
 

Mål och strategier för Centrum för polisforskning  
(reviderat 2018-12-23) 

Inledning 
Enligt den instruktion som gäller för Centrum för polisforskning ska dess syfte vara att:  

”utnyttja det kompletta universitetets möjligheter för att samordna polisforskning och polisutbildning i en strävan 

efter att bli en nationell kunskapspartner och en internationellt ledande forskningsnod avseende polisforskning. ” 

Huvudfunktionen för Centrum för polisforskning är att fungera som ett nätverk som stödjer forskare verksamma 

vid Uppsala universitet i deras kontakter med polismyndigheten, säkerhetspolisen och andra myndigheter som 

har polisära funktioner i samhället. Innehållet i detta strategidokument är ett sätt att bryta ner detta syfte i mål 

och delmål samt ange hur centret ska nå dessa mål. Mål kommer att formuleras angående forskning, utbildning 

och avseende samverkan.  

Definition av polisforskning  
Med polisforskning menas forskning som har polisen som sitt forskningsfält, både som institution och 

organisation, samt polisverksamheten som process. Dessutom har centret en roll att spela så vitt gäller 

nätverkande av forskning som är relevant för polisverksamheten. Sådan polisrelevant forskning finns inom 

Uppsala universitets tre vetenskapsområden och bedrivs inom universitets alla nio fakulteter.  

Bakgrund  
Polisforskning kan ta olika utgångspunkter. En början för att ringa in området vid bestämmande av mål och 

strategier för polisforskning är att uppmärksamma polisverksamhetens ändamål och syfte nationellt. Formellt 

beskrivs polisens ändamål att vara en del av samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet. Polisens 

verksamhet syftar särskilt till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra 

allmänheten skydd och annan hjälp (polislagen 1§). 

Till polisens uppgifter hör bl.a. att förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller 

säkerheten, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, bedriva spaning och utredning i fråga om brott 

som hör under allmänt åtal och lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp när sådant bistånd 

lämpligen kan ges av polisen (polislagen 2§). Traditionellt har brottsbekämpning tillhört staters repressiva 

domän. Monopol på våldsmakten och upprätthållandet av lag och ordning har också varit intimt förknippat med 

själva statsbegreppet. En demokratisk rättsstat, som den svenska staten är, ställer särskilda krav på sin polis; 

polisen måste åtnjuta legitimitet i medborgarnas ögon. 

En sådan formell uppräkning av polisens ändamål, syften och uppgifter ger dock inte hela bilden av 

polisverksamhetens inplacering i dagens värld. Polisen är Sveriges största myndighet med cirka 31 000 anställda. 

Säkerhetspolisen är en separat myndighet sedan 1 januari 2015 med ca 800 anställda. ”Polisfunktionen” kan 

dock sägas vara betydligt vidare än vad polisen och säkerhetspolisen faktiskt gör, eller för den del, kan göra. 



Dels finns det privata aktörer som utreder brott inom de egna eller andras företag, dels finns det privata 

säkerhetsföretag som nuförtiden har viktiga roller i upprätthållande av den allmänna ordningen, dels finns det 

gränssnitt med andra myndigheter som håller på med krisberedskap, skydd av gränser, skydd av kritisk 

infrastruktur och underrättelsearbete. Andra myndigheter har viktiga stödroller att spela i brottsutredningar, 

särskilt så vitt gäller de organiserade brottsligheten. I Sverige har de 290 kommunerna centrala uppgifter så vitt 

gäller trygghetsskapande och brottsprevention. Dessutom finns det, för EU-medlemmar, en EU-dimension till 

polisarbetet, t ex samarbete i informationsöverföring, men även olika typer av operativt samarbete. 

Svenska polisen, och säkerhetspolisen, står inför stora utmaningar. Det svenska samhället har kännetecknats av 

en hög nivå av social tillit som bl a har möjliggjort att hålla ner antalet poliser. Det finns dock ökade 

motsättningar i samhället som yttrar sig bl a i ökade nivåer av gängkriminalitet och dödligt våld. Krav ställs på 

polisen om förändrade arbetsmetoder och ökad effektivitet, samtidigt som rättsstatens kärna inte får äventyras. 

Det är en spänd säkerhetssituation både i Sverige och i omvärlden och det svenska samhällets sårbarhet står 

alltmer i fokus.  

Oavsett om polisutbildningen ska bli en universitetsutbildning eller inte inom de närmaste åren är det allmänt 

känt att en ökad professionalisering av polisen är nödvändig. För att ge poliser den utbildning som behövs för att 

klara av de många olika uppdrag som polisen nu har i ett komplext, internationaliserat samhälle krävs 

kompletteringskurser, masterskurser och, på längre sikt, ökade möjligheter för poliser att doktorera. Endast större 

universitet är i en position att kunna erbjuda ett brett sortiment av den typ av utbildningar som behövs, med 

kvalificerade, dvs disputerade lärare, som utbildar i kritiskt och självständigt tänkande. 

Uppsala universitets har ett uttalat mål att sträva efter att högsta nationella och internationella kvalitet 

genomsyrar alla verksamheter. Vid Uppsala universitet bedrivs forskning och undervisning inom en mängd 

områden relevant för polisens verksamhet. Bland de kunskapsområden som Centrum för polisforskning kan 

arbeta med kan nämnas:  

Styrning och tillsyn  

Tvångsmedel  

Organiserad brottslighet  

Cyberbrottslighet och cybersäkerhet 

Terrorism och extremism 

Hatbrott  

Polisen och forensisk vetenskap  

Internationellt och EU polissamarbete  

Samverkan mellan myndigheter i krisberedskap 

 

Mål och strategier avseende forskning  
 

Mål för forskning:  

• Centrum för polisforskning ska bedriva forskning av hög kvalité som är relevant för polisverksamheten.  

• Forskningen vid centret ska kritisk granska och ge viktiga bidrag till kunskapsutvecklingen för 

polisverksamhet.  



• Forskningen bör, när så kan anses lämpligt, vara komparativ och med internationell inriktning  

 

Strategier för att nå målen är att:  

• stimulera samverkansprojekt över ämnes- och fakultetsgränser,  

* inkludera relevanta myndigheter i samverkansprojekt,  

• publicera forskningsresultat i nationellt och internationellt högt rankade tidskrifter och förlag  

• stimulera forskningssamarbeten med internationellt framstående universitet och forskargrupper,  

• främja internationell spridning av forskningsresultat genom publicering, konferensdeltagande och medverkan  

i internationella forskningssamarbeten,  

• anordna nationella och internationella konferenser,  

• delta i internationella, särskilt EU-finansierade, ansökningsomgångar avseende forskningsanslag,  

• hålla regelbundna forskarseminarier, i samarbete med relevanta aktörer inom polisverksamheten, inom 

områden som bedöms som strategiskt viktiga,  

• långsiktigt verka för att forskarstuderande rekryteras inom området polisforskning,  

• långsiktigt verka för att medel ställs till förfogande för postdoktorala studier inom området polisforskning,  

• verka för långsiktig extern finansieringen av centret. 

 

Mål och strategier avseende polisutbildning  
 

Mål för polisutbildning:  

• Vid begäran och förfrågan, och förutsatt att resurser finns och nödvändig godkännande erhålls från Juridiska 

fakulteten och Uppsala universitet, anordnas kompletteringsutbildningar som ger poliser i aktiv tjänst en 

möjlighet till vetenskaplig meritering.  

• Vid begäran och förfrågan, och förutsatt att resurser finns och nödvändig godkännande erhålls från Juridiska 

fakulteten och Uppsala universitet, anordnas mastersutbildningar i lämpliga ämnen av relevans för 

polisverksamheten. 

  

Mål och strategier avseende samverkan  
 

Mål för ambitionen att bli en kunskapspartner:  

• bidra till polisens arbete, samt kritisk granskning av polisen, genom att svara på remisser och, vid förfrågan, 

delta i statliga utredningar och i samrådsorgan,  

• samarbeta med andra relevanta forskningscentra särskilt inom Sverige, men även inom Norden och Europa, 



• hålla regelbundna seminarier av praktisk och teoretisk intresse för polisarbete, 

• utveckla samarbetet med myndigheter, organisationer, genom praktik, projekt, examensarbeten, 

uppdragsutbildning och uppdragsforskning,  

• anordna nationella och internationella konferenser av praktisk och teoretisk intresse för polisarbete.   

 


