempelvis brottsutredning. Ytterligare ett sätt att bredda
sökstrategierna är att systematiskt gå igenom relevanta myndigheters, universitets och högskolors webbplatser.
Sammanfattningsvis bedömer Brå att den forskning som har inkluderats fångat in merparten av forskningen på området, med ett tydligt fokus på polisen som institution och polisverksamheten som
process.

Tillgängliggörande och uppdatering
För att undersöka hur forskningen ska tillgängliggöras och uppdateras har ett flertal aktörer varit involverade, bland annat Brås kommunikationsenhet, Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst
och expertgruppen. Syftet med att involvera dessa aktörer har varit
att hitta ett långsiktigt och hållbart alternativ för tillgängliggörande
och uppdatering. Resultaten av detta arbete presenteras i kapitlet om
tillgängliggörande och kontinuerlig uppdatering.
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Presentation av inkluderad
polisforskning
I detta kapitel presenteras en övergripande bild av svensk polisforskning under perioden 2010–2017. Presentationen bygger på
urvalskriterier som beskrivits i tidigare kapitel. En referenslista över
samtliga publikationer som inkluderats i sammanställningen redovisas i slutet av denna prememoria. Referenslistan redovisas dels efter
publiceringsår, dels efter tema.
Litteratursökningen genererade totalt 304 publikationer. Av dessa
8
har 179 publikationer inkluderats i sammanställningen. Det rör sig
om omkring 20 publikationer per år. Produktionsnivån var som
högst 2013, med 30 publikationer, och har därefter minskat successivt. År 2017 var antalet nere på 15 publikationer.
Figur 1. Antal publikationer uppdelat på år.
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Teman
Forskning om polisiära metoder och arbetssätt vanligast
Cirka hälften av den inkluderade forskningen berör temat polisiära
metoder och arbetssätt, det vill säga hur polisen arbetar och hante-

rar olika situationer. Att forskning om polisiära metoder och arbetssätt är vanligt har framkommit även i tidigare sammanställningar.

8

I bilaga 2 framgår sökresultaten uppdelat på källa.
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Temat om polisiära metoder och arbetssätt är stort, och vi har därför delat in det i fyra underteman:
-

Brottsförebyggande arbete.
Brottsutredning.
Polisarbete i yttre tjänst.
Övrigt polisarbete.

En stor del av forskningen inom temat polisiära metoder och arbetssätt berör brottsförebyggande arbete. Det rör sig ofta om utvärderingar, till exempel olika insatser mot brott, kameraövervakning och
9
riskbedömningar. Andra exempel på forskning inom brottsförebyggande arbete är bland annat polisers syn på brottsförebyggande
arbete, lokalt polisarbete samt internationellt samarbete.
En nästan lika stor del inom detta tema är brottsutredning. Forskning inom brottsutredning berör främst polisens arbete med att utreda olika typer av brott, däribland forskning om förhör och intervjuteknik. Ett särskilt fokus finns på uppklarning av brott, framförallt kring gängrelaterad brottslighet, men även mängdbrott och hedersrelaterat våld.
Ett antal publikationer berör polisarbete i yttre tjänst. Denna forskning handlar främst hur polisen arbetar lokalt och trygghetsskapande. Åren 2010–2013 handlar den mycket om hanteringen av
demonstranter och ordningspolisen. Efter 2013 har fokus för forskningen skiftat och istället handlat mer om gängkriminalitet och
andra särskilda insatser, till exempel arbetet med gatulagningsgrupper.
Innehållet i den forskning som kategoriserats in i temat övrigt polisarbete är relativt brett. Det sträcker sig från spaningsarbete och säkerhetspolisens arbete till uppgifter som utförs av polisens volontärer. Undertemat innehåller även forskning om polisens arbete med
infiltratörer, samt avvisningar av ensamkommande flyktingbarn.
Våld i nära relationer och organiserad brottslighet utmärker sig
Olika typer av brott har varit föremål för forskning, framförallt
inom temat polisiära metoder och arbetssätt. De brottstyper som
ofta förekommer i forskningen är våld i nära relationer och organiserad brottslighet (främst gängkriminalitet). På senare år har även
forskning om terrorism och terrorismbekämpning tillkommit.

Stort intresse även för polisorganisationen
Det näst vanligaste huvudtemat är organisation, styrning och ledarskap. Forskning om polisorganisationen berör bland annat dess
uppbyggnad och styrning, organisationsförändringar eller resursfördelning. Resurser studeras ofta i förhållande till den praktiska verksamheten, till exempel om utökade resurser leder till en ökad andel
uppklarade brott. Forskning om polisorganisationen belyser till viss
del även hanteringen av krissituationer, exempelvis terrorbekämpning.

9

Vi har valt att se polisens arbete med riskbedömningar som brottsförebyggande
arbete, eftersom det är en del i arbetet med att förhindra framtida brottslighet.
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Forskning om polisorganisationen omfattas även av forskning som
belyser betydelsen av ledarskap inom polisen, bland annat vid allvarligare incidenter och insatsledning. Även olika ledarskapstyper utifrån faktorer som kön och stress studeras.

Ökat intresset för arbetsmiljö
Forskning under temat arbetsmiljö och hälsa handlar framförallt om
den enskilde polisens mående och hälsa. Bland annat finns forskning
om polisers psykiska och fysiska hälsa och hur polisen påverkas av
att fatta arbetsrelaterade beslut. Forskning om arbetsmiljö och hälsa
berör områden såsom stress och sjukfrånvaro med direkt koppling
till polisyrket. Den tidigare forskningen om arbetsmiljö och hälsa
som inkluderats presenterar hälsofaktorer och risker med polisyrket
mer generellt. Den senare forskningen utgår istället mer från ytterligare påverkansfaktorer för poliser, till exempel diskriminering på
arbetsplatsen. På senare år studeras även hur poliser påverkas av att
använda tvångsåtgärder mot barn med särskilt fokus på avvisning av
ensamkommande flyktingarbarn. Forskning om fysisk och psykisk
hälsa, stresshantering och arbetsmiljö har framför allt tillkommit på
senare år.

Fokus på polisrollen i forskning om polisutbildningen
Inom temat polisutbildning och polisstudenter är det främst polisrollen som står i fokus. Forskningen berör vad det innebär att vara
polis, vad som krävs av poliserna samt studenternas förväntningar
på polisrollen. Denna forskning belyser även rådande normer inom
polisyrket samt vad polisers bakgrund, t.ex. kön, ålder och etnicitet,
kan ha för betydelse för den yrkesverksamme polisen.

Polisiär våldsanvändning problematiserar makt och
kontroll
Forskning om polisiär våldsanvändning berör framför allt den makt
och kontroll som polisen har över medborgarna, det vill säga en
laglig rätt att i vissa sammanhang använda våld för att upprätthålla
lag och ordning. Forskningen inom detta tema berör särskilt polisens
användning av våld, däribland användningen av skjutvapen. Värt att
notera är att inga publikationer om polisens användning av skjutvapen har författats av en svensk myndighet, universitet eller högskola.

Övrig polisforskning
De publikationer som inte har haft något tydligt tema, eller där temat inte varit vanligt förekommande, har kategoriserats som övrig
polisforskning. Det handlar till exempel om hur polisen framställs i
medierna, polisers uppfattning om brottsoffer samt ekonomisk
brottslighet. I den breda kategorin övrig polisforskning ingår även
forskningsöversikter.

Forskningsaktörer
Centrala forskningsaktörer är universitet, högskolor och
myndigheter
De flesta publikationer som inkluderats i sammanställningen kommer från universitet och högskolor. Umeå universitet är det lärosäte
som utkommit med flest publikationer, följt av Linnéuniversitetet
och Göteborgs universitet. Andra universitet och högskolor vars
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publikationer ingår i sammanställningen är bland annat Stockholms
universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet, Mittuniversitetet,
Malmö högskola, Hälsohögskolan och Södertörns högskola.
Den andra stora aktören är myndigheter, och det är framförallt Brå,
följt av Polismyndigheten som står för myndighetsforskningen på
området. Andra myndigheter är exempelvis Statskontoret och Riksrevisionen. Ytterligare aktörer vars publikationer inkluderats är
förlag, privata aktörer och forskningsinstitut.

Skillnader mellan myndighets- och
universitetsforskningen
Det finns tydliga skillnader mellan å ena sidan myndigheter och å
andra sidan universitet och högskolor, sett till fokus och inriktning
på den polisforskning som inkluderats. Ett mönster som återfinns
även i Høigård och Knutssons tidigare sammanställningar. Myndighetsforskningen har ett större fokus på den praktiska polisverksamheten, både hur den bedrivs och hur den fungerar. Myndighetsforskningen berör framför allt polisiära metoder och arbetssätt,
särskilt kring brottsförebyggande arbete och utredning. Organisation, styrning och ledarskap är ett annat vanligt tema inom myndighetsforskningen, medan övriga identifierade teman berörs endast i
liten omfattning. Myndighetsforskningen är ofta kvantitativ till sin
karaktär och utgörs i stor utsträckning av utvärderingar.
Universitets- och högskoleforskningen har ett bredare forskningsfält
och berör i större utsträckning fler av de identifierade temana. Framförallt är det polisiära metoder och arbetssätt, polisorganisationen,
arbetsmiljö och hälsa samt polisutbildningen som står i fokus.
Forskning om arbetsmiljö och hälsa samt polisutbildningen har nästan uteslutande bedrivits vid universitet och högskolor. Forskningen
vid universitet och högskolor är till skillnad från myndighetsforskningen mer kritiskt granskande och till större del av kvalitativ karaktär.

Efterfrågan på mer kunskap, främst kring effekter
I betänkandet Polis i framtiden (SOU 2016:39), efterfrågas vilka
polisiära strategier, metoder och tillvägagångssätt som har forskningsstöd. Värt att notera är dock, mot bakgrund av betänkandet,
att ytterst få utvärderingar som har inkluderats studerar effekter av
polisens arbete.
Från politiskt håll tas nu en mängd olika initiativ för att stärka och
utöka den praktiknära forskningen vid Polismyndigheten samt vid
högskolor och universitet. I betänkandet Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan (SOU 2018:19) betonas bland annat
att forskning vid universitet och högskolor ska bedrivas mer praktikernära. Praktikernära forskning kännetecknas av att den utgår från
de behov som identifierats av yrkesverksamma, och forskningen
syftar bland annat till att förbättra och effektivisera verksamheten.
Detta kan innebära att forskningen kan få ett ökat fokus på effekter
framöver, och att myndighets- respektive universitetsforskningen
kan komma varandra närmare.
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Genusperspektiv inom polisforskningen
Av 179 inkluderade publikationer kan vi utifrån informationen i
sökresultaten utläsa att ett dussin på något sätt problematiserar eller
belyser genus. Forskning som belyser genus handlar främst om skillnader mellan kvinnliga och manliga poliser. Det kan handla om
skillnader i hur de utför sitt arbete, hur de ser på sitt arbete, samt
hur yrket påverkar dem – både psykiskt och fysiskt. En publikation
belyser till exempel skillnader i värderingar hos polisstudenter mot
bakgrund av genus och utbildningsbakgrund. En annan jämförande
studie lyfter fram Sverige som ett land med hög andel kvinnliga poliser i förhållande till andra länder.
Genusperspektivet syns även i forskningen om polisens ledarskap,
där en publikation lyfter kvinnliga ledare som minoritetsgrupp och
presenterar kvinnors upplevelser och erfarenheter av ledarskap.
Upplevelser bland minoritetsgrupper lyfts i en publikation som belyser hur homosexuella män och kvinnor, anställda inom polisen,
upplever marginalisering i arbetet. Ett fåtal studier belyser även diskriminering utifrån faktorer som bland annat kön.

Typ av publikation och språk
Den vanligaste publikationstypen i sammanställningen är rapporter.
Mer än hälften av rapporterna har författats av en myndighet. Den
näst vanligaste publikationstypen är tidskriftsartiklar. Majoriteten
av dessa har publicerats av universitet och högskolor. Böcker, avhandlingar och andra publikationstyper är relativt ovanligt i sammanställningen över polisforskning.
Svenska är det vanligaste språket bland de publikationer som inkluderats, tätt följt av engelska. Det är framförallt doktorsavhandlingar
och tidskriftsartiklar från universiteten som är författade på engelska, medan myndighetsforskningen nästan uteslutande är på
svenska. Endast tre publikationer i sammanställningen är författade
på norska eller danska.
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Tillgängliggörande och
uppdatering
I uppdraget att sammanställa polisforskningen ingår även att tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera sammanställningen. I detta
kapitel redogörs för detta arbete, liksom tankar och förslag kring det
fortsatta arbetet med sammanställningen.

Tillgängliggörande
Sammanställningen av polisforskning tillgängliggörs i denna promemoria. Utöver den övergripande presentationen av inkluderad
forskning, innehåller prememorian en referenslista över samtliga
publikationer som inkluderats i sammanställningen, listade både
kronologiskt och tematiskt. Sammanställningen kan användas av
målgruppen för exempelvis diskussioner om forskningsstrategier,
inventering av potentiella forskningsfält att utveckla samt som stöd
för inventering av kurslitteratur inom polisutbildningarna.

Webbaserad databas
För att göra polisforskningen än mer tillgänglig finns också tankar
på att tillgängliggöra forskningen i en webbaserad databas. I en
sådan databas skulle målgruppen själv, utifrån intresseområde,
kunna söka relevant polisforskning med hjälp av fastslagna sökord
och fritextsökning. Databasen skulle bland annat kunna användas
för att göra djupare analyser av forskningen samt identifiera forskningsluckor.
Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst sammanställer redan idag polisforskning och annan polisrelevant litteratur i databasen Justitia. Brå anser därför att det är mest effektivt, kvalitetssäkert
och användarvänligt att utveckla denna redan befintlig databas,
istället för att utveckla en ny databas för ändamålet. Genom att
använda Justitia kan den kompetens och erfarenhet som redan finns
för att systematiskt sammanställa och kategorisera publicerad forskning tas tillvara. Det underlättar också för målgruppen att ha kunskapen samlad på ett ställe, och att databasen redan är känt för
målgruppen.
Om Justitia kan kompletteras och utvecklas genom ett antal justeringar och nya rutiner, till exempel genom att bevaka fler databaser
och systematiskt gå igenom artiklar, tidsskrifter och myndigheters
webbplatser, kan polisforskningen också tillgängliggöras i denna
sökbara databas. Detta förutsätter dock att samarbetet med biblio27

teket kan fortsätta och att Brå även fortsättningsvis kan använda
bibliotekets resurser för detta ändamål.

Kontinuerlig uppdatering
Efter projektets slut ska sammanställningen av polisforskningen
kontinuerligt uppdateras med ny forskning. Eftersom biblioteket är
specialister på just litteratursökningar och redan idag samlar in
forskning på området, är tanken att Brå ska ta hjälp av bibliotekets
expertis även för framtida litteratursökningar inför de kommande
uppdateringarna. Om en webbaserad databas utvecklas, kommer
den tillkommande forskningen att tillgängliggöras i denna. Brå är
den myndighet som är ansvarig för sammanställningen och dess
kontinuerliga uppdatering.

På sikt kan även annan forskning ingå
Under arbetet med uppdraget har ett antal förslag på utvecklingsområden för forskningssammanställningen identifierats, både från
expertgruppen och från projektgruppen. Det handlar bland annat
om möjligheten och relevansen i att utvidga sammanställningen till
att även inkludera forskning som rör annan nordisk polisforskning.
Dels finns det många beröringspunkter mellan de nordiska länderna
gällande sociala förhållanden, lagstiftning och polisiär verksamhet,
dels är det viktigt med en samsyn i de nordiska länderna, eftersom
det förekommer gränsöverskridande polisiärt arbete.
En annan utvidgningsmöjlighet handlar om definitionen av polisforskning. Exempelvis om även ”polisrelevant” forskning ska lyftas
in i definitionen. Som tidigare framgått har vi här valt att använda
en relativt snäv definition av polisforskning, där polisrelevant forskning inte ingår. Detta för att sammanställningen ska fokusera på
polisens arbete och inte bli allt för bred, vilket har upplevts som
viktigt i detta inledande arbete med sammanställningen. Om det
identifieras ett behov av att även inkludera polisrelevant forskning i
det fortsatta arbetet, finns dock möjligheten att göra så.
Vi har vidare diskuterat möjligheten och relevansen i att även inkludera masteruppsatser och studentarbeten i databasen. Det finns både
för- och nackdelar med att inkludera dessa publikationstyper. De
kan utgöra ett viktigt kunskapstillskott, framförallt för polisutbildningarna. Å andra sidan varierar den vetenskapliga kvaliteten på
dessa publikationer. Om det bedöms vara särskilt relevant att lyfta
även dessa typer av publikationer, är det viktigt att särskilja dem
från övrig polisforskning. De bör därför presenteras separat.
Det som redogjorts för ovan, och andra möjliga utvecklingsaspekter,
är dock något som får utvärderas utifrån målgruppens behov. Det
ska ses som en möjlig utveckling först när databasen väl har etablerats.
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Sammanställning över
publicerad polisforskning
i Sverige 2010–2017
Nedan redovisas samtliga publikationer som inkluderats i sammanställningen över polisforskning i Sverige 2010–2017.
Publikationerna redovisas först kronologiskt, och därefter tematiskt
(där en publikation kan återfinnas inom flera teman). Inom respektive uppdelning redovisas publikationerna i alfabetisk ordning.
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