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Forord 
 
 
 
 
 
 
 
Den foreliggende bog er resultatet af et arbejde, der strækker sig tilbage til 
2006, hvor vi henvendte os til Rigspolitiet med forslag om, at vi skulle fore-
stå en evaluering af den kommende politireform. Vi vil her takke daværende 
rigspolitichef Torsten Hesselbjerg for, at han valgte at finansiere denne eva-
luering. 
 Vi vil også gerne takke den nuværende rigspolitichef, Jens Henrik Høj-
bjerg, og hans medarbejdere for værdifulde oplysninger og diskussioner un-
dervejs, og ikke mindst den adgang til rådata fra politiets brugerundersøgel-
ser, som en del af bogens resultater bygger på. 
 Tillige vil vi takke ledelsen på Det Juridiske Fakultet ved Københavns 
Universitet, som stillede forskningsmidler til vores rådighed, der gjorde det 
muligt at forbedre vor dataindsamling på afgørende punkter undervejs. Også 
tak til vore studentermedhjælpere, Mia Jess, Ask Greve og Morten Munthe 
for et stort og grundigt korrekturarbejde og mange gode kommentarer. 
 Først og fremmest vil vi dog takke vore informanter: De mange samar-
bejdspartnere, der har stillet deres tid og viden til rådighed for interviews i 
flere omgange, og – mest af alle – de mange politifolk rundt om i landet, 
som har taget imod os med åbne arme og fundet sig i, at vi forstyrrede deres 
arbejde og stillede nærgående spørgsmål. Vi har mødt stor velvilje på alle 
niveauer, fra politidirektører til menige politifolk og civilt ansatte, hvad en-
ten vi ønskede at følge det daglige arbejde, eller vi ønskede at diskutere 
konkrete problemstillinger med dem. Dette gælder i særdeleshed ledelse og 
medarbejdere i de to kredse, hvor vi har gennemført vore feltstudier, men 
også en lang række ansatte fra andre kredse, som vi har talt med undervejs, 
og som har taget sig tid til at kommentere vore analyser. 
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