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 Sammanfattning 

Den grova brottsligheten tenderar att bli grövre. Våldet och hänsynslösheten mot 

allmänheten, de grova rånen mot värdetransporter och banker, uppgörelser i 

kriminella gäng och inte minst ungdomars kriminalitet måste bekämpas. Syftet 

med vår rapport är dels att själva fördjupa oss i polisens alternativa sätt att arbeta 

på, dels att undersöka om ”punktmarkering” är en effektiv metod att använda sig 

av när det gäller att minska brottsligheten. För att skaffa oss underlag för detta 

fördjupningsarbete har vi valt att kontakta sakkunniga inom området i respektive 

polismyndighet. Underlaget har i huvudsak bestått av rapporter, statistik och 

kommentarer kring dessa. Båda projekten, Stockholms Novaprojekt samt 

Hallands mängdbrottsprojekt, har använt sig av tidigare kunskap om kända 

brottsaktiva individer och utifrån den jobbat effektivt med att störa deras 

brottsliga bana. Målet i de båda fallen har varit att minska brottsligheten och öka 

antalet lagförda individer inom respektive polisområde. Polismyndigheterna är 

nöjda med sina satsningar som ett led i att stävja kriminaliteten. När det gäller 

metoden punktmarkering och fokusering på särskilda problemområden har 

resultatet blivit långt över förväntningarna i de projekt vi har studerat. 

Novaprojektet lagförde två av tre individer, medan Hallandsprojektet ökade sin 

lagföring med 66 procent med avseende på ringa narkotikabrott. Siffrorna visar 

således på att metoden utgör markanta skillnader i statistiken. 
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1  Inledning 

I september 2003 beslutade Länspolismästaren i Stockholm att inleda en 

myndighetsgemensam satsning för att bekämpa den grova organiserade 

brottsligheten. Insatsen skulle enligt beslutet vara baserad på fakta och information 

om särskilda brottsaktiva individer och skulle omfatta alla myndighetens distrikt och 

avdelningar. Metoden har varit att störa den kriminella verksamheten och att lagföra 

personer som ägnar sig åt sådan brottslighet. Ett flertal insatser har genomförts mot 

brottsaktiva individer och specifika brottsfenomen. Projektet som kom att kallas 

”NOVA” avslutades i huvudsak 31 september, 2005.1 

I andra delar av landet har liknande projekt startats upp. Projekten har haft olika 

målsättning och riktat sig mot olika typer av brottslighet, men huvudsyftet är 

densamma för alla länen: att förebygga och minska brottsligheten. I Stockholms län 

har man valt att satsa på den grövre kriminaliteten, i t ex Hallands län har man bland 

annat valt att satsa på narkotikabrotten. Metoden är att störa brottsaktiva individer så 

pass att dessa inte hinner ägna sig åt brottslig verksamhet. Man talar ofta om 

begreppet ”punktmarkering” i sammanhanget och att man genom denna metod kan 

förebygga brott. 

Är då denna metod en effektiv åtgärd för att minska den specifika brottsligheten 

samt finns det någon direkt problematik kring detta? 

Vi har valt att undersöka om metoden att jobba utifrån punktmarkering är ett 

effektivt arbetssätt för att stävja kriminaliteten samt om tillvägagångssätten medfört 

några problem. För oss är ämnet intressant i och med att vi direkt berörs av det då vi 

kommer till Stockholm som aspiranter, för andra kan ämnet vara av intresse då vi 

redan nu vet att många polismyndigheter runt om i Sverige använder sig av just 

punktmarkering i någon form. I och med detta fördjupningsarbete hoppas vi på att få 

en inblick i om metoden fungerar och om den kan vara en del av framtidens fortsatta 

polisiära arbete mot kriminalitet. 

                                                
1 ”NOVA” är ingen förkortning, utan endast ett namn på ett projekt. 
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1.1 Bakgrund 

Stockholms länspolismästare, Carin Götblad, skriver i oktober 2004 om 

kraftsamling genom Novaprojektet. "Den grova brottsligheten tenderar att bli 

grövre. Våldet och hänsynslösheten mot allmänheten, de grova rånen mot 

värdetransporter och banker, uppgörelser i kriminella gäng och inte minst 

ungdomars kriminalitet måste bekämpas." 2 

Stockholms Novaprojekt arbetar utifrån en lista där de 150 grövst kriminella tagits 

upp. Syftet är att särskilda insatser skall riktas mot dessa s.k. "Novamarkerade". 

Insatserna yttrar sig bland annat i form av att störa dessa personer, dvs. man 

punktmarkerar dem, i syfte att kunna öka antalet lagförda. Länspolismästarens 

målsättning3 var inledningsvis att nå en 30-procentig minskning av antalet 

organiserade brottslingar, s.k. yrkeskriminella. Man ville alltså i och med projektet 

reducera antalet anmälda och registrerade brott med trettio procent. Resultatet av 

projektet visade dock långt högre siffror än vad målsättningen angav. Vid en 

granskning har dock media4 framhållit att dessa siffror inte riktigt stämmer överens 

med verkligheten. Man har bland annat påpekat att även brott som uppklarats innan 

projektstarten upptagits på projektets konto. Länspolismästare Carin Götblad 

tillbakavisade dock kritiken, men höll samtidigt med om att hennes målsättning varit 

"luddig" och att den skall ses över till kommande projekt (uppföljaren NOVA II). 

Det man ska komma ihåg när det gäller dessa projekt som börjar dyka upp i Sverige 

är att dessa ofta riktar sig mot att förebygga en viss kategori av brott. Resultatet man 

får kommer således att spegla just denna kategori. Det som är intressant i 

sammanhanget är om dessa punktmarkeringsprojekt medför att de brottsaktiva 

individerna slutar med all form av kriminalitet eller om det finns risk för en 

”överflyttningseffekt”. Med en sådan effekt menas att man kanske ser en avsevärd 

minskning av antalet anmälda brott inom den kategori projektet riktar sig mot, 

medan en annan kategori kanske får fler registrerade brott. En annan aspekt på 

överflyttningseffekten är att brottsligheten kanske vandrar vidare till andra områden 

                                                
2 Polismyndigheten i Stockholms län: Handlingsplan SGI 2005. 
3 DN artikel 18 januari, 2006 http://www.dn.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=513853 
4 Ibid 
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eller andra orter. Resultatet ger då att målsättningen för projektet kanske uppfylls i 

just den ort där satsningen sker, men att problemet eventuellt kan ha flyttats vidare. 

1.2 Syfte 

Syftet med vår rapport är dels att själva fördjupa oss i polisens alternativa sätt att 

arbeta på, dels att undersöka om ”punktmarkering” är en effektiv metod att använda 

sig av när det gäller att minska brottsligheten. Här kommer vi givetvis ha en 

eventuell överflyttningseffekt samt medias kritiska granskning av resultatet, i 

åtanke. Vi vill även undersöka vilka målsättningar som uppfylls, om metoden 

huvudsakligen syftar till att minska brottsligheten eller om den syftar till att öka 

antalet lagförda. Slutligen vill vi även undersöka den eventuella problematiken 

kring arbetssättet kopplat till moral och etik, då punktmarkering kan liknas vid 

hårdbevakningen av ens personliga integritet.  

1.3  Frågeställningar 

• Är punktmarkering rätt metod för att få ett bra resultat, vad gäller minskning av 

brottslighet samt ökning av antalet lagförda? 

• Finns det någon uppföljning på personer som "listats” och lagförts? 

• Är metoden något andra polismyndigheter kan jobba vidare med? 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att koncentrera oss till polismyndigheten i Stockholms län och deras 

satsning mot yrkeskriminella samt polismyndigheten i Hallands län och deras 

satsning mot narkotikabrottsligheten, som ingår i ett mängdbrottsprojekt med flera 

olika brott. Detta arbete avser främst perioden mellan år 2003 och år 2006, då det 

mellan dessa år går att få fram resultat från satsningarna. Vi har valt att inte fördjupa 

oss i om en eventuell överflyttningseffekt bidragit till att brottsligheten kanske ökat 

inom andra kategorier, utan vi avser endast att fokusera på målsättningarna och 

resultaten från aktuella projekt. 
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1.5 Tillvägagångssätt 

För att skaffa oss underlag för detta fördjupningsarbete har vi valt att kontakta 

sakkunniga5 inom området i respektive län. Underlaget har i huvudsak bestått av 

rapporter, statistik och kommentarer kring dessa. Vi har tagit kontakt med dem på 

telefon inledningsvis och sedan fortsatt kontakten via e-post. Vidare har vi valt att 

ställa frågor till länspolismästaren6 i Stockholms län respektive länskriminalchefen7 

i Hallands län, för att höra deras syn på målsättning och uppnått resultat. Kontakten 

har dels varit via telefon, dels via e-post. 

Media har varit kritisk till de redovisade resultaten, varför vi även använts oss av 

olika tidningsartiklar som underlag. Vi gjorde noggranna sökningar på Internet och 

lyckades få fram några artiklar8 där media granskat projekten. Det handlade främst 

om artiklar som kommenterade de resultat och siffror som polismyndigheterna 

redovisat och att dessa resultat ansågs friserade. Vi har sedan själva satt oss in i 

dessa artiklar för att kontrollera om kritiken varit befogad. 

Under informationssökningen skaffade vi oss en hel del användbara erfarenheter. 

Bland annat kom vi fram till följande: 

En fördel med att direkt kontakta projektledningen är att man då erhåller 

förstahandsinformation och därmed minimerar information som kommer från tredje 

person. 

En nackdel med att kontakta ledningen för ett projekt kan vara att deras 

huvudsakliga arbetsuppgifter kan komma att prioriteras, vilket gör att den 

information man vill erhålla lätt kan fastna. Eller att personer man vill prata med 

”bollar” vidare ärendet till någon annan som inte heller kan svara. Detta kan då leda 

till att arbetet med informationssökningen försvåras. 

 

                                                
5 Ove Berggren, Projektledare för Nova II, Länskriminalpolisen Stockholms län. 
Ulf Göranzon, Pressekreterare för Nova II, Länskriminalpolisen Stockholms län. 
6 Carin Götblad, Länspolismästare Stockholms län. 
7 Tommy Sundlén, Länskriminalchef Hallands län. 
8 Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Polistidningen. 
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2  Begrepp och arbetsmodeller 

I slutet av 1980-talet började polisen uppmärksamma gängkriminalitet och den 

grövre brottsligheten. Man började genomföra riktade insatser mot problemområden 

för att försöka stävja kriminaliteten. Metoden var nolltolerans och alla brott skulle 

beivras. I Stockholm stod den då s.k. ”Fittjakommissionen” för insatserna, idag har 

den bytt namn till ”Särskilda Gänginsatsen” (SGI). 

Kommissionen bestod av handplockade poliser som skulle leda insatserna mot 

denna kriminalitet. Det handlade till stor del om ”punktmarkering”, som ett led i att 

”störa” brottsligheten och dess utveckling.9 Framför allt problemområdena i 

Stockholms förorter blev föremål för kommissionens insatser och samtidigt 

uppdagades liknande problem i andra delar av Sverige, t ex Rosengård i Malmö. 

Som ett led i en ”styrkedemonstration” satte SGI in hundratalet poliser under en 

helg (1999) i tron om att uppnå maximal effekt, dvs att fler brott skulle komma till 

polisens kännedom och slutligen klaras upp. Resultatet blev att polisen fick göra 

många ingripanden, men att få personer blev gripna. Detta visade på ett alltför 

magert utfall. 

I det stora hela handlade polisens insatser om att särskilda personer skulle markeras 

extra noga, dvs punktmarkeras. Polisen använde sig av nolltolerans gentemot dessa 

individer och man arbetade efter begreppen ”spaning, störning, spaning, störning, 

störning, störning”.10 SGI bedrev konstant spaning mot vissa målgrupper. Det 

handlade om att skapa sig en tydlig bild av vad individerna gör, vilka dom umgås 

med, om det tillkommer nya kamrater samt om det försvinner några från dessa 

nätverk. 

2.1 NOVA 

I september 2003 beslutade Länspolismästaren i Stockholm om en 

myndighetsgemensam satsning mot den grova och organiserade brottsligheten i 

länet. Denna satsning – Projekt Nova – löpte fram till och med september 2005. 

                                                
9 SVT 2 Inspelning 2004 – ”Jakten på gängen” 
10 Citat av Göran Lindvall – ”Jakten på gängen” 
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Projektet blev inte den succé som polisledningen hade hoppats på. Stora 

punktinsatser genomfördes mot brottsaktiva individer upptagna på en lista men gav 

ibland ett väldigt magert resultat.11 Uppföljningen och rapporteringen var inte alltid 

den bästa. Efter en utvärdering av Nova och vissa genomförda förändringar, 

beslutade Länspolismästaren om projekt Nova II. 

Det tidigare Novaprojektet hade som mål att samarbeta med externa 

samverkansparter. I den tidigare projektplanen nämndes Rikskriminalpolisen, 

Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Tullverket 

och Migrationsverket. Denna målsättning kvarstår inom Nova II och skall utökas 

med Sociala myndigheter och Skola. 

I projekt Nova II har man på ett bättre sätt strukturerat upp mål och fokusområden 

till skillnad från ursprungsprojektet. Man har riktat in sig på fyra typer av 

fokusområden: 1. Grovt kriminella vaneförbrytare, 2. Ungdomar i riskzonen, 3. 

Brottsfenomen, 4. Övriga satsningar som beslutas av styrgruppen. 12 

Genomförandet 

I samband med att projektet inleddes sammanställdes en lista, s.k. Novalistan, över 

personer som av myndighetens kriminalunderrättelsetjänst (KUT) ansågs uppfylla 

en rad kriterier. Personerna som upptagits på listan kom att benämnas 

”Novamarkerade”. Syftet med att Novamarkera vissa individer är att belysa dessa 

för en effektivare brottsbekämpning samt få ett mätbart värde på projektets resultat. 

Följande kriterier skulle uppfyllas för att personen skulle hamna på listan:13 

• Misstanke om allvarliga kriminella handlingar (brott där straffvärdet är fängelse 

i minst 2 år). 

• Samarbete med någon annan kriminell 

• Lång eller obegränsad utsträckning i tiden 

                                                
11 SvD artikel 19 december, 2006 http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14290377.asp 
12 Projektplan för Nova II 
13 Delredovisning av Projekt Nova II 
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• Kan tjäna som förebild för ungdomar som kan misstänkas vara på väg in i en 

kriminell karriär 

• Strävan efter vinning och/eller makt. 

Novamarkeringen har gjorts i samverkan med hela myndighetens 

kriminalunderrättelsetjänst och syftar till att särskilt belysa yrkeskriminella individer 

i länet för samtliga brottsbekämpande enheter. Detta innebär att varje polis i yttre 

tjänst via sin egen KUT blir ”uppdaterad” på dessa individer. ”Nolltolerans” mot de 

yrkeskriminella individerna innebär att dessa skall rapporteras för de brott som 

begås oavsett svårighetsgrad.14 

Nedan förklaras vad de fyra fokusområden man inriktat sig mot innebär: 

1. Grovt kriminella – Genom riktade insatser störa och lagföra grovt kriminella 

vaneförbrytare. I första hand de som särskilt pekas ut som Novamarkerade. 

2. Ungdomar i riskzonen – Lagföra brottsaktiva ungdomar mellan 15 och 25 år. I 

första hand de som genom underrättelser kan knytas till de redan 

Novamarkerade vaneförbrytarna. Syftet är att avbryta en kriminell karriär och 

stoppa nyrekryteringen till de kriminella nätverken. Målet skall nås i samverkan 

med externa samverkansparter. 

3. Brottsfenomen – Genomföra myndighetsgemensamma längre insatser mot 

specifika brottsfenomen. Detta innebär att man t ex samarbetar med 

underrättelsetjänsten mot trafficking eller grova rån. Dessa är exempel på 

specifika brottsfenomen. 

4. Övriga satsningar som beslutas av styrgruppen – Genomföra 

myndighetsgemensamma punktinsatser. Med detta menas att man genomför 

kortare myndighetsgemensamma insatser mot ett specifikt brottsområde eller en 

viss brottskategori. Under denna punkt ligger således alla insatser som inte kan 

planeras i förväg. 

 

                                                
14 Ove Berggren, Projektledare för Nova II, Länskriminalpolisen Stockholms län 
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2.2 Hallands riktade insatser 

Hallandspolisens satsning mot kriminalitet mynnade ut i ett mängdbrottsprojekt som 

man numera arbetar efter. Projektet riktade in sig på olika typer av brott bland annat 

skadegörelse, misshandel utomhus, narkotikabrott, inbrott i bostad samt brott som 

regleras med ordningsföreläggande (ordningsbot). Den ledande principen är att ta 

tag i brottet omedelbart istället för att lägga det på utredningshögen. Det handlar om 

dels bättre förstahandåtgärder på brottsplatsen men även noggrannare uppföljningar 

för att kunna hålla sig uppdaterad i ämnet. Av dessa brott har vi valt att titta närmare 

på narkotikabrotten och resultaten från insatserna mot dessa. När det gäller 

tillvägagångssättet finns en hel del paralleller till Stockholm och Novaprojektet. 

För att uppnå maximalt resultat, dvs minska antalet anmälda brott och öka lagföring 

av brottsaktiva individer, har Hallandspolisen valt att satsa på konceptet ”störa och 

spana” på en kärna av kända narkotikamissbrukare i länet. Det handlar om ett 

femtiotal individer som vanligtvis genererar en stor del av mängdbrotten.15 Genom 

att särskilt fokusera på en eller flera målgrupper så faller det sig naturligt att man ser 

ett positivt resultat, menar Tommy Sundlén.16 Allt handlar om hur man styr de 

polisiära resurserna och vad det är man lägger största fokus på. Jerzy Sarnecki, 

professor i kriminologi, är inne på samma sak då han pratar om att ta bort centrala 

kriminella element som ger effekten att brottsligheten minskar runt om.17 

Polisen i Hallands län jobbar även de utifrån en särskild lista där de tio mest 

brottsaktiva individerna i området är upptagna. Dessa betecknar polisen som särskilt 

intressanta att punktmarkera och lagföra. Allt detta ur synvinkeln att minska antalet 

anmälda brott och öka lagföring. Metoden i sig är inte unik utan används i flertalet 

polisdistrikt runt om i landet. 

Punktmarkering som metod har funnits en längre tid inom många polisdistrikt, men 

tidigare har man officiellt sett inte använt just den benämningen. Liknande termer är 

t ex ”tio-i-topp-listan”, ”heta listan”, ”särskilt intressanta individer” osv. 

                                                
15 Svenska Polisförbundet, februari 2007. Polistidningen nr 1. 
16 Tommy Sundlén, Länskriminalchef Hallands län 
17 Jerzy Sarnecki – ”Jakten på gängen” 
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3  Resultat 

Målsättningen i de båda projekten har varit att minska den specifika brottsligheten 

och öka antalet lagförda individer inom respektive kategori. De resultat som 

framkommit i vår studie pekar alla i samma riktning, dvs ett positivt mätbart 

resultat. En av huvudpunkterna för dessa projekt har just varit att få ett mätbart 

resultat, detta för att kunna göra noggranna utvärderingar så att eventuella 

justeringar kan göras. 

Projekt Nova hade från början målsättningen att tre av tio grova, organiserade 

brottslingar i Stockholm skulle försvinna på två år. Detta framhöll Länspolismästare 

Carin Götblad inför Novastarten hösten 2003. De siffror som presenterats, framför 

allt av polismyndigheten i Stockholms län, har visat på idel positiva siffror. Media å 

andra sidan hävdade att polisledningens siffror är kraftigt överdrivna. Brott som 

redan var uppklarade när Nova inleddes hade förts upp på projektets konto. Likaså 

fall som lösts av andra polismyndigheter.  

Länspolismästaren tycker dock att redovisningen i huvudsak är korrekt och 

framhåller samtidigt att det inte är fel att andra polismyndigheter hjälper till. 

Dessutom finns flera uppklarade brott som ännu inte lett till dom.18 

Trots förnekandet om att Novaresultatet skulle ha friserats lovar Länspolismästaren 

att uppföljningen av vilka som grips och döms ska bli bättre i framtiden. 

3.1 NOVA  

Länspolismästaren beslutade efter en rad förändringar om uppföljaren Nova II. De 

viktigaste skillnaderna var bland annat en heltidsanställd projektledare tillsattes 

samt att man på ett bättre sätt strukturerat upp mål och fokusområden. Man riktade 

in sig på fyra typer av områden: 1) Grovt kriminella vaneförbrytare, 2) Ungdomar i 

riskzonen, 3) Brottsfenomen, 4) Övriga satsningar som beslutas av styrgruppen, dvs 

projektledningen för Nova II. Det tidigare Novaprojektet hade som mål att 

samarbeta med externa samverkansparter. 

                                                
18 DN artikel 18 januari, 2006 http://www.dn.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=513853 
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Denna målsättning kvarstår inom Nova II och skall utökas med Sociala myndigheter 

och Skola. Nova II är ett pågående projekt och avslutas först i december 2007, vilket 

gör att slutresultatet inte kan publiceras. Däremot har det inom projekttiden 

genomförts särskilda insatser där man erhållit ett mätbart resultat. 

År 2006 gjordes en kontroll mot Belastningsregistret (BR) för de Novamarkerade 

personerna. Enligt dessa uppgifter har under år 2006 sammanlagt 87 av de 152 

markerade personerna lagförts för brott. (se diagram 1) 

 Diagram 1 

 

 

 

 

 

 

Av dessa 87 har 54 personer lagförts för brott begångna under 2006, 31 personer för 

brott begångna före 2006 och 2 personer lagförts för brott begångna såväl under 

som före 2006. (se diagram 2) 
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De särskilda insatser19 som genomförts under 2006 var bland annat mot 

narkotikamissbrukare med koppling till supportermiljön, samt särskild satsning mot 

Novamarkerade. Målet för den första insatsen var att försvåra försäljning och 

användning av narkotika. Drygt 200 personer kontrollerades varav 23 personer 

rapporterades för brott. Målet uppfylldes. 

Målet för den andra insatsen var att minst 20 av de 139 Novamarkerade skulle 

lagföras. Totalt rapporterades 117 personer för brott, varav 43 personer utgjordes av 

Novamarkerade. Målet kommer sannolikt att uppfyllas. Uppföljning sker i 

dagsläget. 

Tillämpningen av s.k. nolltolerans mot de Novamarkerade individerna tycks även ha 

skapat en osäkerhet hos dessa personer samt, enligt underrättelseinformation, haft en 

viss avhållande effekt på deras brottsliga aktivitet. 

3.2 Hallands riktade insatser 

Hallandspolisens senaste mängdbrottsstatistik är ett kvitto på tilltagande polisiär 

effektivitet. Antalet anmälda mängdbrott har i Halland minskat med 15 procent, 

jämfört med samma period i fjol. Minskningen härleds direkt till det nya projektet 

med en målmedveten satsning på att störa och spana på en kärna av kända 

narkotikamissbrukare i länet. Det handlar om ett femtiotal individer som vanligtvis 

genererar en stor del av mängdbrotten. Framför allt på mindre orter har en markant 

nedgång av stölder och liknande brott åskådliggjorts då dessa kända individer 

lagförts och suttit i fängelse.20 

Fokuseringen på de brottsbenägna narkomanerna har naturligt nog satt sitt tydligaste 

avtryck i statistiken under rubriken ”antal anmälda narkotikabrott”. Den stapeln är 

nästan dubbelt så hög som året innan. En påtaglig minskning har även noterats vid 

t.ex. bostads- och bilinbrott, då narkomanerna suttit i fängelse. 

Innan Hallandspolisen genomförde sina riktade insatser mot de ringa 

narkotikabrotten var siffran 959 stycken anmälda brott, mellan januari och 

                                                
19 Delredovisning av Projekt Nova II 
20 Svenska Polisförbundet, februari 2007. Polistidningen nr 1. 
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december 2005. Efter projektets start, 2005, hamnade siffran t.o.m. högre än utsatt 

mål, 1589 stycken anmälda brott.21 (se diagram 3) 

 Diagram 3 

 

 

 

 

 

 

 

Denna siffra innebar en ökning av antalet anmälda brott på hela 66 procent jämfört 

med perioden innan, januari till december 2005. (se diagram 4) 

 Diagram 4 
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3.3 Frågeställningar 

I kapitel 1.3 ställde vi upp ett antal frågeställningar som vi velat belysa särskilt. 

Nedan följer vårt resultat: 

• Är punktmarkering rätt metod för att få ett bra resultat, vad gäller minskning av 

brottslighet samt ökning av antalet lagförda? 

Projekten vi har specialstuderat visar enligt utvärderingar på positiva siffror i 

kolumnen antalet lagförda. I Halland är siffrorna mot främst ringa narkotikabrott 

märkbara. Man upplever i och med punktmarkeringen av ett femtiotal kända 

narkotikamissbrukare att även mängdbrottligheten sjunkit markant då de kriminella 

suttit bakom lås och bom.22 Resultaten från Novaprojektet har visat sig ge positiva 

siffror även om vissa brister i struktur och uppbyggnad uppenbarades i slutänden. 

Dessa brister såg man över och gjorde ett antal justeringar och tillägg, ändringar 

som resulterade i uppföljaren Nova II. Novaprojektet har haft en avskräckande 

effekt på många kriminella i området. Via avlyssning har polisen hört att det pratats 

om Nova, en del kriminella säger att de inte tänker begå brott just nu eftersom ”det 

är så jobbigt, jag är så påpassad”.23 Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, har en 

del teorier om varför; ”tar man bort centrala kriminella element så minskar 

brottsligheten runt om, inte så mycket men skillnaden är mätbar”.24 

• Finns det någon uppföljning på personer som "listats” och lagförts? 

En minskning av brottsligheten sker också primärt då kriminella individer får sina 

domar, men någon riktig uppföljning på dessa verkar inte finnas. Carin Götblad får 

stå till svars för sin tidigare målsättning i Novaprojektet där hon uttalade att tre av 

tio grova, organiserade brottslingar i Stockholm skulle försvinna på två år. ”Det går 

inte att mäta på två år, det var för kort tid. Man måste följa upp människor i minst 

fem år för att kunna säga att de försvunnit från kriminalitet”.25 

För att underlätta utvärdering av projektet lät man Novamarkera ett antal kriminella 

individer, dvs dessa personer upptogs på en särskild lista. För att få mätbarhet i detta 

                                                
22 Svenska Polisförbundet, februari 2007. Polistidningen nr 1. 
23 SvD artikel 19 december, 2006 http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14290377.asp 
24 Jerzy Sarnecki – ”Jakten på gängen” 
25 DN artikel 18 januari, 2006 http://www.dn.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=513853 
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projekt så kvarstår uppmärksamheten/markeringen kring dessa yrkeskriminella 

under hela projektet dvs 2006-2007.26 Med andra ord kommer personer som 

Novamarkerats att förbli ”listade” till projektets slut. 

Med lagföring avses, enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ): 1) fällande dom i 

tingsrätt, eller 2) strafföreläggande som utfärdats av åklagare och som godkänts av 

den tilltalade, eller 3) åtalsunderlåtelse meddelat av åklagare.27 

• Är metoden något andra polismyndigheter kan jobba vidare med? 

Projektansvariga inom i alla fall Novaprojektet har informerat andra myndigheter 

nationellt. Det finns redan nu projekt mot yrkeskriminella vid bl.a. 

Rikskriminalpolisen, men även andra myndigheter har börjat jobba med detta. Dock 

skiljer sig kriterierna för markering och arbetsmetoder åt.28 Utifrån de resultat som 

finns att tillgå från Stockholms respektive Hallands län, dvs ett större polisområde 

kontra ett mindre område, finns det gott underlag för att strukturera upp liknande 

projekt runt om i Sverige. Projekten som vi valt att studera bygger på att man 

fokuserar på ett antal brottsaktiva individer, vilket gör att problemen som knyts just 

till dessa minskas avsevärt.  

3.4 Kritisk granskning av resultat 

Nova I blev inte den succé som polisledningen hade hoppats på.29 Stora 

punktinsatser gav ibland ett väldigt magert resultat och enligt artikeln dömdes 93 av 

de 149 Novamarkerade individerna. I 36 av dessa fall skulle påföljden ha blivit 

fängelse i ett år eller mer. DN:s granskning av de 36 fängelsedomarna visar att 15 

ärenden felaktigt ingår i redovisningen: 

• I nio fall hade brottsutredningen inletts redan innan Novaprojektet startade. Sex 

av dessa hade även lett till åtal eller dom. 

• I fem fall hade utredningsarbetet gjorts av polisen på andra håll i landet. 

                                                
26 Ove Berggren, Projektledare för Nova II, Länskriminalpolisen Stockholms län 
27 Delredovisning av Projekt Nova II 
28 Ove Berggren, Projektledare för Nova II, Länskriminalpolisen Stockholms län 
29 SvD artikel 19 december, 2006 http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14290377.asp 
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• I ett fall blev påföljden inte fängelse i ett år, vilket polisledningen uppgett, utan 

endast sex månader. 

De nya siffrorna ändrar bilden av Novaprojektets påstådda framgångar. Att 21 av 

149 personer dömts till mer än ett års fängelse ligger långt under det ursprungliga 

målet om att 30 procent av gärningsmännen skulle stoppas ”varaktigt”. DN:s siffra 

pekar istället på att andelen är 15 procent. Av de 21 dömda har dessutom 8 redan 

frigivits.30 

Det är de facto så att 93 av de 149 Novamarkerade personerna fått en påföljd. Det 

sägs ingenstans att det bara är Stockholmspolisen som gör utredningar och 

Novamarkerade bosatta i Stockholm kan faktiskt begå brott även i andra delar av 

Sverige.31 Om man skulle detaljgranska alla faktiska omständigheter i utredningarna 

så skulle många resultat bli svåra att mäta. Med sådana omständigheter avses bland 

annat brott upptagna, och således utredda, utanför Stockholms distrikt. Statistiken 

borde då rimligtvis hamna i ett annat distrikt vilket inte är fallet med 

Novamarkerade individer. Andra omständigheter kan vara otydliga riktlinjer för hur 

och när statistik skall börja föras. Ett exempel kan vara att man från ett visst datum 

börjar föra statistik över t ex domar, dagen efter döms en Novamarkerad person för 

ett brott begånget veckan innan. Detta ger en visst felvärde i statistikföringen. 

Lokalt i Halland upplevs arbetssättet som framgångsrikt och betydelsefullt med 

tanke på att man medvetet "stör" sina missbrukare i syfte att på så sätt uppdaga och 

förhindra annan brottslighet. Man är övertygade om att brottsreduktionen kan sättas 

samman med detta arbetssätt. Arbetssättet leder ofta även till upptäckt av den som 

säljer narkotika eftersom missbrukaren ofta själv säljer för att finansiera sitt eget 

missbruk. Kritiken skulle möjligtvis kunna riktas mot samhällets vårdstrategi som 

oftast inte har resurser att sätta in mot samhällets missbrukare. Sociala myndigheter 

och sjukvård har alltså inte tillräckliga resurser. 

Sätter man en klar fokus på ett arbetssätt som man gjort i Halland mot 

missbrukarledet, leder det ganska omedelbart till konkreta resultat. Arbetssättet är ju 

dessutom ganska enkelt och leder relativt snabbt till synliga resultat i statistiken. För 

                                                
30 DN artikel 16 januari, 2006 http://www.dn.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=513277 
31 DN artikel 18 januari, 2006 http://www.dn.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=513853 
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att arbetet ska ge ett långsiktigt resultat krävs dock att samhället är betydligt mer 

stöttande mot missbrukarledet. Det finns risker att arbetssättet blir ett "never ending 

problem" och inte leder till en långsiktig förändrad missbruksstrategi. Samhället 

måste alltså mer ta ett helhetsgrepp över narkotikamissbruksproblematiken. Kritik 

har ju riktats från olika håll under den senaste tiden att polisen jagar narkomaner 

endast för att uppfylla kvantitativa mål. Detta är alldeles fel fokusering på 

problematiken. Strategin som togs för ett antal år sedan, genom att kriminalisera 

narkotikamissbruket (eget bruk = ringa brott), var ju just att angripa själva 

kärnpunkten och utifrån denna agera utifrån bland annat ett samhällsperspektiv. Att 

polisen då arbetar på rätt sätt men övriga kedjan brister ska ju absolut inte lastas 

svensk polis som ju dessutom drar goda växlar på arbetssättet genom att reducera 

annan brottslighet. Halland anser att arbetsmetoden uppenbart är helt rätt och 

innebär att man får fokus även på annan pågående mängdbrottskriminalitet.32 

3.5 Resultatsammanfattning 

Här nedan följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten som vi har kommit 

fram till samt svaren på våra frågeställningar som vi byggt upp detta arbete kring: 

När det gäller metoden punktmarkering och fokusering på särskilda 

problemområden har resultatet blivit långt över förväntningarna i de projekt vi har 

studerat. Båda projekten har använt sig av tidigare kunskap om kända brottsaktiva 

individer och utifrån den jobbat effektivt med att störa deras brottsliga bana. Målet i 

de båda fallen har varit att minska brottsligheten och öka antalet lagförda individer 

inom respektive polisområde. Polismyndigheterna är nöjda med sina satsningar som 

ett led i att stävja kriminaliteten. 

• Är punktmarkering rätt metod för att få ett bra resultat, vad gäller minskning av 

brottslighet samt ökning av antalet lagförda? 

Projekten vi har specialstuderat visar enligt utvärderingar på positiva siffror i 

kolumnen antalet lagförda. Med sådana siffror avses en ökning av antalet lagförda 

individer. I och med att man punktmarkerar vissa kriminella personer, minskar även 

annan brottslighet. Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, har en del teorier om 

                                                
32 Tommy Sundlén, Länskriminalchef Hallands län 
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varför; ”tar man bort centrala kriminella element så minskar brottsligheten runt om, 

inte så mycket men skillnaden är mätbar”.33 

• Finns det någon uppföljning på personer som "listats” och lagförts? 

Den ursprungliga målsättningen för Novaprojektet var att tre av tio grova, 

organiserade brottslingar skulle försvinna på två år. Carin Götblad har senare fått 

förklara målsättningen i media och sa då att ”det inte går att mäta på två år, det var 

för kort tid”. ”Man måste följa upp människor i minst fem år för att kunna säga att 

de försvunnit från kriminalitet”.34 För att underlätta projektets utvärdering lät man 

Novamarkera individer och dessa förblev listade till projektets slut, i syfte att erhålla 

ett mätbart resultat. 

• Är metoden något andra polismyndigheter kan jobba vidare med? 

Det finns redan nu projekt mot yrkeskriminella vid bl.a. Rikskriminalpolisen, men 

även andra myndigheter har börjat jobba med detta. Dock skiljer sig kriterierna för 

markering och arbetsmetoder åt.35 Utifrån de resultat som finns att tillgå från 

Stockholms respektive Hallands län, dvs ett större polisområde kontra ett mindre 

område, finns det gott underlag för att strukturera upp liknande projekt runt om i 

Sverige. Projekten som vi valt att studera bygger på att man fokuserar på ett antal 

brottsaktiva individer, vilket gör att problemen som knyts just till dessa minskas 

avsevärt. 

 

 

 

 

 

                                                
33 Jerzy Sarnecki – ”Jakten på gängen” 
34 DN artikel 18 januari, 2006 http://www.dn.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=513853 
35 Ove Berggren, Projektledare för Nova II, Länskriminalpolisen Stockholms län 
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4  Diskussion 

I vårt fördjupningsarbete ”punktmarkering av kriminella” har vi studerat två olika 

projekt som haft liknande målsättning och struktur. Stockholms Novaprojekt och 

Hallands insatser mot mängdbrottslighet följer båda en röd tråd, det centrala har 

varit att använda sig av metoden ”punktmarkering” eller om man hellre vill kalla det 

”riktade insatser”. 

Metoden, som är ett led i att kraftsamla mot kriminella och ge dem så lite svängrum 

som möjligt, bygger på att man hårdbevakar särskilt brottsaktiva individer. Detta 

betyder att man hela tiden letar efter möjliga ingångar i syfte att kunna lagföra dessa 

personer och därigenom också minska antalet anmälda brott. I Stockholm har man 

riktat in sig på den grövre organiserade brottsligheten och skapat en lista med s.k. 

Novamarkerade individer. Dessa har hamnat på denna lista efter en 

myndighetsgemensam värdering från kriminalunderrättelsetjänsten (KUT). Man har 

sedan använt sig av nolltolerans gentemot dessa markerade personer, detta oavsett 

vilket brott som har begåtts. 

I Halland har man riktat in sig på att kraftsamla mot mängdbrottsligheten i ett s.k. 

mängdbrottsprojekt. I detta projekt har ett flertal olika brott ingått varav 

narkotikabrotten, som vi valt att titta närmare på, har varit ett av dem. Man har 

särskilt satsat på att störa och spana på en kärna av kända narkotikamissbrukare i 

länet. Det handlar om ett femtiotal individer som vanligtvis genererar en stor del av 

mängdbrotten. 

I vår studie har vi funnit att dessa projekt uppnått målsättningarna med råge. I 

Stockholms projekt Nova I togs en lista på 149 personer fram, av dessa lagfördes ett 

hundratal.36 Målsättningen var att tre av tio markerade personer skulle lagföras, 

vilket också uppfylldes. Uppföljaren av projektet, Nova II, har ännu inte avslutats 

men resultatet från olika delprojekt som ingått där har analyserats. Insatserna riktade 

sig mot narkotika i supportermiljö samt generellt mot Novamarkerade. Slutsatsen 

blev att målen uppfylldes alternativt att målet med sannolikhet skulle komma att 

                                                
36 Rikspolisstyrelsen 12 september, 2006  
http://www.rikspolisstyrelsen.polisen.se/inter/util%5nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=199878 
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uppfyllas.37 Totalt under år 2006 lagfördes totalt 86 av 152 Novamarkerade 

individer. 

Resultatet av Hallands riktade insatser visade också på att målsättningen hade 

uppfyllts. Antalet anmälda mängdbrott har i Halland minskat med 15 procent, 

jämfört med samma period i fjol. Innan Hallandspolisen genomförde sina riktade 

insatser mot de ringa narkotikabrotten var siffran 959 stycken anmälda brott, mellan 

januari och december 2005. Efter projektets start, 1 januari 2006,  hamnade siffran 

t.o.m. högre än det utsatta målet, 1200 stycken. Totalt anmäldes 1589 stycken brott 

vilket är en ökning med 66 procent.38 

4.1 Slutsatser och förslag 

Tittar man på de resultat och siffror som vi erhållit i vår studie, ser man ganska snart 

att en metod där man fokuserar sig på särskilda individer och problem visar på 

markanta skillnader i statistiken. Även brottsligheten runt om minskade till följd av 

detta, något som också Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, var inne på då han 

förklarade innebörden av att ta bort centrala kriminella element.39 

Den här studien bygger på två polismyndigheter satsningar mot kriminalitet, men vi 

tror säkert att fler myndigheter runt om i landet kan använda sig av liknande 

metoder och projekt. Media har framhållit att flera städer är kända för olika typer av 

organiserad kriminalitet. Några exempel är Malmö och dess kriminella 

organisationer, Göteborg och dess indrivning och utpressning, Södertälje och dess 

maffialiknande nätverk samt Uppsala med sin Uppsalamaffia och 

beskyddarverksamhet.40 

I vår studie har vi funnit att de flesta målsättningar har uppfyllts och att resultaten 

visat detsamma, dock har vi också kommit fram till en del punkter som kanske kan 

ses över. Med detta vill vi särskilt trycka på riskerna med att ”stämpla” folk som 

kriminella. De personer som upptagits på den s.k. Novalistan har hamnat där då de 

uppfyllt en del kriterier för detta. Dessa individer står dock kvar på denna lista under 

                                                
37 Delredovisning av Projekt Nova II 
38 Polismyndigheten i Hallands län, 2007. Agenda verksamhetsuppföljning 
39 Jerzy Sarnecki – ”Jakten på gängen” 
40 Aftonbladet 18 maj, 2005 - http://aftonbladet.se/vss/nyheter/story/utskrift/0,3258,647021,00.html 
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hela projekttiden, trots att man kanske avbrutit sin kriminella bana. Vi skulle vilja 

att uppföljningen av just dessa personer efter att de lagförts utvecklas mer. Detta för 

att på ett bättre sätt kunna åskådliggöra om de Novamarkerade individerna 

eventuellt försvunnit från kriminaliteten. Vi vill i och med en bättre uppföljning 

minska risken för att en bild där eventuellt oskyldiga individer ”trakasseras” av 

polis, dyker upp på förstasidorna i olika media. 

De redovisade siffrorna har fått kritik av media och har enligt dem ”friserats”. Man 

har bland annat varit kritisk till att brott uppklarade av andra polismyndigheter 

redovisats t ex inom Stockholms Novaprojekts ramar. Dock har det aldrig uttryckts 

att andra polismyndigheter inte får bistå projektets målsättningar.41 Siffrorna bidrar 

tyvärr till att andra polismyndigheter får sämre uppklarningsstatistik, då ett ärende 

bara kan redovisas en gång. Det vi skulle vilja i och med detta är att det på ett 

tydligare sätt definieras vilken polismyndighet som får ärendet i sin statistik. 

Novamarkerade personer kan ju begå brott även utanför Stockholms län och vi tror 

att det är viktigt att den polismyndighet som handlägger ärendet får uppskattning för 

den hjälp som de bistår med. Ett alternativ kan vara att man gör en form av 

dubbelredovisning, där man lyfter ur Novamarkerade från den redan befintliga 

statistiken. Handläggande myndighet redovisar alltså ärendet, men statistik för just 

Novaprojektet redovisas separat. 

Inledningsvis i denna rapport pratade vi om den eventuella problematiken kring 

punktmarkeringens moraliska och etiska aspekter. Vi har inte funnit att metoden 

skulle inskränka nämnvärt på individens personliga integritet. Polisens uppgift är att 

förebygga och beivra brott i samhället och som vi ser det stöds projektets 

tillvägagångssätt i sin helhet av lagar och föreskrifter.42 Många gånger finns det 

särskilt lagstöd för att kontrollera vanliga ”Svenssons”, t ex stopp av fordon, 

kontroll av körkort, last, alkoholutandningsprov etc. Med det i åtanke anser vi inte 

att polisen ligger i gränslandet mellan vad som är tillåtet att göra och vad som inte är 

det. Detta till trots att polisen benämner sina metoder med ord som ”punktmarkera”, 

”hårdbevaka” eller ”störa”. 

                                                
41 DN artikel 16 januari, 2006 http://www.dn.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=513277 
42 Sveriges rikes lag (2007) 



Rapport nr. 416 

 21 

07-04-22 

Referenser 

 
Böcker 

 
Sveriges rikes lag (2007). 
 
 
Elektroniska källor 

 
Aftonbladet (050518) 
http://aftonbladet.se/vss/nyheter/story/utskrift/0,3258,647021,00.html 

 
Dagens Nyheter - DN (060116) 
http://www.dn.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=513277 

 
Dagens Nyheter - DN (060118) 
http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=513853  
 
Rikspolisstyrelsen (060912) 
http://www.rikspolisstyrelsen.polisen.se/inter/util%5nodeid=21434&pageversio
n=1.jsp?articleid=199878 

 
Svenska Dagbladet - SvD (061219) 
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14290377.asp  

 
Sveriges Radio - SR (041221) 
http://www.sr.se/cgi-bin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?artikel=526205 

 
Videoinspelning från SVT 2 – ”Jakten på gängen” (2004) 
 
 
Polisiära källor 
 
Carin Götblad, Länspolismästare Stockholms län 
Ove Berggren, Projektledare för Nova II, Länskriminalpolisen Stockholms län 
Tommy Sundlén, Länskriminalchef Hallands län 
Ulf Göranzon, Pressekreterare för Nova II, Länskriminalpolisen Stockholms län 
 
 
Övriga dokument 

 
Polismyndigheten i Hallands län, 2007. Agenda verksamhetsuppföljning 
(mängdbrottsprojektet – resultat) 
 
Polismyndigheten i Stockholms län, 2005, Södertörns Polismästardistrikt. 
Handlingsplan SGI 2005. 
 



Rapport nr. 416 

 22 

07-04-22 

 
Polismyndigheten i Stockholms län, 2006, Länskriminalpolisen. Projektplan för 
Nova II. 
 
Polismyndigheten i Stockholms län, 2007, Länskriminalpolisen. Delredovisning 
av Projekt Nova II. 

 
Svenska Polisförbundet, Februari 2007. Polistidningen nr 1. 
 
 

 
 
 



Rapport nr. 416 

 I 

07-04-22 

Bilaga 1 

 
Frågeställningar till polisiära källor: 
 
 Vad är NOVA-projektet? 
 
 Vad menas med att man är NOVA-markerad? 
 
 Vilka är de huvudsakliga målsättningarna med projektet? 
 
 Hur arbetar man som enskild polis för att bidra till att målsättningarna uppfylls? 
 
 Är man nöjd med resultaten som hittills uppnåtts? 
 
 Efter lagföring på Nova-markerade personer, tas då markeringen bort eller kvarstår den 

efter strafftidens slut? 
 
 Om inte när kan det blir aktuellt att bli avmarkerad från Nova listan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


