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Mål och strategier för Centrum för 
polisforskning 
 
Enligt den instruktion som gäller för Centrum för polisforskning 
skall 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. 
 
Innehållet i detta strategidokument är ett sätt att bryta ner detta 
syfte i mål och delmål samt ange hur centrumet skall nå dessa 
mål. Mål kommer att formuleras angående forskning, högre 
polisutbildning, kunskapspartner samt angående att bli en 
internationell forskningsnod. 
 

Definition av polisforskning 
 
Med polisforskning menas nedan forskning som är relevant för 
polisverksamheten. Sådan forskning finns inom Uppsala 
universitets tre vetenskapsområden (inkluderande också 
utbildningsvetenskap) och bedrivs inom universitets alla nio 
fakulteter. 
 

Utgångspunkter 
 
Polisforskning kan ta många 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 och särskilt syftar polisens verksamhet till 
att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt 
tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp (polislagen 1§). 
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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§). 
 
En sådan formell uppräkning av polisens ändamål, syften och 
uppgifter ger dock inte hela bilden av polisverksamhetens 
inplacering i dagens värld. Traditionellt har brottsbekämpning 
tillhört staters repressiva domän. Monopol på våldsmakten och 
upprätthållandet av lag och ordning har också varit intimt 
förknippat med själva statsbegreppet och nära förbundet med 
självbestämmanderätt och suveränitet. Ett markant skifte i 
synsätt på dessa frågor har dock skett bl.a. utifrån förhållandet 
att allt från traktatsbaserade organisationer som FN och EU till 
enskilda stater idag också anses ha en skyldighet att garantera att 
mänskliga rättigheter respekteras i deras verksamhet eller i 
förhållande till deras medborgare. Polisens verksamhet har 
också utifrån detta synsätt mer och mer blivit just, som sades 
ovan, att vara en del av samhällets hela verksamhet för att 
främja rättvisa och trygghet istället för att enbart vara förknippat 
med repression, vilket har inneburit att nya arbetsuppgifter och 
krav på samarbete med andra myndigheter och andra länder har 
tillkommit. 
 
Det sagda är en viktig utgångspunkt vid förståelsen av ett 
universitet som Uppsala universitets förhållande till 
polisforskning. I själva universitetsidén ligger att värna om 
humanitära ideal. Ett uttalat mål för Uppsala universitet är 
exempelvis ”att ha en aktiv roll i det globala samhället och 
därmed främja utveckling och innovation”. Vidare skall 
forskning vid universitetet ”ge viktiga bidrag till 
kunskapsuppbyggandet i världen”. 
 
Bland de kunskapsområden som Centrum för polisforskning 
arbetar med kan nämnas: 
 
Organiserad brottslighet 
Droger 
Terrorism 
Kemi och brott 
DNA och rättsäkerhet 
Informationsstrategi som brottsbekämpning, retorik 
Internationellt polissamarbete 
Polisrätt 
Samverkan mellan myndigheter 
m.fl. 
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Mål och strategier avseende forskning 
 
Mål för forskning:  

• Centrum för polisforskning skall bedriva god, livskraftig 
och nydanande forskning relevant för 
polisverksamheten. 

• Forskningen vid centrumet skall ge viktiga bidrag till 
kunskapsutvecklingen för polisverksamhet. 

• En stor del av forskningen skall ha siktet inställt på att 
vara eller bli internationellt framgångsrik. 

 
Strategier för att nå målen är (långsiktigt) att: 
• utnyttja det kompletta universitetet och stimulera 

samverkan över ämnes- och fakultetsgränser, 
• publicera forskningsresultat i nationellt och 

internationellt ansedda medier och där så är möjligt i 
universitetets öppna digitala arkiv, 

• stimulera forskningssamarbeten med internationellt 
framstående universitet och forskargrupper, 

• finna former för långsiktig finansieringen av forskningen 
 
(inom de närmaste fem åren): 

• bygga upp en hemsida med därtill kopplad databas med 
relevant information om polisforskning 

• etablera forskarseminarier inom områden som bedöms 
som strategiskt viktiga 

• verka för att forskarstuderande rekryteras inom området 
polisforskning 

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

• skapa en gästforskarverksamhet vid centrum för 
polisforskning. 

 

Mål och strategier avseende högre polisutbildning 
 
Mål för högre polisutbildning: 

• Utbildningen ges i nära samband med forskningen och 
polisverksamheten och håller en internationellt hög 
kvalitet. 

• Utbildningen ger kunskaper och färdigheter som tillför 
samhället och polisverksamheten ett mervärde.  

• Utbildningar ges på avancerad nivå för verksamma inom 
polisverksamheten. 

• Poliser har möjligheter att vetenskapligt meritera sig på 
områden som är relevanta för polisverksamheter. 
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Strategier för att nå målen är (långsiktigt) att: 

• ta tillvara universitetets breda och rika kompetens och 
bildningsmiljö då utbildningar genomförs och utvecklas, 

• utveckla utbildningarna till innehåll, uppläggning och 
examination så att de baseras på aktuell forskning och är 
relevanta för polisverksamhet och kunskapsuppbyggnad 
inom polisen 

 
(inom de närmaste fem åren): 

• stimulera och skapa samarbeten mellan universitetet och 
myndigheter inom rättskedjan och därigenom ta till vara 
önskemål från den sektorn och övriga samhället som en 
bas för utbildningar på masternivå baserat på 
polisforskning, 

• med samma bas initiera möjligheter för poliser i aktiv 
tjänst att erbjudas vetenskaplig meritering. 

 

Mål och strategier avseende “kunskapspartner”  
 
Mål för ambitionen att bli en kunskapspartner: 

• Centrum för polisforskning och forskarna skall synas på 
den offentliga arenan och därmed synliggöra vetenskap 
och högre utbildning. 

• Centrum för polisforskning ska bidra till bildning och 
samhällsutveckling genom forskningsinformation och ett 
vetenskapligt förhållningssätt i förhållande till det 
omgivande samhället. 

• Centrum för polisforskning skall dra nytta av kunskaper, 
erfarenheter och kompetens i det omgivande samhället i 
sin verksamhet. 

 
Strategier för att nå målen är (långsiktigt) att: 

• delta i samhälls- och kulturdebatten och vara 
populärvetenskapligt aktiv, 

• utveckla en dialog med det omgivande samhället om 
högre utbildning och forskning samt om forskningens 
metoder och resultat och därvid sprida goda exempel, 

• utveckla samarbetet med myndigheter, organisationer, 
genom praktik, projekt, examensarbeten, 
uppdragsutbildning och uppdragsforskning, 

 
(inom de närmaste fem åren): 

• anordna årliga större konferenser för myndigheter och 
organisationer, 

• skapa seminarieserier tillsammans med myndigheter och 
organisationer, 
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• utveckla en gästpraktikerverksamhet vid 
centrumbildningen med möjlighet till 
specialhandledning, 

• utveckla en modell för ett gränssnitt mellan Uppsala 
universitet och polisverksamheten rörande beställning 
och utförande av forskning.  

Mål och strategier avseende ambitionen att bli en 
internationell forskningsnod 
 

Mål för ambitionen att bli en internationell forskningsnod: 
• Centrum för polisforskning skall utgöra en internationellt 

attraktiv miljö för polisrelevant forskning. 
• Centrum för polisforskning skall prioritera internationellt 

samarbete i sin verksamhet. 
• Det internationella arbetet vid centrum för polisforskning 

skall bidra till att verka i och för en anda av solidaritet, 
mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i världen. 

 
Strategier för att nå målen är (långsiktigt) att: 

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

• anordna internationella konferenser,  
• delta i internationella ansökningsomgångar avseende 

forskningsanslag, 
• tillse att internationell konkurrens gäller i görligaste mån 

vid rekryteringar och anställningar inom centrumet, 
 

(inom de närmaste fem åren): 
• anordna en större internationell konferens på 

polisforskningsområdet, 
• delta i minst en forskningsansökan avseende EU-

finansierad forskning per år och därvid ha delmålet att 
bli koordinator för minst ett sådant projekt under 
perioden. 

 


