En dag för framtidens skadeplats 20190205

Efterforskning av försvunna personer
Rebecca Stenberg, CARER

– Ett pilotprojektsom blev lite mer än så
i samverkan mellan Polisen, CARER och Borås Högskola

1. Ett första projekt
2. Pågående och i pipeline
3. Framtida utmaningar

Stenberg Resiliens
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Samverkan mellan CARER, Centrum för välfärdsstudier,
HS Borås och Polisen
Finansiering via CARER och HS Borås (statistiker)
Mottagande av Polisens Nationella Räddningsråd och KC1/UC1
som gav så mycket möjligheter och pekade på så många behov.
Utvalda regioner Stockholm och Öst.
EFP-workshop light på metodutbildning i mars

Borås fick Polisutbildningen - Maria polisforskningsledare
Tidigare och andra projekt ger möjligheter att korsa och
kombinera frågor med annan forskning – skapa delprojekt

Polisforskningsnätverk ledde till Scottish Institute for Police
Research och National Crime Agency in UK

Rebecca Stenberg@liu.se
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Ett (pilot)projekt med start 2017
1.

Internationell litteraturöversikt över den forskning som finns på
området, lyfta fram rön av vetenskapligt och praktiskt intresse,
identifiera kunskapsdatabaser och kunskapsluckor.

2.

Att utveckla det statistiska underlaget och anpassa (?) för
jämförelser med exempelvis ISRID för fortsatt samarbete med
Koester.

3.

Att översiktligt kartlägga efterforskningsprocessen från
förebyggande till efterarbete samt centrala aktörer och aktiviteter i
olika skeden av processen för att:

4.

Att identifiera samverkansområden, former och strategier.

5.

Att ge förslag till fortsatt forskning och identifiera
utvecklingsmöjligheter och utmaningar i verksamheten samt söka
forskningsmedel av relevans under projektperioden.

rebecca.stenberg@liu.se, CARER
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Litteraturstudien
• Omfattande forskning
internationellt:

• Beteende och profilering olika
grupper, ISRID, Ifind
• Utsatta och upplevelser, Geographies
of missing persons
• Metoder, teknik, spårningsarbete
• Polisarbete
• Saknas: Processen som en helhet
med förebyggande och avslut
• All svensk forskning med 5 undantag
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Statistik
• Finns i dag ingen svensk statistikdatabas
• Samarbete med statistiker i Borås
• Jämför svensk manuellt framtagen statistik med
internationell

• Inte givet att internationella rön stämmer då
svenskar har bra fysik (jfr USA tex)
• Mycket vi INTE vet – återförsvinnanden och
kostnader tex
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Efterforskning är en process med ett före, ett under
och ett efter…
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En möjlig försöksverksamhet
•

”Jag var inte rädd. Det var obehagligt att inte kunna hitta men sen
blev jag lugn”…. ”Det jobbiga var inte i skogen utan efteråt. Att alla
visste…Och alla timmarna som försvann (i skogen…att jag inte vet
vad som hände mig”…”Lite obehagligt att jag (fortfarande) undrar så
mycket” Intervjuad tidigare försvunnen.

•

Kan man förbättra avslutet på efterforskningsinsatser genom bättre
koordinering med kommunen? Tex att POSOM-grupp följer upp? Att
vårdpersonal som känner personen är med när en person med demens
ska tillbaka till vårdhemmet? När avslutet är out of office hours? Kan
bättre avslut hindra återförsvinnanden?

•

Polisen i Stockholm, Södertörns brandförsvarsförbund inventerar
möjligheten av en försöksverksamhet baserad på återrapportering och
uppföljning mellan Polisen och kommunens säkerhetsansvarig.

Stenberg Resiliens

Framöver
•

Försöka få in fler på området. I princip behövs alla typer
av forskning men – svårt få finansiering när det är
”ingens” huvudområde

•

Utveckla samarbete med Storbritannien, jämföra,
utbyten, praktisk samverkan kring tex
utbildningsutbyten Polis-Polis

•

Få in EFP i Polisutbildningen och stötta verksamhetens
utveckling på olika sätt, tex utvärderingar.

•

Samverkan med frivilliga – ”Om ett antal år är det inte
poliser som går i skogen utan Polisen som utbildar och
organiserar”

•

Hur kan man förebygga försvinnanden? Hur kan t.ex.
personer med demens skydda sig bättre mot att gå vilse?

•

Suicidprevension
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Tack!
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Rebecca Stenberg rebecca.stenberg@liu.se
FD Psykologi, lektor i företagsekonomi Linköpings universitet
Styrelseledamot Centrum för forskning inom respons och räddningssystem
(CARER), Linköpings universitet.
➢Efterforskning av försvunna personer
➢Effektiv räddning på framtidens skadeplats –
➢Lärande utvärdering för samverkansövningar
0ch insatser i Sjöräddning
➢Alarmering – framtida forskningsfrågor
➢Samverkansformer i räddning och respons
➢Civila insatspersoner i förort och friluftsliv
Forskningsprojekt – Rapporter på CARERS hemsida

rebecca.stenberg@liu.se, CARER
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Rebecca Stenberg:
rebecca.stenberg@liu.se
www.liu.se

