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Förord
Nordiska samarbetsrådet for kriminologi (NSfK) har varit en naturlig bas för nordisk
kriminologi i snart 60 år. Rådet stiftades den 1 januari 1962 som ett samarbetsorgan
mellan de nordiska justitiedepartementen i Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige. Dessa länder har, med undantag för en period då Sverige plötsligt valde att
hoppa av detta samarbete åren 2012-2015, samverkat för att bibehålla, förstärka och
utveckla ett nordiskt perspektiv inom kriminologin.
År 2019 tog Sverige över från Finland som varit ordförandeland för NSfK åren 20162018. Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet tog därmed också över
det roterande ansvaret för sekretariatet fram till dess att ansvaret flyttas till Norge år
2022.
Fördelen med detta rotationssystem är att de fem länderna kontinuerligt får dela på
ansvaret och vara med och påverka samarbetsrådets utveckling. Rådet blir en kollektiv
angelägenhet och inte ett enskilt lands skötebarn.
Denna stafettprincip kommer dock med vissa utmaningar och kostnader, vilka vi
blivit varse under detta första år för den svenska sekretariatsledningen. Trots våra
nordiska länders strukturella likheter och upparbetade ekonomiska samarbetsrutiner
finns det fortfarande en hel del olikheter i regelverk och praxis som kräver att
sekretariatet reviderar och anpassar arbetsformer till ordförandelandets regelverk.
Detta arbete underlättades dock genom den ypperligt välskötta sekretariat vi övertog
från Finland. Stort tack för det!
När NSfK bildades för snart 60 år sedan skrevs det i portalparagrafen att ”Rådet skal
fremme kriminologisk forskning i Norden/.../samt informere om sin virksomhed og
om nordisk kriminologi.”
Detta gör rådet på många sätt vilket framgår av föreliggande, och tidigare,
årsrapporter. Till de två kanske viktigaste verksamheterna hör fördelningen av
forskningsmedel samt arrangerandet av NSfKs årliga Forskarseminarium.
Tendensen att de nordiska forskarna har insett värdet av att söka medel hos NSfK är
tydlig. Under år 2017 mottogs 28 ansökningar om totalt 0,96 milj EUR. År 2018 var
motsvarande nivåer 27 ansökningar motsvarande 1, 68 milj EUR och år 2019 inkom 29
ansökningar om 1, 54 milj EUR. Givet att rådet kan fördela cirka 3,5 MSEK är
konkurrensen naturligtvis hård. De senaste åren har rådet bland annat kunnat stödja
ett stort projekt om dödligt våld i Norden som också inbegriper uppbyggnaden av en
forskningsdatabas.
År 2019 valde rådet att fördela medel till fem medelstora samt fem mindre projekt.
Bland dessa kan nämnas ett projekt som jämför drogmarknader i Köpenhamn och
Malmö, ett projekt som prövar möjligheten att överföra principer från nordisk
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kriminalvård till Pennsylvania, USA, samt ett projekt om svenska Brottsförebyggande
rådets historia. Även om det är få projekt som kan dela på den begränsade pott
forskningsmedel som NSfK kan fördela varje år är det tydligt att detta är viktigt i
främjandet av kriminologisk forskning med nordisk relevans.
Under år 2019 arrangerade NSfK för 61:a gången den nordiska kriminologiska
forskarkonferensen. Det finns få andra, om något, kriminologiskt forskarmöte i
världen som kan uppvisa denna långa tradition. Än viktigare är det omvittnat goda
rykte som dessa internat har i den nordiska forskarmiljön. Jämfört med de europeiska
och amerikanska jättekonferenserna med tusentals deltagare i anonyma miljöer bjuder
det nordiska seminariet på goda möjligheter att nätverka och diskutera gemensamma
problem och angelägenheter. 2019 års konferens i Helsingör med temat ”Crime, crime
control and criminology in the digital era” var inget undantag. De omkring 70
deltagarna tog del av intressanta plenarföreläsningar om hur internet, sociala medier
och algoritmer i grunden förändrat hur vi ska tänka på möjligheter att såväl begå som
förebygga och beivra brott. Som vanligt presenterade också deltagarna egna pågående,
eller nyligen avslutade, projekt i olika mindre arbetsseminarier.
Ett viktigt forum för att sprida den bästa forskningen är de vetenskapliga tidskrifterna.
I dessa tidskrifter granskar forskarkollegor varandra anonymt (s k peer-review). Bara
de studier som anses hålla tillräckligt god kvalitet godkänns för publicering. I nordisk
kriminologi har vi en engelskspråkig tidskrift som når ut internationellt och som
finansieras av NSfK. Lagom inför tidskriftens 20 års jubileum i år bytte tidskriften
namn från JSSCCP (Journal of Scandinavian Studies of Criminology and Crime
Prevention) till Nordic Journal of Criminology (NJC). Detta för att förtydliga att
tidskriften inte är enbart skandinavisk utan nordisk. Att det kortare namnet är enklare
att kommunicera är förstås också ett plus, något som tidskriftens redaktör Anita Heber
med stor framgång arbetat för.
När det gäller kommunikation så vill jag avslutningsvis passa på och lyfta fram det
fina arbete som våra nordiska Kontaktsekreterare gör. Nyhetsbrevet med information
om olika kriminologiskt relevanta publikationer, kriminalpolitiska satsningar,
debatter mm från de nordiska länderna når ut till alltfler prenumeranter. Från detta
långa nyhetsbrev har vi också under året prövat att lyfta ut särskilt intressanta nyheter
och publicera dom på vår hemsida och sprida dom på sociala medier. Under 2020
hoppas vi ytterligare kunna utveckla detta arbete.
Felipe Estrada
Stockholm 10/02/2020
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1. ORGANISATION
1.1 Sekretariat
Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK)
c/o Kriminologiska Institutionen
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm
http://www.nsfk.org
Tel. + 46 (0)72 085 23 53
http://www.nsfk.org
Ordförande: Felipe Estrada Dörner felipe.estrada@criminology.su.se
Sekretariatsledare: Carina Johansson carina.johansson@criminology.su.se
Vice ordförande: Heidi Mörk Lomell, Oslo Universitet
(h.m.lomell@jus.uio.no)
1.2 NSfK:s uppdrag
Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK) är ett samarbetsorgan och en kontaktyta för nordiska forskare inom kriminologi och kriminalpolitik. Rådets uppdrag
är att främja kriminologisk forskning i Norden. NSfK fungerar också som kontaktyta
mellan forskning och den praktiska kriminalpolitiken i Norden, bland annat genom
att bistå myndigheterna i de nordiska länderna och Nordiska Rådet i kriminalpolitiska frågor samt arrangera kontaktytor för erfarenhetsutbyte. I NSfKs uppdrag ingår
även att sprida information om nordisk kriminologi.
Samarbetsrådet består av 15 ledamöter, som utses av justitiedepartementen/justitieministerierna de fem nordiska medlemsländerna (Danmark, Finland, Island, Norge
och Sverige). I enlighet med stadgarna är varje medlemsland representerat med tre
ledamöter i rådet och mandatperioden är tre år. Ledamöterna representerar de nordiska forskningsmiljöerna inom kriminologi samt de administrativa myndigheterna i
respektive medlemsland.
Verksamheten administreras av ett sekretariat som består av ordförande och en heltidsanställd sekretariatsledare. Ordförande fungerar som överordnad för sekretariatsledaren. Sekretariatet arbetar enligt de övergripande riktlinjerna som har definierats i NSfK:s stadga och enligt beslut av rådet. Utöver det ordinarie årsmötet fattas
vid behov rådsbeslut löpande över året via per capsulam beslut.
För mandatperioden 2019-2021 fungerar Sverige som ordförandeland för NSfK. Samarbetsrådets sekretariat är placerat vid Kriminologiska institutionen vid Stockholms
universitet under denna period.
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Denna rapport omfattar det svenska ordförandeskapets första verksamhetsår, från
den 1 januari till 31 december 2019.
1.3 Rådets sammansättning under 2019
År 2019 hade Rådet följande sammansättning:
Finland

Minna Piispa, Justitieministeriet
Anne Alvesalo-Kuusi, Åbo Universitet, Juridiska Fakulteten
Natalia Ollus, The European Institute for Crime Prevention and
Control (HEUNI)

Sverige

Felipe Estrada, Stockholms universitet (ordförande)
Caroline Mellgren, Malmö Högskola
Erik Wennerström, Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
(1 januari -1 april)
Erik Grevholm, Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
(1 april - 31 december)

Danmark

Linda Kjær Minke, Syddansk Universitet
Annick Prieur, Aalborg Universitet
Anne-Julie Boesen Pedersen, Justitsministeriet

Island

Rannveig Þórisdóttir, University of Iceland and the Metropolitan
Police
Kolbrun Benediktsdóttir, Rigsadvokaten
Kristín Einarsdóttir, Indenrigsministeriet

Norge

Ragnhild Hennum, Universitet i Oslo
Heidi Mork Lomell, Universitet i Oslo
Pål Meland, Justis- og beredskapsdepartementet
(1 januari – 2 april)
Arnt Even Hustad, Justis- og beredskapsdepartementet
(3 april – 31 december)

1.4 Rådsmötet
Rådets ordinarie möte 2019 hölls 3-4 mars i Reykjavik, Islands Indenrigsministeriet.
Ett minirådsmöte hölls den 9 maj på konferenshotell LO-Konventum, Helsingör, i
samband med NSfK:s årliga forskarseminarium.
Protokollen från rådsmötena publiceras på NSfKs web.
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1.5 Kontaktsekreterare
NSfK:s nationella kontaktsekreterare har som uppgift att rapportera om kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter för NSfK:s månatliga nyhetsbrev, Nordisk Kriminologi. Kontaktsekreterarna bistår sekretariatet och de nationella rådsledamöterna
med att arrangera möten och seminarier, sprida information till de lokala miljöerna,
besvara frågor rörande kriminologisk forskning i allmänhet och NSfK:s verksamhet i
synnerhet samt ansvara för andra praktiska uppgifter. I samband med årets forskarseminarium samlades även kontaktsekreterarna till ett möte för att diskutera arbetssätt och metoder, med fokus på kommunikation och för att utbyta erfarenheter.
Kontaktsekreterarna får ett årligt arvode på 1 440 EUR. Den kontaktsekreterare, som
har ansvar för det praktiska genomförandet av NSfK:s forskarseminarium, får ett extra arvode på 720 EUR för varje seminarium.
Följande personer har fungerat som NSfK:s kontaktsekreterare år 2019:
Dorthe Eriksen, Danmark (1 januari-31 juni)
Tobias Kammersgaard (1 juli-)
Karolina Henriksson, Finland
Daisy Joensen Iversen, Färöarna
Annemette Nyborg Lauritsen, Grönland
Snorri Örn Árnason, Island
Per Jørgen Ystehede, Norge
Alberto Chrysoulakis, Sverige (januari)
Lisa Flowers, Sverige (1 februari -)
1.6 Revisor
Tomas Nöjd, auktoriserad revisor vid R3 Revisionsbyrå KB, är revisor för Nordiska
Samarbetsrådet för Kriminologi för räkenskapsåret 2019.
1.7 Löpande administration och bokföring
Under året 2019 har sekretariatsledare Carina Johansson skött NSfK:s dagliga administration. Stockholms Universitets löneavdelning samt administrativ chef vid Kriminologiska institutionen har hanterat personalkostnader och utbetalningar av dessa.
Stockholms Universitets ekonomiavdelning har ansvarat för den löpande bokföringen för NSfK.
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2. VERKSAMHETEN UNDER 2019
Vid årsskiftet övertog Sverige ordförandeskapet för NSfK. Det finländska
sekretariatet lämnade över en välskött administration, vilket på avgörande sätt
underlättade arbetet vid det svenska sekretariatet och den nya värdorganisationen.
Överflytten till ett nytt ordförandeland innebar även vissa utmaningar då NSfKs
verksamhet anpassades till nya nationella regler och ny valuta. Speciellt har
utredningar kring utbetalningar till enskilda forskare upptagit mycket tid vid
sekretariatet.
Fokus för NSfKs verksamhet var att fördela forsknings- och resestöd samt hantera
processerna kring dessa, att arrangera olika kriminologiska evenemang samt att
sprida information om nordisk kriminologisk forskning och kriminalpolitik.
Under året har NSfK forsatt det löpande arbetet att utveckla verksamheten, bland de
större ändringarna kan nämnas att ansökningsprocessen för forskningsstöd har
förenklats och förtydligats, beslut om tilldelning av resestöd har ändrats från
löpande beslutsfattande till att beslut fattas två gånger per år samt att
presentationerna på forskarseminariet publiceras på en samlande sida på NSfKs web
- alternativt lämnas som artikel för publiceringsbedömning i en av de två nordiska
tidskrifter för kriminologi, som NSfK stöder: Nordic Jounal of Criminology, NJC eller
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskap, NTfK. Presentationerna har tidigare samlats
och publicerats i en tryckt rapport, som även publicerats på NSfKs web.
Övriga ändringar är ett ändrat upplägg för rådets årsmöte, NSfKs deltagande på den
europeiska konferensen inom kriminologi, EuroCrim, samt att organisationen har
inlett arbetet med att utveckla sin kommunikation.

2.1 Forsknings- och resestöd
NSfK delar årligen ut ekonomiskt stöd för enskilda forskningsprojekt och för
samnordiska forskningsprojekt samt för arbetsgruppmöten. Därtill delar ordförande
ut mindre resestipendier till individuella forskare eller grupper, för deltagande i
vetenskapliga konferenser m.m.
Ansökan om NSfK olika stöd skickas genom den elektroniska ansökningsportalen
https://nsfk.apurahat.net/login.aspx
Enligt stadgarna ska värdlandets valuta användas, vilket bland annat medförde att
valutan i portalen i årets början ändrades från EUR till SEK. Ändringen innebar ett
omfattande arbete för portal leverantören, Aspicore.
Användaranvisningarna i portalen är på svenska och engelska. Vid rådsmötet 2019
beslutades att fr o m 2020 görs ansökan om forskningsstöd enbart på engelska. Detta
för att ge såväl sökande som bedömare möjligast likvärdigt utgångsläge vid
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bedömning av ansökningarna. Ansökningar om resestöd görs på ett skandinaviskt
språk eller på engelska.
Under 2019 har sekretariatet fortsatt arbetet med att utveckla portalen enligt
önskemål och feedback från rådsmedlemmar och från forskare.
2.1.1 Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från NSfK
Under året gjordes en större revision av Anvisningar för erhållandet av ekonomiskt stöd
från NSfK för att förtydliga anvisningarna. De reviderade anvisningarna finns
tillgängliga på NSfK:s webb (www.nsfk.org, ”Guidelines for NSfK grants”).
2.1.2 Beviljade forskningsstöd år 2019
NSfK mottog inom utsatt ansökningstid i november 2019 totalt 29 ansökningar om
ekonomiskt stöd till forskningsprojekt och arbetsgrupper (totalt 1 542 587,40 EUR).
En av de mindre ansökningarna lämnades obehandlad då forskaren inte hade inkomit med begärd information inom utsatt tid innan rådsmötet. Vid rådsmötet 2018
beslutades att alla rådsledamöter bedömer samnordiska ansökningar var den
ansökta summan överstiger 100 000 EUR. Vid årets ansökningsomgång hade tre
sådana större ansökningar gjorts.
Vid årsmötet i Reykjavik 3-4 mars 2019 beviljade Samarbetsrådet totalt 2 794 200 SEK
till 10 olika forskningsprojekt och arbetsgrupper. NSfK sluter avtal med de forskare
som beviljas forskningsstöd. Avtalet omfattar bland annat bestämmesler om utbetalning, användning och återrapportering.
Sammanställning över forskningsprojekt och arbetsgrupper som beviljades
ekonomiskt stöd år 2019 finns i bilaga 1 till denna årsrapport.
Under tidigare år har det varit möjligt för forskarna som beviljats stöd att begära
utbetalning av stödet som stipendium. Det innebär att de beviljade medlen kan
betalas direkt till forskarna och hen ansvarar för att följa tillämpliga nationella regler
i det egna hemlandet gällande till exempel ev skatter och olika avgifter. I avtalet med
NSfK har även stipulerats kring redovisningen av det beviljade stödet. Denna
möjlighet har av olika anledningar varit värdefull för de nordiska forskarna,
beroende av de villkor som gäller för forskarna och/eller vid forskarnas
hemorganisation. Den andra möjlighten för utbetalning av NSfKs forskningsstöd är
att medlen istället kanaliseras och administreras via forskarens hemorganisation.
År 2019 önskade fyra av forskarna utbetalning av forskningsstödet som stipendium. I
Sverige är kutym att forskningsstöd utbetalas till forskarens hemorganisation. Vid
NSfKs nya värdorganisation ledde frågan därför till en utredningsprocess. Då de
inledande faserna i denna process gav negativa svar och utredningen drog ut på
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tiden, valde sekretariatet att rekommendera att de fyra forskarna skulle hitta andra
lösningar för att kanalisera stödet. Tre av dem lyckades nå en sådan lösning. För den
fjärde forskaren har NSfK erbjudit olika alternativ för att lösa frågan.
Med stöd av rättssekretariatet vid värdorganisationen vände sig NSfK i mitten av
oktober till det svenska Skatteverket med begäran om förhandsbeslut huruvida dessa
stöd kan bedömas vara stipendium eller ej. Vid verksamhetsårets utgång hade NSfK
inte erhållit svar på denna begäran. NSfKs begäran i bilaga 2 till denna rapport.
Som en ny arbetsmetod för att lyfta NSfKs aktiviteter, vände sig sekretariatet till alla
de forskare som hade beviljats forskningsstöd med fråga om dessa kunde bidra till
NSfKs kommunikation genom att berätta om sitt projekt som hade beviljats stöd.
Fyra forskare stöttade NSfKs kommunikation på detta sätt. Intervjuerna har
publicerats eller kommer att publiceras på hemsidan samt spridas i NSfKs sociala
medier kanaler Facebook och Twitter.
2.1.3 Utlysning av NSfK forskningsstöd 2020
På rådsmötet diskuterades utlysningen av NSfK forskningsstöd 2020. Förändringar
jämfört med tidigare år var att nivåerna för stöd ändrades så, att maximistödet för
stora samnordiska forskningsprojekt är 1,5 miljoner SEK (tidigare 200 000 EUR).
Maximistöd för enskilda forskningsprojekt är 500 000 SEK (tidigare 50 000 EUR). Alla
ansökningar görs på engelska.
I utlysningen för 2020 betonas att NSfK uppmuntrar ansökningar från forskare i början
av sin forskarkarriär med följande formulering: NSfK uppmuntrar forskare som är i
början av sin karriär att ansöka om forskningsstöd alternativt att dessa inkluderas i
ansökan.
Texten till utlysningen för NSfK forskningsstöd 2020 är på engelska och svenska och
publicerades på NSfKs web inför att ansökningsperioden öppnade. Utlysningen
återfinns i bilaga 3 till denna rapport.
2.1.4 Avrapporterade forskningsprojekt 2019
Forskare som har beviljats forskningsstöd rapporterar sina projekt via
ansökningsportalen till NSfK. Ordförande fattar beslut om godkännande eller
kompletterande uppgifter innan godkännande. För större forskningsprojekt
inkommer projektledaren med mellanrapporter, som hanteras på samma sätt som
slutrapporterna. I fall stödet inte används i sin helhet, återbetalas den oanvända
delen till NSfK för att användas vid nästa ansökningsomgång.
Sekretariatet mottog totalt 10 slutrapporter samt tre mellanrapporter under året.
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2.1.5 Beviljade resestöd 2019
Processen för att ansöka om och bevilja resestöd ändrades under 2019, för att säkerställa en så rättvis tilldelning som möjligt över året. Sökande har även i år löpande
kunnat lämna in ansökan om resestöd, men beslut har fattats vid angivna beslutsdatum. 2019 var dessa datum den 22 maj och den 22 november. Deadline för ansökningarna var en vecka innan, 15 maj respektive november. Kompletta ansökningar
som hade inkommit innan deadlines behandlades vid de angivna beslutsdatumen.
Inom budgetramarna för år 2019 har NSfK:s ordförande tilldelat resestöd till deltagande i konferenser, seminarier, möten, forskningsvistelser och studiebesök i och utanför Norden. Ett grundkrav för att beviljas stöd är att forskningsprojektet/konferensen i fråga har nordisk relevans. Som huvudregel ska forskare som tilldelas stöd för
att delta i vetenskapliga konferenser presentera sin forskning på konferensen.
Enligt riktlinjerna kan stödet för individuella konferensresor uppgå till 8 200 SEK.
Ordförande kan även bevilja ett stöd på högst 16 400 SEK för individuella forskningsvistelser samt för kollektiva forskningsrelaterade resor.
Under året inkom sammanlagt 39 ansökningar om resestöd, av vilka två drogs
tillbaka av sökande själva. Ordförande beviljade totalt 156 200 SEK (plus 800 euro) i
resestöd till 23 personer i 2019. Totalt utbetalades resestöd á 132 823 SEK. Summan
inkluderar även resestöd som beviljades 2018 och utbetalades 2019.
På basen av de inkomna reserapporterna, vände sig sekretariatet till några av de
forskare som beviljats resestöd med fråga om dessa önskade bidra till NSfKs
kommunikation genom att berätta om den konferens eller det forskningsuppehåll för
vilka de hade beviljats resestöd. På basis av detta publicerades tre intervjuer på
hemsidan samt spreds i NSfKs sociala medier kanaler.
Sammanställning över de forskare och projekt som beviljades resestöd år 2019 finns i
bilaga 4 till denna årsrapport.
2.2 NSfK:s seminarier och arbetsgrupper under 2019
2.2.1 Rådsmedlemmarnas arbetsgrupper och kontaktseminarier under 2019
Vid rådsmötet avrapporterar representanterna från de nordiska ministerierna frågor
som har varit aktuella under det gångna året. Vid denna genomgång på mötet 2019
konstaterade rådet att flera sådana frågor var gemensamma inom Norden.
Rådsledamöterna anmälde intresse att arrangera två kontaktseminarier 2020. Medel
anslogs i budgeten för år 2019, då planeringen i huvudsak sker då. I diskussionerna
lyftes även möjligheten till att sammankalla en arbetsgrupp.
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Sex crimes in Nordic countries. Focus on the victims (arbetsrubrik) i samarbete Linda
Kjær Minke (ledare), Kolbrún Benediktsdóttir och Rannveig Þórisdóttir.
Crime and media (arbetsrubrik), Minna Piispa.
Arbetsgrupp på temat Youth and crime (arrangemanget senarelagt).
Under året fortsatte arbetet för den arbetsgrupp som rådet beslöt om 2019 på temat
“legalization of drugs”. Professor emeritus Henrik Tham vid Kriminologiska
institutionen, Stockholms universitet utsågs till projektledare för denna arbetgrupp.
Arbetsgruppen sammankallades och höll en lyckad arbetsgruppsträff under hösten
2019. En slutrapport planeras på basen av gruppens arbete.
2.2.2 NSfK:s 61. forskarseminarium, Konferenshotell LO Konventum, Helsingör,
Danmark
Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK) samlades till sitt 61.
forskarseminarium i de vackra omgivningarna vid konferenshotell LO Konventum,
strax utanför Helsingör, 8.-10. maj 2019. Temat för seminariet var Crime, crime control
and criminology in the digital era.
På seminariet deltog 70 nordiska forskare, som presenterade sin forskning vid 15
sessioner. Årets seminarium utmärkte sig speciellt genom en mycket lyckad mix av
Key Notes presentationer. Programmet för seminariet finns i bilaga 4.
Från början av år 2019 heter den tidskrift som NSfK stöder Nordic Journal of Criminilogy
(NJC). Som ny programpunkt presenterade redaktör Anita Heber tidskriften och det
nyinstiftade priset Best NJC Article 2019. Den första vinnaren av detta pris, Klara
Hermansson, höll en presentation om sin forskning och den vinnande artikeln.
Deltagarna vid Forskarseminariet sammanställer sina presentationer vid seminariet
till rapporter, som sänds till sekretariatet efter seminariet. Rapporterna har tidigare
sammanställts och publicerats i en tryckt Seminarierapport, som även publicerats på
NSfKs web.
Rådet beslutade på Minirådsmötet att fr o m 2019 kan deltagarna välja att ettdera
sammanfatta sina presentationer till korta rapporter eller lämna in sina presentationer
i form av artiklar till någon av de två nordiska tidskrifterna som NSfK stöder (se nedan
punkt 2.3). Artiklarna genomgår sedvanlig granskningsprocess som övriga inlämnade
artiklar.
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De seminariepresentationer som inkom till sekretariatet som korta rapporter
publicerades på NSfKs web. Sammanställning återfinns på NSfKs web
https://www.nsfk.org/publications-and-activities/nsfk-research-seminar/nsfkresearch-seminar-2019/
På sidan finns även information om de artiklar som forskarna avser att publicera i
någonder av de två nordiska kriminologi tidskrifterna. Ingen seminarierapport
trycktes för år 2019.

2.3 Informationsverksamhet
En av NSfK:s huvuduppgifter är att sprida information och kunskap om nordisk
kriminologi och kriminalpolitik samt generellt om NSfKs verksamhet.
Kommunikationen riktar sig främst till de nordiska forskningsmiljöerna inom
kriminologi och till relevanta myndigheter, såsom medlemsländernas
justitieministerier och de nationella brottsförebyggande råden. NSfK vänder sig
också till media och en intresserad allmänhet. NSfKs kommunikation sker
huvudsakligen på engelska.
NSfK stöder två nordiska tidskrifter för kriminologi Nordic Jounal of Criminology, NJC
och Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskap, NTfK. NJC publicerades 2019 med stöd av
NSfK och de brottsförebyggande råden i Danmark, Sverige och Finland. Tidskriften
är engelskspråkig. Årsrapport för tidskriften av redaktör Anita Heber återfinns i
denna rapport under punkt 2.3.3.
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskap, NTfK har de senaste åren beviljats stöd av
NSfK á 65 000 DKK/år, vilket beviljades även för 2019. Tidskriften finansieras i övrigt
av de nordiska kriminalistföreningarna. Tidskriftens redaktör avger årsrapport till
rådet för NSfK. Rapporten behandlas på årsmötet. Artiklarna i tidskriften är på
skandinaviska och engelska.
Under året inleddes arbetet med att ta fram en kommunikationsplan för NSfK och
utgångspunkterna i den har delvis införlivats i NSfKs informationsarbete. NSfK
strävar till att löpande lyfta NSfKs aktiviteter i kommunikationen – bland annat
genom att involvera forskare som har beviljats NSfK-stöd i kommunikationen och
genom mer frekventa inlägg på sociala medier. Utveckling av
kommunikationsverksamheten fortsätter under det svenska ordförandeskapet.
Under året gjordes även försök med att uppmärksamma temadagar som är relevanta
för verksamhetsområdet, ss Internationella Kvinnodagen och Barnkonventionens
dag, då nordisk kriminologisk forskning med fokus på dessa grupper lyftes på
hemsidan och delades i sociala medier. NSfK tog fram en ny logo och reviderade
informationsbroschyren. Ett nytt inslag i kommunikationen är att NSfK i sina sociala
medier kanaler har delat korta filmklipp med några forskare som på olika sätt är
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engagerade i NSfKs verksamhet. NSfK strävar till att yttterligare utveckla denna
arbetsmetod. Likaså fortsätter arbetet med att skapa en bildbank.
2.3.1. Representation vid internationella konferenser
NSfK representeras regelbundet vid internationella kriminologiska konferenser. Vid
dessa evenemang sprider organisationen information om sin verksamhet, om
nordisk kriminologisk forskning och om Nordic Journal of Criminology, NJC.
Båda de nordiska forskningsteam som 2019 tilldelades ett större NSfK forskningsstöd
erhöll 2019 stöd av NSfK för att delta med paneler vid ESC konferens i Ghent,
Belgien. Vid panelerna lyftes även NSfK och NSfKs forskningsstöd.
Synöve Nygaard Andersen & Torbjörn Skardhammar et al: ”Nordic collaboration on
research integrity with register data”.
NSfKs ordförande Felipe Estrada var ordförande vid sessionen.
Janne Kivivuori at al: “Nordic Homicide from Past to Present: Historical and
Comparative Perspective”.
Även Nordic Journal of Criminology, NJC synliggjordes under konferensen och
tidskriftens redaktör Anita Heber höll ett Meet the Editor-evenemang.
NSfK hade inlägg om konferensen i sociala medier samt delade ut
informationsbroschyrer och flyers om Forksarsemianriet 2020 till främst nordiska
forskare på plats samt informerade om möjligheterna att publicera i NJC.
2.3.2 Webbsida och sociala medier
2019 beslutade rådet att skapa en ny webbsida för NSfK. Den nya webbsidan
färdigställdes i mitten av december 2019. Webbsidan skapades i gratisprogrammet
Wordpress och uppdateringarna sköts av sekretariatet. Under 2019 slutfördes flytten
av information från det tidigare websystemet. Tekniskt stöd till
webbplatsadministration inköps från leverantören av den nya hemsidan, Valu Oy.
Administrationen för NSfKs domän nsfk.org flyttades från den USA baserade
leverantören Network Solutions till den svenska Binero, vilket underlättar för
kontakter till leverantören samt minskar den årliga avgiften.
Under året togs ett vilande NSfK twitterkonto i bruk. Antalet följare ökade från drygt
hundra till ca 350 på några månader. NSfK har också ett Facebook konto, var antalet
följare under året har ökat med ca 160 och uppgår till 770 följare.
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Via sociala medier strävar NSfK till att informera om och skapa mera synlighet för
verksamheten, informera om aktuell kriminologisk forskning och intressanta
nordiska kriminalpolitiska händelser och nyheter samt informera om relevanta
kommande evenemang. Under året skapades en sida med information om nordiska
tjänster och stöd inom det kriminologiska fältet. Uppdateringarna i sociala medier
har huvudsakligen skötts av sekretariatsledaren.
2.3.3 Nordisk Kriminologi
NSfK:s nyhetsbrev, Nordisk Kriminologi, utkom år 2019 i elektronisk form med tio
nummer (alla månader förutom juni och juli). Nyhetsbrevet inleds med information
från sekretariatet om NSfK:s aktuella verksamhet och information om konferenser
och övrig internationell forskning. Kontaktsekreterarna skriver nationella bidrag till
nyhetsbrevet och sekretariatsledaren redigerar och bearbetar det slutliga brevet.
Nyhetsbrevet skickas direkt till cirka 930 e-post mottagare och finns även tillgängligt
online på NSfK:s webbsida. Under året tillkom drygt 30 nya prenumeranter. Under
2019 gjordes även försök med att sprida valda artiklar ur Nyhetsbrevet på sociala
medier. Artikelurvalet gjordes av kontaktsekreterarna, som även skrev en kort
introduktion på engelska till artikeln. Detta sätt att sprida Nyhetsbrevet kommer att
utvecklas och fortsätta framöver.
2.3.4 Årsrapport 2019 från redaktören för Nordic Journal of Criminology (NJC)
Avsnitt 2.3.3 är skriven och redigerad av Anita Heber, redaktör för JSSCP.
Förändringar under 2019
Den största förändringen under år 2019 har varit namnbytet till Nordic Journal of
Criminology (NJC) från och med volym 20, år 2019. Under året har vi arbetat med att
lansera namnet på olika sätt. Vi har uppmärksammat namnbytet på Twitter, på NSfK:s
forskningsseminarium, och på den europeiska forskningskonferensen European
Journal of Criminology.
Under 2019 delade NJC också ut pris för bästa artikel, och vinnaren Klara Hermansson
bjöds in till NSfK:s forskningsseminarium där hon presenterade artikeln på en
plenarföreläsning. Efter diskussion med Editorial Board och NSfK:s styrelse, som har
rätt att nominera pristagare, gjorde jag en förändring i nomineringsprocessen med
priset. Som redaktör föreslår jag tre artiklar publicerade under året och som jag tycker
har varit bra. Någon av dessa tre artiklar utses till vinnare av medlemmarna i NSfK:s
styrelse och av tidskriftens Editorial Board. Varje medlem har en röst, och 2019 röstade
12 st, jämfört med 8 st förra året. Jag försöker nominera välskrivna artiklar från olika
länder, inom olika ämnen, av män och kvinnor, kvalitativa och kvantitativa. Det
kommer inte vara möjligt att ta hänsyn till alla dessa faktorer varje år, även om det
gick bra detta år. Som tidigare år ger förlaget den vinnande artikeln en s.k. ”free access”
(om den inte redan är publicerad med open access) under en viss period, och
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författaren förväntas presentera den under NSfK:s forskningsseminarium. Vi håller
också, med hjälp av förlaget, på att bygga upp en särskild hemsida för priset.
Under 2019 har universitetsbiblioteken i Finland inte haft något avtal med Taylor &
Francis och i början av året strandade också förhandlingarna. Under slutet av 2019 har
förhandlingarna återupptagits och förhoppningsvis kommer ett avtal snart vara på
plats.
Under året har vi även arbetat mycket med att nå ut med våra artiklar via Twitter då
det är det vanligaste sociala mediumet för tidskrifter. Jag har också noterat att flera
tidskrifter har startat upp Twitterkonton (t.ex. Punishment and Society och Crime,
Media Culture). I januari 2019 hade vi strax över 700 följare och i år vid samma tid har
vi strax över 1500 följare.
Jag har också satsat på att få in fler s.k. ’short reports’ genom att annonsera om det på
Twitter. Det är ett format som ger forskare ytterligare ett format för publicering, och
det kan leda till fler submissions, det är lättillgängligt för läsare och det gör det också
enklare för mig som redaktör att fylla volymerna med ett exakt sidantal (112
sidor/volym), vilket förväntas av förläggaren.
Advisory Board
Under 2019 har inga ändringar gjorts i tidskriftens Advisory Board som består av
följande personer:
Mikko Aaltonen, Ministry of Justice, Finland
Ragnheiður Bragadóttir, University of Iceland, Reykjavík, Iceland
Arjan Blokland, Leiden University & NSCR, The Netherlands
Christoffer Carlsson, University of Stockholm, Sweden
Vania Ceccato, Royal Institute of Technology, Sweden
Finn-Aage Esbensen, University of Missouri-St. Louis, USA
Felipe Estrada, University of Stockholm, Sweden
Katja Franko, University of Oslo, Norway
Christine Friestad, University of Oslo, Norway
Signe Hald Andersen, Rockwool Foundation, Denmark
Lars Holmberg, University of Copenhagen, Denmark
Päivi Honkatukia, University of Tampere, Finland
Janne Kivivuori, University of Helsinki, Finland
Anna Markina, University of Tartu, Estonia
Kristian Mjåland, University of Agder, Norge
Minna Piispa, Ministry of Justice, Finland
Ester Pollack, University of Stockholm, Sweden
Sveinung Sandberg, University of Oslo, Norway
Jukka Savolainen, University of Nebraska, USA
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Torbjørn Skardhamar, University of Oslo, Norway
Henrik Tham, University of Stockholm, Sweden
Per-Olof Wikström, University of Cambridge, UK
Uppföljning
Nedan följer först en sammanställning av inskickade bidrag (submissions) baserat på
uppgifter från Taylor & Francis. Informationen för år 2015 ska läsas med viss
försiktighet då uppgifterna vi har fått för det året verkar ofullständiga.
Tabell 1. Antal inskickade artiklar 2015–2019
Typ av artikel 2015 2016 2017 2018 2019
Article
6
19
31
23
30
Short report
1
3
4
0
1
Summa
7
22
35
23
31

Summa
109
9
118

Tabell 2. Geografisk spridning 2015–2019. Sorterat på var huvudförfattaren är verksam
Huvudförfattare 2015 2016 2017 2018 2019 Summa
Norden (total)
6
17
28
19
26
96
Danmark
2
5
3
1
6
17
Finland
0
3
3
10
5
21
Island
0
0
0
0
2
2
Norge
1
1
5
4
4
15
Sverige
3
8
17
4
9
41
Övriga länder
1
5
7
4
5
22
Summa
7
22
35
23
31
118

Tabell 3. Genomsnittligt antal dagar som en artikel är ute på review
År
Antal dagar
2015 22
2016 37
2017 30
2018 16
2019 18
Total 23
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Tabell 4. Genomsnittligt antal dagar till första beslutet från redaktören, samt till det
slutgiltiga beslutet från redaktören
År
Första beslutet Slutgiltigt beslut
2015 191
279
2016 161
245
2017 107
187
2018 51
108
2019 33
60
Total 91
151
Utifrån ovanstående tabeller går det att konstatera att antalet submissions har ökat
jämfört med år 2018. När en tidskrift byter namn finns risken att antalet submissions
minskar (enligt förläggaren), men det har inte varit fallet här. När det gäller den
geografiska spridningen går det att notera att två artiklar (av samma författare) har
skickats från Island, därifrån har vi tidigare inte fått in artiklar. De flesta artiklar
kommer, liksom de flesta tidigare år, från Sverige.
Det genomsnittliga antalet dagar som en artikel var ute på review år 2019 är 18 dagar,
vilket kan jämföras med genomsnittet på 23 dagar för åren 2015–2018. Jag tycker att
detta är en rimlig tid, särskilt med tanke på att reviewers behöver mer tid på sig under
sommarmånaderna, då det dessutom är mycket svårt att få tag på reviewers.
Slutligen visar tabell 4 antalet dagar som det tar från att en artikel är inskickad, till att
den har fått ett första beslut av redaktören (t.ex. major revision), respektive ett
slutgiltigt beslut (accept/reject). Antalet dagar påverkas både av redaktörens arbete
samt av hur lång tid författarna behöver för att göra sin revision.
Nedan följer statistik baserat på de publicerade artiklarna i de två tryckta nummer av
NJC under år 2019. Totalt publicerades 12 artiklar under 2019, varav en var en s.k.
“short report” och resten var ordinarie artiklar. Majoriteten av de publicerade
artiklarna var skrivna av författare baserade i Finland, se tabell 5.
Tabell 5. Antal publicerade
landstillhörighet
2019
Sverige Norge
Nr 1
1
2
Nr 2
2
1
Summa 3
3

artiklar under år 2018 uppdelat på Nordiska författares
Danmark
0
1
1

Finland
2
2
4
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Island
0
0
0

Summa
5
6
11

Publikationer
Sammantaget publicerades följande artiklar under 2019. Av de publicerade artiklarna
publicerades fem stycken med Open Access.
År 2019 Volym 20 nr 1:
“Violence as a part of the drug scene”
Sanna Hautala, Pekka Hakkarainen, Kristiina Kuussaari, Kati Kataja & Sanna Kailanto
“Violent men’s paths to batterer intervention programmes: masculinity, turning points
and narrative selves”
Lucas Gottzén
”Policing football crowds in Sweden”
Clifford Stott, Jonas Havelund & Neil Williams
“Drug counselling behind the prison wall: staff responses to collaborative challenges”
Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen
”Experiencing violence in a cross-media environment: an interdisciplinary focus
group study”
Paula Haara, Esa Reunanen, Janne Kivivuori & Matti Näsi
“The social dynamics of revictimization and intimate partner violence: an embodied,
gendered, institutional and life course perspective”
Margunn Bjørnholt
År 2019 Volym 20 nr 2:
”Partners in crime? Post-release recidivism among solo and co-offenders in Norway”
Synøve Nygaard Andersen
“The female offender - A century of registered crime and daily press reporting on
women’s crime”
Felipe Estrada, Anders Nilsson & Tove Pettersson
“Social interaction between employee and offender in supervised probationary
freedom in Finland”
Eeva Järveläinen & Teemu Rantanen
“Deliberate firesetting: hotspot schools as arenas and preventive actors”
Sofia Persson & Sara Uhnoo
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“Just trust me and you’ll make a fortune – relationships between offenders and victims
of human trafficking”
Minna Viuhko
“Drop-off drug distribution: why users choose to source illegal drugs from delivery
dealers”
Thomas Friis Søgaard
Nedladdningar
Tabell 6 visar hur många artiklar som laddades ned från tidskriften under perioden
2015–2019.
Tabell 6. Antal nedladdningar 2015–2019
År
Antal nedladdningar
2015
13 857
2016
15 347
2017
19 311
2018
23 885
2019
41 799
Summa 114 199

Antal nedladdningar visar hur många fulltextnedladdningar som gjorts av artiklar i
tidskriften under år 2019, från tidskriftens samtliga volymer (dvs. inte bara från det
angivna årets volym). Det inkluderar både nedladdningar av pdf-filer och HTMLformat. Antal nedladdningar borde sannolikt öka något varje år eftersom det finns allt
fler artiklar att ladda ner. Dessutom ökar kontinuerligt antalet institutioner i världen
som har tillgång till Taylor & Francis tidskrifter (från 2 219 st år 2015, till 2 924 st år
2019). Samtidigt återspeglar antalet nedladdningar också tidskriftens, och dess
artiklars, popularitet. Enligt Taylor & Francis är det totala antalet nedladdningar av
intresse för att mäta den redaktionella utvecklingen.
Utifrån statistik från Taylor & Francis går det också att se att 2019 års artiklar
(exklusive editorials) stod för 4 188 stycken av de totalt 41 799 nedladdningarna. På
topp-10 listan var fyra av artiklarna publicerade under 2019, de övriga sex under 2018.
Noterbart är att de tio artiklarna som var bland de mest nedladdade under 2019, var
alla publicerade med Open Access. Artiklar publicerade med Open Access laddas
även ner i mycket större utsträckning än dem som inte är öppna. Under år 2019
publicerades totalt 5 artiklar med Open Access och 7 stycken utan. Det kan jämföras
med 2018 (7 st), 2017 (0 st) och 2016 (1 st). Den mest nedladdade artikeln under 2019
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var en Open Access artikel publicerad 2019, som i början av 2019 hade laddats ner 2
416 gånger. De flesta nedladdningar görs i Europa (62%), och USA & Kanada (18%).
De institutioner som laddar ner flest artiklar är baserade i Norge.
Plan för 2020
När det gäller arbetet för 2020 handlar det om att fortsätta marknadsföra det nya
namnet Nordic Journal of Criminology, samt att hålla uppe, och möjligen öka antalet
submissions. Jag har också planerat för ett specialnummer som är kopplat till temat
för NSfK:s årliga konferens. Om det fungerar bra med att få in manus till
specialnumret är tanken att NJC återkommande ska ha specialnummer. Jag tror att det
kan vara ett bra sätt att öka antalet submissions och läsare, samt att skapa intresse
kring tidskriften. Dessutom funderar jag på om det går att marknadsföra NJC på den
åreliga europeiska kriminologikonferenen, möjligen genom att hålla en särskild NJC
session.
Anita Heber
Redaktör
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Forskningsstöd beviljade år 2019
Esben Houborg (DK) was granted 513 000 SEK support for the project ”Drug Policy and
Risk-environments in Copenhagen and Malmö”.
Lisa Flower (SVE) was granted 513 000 SEK support for the project “Direct From The
Courtroom: Live-reporting from trials and its emotional challenges”.
Thomas Friis Søgaard (DK) was granted 508 000 SEK support for the project ”Cannabis
distribution in Denmark: Social supply and drifts in and out of ‘real’ dealing”.
Synøve Nygaard Andersen (NO) was granted 414 800 SEK support for the project “Nordic
Correctional Exceptionalism in a Non-Nordic Context: Building the Foundations for
Actionable Penal Reform”.
Anders Pedersson (SVE) was granted 356 000 SEK support for the project ”The
Organization of Criminological Knowledge Production: A Historical investigation into the
Creation of the Swedish Crime Prevention Council”.
Miisa Törölä (FIN) was granted 205 200 SEK support for the project ”Making sense of
reduced criminal responsibility – subjective and institutional consequences of “partial
sanity””.
Niina Vuolajärvi (FIN) was granted 102 600 SEK support for the project ”Precarious
Intimacies – Commercial sex and Migration under the Nordic model approach”.
Olof Bäckman (SVE) was granted 82 600 SEK support for the working group ”Two-day
Meeting on Research on Registry data”.
Anette Storgaard (DK) was granted 78 000 SEK support for working group ”Meeting in the
editorial board for NTfK”.
Hedda Giertsen (NO) was granted 21 000 SEK support for working group ”Crime,
incarceration and control in Nordic island societies. prosjeckt nr. 20170045”.
Abstracts-NSfK_Research_Grants_2019
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Call for NSfK Research Grants 2020
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) provides grants for 2020 to projects of
Nordic criminological relevance. The countries participating in the NSfK are Finland, Denmark, Iceland,
Norway and Sweden. The research which the grant is meant for must be carried out in one or more of
the member countries.
Applicants for individual projects can apply for up to 500 000 SEK. Applicants for joint Nordic
projects can apply for up to 1 500 000 SEK . The joint Nordic projects must comprise of four Nordic
countries and involve researchers from at least three of these countries. The NSfK will make a decision
which projects will be granted and about the amounts of financing at its annual meeting in March 2019.
The NSfK would also like to draw the attention to the possibilities of applying for financial support for
working group meetings with joint Nordic perspectives. NSfK encourages researchers in the
beginning of their career to apply for research grants or that they are included in the application.
Applicants are requested to read the “Guidelines for Financial Support from the Scandinavian Research
Council for Criminology“ before applying. Applications which do not comply with formal requirements
will not be processed.
Three weeks before the annual meeting of the Council the NSfK Secretariat will ask for the
information about grants achieved from other sources/institutions. If the Secretariat does not receive
an answer, the application will not be processed. In the case that such grants are achieved after this time,
the NSfK Secretariat must be informed.
On Nordic relevance
A project is considered to be of Nordic relevance when it involves researchers from two or more
countries. Furthermore, when a project studies a problem or topic common to two or more Nordic
countries, and data from two or more of them is used, it is considered to have Nordic relevance. A project
involving only one Nordic country can also be considered to be of Nordic relevance if the topic is
unexplored in a majority of the Nordic countries or if the knowledge about the topic is limited in one
country while it is extensive in the other countries.
Application period
The call for NSfK research grants 2020 will be opened on Monday October 28th, the application period
being 28.10.-29.11.2018. The application period ends at 15.00 CET on Friday November 29th.
PLEASE NOTE! All the grant applications have to be submitted in an electronic application portal. You
can register yourself as an applicant and access the portal via the link below.
Research grant applications are submitted in English via the portal. In order to get acquainted with
the application portal, we recommend everybody to log in to the portal in good time before the end of
the application period.
If you have inquiries or questions regarding the NSfK Research Grant Call 2020, please contact the
NSfK Secretariat (carina.johansson[at]criminology.su.se)
To the application portal:
https://nsfk.apurahat.net
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Meddelande om forskningsstöd från NSfK för år 2020
Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) beviljar forskningsstöd för år 2020 för projekt som är
relevanta för nordisk kriminologi. Medlemsländerna i NSfK är Finland, Danmark, Island, Norge och
Sverige. Den forskning för vilken stödet är avsett måste bedrivas i ett eller flera av medlemsländerna.
För individuella projekt kan ansökas om belopp upp till 500 000 SEK. För gemensamma nordiska
projekt kan ansökas om belopp upp till 1 500 000 SEK De gemensamma nordiska projekten måste
omfatta fyra nordiska länder och involvera forskare från minst tre av dessa länder. NSfK kommer vid
sitt rådsmöte i mars 2020 att fatta beslut om vilka projekt som godkänns samt om belopp för
finansiering. NSfK vill även fästa er uppmärksamhet vid möjligheterna att ansöka om ekonomiskt stöd
för arbetsgruppsmöten för gemensamma nordiska perspektiv. NSfK uppmuntrar forskare som är i
början av sin karriär att ansöka om forskningsstöd alternativt att dessa inkluderas i ansökan.
De sökande uppmanas läsa igenom “Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för
kriminologi” innan de lämnar in sin ansökan. Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven
kommer inte att behandlas.
Tre veckor innan det årliga mötet med Samarbetsrådet kommer NSfK att begära in uppgifter från
sökande om stipendier som hen har erhållit från andra källor/institutioner. Får sekretariatet inget svar,
kommer ansökan inte att behandlas. Om sådana stipendier har erhållits efter nämnda tidpunkt, måste
NSfK underrättas om saken.
Av nordisk relevans
Ett projekt betraktas som relevant för de nordiska länderna, om det involverar forskare från två eller
flera länder. Dessutom betraktas ett projekt som relevant för de nordiska länderna, om det behandlar
ett problem eller ett tema gemensamt för två eller flera nordiska länder och om data från två eller flera
av dem används i projektet. Ett projekt som gäller endast ett nordiskt land kan även betraktas som
relevant för de nordiska länderna, om temat är outforskat i största delen av de nordiska länderna eller
kännedomen om temat är begränsad i ett land, medan den är utbredd i de övriga länderna.
Ansökningsperioden
Ansökningstiden för forskningsstöd från NSfK för år 2020 börjar måndagen den 28 oktober och
omfattar en ansökningsperiod från 28.10 till 29.11.2018. Ansökningstiden utgår kl. 15.00 CET
fredagen den 29 november.
OBS! Alla ansökningar måste lämnas i en elektronisk ansökningsportal. Du kan registrera dig som
sökande och logga in på portalen via länken nedan.
Ansökan om forskningsstöd lämnas i portalen på engelska. Vi rekommenderar att alla i god tid
innan utgången av ansökningsperioden loggar in på portalen för att göra sig förtrogen med den.
Ifall du har frågor om ansökan om forskningsstöd från NSfK för år 2020 är du välkommen att kontakta
NSfK sekretariatet (carina.johansson[at]criminology.su.se)
Till ansökningsportalen:
https://nsfk.apurahat.net
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NSfK Travel Grants awarded 2019
The following researchers and practitioners were awarded NSfK Travel Grants
during 2019. Countrycodes are given according to the applicants´ affiliation to a
Nordic research institution.
NSfK awarded a total of 164 400 SEK in Travel Grants 2019 to 23 Nordic researchers
and practitioners.
Alberto Chrysoulakis (SE), PhD-student at Malmö University was awarded 16 000 SEK
for researchstay February-June 2020 at Institute of Criminology, University of
Cambridge.
Researchstay based on the project Malmö Individual and Neighbourhood Development
Study (MINDS).
Agneta Mallén (SE), Senior Lecturer at Lund University was awarded 8 000 SEK for
participating in the conference on Crime, Punishment, Social Marginalization and
Reintegration in Small Societies, Nuuk.
Title of presentation: Criminality and Crime Control in the Åland Islands.
Anette Storgaard (DK), Professor at University of Aarhus was awarded 8 000 SEK for
participating in the conference on Crime, Punishment, Social Marginalization and
Reintegration in Small Societies, Nuuk.
Title of presentation: Access to justice for prisoners – focus on contact to the outside world.
Anne Højland Brødbæk (DK), Master student at University of Aarhus, was awarded 8
000 SEK for internship at Greenland police, Operational Planning and Analysis &
Crime Prevention Staff.
Annica Allvin (NO), Master student/research assistant at Oslo University was
awarded 8 000 SEK for participating in 19th Annual Conference of the European
Society of Criminology, EUROCRIM, Ghent.
Title of presentation: Crime concentration at places.
Antu Sorainen (FIN), Grant Researcher at Helsinki University was awarded 4 000
SEK for participating in Edinburgh Legal Theory Research Group Seminar.
Title of presentation: Why Many Queer-Identified People in Finland Did Not Rely on
Criminal Law If Betrayed in Inheritance Issues by Their Relatives.
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Caitlin Carroll (SE), Visiting Researcher at Uppsala University was awarded 4 000
SEK for participating in the NORA Conference (the Nordic Feminist Research
Conference), Reykjavik.
Title of presentation: Kvinnofrid and Consent: Rape Law in “Gender-Equal” Sweden.
Christina Ericson (SE), Development manager at The County Administrative Board of
Stockholm was awarded 8 000 SEK for participating in European Group for the
Study of Deviance and Social Control 47th Annual Conference, Barcelona.
Title of presentation: Choose to Stop – Experiences from launching a phoneline for
perpetrators of domestic violence in Sweden.
Dorina Damsa (NO) PhD-student, Oslo University/Visiting Researcher at
Criminology Center at Oxford University was awarded 7 000 SEK for participating
in 19th Annual Conference of the European Society of Criminology, EUROCRIM,
Ghent.
Title of presentation: Between belonging and exclusion: Migrants’ resilience in a
Norwegian welfare prison.
Panel discussion: Dynamics of solidarity: Consequences of the refugee crisis on Lesbos.
Emma Holkeri (FIN) PhD-student at Turku University was awarded 4 000 SEK for
participating in Problematizations Seminar Series, Spring 2020: Language and power
at University of Lapland, Rovaniemi.
Title of presentation: Defining and controlling threats at schools after school shootings:
(Self)reflections of academic knowledge production.
Emma-Lisa Gångare (SE), PhD-student at School of public administration Gothenburg
University was awarded 8 000 SEK for participating in Street Level Bureaucracy
Conference 2019, Copenhagen.
Title of presentation: If children offend.
Guðmundur Oddsson (IS), Associate professor at University of Akureyri was awarded
8 000 SEK for participating in the conference on Crime, Punishment, Social
Marginalization and Reintegration in Small Societies, Nuuk.
Title of presentation: “Slow hand, easy touch”: demands and strategies of rural police
officers in Iceland.
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Kathrine Elmose Jørgensen (DK), PhD-student at Copenhagen University was awarded
11 000 SEK for researchstay: Program on Extremism at George Washington
University i Washington D.C.
Title of project: Danish foreign fighter returnees in the post-ISIS era – a narrative
criminological interpretation.
Klara Hermansson (SE), PhD-student at Stockholm University was awarded 5 000 SEK
for participating in Conference Nordic Punishment at a Crossroads? Welfare,
Technology and Risk in the Nordic Penal Sphere Conference in Oslo.
Title of presentation: Public safety in Sweden. A study of a crime policy symbol.
Lisa Flower (SE), Senior Lecturer at Lund University was awarded 4 000 SEK for
participating in Stockholm Criminology Symposium 2020.
Title of presentation: Live-reporting Criminal Trials in Denmark and Sweden: Exploring
the emotional challenges and expectations.
Malin Joleby (SE), PhD-student at University of Gothenburg was awarded 4 000 SEK
for participating in the 15th meeting of the Nordic Network on Psychology and Law
(NNPL) in Estonia.
Title of presentation: Perpetrator Strategies when Sexually Abusing Children Online – a
Study of Swedish Court Documents.
Martin Nøkleberg (NO), PhD-student at Oslo University was awarded 8 200 SEK for
participating in the research seminar Security of Flows: zooming in on ports in
Brisbane, Australia.
Title of presentation: Policing in the era of spaces of flows: theoretical considerations and
implications and implications.
Mikaela Magnusson (SE), PhD-student at University of Gothenburg was awarded 3
800 SEK for participating in an international conference arranged by the European
Association for Psychology and Law in Santiago de Compostela.
Title of presentation: Does a longer rapport-building phase improve preschoolers’ witness
capabilities during investigative interviews?
Peter Cruize (DK), Associate professor at Copenhagen University was awarded 8 000
SEK for participating in the 9th Annual Conference of the European Society of
Criminology, EUROCRIM, Ghent.
Title of presentation: The paradox of security measurements.
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Peter Smith (NO), Professor at Oslo University was awarded 12 000 SEK for
researchstay June-August 2020 at the Human Rights Center, University of California,
Berkeley.
Rua Marte (NO), PhD-student at Oslo University was awarded 8 000 SEK for
participating in European Group for the Study of Deviance and Social Control 47th
Annual Conference, Barcelona.
Title of presentation: Challenging the Concepts of Solitary Confinement – Norwegian
responses to European soft law and inspection bodies.
Rune Ellefsen (NO), Researcher was awarded 5 400 SEK for participating in Nordic
Conference on Violent Extremism 2019: Expanding the Field: New Inter-disciplinary
Perspectives and Questions, Aarhus.
Title of presentation: Managing militant Islamism: A retrospective process-oriented
perspective.
Yungran Zhang (DK), PhD-student at University of Copenhagen was awarded 4 000
SEK for participating in Stockholm Criminology Symposium 2019.
Title of presentation: Self-control, social bonds, and differential association on substance
use among Chinese drug users: A genderspecific analysis.

