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Nedan följer en redogörelse för aktiviteter som centrets föreståndare, Professor Iain Cameron, 
och biträdande föreståndare, Docent Heléne Lööw, har haft under 2017. Uppdelning av 
aktiviteterna följer verksamhetsplanens uppdelning, dvs forskning och forskningsansökningar, 
utbildning och kunskapspartner.  

 

Forskning 
Föreståndaren 
Polis- och straffrättsligt relaterade publikationer 
A Constitutional Perspective on the Criminalisation Process in Sweden in, Criminal Law and 
the Authority of the State, Antje du Bois-Pedain, Magnus Ulväng and Petter Asp (eds), Hart, 
2017 
Balancing data protection and law enforcement needs: Tele2Sverige and Watson, 54 
CMLRev 1467-1496 (2017) 
(med Anna Jönsson-Cornell) Terroristbrott – en översikt, SvJT 709-734 (2017). 

 
Biträdande föreståndare Polis- och straffrättsligt relaterade publikationer  
”Våldsbejakande extremism – begrepp och diskurs”, i Våldsbejakande extremism; En 
forskarantologi, SOU 2017:67 
I gränslandet – symbiosen mellan det organiserade och oorganiserade, i Den ensamme 
terroristen? Om lone wolves, näthat och brinnande flyktingförläggningar, Mattias Gardell, 
Heléne Lööw, Michael Dahlberg – Grundberg, Ordfront 2017 

Forskningansökningar 
 

Föreståndaren  
Föreståndaren har tidigare fått extern pengar från NORDFORK för deltagande i ett jämförande 
projekt om övervakning. Projektet började under senare delen av 2017. Iain har också tidigare 
erhållit pengar från Vetenskapsrådet för ett jämförande projekt om signalspaning. Detta projekt 
har också satts igång under senare delen av 2017.  
Biträdande föreståndaren 
Biträdande föreståndaren har tillsammans med Gardell och Simon Lindberg (Umeå ) erhållit 
medel från VR för projektet ”Arga vita män?” . Projektet löper under tre år. Ansökan har insänts 
till MSB som har en utlysning om informationspåverkan.   



Utbildning mm 
 

Föreståndaren 
Undervisning i kursen Polisrätt 
Undervisning i kursen extremism och samhällsskydd i ett historiskt perspektiv – inom modern 
historisk master 
Opponent för en doktorsavhandling om övervakning, Helsingfors universitet, mars 2017 
(Kremer), Ledamot i betygsnämnd för en doktorsavhandling om straffrättslig jurisdiktion över 
extraterritoriella brott, Umeå universität september 2017 (Holm). 

 
Biträdande föreståndaren 
Deltagit i utbildningar om extremism som polisen har - dessa gäller källhanterare, instruktörer 
och SPT  
Kursen extremism och samhällsskydd i ett historiskt perspektiv – inom modern historisk 
master  

 

Kunskapspartner, konferens deltagande mm  
 

CPF evenemang 
Halvdagsseminarium kring temat övervakning i kölvattnet av Tele2-domen, 2 februari 2017, 
kl. 15.15-19.00. Talare, Dr. Jacques Hartman, Senior Lecturer in Law, Dundee University and 
Uppsala Forum Fellow 2017, Professor Iain Cameron.  
Seminarium den 10 april 2017 om psykologiska påverkansfaktorer vid utredningsarbete. 
Talare, Moa Lidén, doktorand vid juridiska institutionen, Ivar Fahsing, Detective Chief 
Superintendent, norska PolitihØgskolen, Thomas Skou Roer, Institut for efterforskning, 
Politiskolen i Danmark. 
Boklaunch 2 oktober av boken Den ensamme terroristen? Om lone wolves, näthat och 
brinnande flyktingförläggningar, Mattias Gardell, Heléne Lööw, Michael Dahlberg I 
samarbete med CEMFOR och Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism 
Halvdagsseminarium kring temat nya utvecklingar i de nordiska länderna rörande 
övervakning. den 7 november 2017, kl. 14.15-18.00. Talare, Prof Tuomas Ojanen, 
Helsingfors, Ingvild Bruce, research fellow, dept för folkrätt och offentlig rätt, Oslo 
universitet, Professor Iain Cameron, Uppsala universitet, Dr. Jacques Hartman, Dundee 
University. 

Andra aktiviteter 
 
Iain  
Deltagande som expert i Fundamental Rights Agency (Wien) roundtable om tillsyn över 
underrättelse, 22-23 februari. 
Deltagande som expert i fyra möten av utredningen om Datalagring och EU-rätten (SOU 
2017:75).  
Vendigkommission plenarmöte, skrivande och antagande av yttrande om de moldoviska lagar 
om övervakning mm, 9-10 mars  
Föreläsning inför den norska tillsynsmyndigheten (EOS-utvalget), Oslo 19 september. 
Medlem i Polisens etiska råd 2017 (två möten under 2017) 



 
Heléne 
Historiedagen Göteborgs universitet 10 februari – föredrag. 
Drömmen om revolutionen – från frivilligkårer till NMR – presentation Svenska Historikermötet 
i Sundsvall 10 maj 
Antisemitiska myter om judarna som konspiratörer av revolutionen 1917. Konstruktionen av 
judarna som nationens inre fiender - presentation Svenska Historikermötet i Sundsvall 10 maj 
Almedalen 4-5 juli, presentation av boken Den ensamme terroristen? Om lone wolves, näthat 
och brinnande flyktingförläggningar, Mattias Gardell, Heléne Lööw, Michael Dahlberg – 
samt deltagande i paneldebatter kring extremism och samhällskydd  
Utsedd till Årets väckarklocka av Elin Wägner sällskapet September 2017  
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