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1. Mötets konstituerande 

1.1. Välkomst och inledning 

NSfKs ordförande Felipe Estrada öppnade mötet och önskade alla välkomna med. Han riktade 

ett speciellt varmt välkommen till redaktörerna Anette Storgaard, Nordisk Tidsskrift for 

Kriminologi (NTfK) och Anita Heber, Nordic Journal of Criminology (NJC). 

 

1.2. Beslut om mötets beslutsmässighet (Seen and approved då 8 ledamöter anslutit) 

Ordförande konstaterade att minst åtta NSfK rådsledamöter var anslutna med kameran 

påslagen och mötet var beslutsmässigt. 

 

1.3. Godkännande av rådsmötets protokoll (bilaga 1) (Seen and approved) 

Rådsmötets protokoll godkändes. 

 

1.4. Godkännande av mötesagendan (Seen and approved) 

Ordförande meddelade att i fall det fanns möjlighet till det på mötet så önskade sekretariatet 

lyfta en fråga som inte var på agendan. Om mötet inte har möjlighet diskutera frågan så skickar 

sekretariatet ärendet för per capsulam beslut de närmaste dagarna.  

I tillägg konstaterade sekretariatsledare Carina Johansson att mötesbilaga 7 hade uppdaterats 

och den uppdaterade versionen meddelats rådet dagen innan mötet samt att strax före mötet 

hade en ppt beträffande planerna för forskarseminariet 2022 skickats till rådet. 

 

Agendan för mötet godkändes.  

 

2. Samtal med redaktörerna för Nordic Journal of Criminology (NJC) och Nordisk 

Tidsskrift for Kriminologi (NTfK) 

Diskussionsunderlag: Årsrapporter 2020 för de två tidskrifterna (bilagor 2a och 2b) 

 

Redaktörerna höll en kort inledning om det gångna året. Anette Storgaard berättade att arbetet 

med att publicera NTfK enbart digitalt och Open Access (OA) hade inneburit en stor 

arbetsbörda och varit lärorik. Speciellt hade man satsat på tidskriftens lay out för att anpassa 

den till on-line formatet. Sedan början av detta år publiceras tidskriften på plattformen 

tidsskrift.dk, som administreras av det danska Kongelig Bibliotek. Biblioteket hade varit ett 

stort stöd i processen. Plattformen är kompatibel med alla nordiska plattformar som drivs av 

myndigheter.  

 

NTfKs publiceringsprocess är i hög grad manuell, då allt redaktionellt liksom praktiskt arbete 

utförs av redaktören. Anette konstaterade att det nuvarande upplägget ger möjlighet att 

publicera en högkvalitativ journal till låg kostnad. Tack vare övergången till enbart digital 

utgivning kommer kostnaderna för tidskriften att sjunka i och med att de stora utgiftsposterna  

för tryck och postning sjunker samt att publicering på plattformen är gratis. På intäktssidan 

kommer prenumerationsavgifterna från universitetsbiblioteken att utebli. Slutresultatet för 

tidskriften kommer ändå att bli att en starkare ekonomi i och med de sjunkande kostnaderna.  

 

Det första OA-numret var ett specialnummer på temat ”Frihedsberøvelse og frihedsberøvede”. 

Numret var omfattande, med många starka artiklar, totalt 14 artiklar och tre essäer. Första 
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numret har fått positiv respons både bland forskare och från de nordiska 

kriminalistföreningarna. Överhuvudtaget förefaller tidskriften i alla fall inledningsvis att röna 

större intresse bland forskare. Att tidskriften är tillgänglig för alla har uppskattats. För nästa 

nummer har det inkommit fler artiklar än vad som kan publiceras i numret. 

 

En utmaning är att tidskriften rankas olika enligt ”Norge-listan” i de olika nordiska länderna. 

Strävan är, att tidskriften ska ha högsta möjliga rankning och samma i alla nordiska länder. 

 

Redaktör Anita Heber berättade att arbetet med att utveckla NJC har fortsatt. Arbetet med 

specialnumret om ”Sexual Violence in a Nordic Context” har varit arbetsdrygt. Numret är 

större än vanligt och alla artiklar är ettdera Open Access eller Free Access. Numret har fått ett 

mycket positivt mottagande. NJC Best Article Prize har visat sig vara ett framgångsrikt koncept; 

starka artiklar nomineras och priset bidrar till att NJC lyfts på ett nytt sätt. I mars startade  

Nordic Criminology Blog, som NJC och NSfK publicerar i samarbete på NSfK web. Anita ser att 

det är bra att ha också denna plattform för att sprida nordisk kriminologisk forskning. 

 

Våren 2020 var det pga pandemin en utmaning att hitta reviewers och det var även få artiklar 

som lämnades in; alla var upptagna med de omställningar som krävdes. Läget har dock 

förbättrats och för specialnumret lämnades 41 artiklar in och antalet inlämnade artiklar under 

hösten 2020 har likaså ökat. Generellt har antalet artiklar ökat för varje år och alltfler artiklar 

laddas ner. Nedladdningarna sker främst i Europa. Genomsnittlig rejection rate för inlämnade 

artiklar är ca 40 %. 

 

Sedan början av året erbjuder Taylor & Francis ”Format free submissions”, dvs 

artikelförfattarna behöver inte anpassa sina artiklar till specifika tekniska krav, som tenderar 

variera mellan olika förlag, utan det löser förlaget. Den här möjligheten har uppskattats av 

forskarna. 

 

Alltfler universitetsbibliotek världen över omfattas av de nationella avtalen med Taylor & 

Francis, vilket också innebär att NJC sprids. 

 

Ordförande tackade Anette Storgaard och Anita Heber för inledningarna och för det starka 

arbete de båda har gjort för respektive tidskrift under det gångna året. I det samtal som följde 

med rådet lyftes bland annat följande: 

- Rådet gratulerade och tackade båda redaktörerna för de insatser de gjort för 

tidskrifterna. Rådet lyfte speciellt Anettes insatser för att göra NTfK digital och 

omedelbar OA till en låg kostnad.  

 

- Ett förslag som kom upp beträffande NTfK var att instruktionerna på tidskriftens 

hemsida kunde vara även på engelska – just nu är de på svenska och danska. Anette 

tackade för återkopplingen och konstaterade det är något de kommer att se över. Vad 

gäller språk så upplever hon att en utmaning har varit de nära banden till Dansk 

Kriminalistförening och att nuvarande NTfK webpage fortfarande är knuten till 

föreningen och NTfK har inte full kontroll över den sidan. Hemsidan för NTfKs OA-
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plattform uppdateras. Anettes strävan överhuvudtaget är, att tidskriften inte uppfattas 

som en ”dansk” tidskrift. 

 

- Rådet frågade om nordiska nedladdningar för NJC och allmänt om submissions av 

artiklar. Anita kommenterade att flest nedladdningar sker i Norge. Antal inlämnade 

artiklar från Norge var i fjol väldigt få, men har nu ökat. Från Island inkommer ett fåtal 

artiklar.  

För NTfKs del har det varit en utmaning att locka även finländska forskare att bidra – 

Anette antog att det beror på den tidigare språkpolicyn då artiklar publicerades på 

endast skandinaviska språk. Planen då hade varit att forskarna kunde skriva på finska, 

som sedan skulle översättas. Den planen förverkligades dock inte. Sedan en tid tillbaka 

är Natalia Ollus redaktionsmedlem i NTfKs redaktion och förhoppningen är att det 

kunde bidra till att intresset för NTfK ökar inom finländsk kriminologi.  

 

- Annick Prieur lyfte att det kunde vara värdefullt att utveckla NTfKs kommunikation, till 

exempel genom närvaro på sociala medier. Hon har noterat att NJC på Twitter skapar 

intresse för också enskilda artiklar och NSfK och kontaktsekreterarna sprider vidare i 

sina kanaler. NSfK kan fotsätta lyfta NTfK i sina kommunikationskanaler. Anita 

kommenterade att för NJCs del är det främst redaktionsassistenten som arbetar med 

NJCs Twitterkonto. 

 

Avslutningsvis kommenterade Anette att hon uppskattar de årliga mötena med Samarbetsrådet 

för NSfK och tackade för det intresse och stöd från NSfK som hon som redaktör har upplevt de 

senaste åren. Hon riktade ett speciellt tack för stödet med att verka för att NTfK blev omedelbar 

OA, tack vare det brev som rådet för NSfK hade riktat till de nordiska kriminalistföreningarna i 

fjol. Hon önskade att NSfK ytterligare kunde utöka sitt stöd till att omfatta även administrativt 

och juridiskt stöd – helst så, att NSfK skulle ha en form av med-ägarskap av tidskriften.  

 

Anita tackade för mötet och för rådets stöd och välkomnade förslag och feed-back från rådet. 

Hon tackade även för rådsledamöternas insatser för att sprida NJC i sina kanaler. 

 

3. Förlagsavtal beträffande NJC fr o m 1.1.2023 (bilagor 3a och 3b, 4, 5, 6, 7 och 8) 

Redaktör Anita Heber deltog som rådgivande i mötet vid denna punkt. 

 

Nuvarande avtal med förlaget Taylor & Francis löper ut den sista december 2022. Eventuella  

ändringar beträffande avtalet behöver meddelas senast ett år innan, dvs sista december 2021. 

Vid mötet hade rådet att ta ställning till följande beskrivningar av förlagstjänster / offerter från 

två förlag: 

- Scandinavian University Press; beskrivning av den förlagsservice de erbjuder samt 

meddelade intresse att publicera NJC. I beskrivningen nämndes inte kostnadsnivå. 

- Taylor & Francis, alternativ 1; enbart digital utgivning av NJC och alla artiklar Open 

Access. Pris 30 000£. 

- Taylor & Francis, alternativ 2; fortsätta enligt nu gällande avtal med utgivning både i 

tryck och digitalt och Open Access löses medels nationella avtal med universitets- 

biblioteken. Forskare som inte omfattas av dessa avtal har möjlighet att betala avgiften 
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för OA publicering. Vissa uppdateringar av bestämmelserna görs och största ändringen 

är att avtalstiden löper på ett år istället för tre år som nu. Detta med hänsyn till den 

utveckling som sker ang Open Access. Priset förblir oförändrat som i nuvarande avtal; 

13 740 £. 

 

Ordförande inledde med kort sammanfattning av de diskussioner som genom åren har varit i 

rådet angående nu gällande avtal. För ett antal år sedan rådde missnöje med NJCs föregångare 

JSCCP; inlämnade artiklar var få och inte väldigt starka, det var långa och långsamma processer 

för att publiceras och ingen artikel var Open Access. Känslan var, att NSfK betalade mycket för 

en produkt som rådet inte var nöjt med och detta har lett till diskussion om ett dyrt och dåligt 

avtal och att utreda möjligheterna till att byta förlag. 

 

Ordförande konstaterade att tidskriften de senaste åren har genomgått stora förändringar och 

är en klart bättre tidskrift nu än då diskussionerna inleddes. Tidskriften har vuxit till att bli en 

slags knutpunkt för bra nordisk kriminologisk forskning. Kostnaden, beroende av växelkurs, 

ligger på ca 160 000 SEK / år (13 740 £) och har hållits samma sedan 2010, då avtalet slöts med 

T&F. Kostnad för OA-avgiften är hög. I dagsläget publiceras artiklar från svenska, norska och 

de flesta finländska forskare OA, på basen av nationella avtal med universitetsbiblioteken. Att 

byta förlag skulle ge den möjlighet som rådet önskar att publicera alla artiklar Open Access. 

 

Ordförande gav ordet till redaktör Anita Heber för att dela med sig av sina erfarenheter av 

samarbetet med Taylor&Francis, fördelar och nackdelar. 

 

Anita lyfte följande punkter som fördelar: 

- Det dagliga arbetet med tidskriften fungerar väldigt bra i de verktyg som T&F har, enkelt 

att följa upp processen med artiklarna och kontakterna till förlagets kontaktperson  

fungerar bra. 

- NJCs redaktör är akademisk redaktör för tidskriften och efter peer review processen tar 

en produktionsredaktör över och hanterar det administrativa för artiklarna och 

tidskriften. 

- Format free submission har varit en positiv förändring. 

- Open Access avtalen som omfattar allt fler universitetsbibliotek är en fördel. 

- Taylor&Francis / Routledge är ett bra och välkänt förlag. De specialiserar främst på 

medicinska tidskrifter och ser en fördel att de har en bred bas av tidskrifter inom flera 

olika vetenskapsgrenar. 

 

Som nackdelar kommenterade hon följande: 

- Tidskriften är inte Open Access och OA-avgiften är hög 

- Förhandlingssituationen med de finländska universitetsbiblioteken i fjol var extremt 

utdragen och frustrerande att försöka följa. Det är också en brist att dessa nationella avtal 

inte omfattar alla nordiska forskare, vilket skulle möjliggöra lika möjlighet till gratis OA-

publicering för alla nordiska författare. 

 

Som ett medskick för rådets diskussion reflekterade Anita att ifall rådet beslutar att byta förlag, 

så gäller generellt vid förlagsbyte att submission rate faller, liksom också antal 
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artikelnedladdningar. För den nya redaktören blir därmed en stor arbetsuppgift att arbeta med 

marknadsföring.  

 

Heidi Mörk Lomell tackade för Anitas in-put och lyfte att frågan om Taylor & Francis också är 

en politisk fråga; att tidskriften skulle ges ut av ett nordiskt förlag. Av betydelse är också att den 

inte skulle ges ut av ett kommersiellt förlag. Det är en fördel att kunna marknadsföra att NJC 

publiceras på en nordisk plattform. Hon kommenterade att totalt sett är NJC en dyr tidskrift. 

Kostnaderna omfattar avgiften till förlaget samt ersättningarna för redaktör och 

redaktionsassistent.  

 

Heidi konstaterade att det är svårt att förhålla sig till de två förlagens erbjudanden och 

beskrivningar, då kostnad inte är angiven i dem alla. Hon frågade Anita vilka reflektioner hon 

gör på basen av beskrivningarna; vad är skillnaderna; vad kan det ena förlaget erbjuda som inte 

det andra gör. Anita konstaterade att det är svårt att dra slutsatser på basen av underlaget och 

poängterade utmaningarna det är med förlagsbyte, hur hitta artiklarna, hur hitta tidskriften och 

hur skulle marknadsföringen fungera?  

 

Annick Prieur frågade vilka som är ägare till Scandinavian University Press, då kommersiella 

intressen hålls som en negativ aspekt mot Taylor & Francis. Det norska förlaget Aschehoug&Co 

äger Scandinavian University Press och är även det ett kommersiellt förlag, även om baserat i 

Norden. Annick lyfte även att hur tidskriften värderas i forskarvärlden (”tidskriftens rykte”) är 

en mer avgörande faktor än hur förlaget värderas. 

 

Rådet konstaterade att det viktiga i diskussionen är möjligheten att publicera Open Access samt 

beklagade att Scandinavian University Press inte hade angivit kostnad för sitt erbjudande. 

 

Sekretariatsledare Carina Johansson lyfte att alternativ 1 från Taylor&Francis, som innebär att 

tidskriften endast ges ut digitalt och Open Access skulle innebära att förlaget erhåller dubbel 

ersättning för ett flertal Open Access-artiklar; enligt de nationella avtalen med 

universitetsbiblioteken och enligt avtalet med NSfK i så fall. Hon kommenterade också att 

upplägget för OA-publicering i NJC som nu är och som föreslås i förlagets alternativ 2 bygger 

på avtal som NSfK inte har inflytande över och erfarenheterna från förhandlingarna med 

Finland i fjol visar på svagheterna med det upplägget. Hon avslutade med att även om ett-åriga 

avtal innebär risker, så ser hon ett värde i att oberoende vilket förlag rådet beslutar sig för, att 

det avtal som sluts skulle löpa på ett år. Det med tanke på de den utveckling beträffande Open 

Access som pågår. 

 

Anita Heber kommenterade att OA-tidskrifter genom tiderna har haft ett dåligt rykte. Annick 

Prieur lyfte ett tiderna har ändrat; de stora förlagen övergår mer och mer till Open Access 

lösningar.  Ordförande poängterade att många av de stora vetenskapsråden i sina utlysningar 

för forskningsstöd även inkluderar att medel avsätts för OA-avgifter. Det är också oklart hur 

Plan S framskrider. Han reflekterade även över det nuvarande upplägget för NJCs OA - många 

av artiklarna omfattas av de nationella avtalen, så hur reglera OA kostnaderna för övriga 

artiklar. 
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Anne Alvesalo-Kuusi kommenterade de totala kostnaderna för NJC och lyfte att för vissa 

tidskrifter ersätter förlagen redaktören och undrade om det var exceptionellt att betala 

ersättning till förlagen. Sekretariatsledaren berättade att hon i utredningarna beträffande OA-

lösning för NJC bland annat hade samtalet med Tom Kettunen, redaktör för NAD. NAD 

publiceras vid Sage och årlig kostnad är 40 00 euro för 6 nummer. Tidskriften publiceras både 

digitalt, med alla artiklar OA och som tryckt tidskrift. Hon har uppfattat att det är vanligt att 

utgivning av tidskrift innebär kostnader för utgivaren. Hon har dock ingen kännedom om för 

vilka tidskrifter förlagen betalar någon form av ersättning. 

 

Heidi Mörk Lomell frågade Anita Heber hur hon ser på tidpunkt för ev förlagsbyte, med tanke 

på att ny redaktör tillträder från och med 1 januari 2022. Anita reflekterade att med tanke på 

redaktions system så kan det vara en utmaning om de är olika. Situationen kan uppstå där nya 

redaktören lär sig först ett system och ska sedan snart efteråt ska lära sig ett annat. Hon 

konstaterade att det är svårt att uttala sig om optimal tidpunkt huruvida det är bra för ny 

redaktör att börja med nytt förlag eller bättre att få en viss vana av uppdraget för att sedan 

arbeta upp tidskriften vid nytt förlag. Ordförande reflekterade över att samarbetet med 

Taylor&Francis de senaste åren har fungerat bra. Om tanken är att sluta ett-årigt avtal så kunde 

det kanske för nu vara en idé att inte byta förlag. 

 

Frågan kom upp huruvida artiklar som publiceras Open Access är tillgängliga för alla 

intresserade att läsas och laddas ned, oberoende om forskaren omfattas av avtal eller ej. Anita 

bekräftade att så är fallet och att det gäller globalt. Natalia Ollus kommenterade att en 

utmaning, som gäller generellt, är hur nå praktikerna och beslutsfattarna med den forskning 

som publiceras.   

 

Heidi Mörk Lomell undrade om en prisvärd lösning kunde vara att avsätta medel i NSfKs 

budget för att betala för OA-avgifter tills en mer bestående lösning kan nås och hur mycket det 

kunde innebära. OA kostnad / artikel varierar och kan uppgå till ca 20 000 SEK. Anita Heber 

gjorde en uppskattning hur många artiklar som de senaste åren inte har omfattats av de 

nationella avtalen och det handlar om 2-3 artiklar. Rådet bedömde att för ca 50 000 SEK / år kan 

artiklarna köpas fria, under förutsättning att nu gällande avtal med de nationella 

universitetsbiblioteken fortsätter gälla.  

 

Beslut: NSfK förhandlar om ett-årigt kontrakt (”rolling contract”) med nuvarande förlag Taylor 

& Francis. Rådet avser att avsätta medel i den årliga budgeten för att betala OA avgiften för de 

artiklar som inte omfattas av nationella avtal om OA-publicering tills en mer bestående lösning 

beträffande OA-publicering i NJC kan nås. 

 

Rådet tackade Anita Heber för hennes medverkan vid detta ärende och för den värdefulla 

reflektioner hon bidragit med. 

 

4. Redaktör för NJC fr o m 1.1. 2022 (bilagor 9, 10 och 11a-c) 

Anita Hebers avtal som NJC-redaktör löper ut den sista december 2021. Rådet har tidigare 

tillfrågat henne om intresse för att fortsätta på uppdraget, vilket hon avböjt.  
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Vice-ordförande Heidi Mörk Lomell föredrog ärendet. Tjänsten som redaktör för NJC utlystes i 

början av februari 2021, ansökningsperiod t o m 15 mars.  

Tre personer hade sökt tjänsten. Ansökningarna hade evaluerats och diskuterats av 

ordförandena för NSfK. De hade stämt av ansökningarna med rådsledamöter Natalia Ollus och 

Rannveig Thorisdottir. Efter att värderat de sökandes akademiska bakgrund, motiveringar och 

vision för redaktörsuppdraget och för tidskriften, hade de tre sökandes ansökningar rankats.  

Den högst rankade sökande, Sébastien Tutenges hade inbjudits till en längre Zoom-intervju 

med ordförandena. I samtalet hade speciellt lyfts sökandes vision och motiveringar. Intervjun 

bekräftade intrycket att Tutenges är en stark kandidat för uppdraget som redaktör för NJC och 

ordförandena föreslår för Samarbetsrådet för NSfK att utse Sébastien Tutenges till ny redaktör 

för NJC fr o m 1 januari 2022. 

 

Beslut: Rådet beslöt enhälligt att utse Sébastien Tutenges till redaktör för NJC fr o m 1 januari 

2022. 

 

5. Återkopplingar från Forskarseminariet 2021 

Sekretariatsledare Carina Johanson föredrog ärendet. Årets seminarium arrangerades som ett 

norskt-svenskt seminarium, med förstärkt stöd av sekretariatet. Rådets beslut för seminariet var 

att filmer med KeyNotes´ presentationer förhandspubliceras på NSfKs YouTube kanal, ett 

modererat, digitalt samtal med KeyNotes arrangeras på basen av filmerna samt att de nordiska 

forskare som hade antagits som deltagare till ”on-site seminariet” i Halden erbjöds att publicera 

sin forskning via NSfKs kommunikationsplattformar. Alternativen var att publicera studierna 

på NSfKs web, göra en kort filmad presentation eller skriva ett blogg inlägg. 

 

Det digitala KeyNotes Talk hölls den 5 maj kl 14.00-16.00 CET och modererades av den norska 

journalisten och podcast-värden Hilde Sandvik. Seminariet följdes av ca 80 personer, följarna 

var från alla nordiska länder. 

 

KeyNotes´ filmer samt deltagarnas studier började publiceras och delas i NSfKs kanaler ca en 

månad innan seminariet. NSfK kommunicerade intensivt om seminariet i ett flertal kanaler och 

nätverk. Översikt över denna kommunikation har tidigare skickats till rådet och 

sekretariatsledaren gick därför inte närmare in på det vid mötet. 

 

Det var första gången NSfK arrangerade ett digitalt seminarium. Sekretariatsledaren 

sammanfattade erfarenheterna från seminariet i positiva erfarenheter och framtida 

utvecklingsmöjligheter. Feed-back på seminariet till sekretariatet hade varit sparsam. 

 

Positiva erfarenheter 

- Planeringen av seminariet var givande, med regelbundna Zoom-möten med vice-

ordförande Heidi Mörk Lomell, NSfKs norska kontaktsekreterare Per Jörgen Ystehede 

och sekretariatet. Samarbetet har varit konstruktivt och flutit på fint. 

- Temat var högaktuellt och viktigt och det var bra att NSfK lyfte frågan. 

- KeyNotes filmer var fenomenala. Deras positiva attityd har varit glädjande och 

underlättat arbetet för seminariet. Antalet ”views” / film varierar, men alla filmer har 

haft minst ca 160 (sgs unika) ”views”. 
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- Filmerna finns kvar på NSfKs YouTube kanal att ses då passar och kommer också att 

användas på nytt i olika sammanhang. Nästa tillfälle är vid Stockholm Symposiet i 

mitten av juni, då de danska och svenska KeyNotes filmerna kommer att visas. 

- Samtalet som hölls den 5 maj var intressant att följa och en proffsig moderator gjorde att 

samtalet lyfte på ett nytt sätt. 

- Samtalet bandades och publiceras på NSfKs YouTube kanal då redigeringen av filmen är 

klar. Samtidigt publiceras också en återkoppling om seminariet som blogg inlägg. 

- Kännedom om NSfK har ökat och vi bedömer att vi även har nått ut till nya, relevanta 

miljöer och aktörer. 

- Upplägget med förhandsfilmade KeyNotes presentationer är något att föra vidare till 

framtida seminarier, även då seminarierna åter kan arrangeras på plats. 

 

Framtida utvecklingsmöjligheter för digitala seminarier 

- Önskvärt att samtalet tydligare bygger på de förhandsfilmade presentationerna och 

därmed korta ner inledningarna och samtalet börjar mera direkt för att uppnå ännu 

större dynamik i samtalet. 

- Bjuda in i samtalet dem som följer det. 

- Vissa tekniska förbättringar, såsom miljö och bakgrund och att hela panelen visas i bild 

vid samtalet. 

 

Sekretariatsledaren tackade för ordet och vände sig till de huvudansvariga arrangörerna, 

ordförandena, för kompletteringar samt efterfrågade återkopplingar och feed-back från rådet. 

 

Heidi Mörk Lomell tackade för genomgången och för det goda samarbetet. Sekretariatets stöd 

hade varit viktigt för att lyckas arrangera seminariet. Hon riktade också ett speciellt tack till 

kontaktsekreterare Per Jörgen Ystehede, som starkt bidragit i planeringen och också ansvarat 

för det tekniska vid seminariet. I övrigt delade hon sekretariatsledarens punkter och betonade 

att konceptet med förhandsfilmade presentationer gärna kunde få fortsätta – filmerna kunde 

eventuellt vara lite kortare. Hon önskade lyfta hur utmärkta de mindre väletablerade KeyNotes 

hade varit i samtalet. Det var positivt att specialnumret av NJC på seminariets tema 

publicerades strax innan seminariet, vilket bidrog till en intressant tema-helhet. Hon 

rekommenderade också varmt att alla som ännu inte hade sett filmen med Winners Best Article 

2020 gärna kunde göra det. Filmen är mycket bra; både till innehåll, hur artikeln presenteras 

och hur den har filmats. 

 

Ordförande Felipe Estrada delade de synpunkter som hade lyfts och tillade att filmerna iaf 

delvis kommer att användas i undervisningen iaf vid Stockholms Universitet. Annick Prieur 

återkopplade att hon tyckte det var ett välorganiserat seminarium, intressant samtal, bra filmer 

och bra innehåll och format för seminariet. Hon kommenterade att antalet följare var 

överraskande lågt. Heidi reflekterade att de förhandspublicerade filmerna också medförde att 

man inte behövde följa seminariet. Annick hade också fått återkopplingar att forskarnas 

sessioner hade efterfrågats och saknats. Även Natalia Ollus hade fått denna samma feed-back 

från forskare. 
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6. NSfK Jubileumsår 2022 – NSfK 60 år 

Beslut att fattas beträffande följande aktiviteter under Jubileumsåret: 

6.1.  Övergripande tema? Logga? Kommunikationsplan? 

Sekretariatsledaren föredrog ärendet. Sekretariatets förslag är att i utgångspunkt sätts inte ett 

övergripande tema. De olika aktiviteterna under året har sina egna teman. För 50-års jubileet 

togs en egen logga fram. Sekretariatet ser inget behov av t fram en logga för 60-års jubileet.  

En kommunikationsplan behöver tas fram och sekretariatet rekommenderar att det görs  

tillsammans med det norska sekretariatet. Det vore bra om det arbetet kunde påbörjas rätt 

snart, då NSfK börjar kommunicera om Jubileumsåret under innevarande år. 

 

I den efterföljande korta diskussionen föreslog flera rådsledamöter att ingen 60-års logga tas 

fram. Rådet biföll förslaget att inget övergripande tema anges för jubileumsåret samt att en 

kommunikationsplan tas fram i samarbete mellan det svenska och norska sekretariatet. 

Rannveig Thorisdottir föreslog att  frågan om logga löses i samband med arbetet med 

kommunikationsplanen. 

  

Beslut: En kommunikationsplan tas fram i samarbete mellan det svenska och norska 

sekretariatet och frågan om eventuell logotype för Jubileumsåret löses i samband med det. För 

Jubileumsåret sätts inget tema. 

 

6.2. Nordiskt möte för kriminologidoktorander alt doktorandsession vid forskarseminariet 

6.3. Arbetsgrupp / möte för nordiska universitet som anordnar studier inom kriminologi 

Ordförande föredrog de två punkterna sammanslaget. Han berättade att han inför mötet hade 

vänt sig till Janne Kivivuori med förfrågan om Kriminologiska institutet vid Helsingfors 

Universitet (Krimo) vore intresserade att arrangera en nordisk doktorandträff samt möte eller 

arbetsgrupp för de nordiska arrangörerna av kriminologistudier, ettdera under Jubileumsåret 

eller i år, inför Jubileumsåret. I NSfKs budget har anslagits 100 000 SEK/evenemang. Finländsk 

kriminologi har de senaste åren genomgått en snabb utveckling och intresset för 

vetenskapsområdet har vuxit i Finland, varför ordförande bedömde att Finland som värdland 

för dessa möten vore välkommet.  

 

Janne Kivivuori har initialt svarat att personalen vid institutet är intresserad att arrangera de 

två mötena i slutet av 2022. Kollegiet vid institutet hade framställt önskemål om att de har en 

aktiv roll i planeringen och genomförandet och att administrativt stöd kunde anställas för del 

av de anslagna medlen. I övrigt önskade de ytterligare information om de tänkta evenemangen. 

 

Rådet gladde sig åt denna eventuella möjlighet att de två evenemangen arrangeras och 

framförde sitt tack till Kriminologiska institutet och Janne Kivivuoris välkomnande inställning 

till förslaget. Rådet lyfte att de två evenemangen är av skilda karaktärer och riktar sig till olika 

målgrupper. Det rådde också en viss osäkerhet om frågan och svaret omfattade arrangemang 

av båda evenemang. För mötet med nordiska arrangörerna av undervisning i kriminologi 

väcktes frågan vad som definieras som sådan arrangör, var går gränsen: Enstaka kurser? 

Undervisning på vilken nivå och vid vilket slags högskola / universitet? 
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Beslut: NSfK tackar personalen vid Krimo och Janne Kivivuori för visat engagemang att ordna 

de två möten i Helsingfors i slutet av 2022. Krimo ombeds skicka en plan för evenemangen samt 

förslag på vilka nordiska arrangörer av utbildningar i kriminologi som kommer att bjudas in. 

 

      Redan fattade beslut beträffande aktiviteter under Jubileumsåret, vidare beslut tas: 

6.4. Forskarseminariet 2022: “Crimes and Crisis in the North” (isländska rådsledamöterna) 

Rannveig Thorisdottir presenterade de isländska arrangörernas förslag för Forskarsemainriet  

2022.   

Plats 

Som konferensplats för seminariet 2022 föreslås Hótel Örk i Hveragerði, ca 45 km från 

Reykjavik. Hotellet är rätt nyrenoverat och verkar trevligt och fräscht: https://hotelork.is/en 

 

Kostnad 

Offerten från hotellet bygger på 60 eller 70 deltagare, totalkostnad för 70 deltagare ca 40 000 

euro, exklusive måltidsdrycker. Flyg t/r Köpenhamn uppskattas till ca 270 euro/person. 

Kostnad för transport från flygfältet tillkommer. 

Rannveig lyfte en fråga som varit upp i tidigare diskussioner, om NSfK till Jubileumsseminariet 

bjuder in flera deltagare, bland annat hedersgäster, exempelvis tidigare aktiva kriminologer, 

grundare av NSfK. 

 

Tidpunkt 

Seminariet föreslås att hållas 9-12 maj 2022. Deltagarna skulle anlända på måndag och 

seminariet inleds på tisdagen. På måndagen kunde gemensamma aktiviteter arrangeras.  

Hotellet ligger nära en aktiv vulkan och heta källor och en gemensam aktivitet kunde vara en 

hike till vulkanen. 

 

Tema 

“Crime and crisis in the North – past / present / future” 

 

Keynotes 

Guðni th. Jóhannesson – The President of Iceland har accepterat att vara Keynote på NSfKs 

Jubileumsforskarseminarium. 

 

Rannveig lyfte att de isländska arrangörerna är intresserade att i någon form använda 

konceptet om förhandsinspelade filmer med presentationerna. Hon föreslog att ett möte hålls 

med årets seminariearrangörer och sekretariatet och föreslog att det hålls under hösten. 

 

Rådets diskussion beträffande planerna för forskarseminariet 2022 

Rådet tackade för presentationen och de isländska arrangörernas insatser hittills med att 

planera nästa års Jubileumsseminarium. Rådet fann upplägget lyckat och intressant. 

 

I diskussionerna lyftes följande: 

- Antal deltagare enligt den rutin som nu gäller innebär att ca 80 personer deltar i NSfKs 

Forskarseminarier. 

https://hotelork.is/en
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- Prisnivån för hotellet och därmed Jubileumsseminariet är skäligt. I och med att det är ett 

Jubileumsseminarium och medel finns så kan kostnaderna tillåtas vara lite högre än vid 

vanliga forskarseminarier. 

- Liksom tidigare år så står NSfK för kostnaderna för inkvartering i dubbelrum för 

deltagarna. Om deltagarna önskar inkvartering i enkelrum står de själva för 

mellanskillnaden i pris. Rådsledamöter, Keynotes samt inbjudna gäster erbjuds 

inkvartering i enkelrum, liksom kontaktsekreterare i seminariets värdland och 

sekretariatsledare. 

- Temat för seminariet föreslogs ändras till ”Crime, control and crisis in the North – past / 

present / future” 

- Det vore viktigt att så fort som möjligt få Keynotes bekräftade. Då vi börjar kommunicera 

om seminariet så är det lättare att promota ”Save the Date” om vi samtidigt kan nämna  

Keynotes. Önskan är att möjligast snabbt kunna börja kommunicera Save the Date. 

- De nationella rådsledamöterna skickar så fort som möjligt förslag på keynotes till 

Rannveig. 

- I dagsläget är det pga pandemiläget svårt att besluta om när utlysning för seminariet 

görs. De senaste åren har strävan varit att DL för ansökan är i december för att så tidigt 

som möjligt kunna boka biljetter. Kostnaderna för flygbiljetter är lägre ju tidigare kan 

boka. Rådet återkommer till frågan.  

- Bra med möte under hösten med årets och nästa års seminariearrangörer och välkommet 

att konceptet med förhandsfilmade KeyNotes´ presentationer fortsätter i någon form.  

 

Beslut: De isländska arrangörerna inkommer med ny offert för 80 personer på Hótel Örk.  

Alla rådsledamöter skickar förslag på nationell keynote till Rannveig så fort som möjligt.  

Det är upp till de isländska rådsledamöterna att slå fast temat för seminariet, om det är  ”Crime 

and crisis in the North – past / present / future” eller  ”Crime, control and crisis in the North – 

past / present / future” 

 

6.5. Specialutlysning forskningsstöd? (se punkt 7 nedan på denna agenda) 

Ordförande meddelade att denna fråga diskuteras under punkt 7 på agendan. 

 

      Redan fattade beslut beträffande aktiviteter under Jubileumsåret: 

6.6. Special Issue NTfK - över 40 bidrag från unga nordiska kriminologer  

6.7. NSfKs historiska material på Riksarkivet i Norge görs tillgängligt digitalt 

 

Sekretariatsledaren föredrog ärendet i korthet. 

- För Special Jubilee Issue NTfK – NSfK 60 years hade över 40 bidrag från unga nordiska 

kriminologer inkommit. Alla nordiska länder var representerade bland abstracten. DL 

för färdigt bidrag till tidskriften är 1 september 2021.  

Numret är ett extra nummer av tidskriften och publiceras både digitalt med omedelbar 

OA och i tryck.  

NTfKs redaktör Anette Storgaard ansvarar tillsammans med NSfKs ordförande Felipe 

Estrada och rådsledamot Linda Kjaer Minke för Jubileumsnumret. 
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- NSfKs historiska material på Riksarkivet i Norge görs tillgängligt digitalt samt 

kompletteras med materialet 2013-2021. Sekretariatet ansvarar för åtgärderna 

tillsammans med norska kontaktsekreteraren Per Jörgen Ystehede. Per Jörgen planerar 

att besöka Riksarkivet i juni, om restriktionerna tillåter det. Hur materielat görs digitalt 

beror av resultatet från det besöket. Ettdera publiceras det historiska arkivet digitalt även 

på NSfKs hemsida, alternativt informeras på hemsidan om att materialet är tillgängligt 

digitalt vid Norges Riksarkiv, med länkar till det digitala arkivet där. 

Allt som allt framskrider förberedelserna och arbetet med dessa ärenden enligt plan. 

 

7. Forskningsstöd 2022 (bilaga 12)  

- Allmänna utlysningen – valuta? tidsperiod för utlysningen? 

- Höja beloppet till 2 miljoner i allmänna utlysningen och Öppen utlysning 

Sekretariatsledaren föredrog ärendet. Sekretariatets förslag för utlysning av forskningsstöd för 

jubileumsåret 2022 är, att i den allmänna utlysningen höjs beloppstaket för samnordiska projekt 

från 1,5 miljoner SEK, som har varit de senaste åren, till 2 miljoner SEK.  

Utlysningen är en öppen utlysning. Vad valutan blir i NOK kommer stämmas av innan 

publicering av utlysningen. 

 

Vissa justeringar har gjorts i texten för att förtydliga kring vilka forskare utlysningen riktar sig 

till – närmare bestämt hur NSfKs medel kan utbetalas. Innebörden i uttrycket ”nordisk 

relevans” har förtydligats och formuleringar kring hur sökande planerar att projektet avses att 

tillgängliggöras för policymakers har infogats.  

 

Ansökningsperiod föreslogs ligga inom samma tidsperiod som tidigare år; 25 oktober – 26 

november 2021 kl 15.00 CET. 

 

Beslut: Rådet antog enhälligt förslaget till utlysning utan ändringar. 

 

8. Övriga ärenden 

- Rådsmedlemmarnas kontaktseminarier och arbetsgrupper 

Anne-Julie Boesen Pedersen föreslog att arrangera ett kontaktseminarium på temat ”Programs 

and initiatives for gang members released from prisons”. Frågan om gängkriminalitet är stor i 

Danmark. Seminariet skulle förslagsvis hållas i slutet av året, beroende av rådande 

restriktioner.    

Erik Grevholm kommenterade att ett sådant seminarium vore välkommet – frågan är aktuell 

även i Sverige. I Sverige har det visat sig att praktiker har en stor samlad erfarenhet i denna 

fråga, men forskning på området saknas. 

 

Rådet tackade Anne-Julie för initiativet och uttryckte en förhoppning om att kontaktseminariet 

kan hållas. 
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- Extra utlysning för arbetsgrupper och kontaktseminariet covid-19 (Bilaga 13) 

Sekretariatsledaren föredrog ärendet. På rådsmötet i mars anslog rådet extra medel i budgeten 

för att göra en extra utlysning för arbetsgrupper och kontaktseminariet re covid-19 till hösten 

2021. 

Sekretariatets förslag till tema är “Covid-19 pandemin och dess inverkan på brott och 

brottslighet i Norden”. I övrigt bygger texten i utlysningen på det förslag till extra utlysning 

som rådet diskuterade på Minirådsmötet ifjol, för utlysning till projekt hösten 2020.  

Ansökningar kan göras för både digitala och på-plats möten. För digitala möten kan ansökas 

om max 20 000 SEK. För på-plats möten kan ansökas om max 100 000 SEK. 

Sekretariatsledaren meddelade om en ändring i texten så, att ordförande har meddelat att 

beroende av mängden ansökningar, så kunde han åta sig att ensam besluta om tilldelning av 

stöd, ifall rådet bifaller förslaget. Det skulle betyda samma beslutsprocess som vid resestöd. Vid 

jävssituation eller om många ansökningar inkommer vänder sig ordförande till rådet för deras 

insatser och beslut. 

Heidi Mörk Lomell frågade vad de 20 000 SEK för digitala möten är avsedda för. Ordförande 

reflekterade att frågan hade varit upp då frågan diskuterades i fjol. Han meddelade att de var 

tänkta som ersättning för projektledarens tid med att arrangera det digitala mötet och kunde 

också ses som en uppmuntran att ansöka stödet.  

Heidi föreslog att ansökningstiden kunde kortas med ca 1 vecka och avslutas den 15 juni. 

Ansökningsperioden blir då 24 maj – 15 juni. 

Beslut: Rådet godkände utlysningen med följande ändringar: 

• Ordförande beslutar om tilldelning av stödet och vänder sig vid behov till rådet, så 

som vid jävssituationer och om det är stort antal ansökningar. 

• Ansökningsperioden är 24 maj – 15 juni. 

 

- Möte i Köpenhamn på hösten? 

Ordförande hade tidigare föreslagit ett extra rådsmöte i Köpenhamn hösten 2021, lunch-lunch. I 

dagsläget känner dock sekretariatet inte till att ett flertal frågor som kräver ett så långt rådsmöte 

föreligger. Bedömningen är, att de löpande ärendena kan hanteras per capsulam eller via zoom. 

Ordförande föreslår därför att inget extra rådsmöte hålls hösten 2021. 

 

Beslut: Det tidigare planerade rådsmötet i Köpenhamn ställs in då bedömningen i nuläget är att 

ärenden för rådsbeslut kan hanteras per capsulam eller via zoom. 

 

9. Mötets avslutande  

Rådsledamot Anne Alvesalo-Kuusi avgår som rådsledamot efter sommaren. Ordförande 

framförde sitt personliga tack för Annes insatser och stora engagemang för NSfK och för 

nordisk kriminologi genom åren.  
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Ordförande tackade rådet för deltagande i mötet och för viktiga och konstruktiva diskussioner. 

Då tiden inte räckte till för det extra ärendet som ordförande nämnde i början av mötet, skickar 

sekretariatet i dagarna underlag för beslut per capsulam.   

 

Ordförande avslutade mötet och önskade rådet en fin och givande sommar. 


