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Torsten Kolind et al:
Perceptions of procedural justice among ethnic minority youth in Denmark, Norway and
Finland
Ethnic Minority Youth (EMY) in Denmark, Norway and Finland have become the focus of much
media attention, political commentators and law enforcement, as these are often associated
with delinquent youth group involvement, crime and even terrorist activities. Also, researchers
have highlighted the harmful effects of police using procedures such as “racial profiling” and
stop and search in their dealings with EMY. Such practices can exacerbate EMY’s negative
views about police legitimacy leading ultimately to non-compliance. This project examines the
experiences and perceptions of procedural justice among EMY, in their involuntary interactions
with the police. More specifically, we will explore how the four tenets of “procedural justice
theory” – trust, respect, participation, fairness – are articulated during routine and targeted
interactions between EMY and the police. Findings from the project will be used to inform
policy debates on how the police should engage with young people in neighborhoods with high
concentrations of minority youth.
Participants:
Professor Torsten Kolind, Centre for Alcohol and Drug Research, Aarhus University.
Professor Geoffrey Hunt, Centre for Alcohol and Drug Research, Aarhus University.
Professor Helene Gundhus, Norwegian Police University College.
Professor Anne Alvesalo-Kuusi, University of Turku.
PhD Mie Birk Haller, Centre for Alcohol and Drug Research, Aarhus University.
PhD student Elsa Saarikkomäki, University of Turku.
Further information:
Professor Torsten Kolind
Aarhus University
tk.crf@psy.au.dk

Niina Vuolajärvi:
Migrant Sex Work in the Nordic Region – Comparative Perspectives
The comparative ethnographic PhD research examines the legal and social position of
migrants who sell sex in the Nordic region. I investigate how immigration and prostitution
policies intersect in Finland, Norway and Sweden, and how these policies affect the working
and living conditions of migrants. The aim of the comparative research setting is to study (1) in
what way immigration policies form part of the regulation of prostitution, and (2) how one of the
most controversial contemporary prostitution models, criminalization of the client, affects the
conditions of migrants selling sex.
There is no previous empirical academic research on the effects of the Sex Purchase Act.
Generally studies on migrants, a population that forms the majority of sex workers in the
Nordic region, are scarce. Hence this pioneering research will produce crucial information to
guide prostitution and trafficking policy development in the Nordic countries, as well as
internationally. Its results will help to improve services for victims of sex trafficking and migrant
sex workers. Research on prostitution and immigration policies show that there is often a

disconnection between the spirit and the letter of the law and its enforcement in practice. To
explore these junctures, I use ethnographic observations and interviews with sex workers,
social workers and police operating within the field of prostitution. I already have data from
fieldwork in Finland conducted over 18 months. I will conduct fieldwork in Sweden and Norway
in 2016-2017. Methodologically, the study contributes to the development of comparative
approaches in the prostitution policy research.
The wider theoretical question of the research concerns the intertwinement of borders, money
and intimacy in the lives of migrants who sell sex. I look how immigration and border policies
penetrate the everyday lives of migrants and become part of migrants' intimate life decisions.
In other words, I examine how immigration and border policies produce social and intimate
relations. Theoretically, the study expands the current scholarship by developing an approach
that bridges migration studies to the inquiries of intimacy and money.
Principal Investigator: Niina Vuolajarvi
Rutgers University, Department of Sociology
niina.vuolajarvi@rutgers.edu

Annette Olesen:
Mentorordning og udvidet retshjælp til løsladte i Danmark og Norge
Vi ved, at tiden umiddelbart efter løsladelsen er svær og problemfyldt for mange løsladte. Vi
ved også, at mange løsladte har brug for massiv støtte til at klare sig igennem denne periode
uden at falde tilbage i kriminalitet. Vi har dog ikke meget viden om, hvordan vi som samfund
kan tilbyde løsladte en helhedsorienteret kriminalpræventiv støtte, der medtænker de retlige
barrierer, de møder efter løsladelsen, samt de økonomiske, sociale og mentale udfordringer
etc. der ofte præger deres livsbetingelser. Underbelyst er ligeledes, hvilke udfordringer der
præger det kriminalpræventive arbejde i lokalsamfundet og i de private organisationer, der
hovedsagligt yder udvidet retshjælp herunder gældsrådgivning og mentorstøtte til løsladte.
Dette projekt har derfor til formål at undersøge, hvorledes en helhedsorinteret
retshjælpsindsats og mentorordning bliver sikret i lokalsamfundet, der i høj grad er afhængig
af velgørenhed, frivillighed og pro bono-arbejde. Derudover vil projektet belyse, om der er
overensstemmelse mellem de tilbud om støtte den løsladte bliver mødt med, og de tilbud om
støtte den løsladte mener at have brug for. Projektet vil fokusere på udvidet rethsjælpstilbud
herunder gældsrådgivning og mentorordninger til løsladte i Norge og Danmark. Det empiriske
studie bygger på interviews, follow-up interviews og observationsstudier af samarbejdet
mellem den juridiske rådgiver, den løsladte og mentoren. Projektet bidrager med viden til
områderne udvidet retshjælp, gældsrådgivning, mentorordninger, ’access to justice’ og
kriminalpræventivt arbejde.
Annette Olesen
Adjunkt
Tlf. 6550 4373
Mobil: 3025 0541
Email: aol@sam.sdu.dk
Juridisk Institut, Syddansk Universitet
Campusvej 55, 5230 Odense M

Sigmund Book Mohn:
Deportasjonspraksiser i Norden: en kvantitativ og institusjonell sammenligning

Ulike former for deportasjon av uønskede og illegaliserte utlendinger har vokst fram som et
sentralt kontrollmiddel for stater over store deler av verden. Hittil mangler imidlertid statistisk
oversikt over de nordiske landenes deportasjonspraksiser og grunnleggende data om hvilke
institusjoner som er ansvarlig for arbeidet. Prosjektet tar sikte på å dekke dette
kunnskapshullet for å kunne studere likheter, forskjeller og sammenhenger mellom de
nordiske landene internt, og i forhold til andre deler av Europa og verden. Dataene vil ses i
forhold til teorier om de nordiske landenes angivelige milde strafferegimer, og diskuteres opp
mot deportasjon som en ekskluderende straffeform rettet mot ikke-borgere.
Studien vil gi en bred oversikt over trender i de nordiske landenes bruk av deportasjon (både
«frivillig» og «tvungen») og de midler som benyttes for å gjennomføre slike. Ulike rater sett i
forhold til befolkning og migrasjonsstrømmer vil gi mulighet til sammenligning mellom land og
for ulike typer deportasjon. Resultatene vil publiseres i to vitenskapelige artikler (i henholdsvis
nordiske og flernasjonale tidsskrift) samt formidles i ulike populærvitenskapelige fora.
Statistiske data vil også gjøres tilgjengelig som en kunnskapsbase for andre forskere.
Sigmund Book Mohn
E-post: s.b.mohn@jus.uio.no
Telefon: +47-22850136
Postadresse: Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO, Norge

Katrine Bindesbøl Holm Johansen:
“Det er jo noget med grænser ikke ?" Et antropoligisk studie af unges opfattelser og
erfaringer emd seksuel vold med henblik på forebyggelse
Baggrunden for dette projekt er bl.a. en national undersøgelse fra Statens Institut for
Folkesundhed fra 2008 der viste, at godt 5 procent af drengene og 18 procent af pigerne i
9.klasse havde haft uønskede seksuelle erfaringer med jaevnaldrende. For at forebygge
seksuel vold blandt unge og konsekvenserne heraf skal forebyggelseindsatser tilpasses de
unges kontekst, sprog og forståelsesramme. Denne viden har af vaeret efterspurgt af bl.a. Det
Kriminapraeventive Råd, men hidtil ikke vaeret tilgaenglig i Danmark. Formålet med mit ph.d.projekt er at undersoge danske unges opfattelser og erfaringer med seksuel vold, og hvordan
disse relaterer sig til seksualitet, sex, sociale relationer og kontekst, med henblik på at
identificere
relevante
forebyggelsestiltag.
Gennem
deltagarobservationer,
fokusgruppeinterviews og individuelle interviews med unge i alderen 15 til 25 år undersøger
jeg, hvad der har betydning for unges italesaettelse og opfattelse af uonskede seksuelle
erfaringer, hvordan de relaterer disse til begrepet seksuel vold , og hvordan de forholder sig til
egne eller andres erfaringer på området og mulighederne for at forebygge.
Resultaterne fra forskningsprojekt skal danne grundlag for udviklingen og afprøvningen af en
intervention på udvalgte ungdomsuddannelser i Danmark til primaer forebyggelse af seksuel
vold med henblik på senere udbredelse til resten af landet. Resultaterne forventes at bidrage
med ny og aktuel viden til forskere, politikere og praktikere i såvel Danmark som de ovrige

nordiske lande, hvor viden fra projektet kan benyttes til udvikling af nye strategier til
bekaempelse af seksuel vold blandt unge.
Projektet gennemføres af ph.d. –studerende Katrine Bindesbøl Johansen ved Statens Institut
for Folkesundhed på Syddansk Universitet, der er uddannet antropolog fra Københavns
Universitet i 2011. Projektet vejledes af professor Tine Tjørnhøj-Thomsen på Statens Institut
for Folkesundhed og lektor emirita Bodil Pedersen på Roskilde Universitetscenter.
Kontaktoplysninger:
E-mailadresse: kbhj@niph.dk
Telefonnummer: 65 50 77 81

Helge Renå et al:
Den norske politireformen - en nulpunktmåling
Sentrale grunnprinsipper i norsk politi som at politiet skal vaere desentralisert og ha et sivilt
preg og fokus på forebygging er nå under sterkt press. En omfattende reform er planlagt
gjennomført 2016-2020. 27 politidistrikt skal slås sammen til 12 politidistrikt. Reformen er
omstridt og rommer en rekke spenninger: sentralisering – naerhetspoliti, beredskap –
forebygging, spesialisering – enhetspoliti, stukturendringer – kultuendringer. Lignende
reformprosesser er nylig gjennomført/pågår i Danmark, Sverige og Finland.
Projektet har som formål å gi kunnskap om: i) politilederes og –ansettes oppfatninger og
holdninger til politireformen ved dens igangsettingsfase, ii) hva som kjennetegner politiansatte
og –lederes aktiviteter, og å gi resultater som vil vaere viktig grunnlagsdata for fremtidige
norske, og nordiske komparative forskningsprojekt. Projektet vil gjøres gjennom en elektronisk
spørreundersøkelse til tilnaermet hele populasjonen.
Det forventes at det vil vaere variasjon på tvers av politidistrikt og mellom ulike faggrupper. Et
intressant spørsmål er i hvilken grad politilederes og –ansattes oppfatninger om
hovedutfordringer og mulige løsninger samsvarer med reformens mål og virkemidler. Det vil
også vaere intressant å sammenligne resultatene med lignende studier i de andre nordiske
landene. Resultatene vil vaere viktig kunnskapskilde både for politiet og de som skal
gjennomføre reformen, men også for samfunnet mer generelt. I tillegg vil resultatene vaere
relevante for senere effektstudier av politireformen og eventuelle komparative studier av
nordiske politireformer.
Projektet vil ledes av doktorgradsstipendiat Helge Renå som også har hovedansvaret for
gjennomføringen. Renå er ansatt ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap,
Universitet i Bergen. Prosjektteamet består for øvrig av Per Laegreid, Jacob Aars og Rune
Glomseth som vil bistå Renå i gjennomføringen og analysene. Laegreid og Aars er professor
ved samme institutt som Renå, Glomseth er førsteamanuensis ved Politihøgskolen.
Kontaktinfo: Helge Renå, helge.rena@uib.no, (+47) 45 66 14 55

Martine Lie et al:
Et politi for dyrene? Om utviklingen av dyrepolitienheter i Norden
Prosjektet Et politi for dyrene? Om utviklingen av dyrepolitienheter i Norden belyser hvordan
nyopprettede dyrepolitienheter i nordisk politi håndhever og bekjemper kriminalitet mot dyr.
Dette er et uutforsket forskningstema som blir stadig mer aktuelt. Mens Stockholm har hatt sin
Djurskyddspolis-enhet siden 2011, ble den norske Dyrekrim-enheten i Sør-Trøndelag etablert i
2015, og i 2016 kommer en tilsvarende enhet i Rogaland. Samtidig skal en arbeidsgruppe
evaluere det danske politiets arbeid med kriminalitet mot dyr i løpet av 2016. Og i Sverige er
det i en utredning nylig foreslått å omorganisere ansvaret for lovbrudd mot dyr. På unikt vis vil
den danske arbeidsgruppen og dyrepolitienhetene i Sverige og Norge følges gjennom sitt
nyvinnende arbeid.
Arbeidet til Djurskyddspolisen og den nyopprettede Dyrekrim-enheten i Sør-Trøndelag vil
undersøkes på bakgrunn av saksstatistikk, intervjudata og dokumentanalyse. Den kommende
Dyrekrim-enheten i Rogaland vil også bli intervjuet, mens arbeidet med den danske
evalueringen vil følges gjennom media og en kontaktperson i gruppen. I tillegg vil den svenske
utredningen analyseres.
Studien undersøker i hvilken grad de nordiske dyrepolitienhetene sikrer dyr rettssikkerhet og
beskyttelse, og om de beskytter noen dyrearter bedre enn andre. Bakgrunnen for den nylige
utviklingen av dyrepolitienhetene vil også diskuteres. Dataanalysen og diskusjonen baseres på
ulike forståelser av dyrevelferd, dyremishandling og vanskjøtsel, samt teorier om politiskjønn
og dyrs status i samfunnet og rettssystemet.
Funnene vil belyse dyrepolitienheters arbeid og rolle overfor dyrs rettsvern i Norden, og vil
være relevante for omorganiseringsdiskusjonen i Sverige, evalueringen i Danmark og en
kommende evaluering av de norske Dyrekrim-enhetene, samt for nåværende og eventuelle
framtidige dyrepolitienheters arbeid og organisering.
Martine Lie vil fungere som forsker i prosjektet, og inngå i en forskningsgruppe med
doktorgradsstipendiat Rune Ellefsen, Professor Ragnhild Sollund og Professor Emerita Guri
Larsen, som vil være veiledere for prosjektet.
Spørsmål kan rettes til Martine Lie på mailadresse marsybelie@hotmail.com.

Thomas Ugelvik and Sveinung Sandberg:
Narrativ kriminologi – et nordisk forskernettverk
Narrative criminology argues that narratives about crime (broadly speaking, and including
related topics like criminal justice, law, psychiatry, deviance, etc.) are interesting as data in
their own right, regardless of whether the stories are true or not. Pioneered by Lois Presser
and grounded in a narrative understanding of self-making, narrative criminology analyzes
these narratives not as stories about „what really happened“, but as examples oft he
performative work individuals do on themselves and their surroundings when they tell tales.

The focus is on understanding the dynamics of a specific kind of narrative and its social
consequenses, and on asking whether narratives in fact may be essential for people in general
when they make sense of their own lives. A tale always positions its teller. Whether true or
false, the stories people tell reflect, and may help u sunderstand and analyze the complex and
interconnected
nature
of
values,
identities,
cultures
and
communities.
The Narrative Criminology – Nordic Research Network is a joint initiative of Professor
Sveinung Sandberg and Associate Professor Thomas Ugelvik (both at the Department of
Criminology and Sociology of Law, University of Oslo). The research network members are
primarily based in the Nordic countries. The network is however in continuous dialogue with a
large international community working with narrative criminology. Multidisciplinary cooperating
is a main goal; we want to bring together perspectives from the disciplines of criminology,
sociology, anthropology, psychology, history and law in a true exchange across national and
disciplinary boundaries.
For further information:
Thomas Ugelvik, Associate Professor
University of Oslo
thomas.ugelvik@jus.uio.no

Kristian Mjåland et al:
Politik og Praksis: en komparativ analyse af åpne stoffcenter i tre nordiske land
I både Norge, Danmark og Sverige finnes det åpne stoffscener i flere av de større byene. En
åpen stoffscene forstås som et avgrenset og offentlig område der salg og bruk av illegale
rusmidler foregår åpenlyst. Åpne stoffscener forårsaker ofte stor offentlig sjenanse, og er
gjenstand for betydelig oppmerksomhet og debatt. Brukerne av åpne stoffscener er ofte
marginaliserte rusmiddelmisbrukere med omfattende erfaring med hjelpe- og
kontrollapparatet. I den nordiske rus- og kriminologiske forskningen har det vaert gjort viktige
enkelstudier av slike åpne russcener, men ingen studier har til nå undersøkt praksiser ved og
politikken knyttet til åpne stoffscener i et komperativt perspektiv. Formålet med søknaden er å
benytte arbeidsgruppemøtene til utvikle en større og komperativ forskningssøknad om åpne
stoffscener i Norge, Danmark og Sverige.
Forventningen er at arbeidsgruppemøtene skal resultere i en informert komparativ
forskningssøknad om politikk og praksis knyttet til åpne stoffscener i Norge, Danmark og
Sverige. En slik komparativ analyse vil kunne generere saerlig tre typer innsikt: For det første,
en bedre forståelse av hva som kjennetegner åpne stoffscener i de tre landene; for det andre,
en bedre forståelse av politikkutformingen på dette feltet; og for det tredje, en analytik
videreutvikling av et forskningsfelt som fram til nå ha prioritert analyser av enten praksiser eller
politikk, og med få komparative innslag.
Kontaktopplysninger:
Kristian Mjåland
Uni Research Rokkansenteret

Nygårdsgaten 5
5015 Bergen, Norge

Annemette Nyborg Lauritsen et al:
Kriminalitet, friehedsberøvelse og control I nordiske ø-samfund
Criminality, incarceration and control in Nordic island societies (ø-samfund) are the themes of
a working group aiming at describing how conflicts and crimes are met in the following four
island societies: The Faroe Islands, The Åland Islands, Iceland and Greenland. Supported by
Scandinavian Research Council for Criminology (NSFK) the working group held its first
seminar in The Faroe Island from November 2. to November 6. 2015. The idea of the project
was described like this:
“There are large differences between the four Nordic island societies in culture, and also on
how they have achieved autonomy/independence and to what extent this is implemented.
They have more characteristics in common than they have with the remaining Nordic
countries: Small populations that live in secluded island societies, geographically isolated from
other countries; rough living conditions and highly dependant on nature forces. In such small
societies people are visible to each other, mutual dependent and daily life is subject to strong
traditions. To various degrees they fight for autonomy and independence. All these
characteristics may influence how these islands societies handle conflicts, how they perceive
crimes, and how they work out their local policy on conflicts and crime.“
There is some criminological research about Iceland, and just very little about Greenland, and
even less criminological research on The Faroe Islands and The Åland Islands. As the
intention of the working group is to bring forward knowledge about variations and similarities
on crime, incarceration and control in these four island societies, we intend to arrange a
working group seminar focusing on these themes, and to establish a network of Nordic
researchers who are interested in this theme.
For further information:
Annemette Nyborg Lauritsen
Associate professor
University of Greenland
anla@uni.gl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sverre Flaatten and Geir Heivoll:
Rettslige overgangsformer og juridisk offentlighet: politi- og criminalrett i Norden, 18501950
Politirett og criminalrett, med tilhørende prosess- og rettergangssystemer, var sentrale deler
av europeisk politikk, rett og sosiale kontrollregimer frem till slutten av 1800-tallet. I og med
flere omfattende lovreformerfra andre halvdel av 1800-tallet, og frem til begynnelsen av 1900tallet, forsvant dette gamle systemet i de nordiske land. I lovreformene og tiden som fulgte ble

det gamle politi- og criminalrettssystem gradvis transformert til forvaltningsrett, strafferett,
straffeprosess, sivilprosess og domstolovgivning.
Formålet med dette prosjektet er å løfte fram politirettens og criminalrettens nordiske historie,
og undersøke overgangen fra det gamle system til dagens moderne kontrollformer. Denne
prosessen vil bli søkt belyst fra ulike nordiske lands perspektiv, og ulike faglige synsvinkler.
Den overordnede problemstillingen kan formuleres slik: Hvordan forstå overgangen fra det
gamle politi- og criminalrettssystem i Norden, til moderne strafferett, straffeprosess,
forvaltningsrett, sivilprosess og domstolslovgivning?
Formålet er å gi et historisk bidrag til framveksten av moderne sosial kontroll i Norden, med
vekt på kontrollens rettslige side. Denne delen av historien har ikke tidligere blitt belyst i et
nordisk perspektiv.
Prosjektet vil resultere i en bok utgitt i serien „Oslo studie in legal history“, på forlaget
Akademisk publisering.
Kontakt:
Sverre Flatten
sverre.flatten@phs.no
Synnøve Jahnsen et al:
Young Nordic Police and Policing Research Network
The network’s aim is to gather young researchers in the area of police and policing for annual
seminars with themes concerning issues of police or policing that are particularly relevant in
the Nordic countries, and/or issues that are interesting to contrast Nordic practice to other
countries’ practices. We want to inspire Nordic researchers to learn about the Nordic
similarities and differences, which in turn may lead to improve the understanding of the
policing in the home state of the participants.
One of the ambitions of our network is to explore which relevance and importance the Nordic
countries may have in the future. John Pratt launched the concept of ‘Scandinavian
exceptionalism’ in his articles first in 2008, referring to the low imprisonment rates and humane
prison conditions in the Nordic countries. We ask: Is there a Scandinavian exceptionalism also
within the field of policing? The Nordic countries have different levels of involvement in the EU
police cooperation. Whilst Norway is an eager participant in all the available international and
transnational police cooperation measures in the Schengen and the EU, Denmark is, despite
being an EU member state, far more reluctant. At the same time, the trends in are often similar
and take place almost simultaneously, as for example with police legislation reforms taking
place during the same years in the early 20th century, and again now, around a hundred years
later. What are the similarities and differences, how may we learn from these – and what role
may the Nordic countries play towards each other and towards the EU and the international
society in general?
For further information:
Synnøve Jahnsen

Post doc/Research Fellow
The Norwegian Police University College
synjah@phs.no
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andreas Krogh:
Kriminalpræventivt samarbejde mellem myndigheder og lokalsamfund
Forskningsophold ved Centre for Criminology, University of Oxford.

Dansk ph.d-studerende er blevet inviteret på forskningsophold ved Centre for Criminology,
University of Oxford, for at præsentere og drøfte artikler til en PhDafhandling om
kriminalpræventivt samarbejde mellem myndigheder og lokalsamfund i Skandinavien.
Baggrunden for opholdet er det presserende spørgsmål i de nordiske lande i dag: Hvordan
tackles komplekse problemer som banderelateret vold og radikalisering af unge, hvor
omkostningstunge
myndighedsindsatser
kommer
til
kort?
Den
internationale
forskningslitteratur peger på mobilisering af lokale aktører i et tværgående samarbejde som et
af svarene. Det er dog udfordrende at få til at fungere i lande, hvor det længe er betragtet som
en sag for ’det offentlige’ at løse kriminalitetsproblemerne.
I løbet af opholdet (24. april - 18. juni 2016) vil internationale top-forskere og kriminologistuderende samles for at diskutere de kriminalpolitiske forskelle mellem USA, England og de
skandinaviske lande. Fokus vil her være på vilkårene for, årsager til og konsekvenser af at
indføre engelsk og amerikansk inspireret ’community-based crime prevention’ i en
skandinavisk kontekst, som er præget af helt andre styringstraditioner, socialpolitiske
institutioner og stat-civilsamfundsrelationer.
Forskningsopholdet vil ud over at kvalificere og udbrede ph.d-afhandlingens analyser og
resultater være med til at sætte fokus på en aktuel problemstilling i Norden og styrke det
internationale kriminologiske forskningssamarbejde på området. Ph.d-afhandlingen
udarbejdes i samarbejde med Justitsministeriet, Rigspolitiet og Det Kriminalpræventive Råd.
Afhandlingen har sit empiriske fokus på de danske lokalråd, som i 2007 blev etableret i alle
danske kommuner med henblik på at styrke samarbejdet mellem politi, kommuner og
lokalsamfund. Afhandlingen bidrager med konkrete anbefalinger til, hvordan
kriminalpræventivt samarbejde kan styrkes påtværs af organisations- og sektorgrænser, og
forventes indleveret til bedømmelse d. 10. august 2016.
Kontakt ph.d-studerende Andreas Hagedorn Krogh på ahkrogh@ruc.dk eller tlf. 46742793 for
yderligere information om projektet.
Centre for Criminology er blandt verdens førende forskningscentre inden for tværgående
studier af politik og kriminologi. Læs mere om centeret her: https://www.law.ox.ac.uk/centresinstitutes/centre-criminology.

