
 

Polisutbildningen vid Umeå universitet 
Moment 4:3, Fördjupningsarbete 
Vårterminen, 2008 
Rapport nr. 487 

 

 

 

NOVA 
– Polisens satsning mot den organiserade brottsligheten i Stockholms län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Bäckström 

Peter Jörnroth



Rapport nr. 487 

 

2008-04-28 

 Sammanfattning 

Organiserad brottslighet har länge varit prioriterad av polisen men först på senare år har 

speciella strategier mot brottsligheten framtagits. 2003 startade Stockholms länspolismästare 

Carin Götblad projekt Nova, en satsning mot organiserad brottslighet. Rapportens syfte har 

varit att granska projektets resultat samt undersöka satsningens betydelse för minskningen av 

den organiserade brottsligheten. Nova-projektet har analyserats utifrån rutinaktivitetsteorin 

som betonar samspelet mellan tre komponenter, motiverad gärningsman, ett lämpligt objekt 

och avsaknad av kapabel väktare. För en enhetlig definition av organiserad brottslighet 

använder EU kriterier som ska uppfyllas för att grupperingar skall anses bedriva denna 

brottslighet. Nova-projektet utgår från dessa kriterier och bygger på övervakning och 

punktmarkering av grovt kriminella i Stockholms län. Personerna är s k. Nova-markerade och 

är listade av lokala underrättelsetjänster. Projektets första fas pågick till 2005 och övergick 

sedan till Nova II som avslutades 2007. Resultaten ansågs lyckade då målen uppnåtts genom 

att flertalet fängelsestraff utdömts. Projektet har dock mött kritik, grundad på oklarheter i 

resultatredovisning och problematik vid markering. Att rätt personer markeras och att en 

tydligare underrättelse beträffande projektet sker är åtgärder som bör vidtas. Att målen 

uppfyllts kan delvis förklaras genom rutinaktivitetsteorin men även effektivt 

informationsflöde inom och mellan berörda myndigheter krävs.
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

De första tecknen på organiserad brottslighet i Sverige kunde skönjas i mitten av 1960-talet 

i form av en gränsöverskridande brottslighet där brotten både ökade i antal och 

svårighetsgrad. Termen organiserad brottslighet nämndes aldrig utan brotten beskrevs som 

seriebrott som krävde ”samlade aktioner i brottsbekämpande syfte”.  I början av 1970-talet 

diskuterades och benämndes företeelsen organiserad brottslighet av Rikspolisstyrelsen och 

Justitiedepartementet vilket så småningom mynnade ut i att Arbetsgruppen mot organiserad 

brottslighet, (AMOB), skapades år 1976.1 

Dryga 30 år senare är ämnet alltjämt aktuellt då den grova brottsligheten trappats upp i takt 

med att de kriminella grupperingarna2 ökat i antal och fått allt större plats i media. Vidare 

har kriminaliteten, som allt oftare utförs av yngre personer och som av populationsmässiga 

orsaker främst varit koncentrerad till storstäderna, i allt högre utsträckning påverkat mindre 

städer i och med etablering av MC-gängens3 supporterorganisationer och undergrupper i 

mindre orter runt om i landet.4 Den organiserade brottslighetens utvidgning avspeglas även 

i en eskalering av grova hot och  våldshandlingar som kulminerade i slutet av 2007 med 

beskjutning av ett antal polishelikoptrar och ett sprängdåd mot en åklagare. 

Den organiserade brottsligheten har länge varit ett prioriterat område inom polisen då 

brottsligheten till sin natur är internationell och det sedan länge varit ett av de mest aktuella 

ämnena på den internationella kriminalpolitiska dagordningen. Den 8 september 2003 

beslutade Stockholms länspolismästare Carin Götblad om en omfattande insats mot länets 

grova, organiserade brottslingar. Målet var att minska antalet aktiva gärningsmän inom den 

grova och/eller organiserade brottsligheten med minst 30 procent senast hösten 2005 samt 

förhindra nyrekrytering bland ungdomar. Projektet fick namnet Nova5 och för att fastslå 

                                                
1 Brottsförebyggande rådet (2002) Organiserad brottslighet – lösa maskor eller fasta nätverk? Rapport 2002:7. 
Stockholm: Fritzes. s. 16-17 
2 Grupperingar innefattas av de gäng som har namn och emblem 
3 Med MC-gäng avses de motorcykelklubbar som själva anser att de tillhör den del av mc-miljön som brutit 
med det etablerade samhället och har sina egna lagar och regler som de lever efter, så kallade 1 % mc-gäng 
4 Rikskriminalpolisen (2005) Organiserad brottslighet i Sverige 2005. s. 37  
5 Nova är ett namn för en hastigt uppblossade stjärna som under kort tid ökar kraftigt i ljusstyrka. Kopplingen 
mellan polisens satsning och en ljusstark stjärna är inte helt självklar men möjligtvis kan den ha sitt ursprung i 
talesättet; att söka efter med ljus och lykta och att Nova-projektet då ska belysa de ljusskygga. Alternativt var 
det någon inblandad beslutsfattare som hade en förkärlek till astronomi.  
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vilka kriminella som var prioriterade av projektet och polisen upprättades en lista med 148 

särskilt kriminella personer som polisen skulle fokusera på, så kallade Nova-markerade 

personer. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att granska vilka resultat Nova-projektet renderat i samt undersöka 

huruvida en satsning som Nova-projektet är ett effektivt sätt att motarbeta och förebygga 

organiserad brottslighet eller inte. Med resultat avses då i huvudsak mätbar fakta i form av 

olika typer av lagföring men även andra resultat som inte utgör objektiva sakförhållanden 

eller som är mätbara kommer att behandlas. Utöver detta ämnar arbetet påvisa potentiella 

samband mellan Nova-projektet och rutinaktivitetsteorins grundprincip, att en avsaknad av 

en av de tre nödvändiga komponenterna6 förhindrar att brott begås. 

1.3 Frågeställningar 

För att kunna uppfylla det ovanstående syftet ämnar arbetet redogöra för samt besvara 

följande frågeställningar: 

• Vilka resultat har satsningen renderat i? 

• Hur är Nova-projektet uppbyggt? 

• Hur tillämpas det praktiskt? 

1.4 Avgränsningar 

I strävan efter faktorer som kan vara avgörande för bekämpning av organiserad brottslighet 

finns en rad olika områden som är av analytiskt intresse. Avsikten med arbetet är dock inte 

att ge en djupare förklaring till de mekanismer bakom den organiserade brottslighetens i 

Sverige då en fördjupning av ett sådant område förvisso hade varit intressant men 

emellertid alltför omfattande. Vidare kommer arbetet ställa brottsligheten i Sverige i 

centrum och inte redogöra i någon vidare utsträckning för den organiserade brottslighetens 

historia eller utbredning världen över. Förvisso skulle en sådan skildring tydliggöra 

uppkomsten av den svenska brottsligheten men samtidigt vara omotiverat med tanke på 

arbetets syfte. 

 

                                                
6 Dessa komponenter är en motiverad gärningsman, ett lämpligt objekt/offer samt avsaknad av kapabla 
väktare 
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Därutöver begränsas arbetet rent geografiskt till Stockholms län av helt naturliga orsaker då 

det är just i Stockholm som Nova-satsningen genomförs. Det är givetvis inte osannolikt att 

det finns andra insatser som skulle kunna vara effektiva för arbetet mot den organiserade 

brottsligheten men det är Nova-satsningen som är den första rent konkreta polisiära 

åtgärden som vidtagits och har därför blivit det naturliga valet för arbetet. 

1.5 Tillvägagångssätt 

För att kunna besvara de aktuella frågeställningarna kommer arbetet ges en tvådelad 

disposition där det första avsnittet innefattar en teoretisk och en empirisk del där den 

teoretiska delen mer ingående kommer att studera rutinaktivitetsteorin och dess praktiska 

innebörd medan den empiriska delen främst syftar till att i en mer deskriptiv form skildra 

den svenska organiserade brottslighetens bakgrund samt ge ett underlag till Nova-projektet 

och dess resultat. Det andra avsnittet utgör en diskussionsdel som är tänkt att förankra 

teorin och empirin för att kunna komma fram till slutsatser om Nova-projektets effektivitet. 

Till arbetet har material hämtats från många olika håll. I en undersökning är det alltid 

eftersträvansvärt att i möjligaste mån använda primärdata, det vill säga information som 

inte insamlats eller publicerats tidigare. Sekundärdata är redan inhämtad fakta som inte i 

första hand är avsedd för studien. Detta arbete bygger i stor utsträckning på sekundärdata i 

form av rapporter utgivna av rikskriminalpolisen och Brottsförebyggande rådet då en egen 

studie inte hade legat inom ramarna för rapporten. Många delar av arbetet har ägt ett stort 

massmedialt intresse varför en hel del tidningsartiklar tillkommit. Internetkällor har även 

använts flitigt då den informationen om Nova-projektet som varit av intresse för arbetet 

mestadels funnits på polisens hemsida. Vidare har ambitionen med arbetet varit att utgå 

från verkligheten i så stor utsträckning som möjligt och för att skapa en djupare förståelse 

för området har även en intervju med Ulf Göranzon, informationsansvarig för Nova-

projektet, genomförts. Frågor och svar bifogas som bilaga ett. 

1.5.1 Källkritik 

Vid forskning är det bästa redskapet mot lögner, felaktigheter och desinformation 

källkritiken.7 Källkritik kan inom forskning definieras som en uppsättning metodregler som 

används för att värdera sanningshalten och bedöma trovärdigheten i såväl påståenden om 

                                                
7 Esaisson, Peter, Gilljam Mikael, Oskarsson , Henrik & Wägnerud, Lena (2003), Metodpraktikan. Konsten 
att studera samhälle, individ och markand. (2:a uppl). Stockholm: Norstedts Juridik AB. s. 303 
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historiska förlopp och omständigheter som nutida uppgifter om sakliga förhållanden.8 Vid 

en studie bör följaktligen noggrannheten vara väldigt hög vid granskandet av källor då det 

kan finnas en problematik kring vissa källors ställningstaganden och attityder. 

I detta arbete används många internetkällor och vid användandet av sådana källor är det 

viktigt med hög noggrannhet i kontrollen av deras ursprung. De flesta av internetkällorna 

kommer från polisens hemsida, vilket inte går att betvivla och med tanke på att polisen 

ständigt är påpassade och granskade finns det ingen direkt anledning att tro att den fakta 

som presenteras skulle vara oriktig. Risken för vinklade siffror eller subjektiva utsagor är 

dessvärre inte obefintlig varför stor noggrannhet har iakttagits under arbetet. Dessvärre kan 

adresserna till artiklar och dylikt ändras men för att i någon mån öka möjligheterna att få 

tag i material som arkiverats elektroniskt eller flyttats har tid och datum då källorna använts 

bifogats för att underlätta åtkomsten. 

2  Teori 

I 1600-talets Sverige ansågs tidelag vara ett mycket allvarligt brott och det var framför allt 

unga pojkar som gjorde sig skyldiga till detta eftersom de kunde vistas en längre tid 

ensamma med djuren, utan vuxnas kontroll, när de vallade dem. Samhället vidtog 

emellertid åtgärder för att förhindra brott genom att förbjuda pojkar att ensamma ”gå vall”.9 

Denna typ av brottsprevention utvecklades 1979 till en kriminologisk teori vid namn 

rutinaktivitetsteorin av de två amerikanska kriminologerna Lawrence Cohen och Marcus 

Felson. Utifrån deras teori ska polisens Nova-satsning analyseras.  

 

Felson utvecklade sedan teorin och inriktade sig då främst på lämpliga objekt, istället för att 

fokusera på offer. Detta eftersom det i takt med samhällsutvecklingen blir mer 

förekommande att brottsliga handlingar främst riktas mot olika typer av egendom snarare 

än mot människor.10 Felsons vidareutveckling av teorin framstår som ett intressant 

komplement till rutinaktivitetsteorin men utifrån detta arbetes inriktning där polisens arbete 

och inte brottsligheten står i centrum blir en ytterligare teoretisk fördjupning både obefogad 

och överflödig. 

                                                
8 Esaisson, Peter, Gilljam Mikael, Oskarsson , Henrik & Wägnerud, Lena (2003) a a. s. 303 
9 Sarnecki, Jerzy (2003) Introduktion till Kriminologi. Studentlitteratur. s. 28 
10 Ibid. s. 222-223 
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2.1 Rutinaktivitetsteorin 

När någonting studeras är det alltid idealiskt att genom en heltäckande teori kunna förklara 

vad som analyseras samt i det här fallet kunna härleda empiriska resultat från polisens 

arbete utifrån teorin. Dessvärre är det få ämnesspecifika teorier som på ett godtagbart sätt 

tydliggör orsak och verkan och kriminologiska teorier utgör inget undantag. I det här 

arbetet har rutinaktivitetsteorin varit den teori som på det mest tillfredsställande sättet kan 

beskriva hur Nova-projektets arbetsmetod i huvudsak är tänkt att fungera.  

 

Rutinaktivitetsteorin klassas som en makroteori11 som framför allt betonar betydelsen av 

tillfällesstrukturer för uppkomsten av brottslig aktivitet. Enligt Cohen och Felson skapar 

samspelet mellan tre komponenter förutsättningar för att brott skall begås.12 Dessa 

komponenter är: 

• En motiverad förövare 

• Ett lämpligt objekt/offer 

• Samt avsaknaden av kapabel väktare 

 

När dessa tre komponenter interagerar i tid och rum finns förutsättningarna för att brott 

skall begås. För att relatera rutinaktivitetsteorin till 1600-talets Sverige och dilemmat med 

tidelag löste således samhället den problematiken genom att åtgärda avsaknaden av kapabel 

väktare. Pojkar fick inte ”gå vall” ensamma utan fick sällskap av något som i termer av 

rutinaktivitetsteorin kan kallas kapabel väktare. Cohen och Felson anser att brottslig 

aktivitet är intimt förknippad med vardagliga rutiner, rutinaktiviteter. De strukturella 

förhållanden som är relaterade till förekomsten av brott är alltså även relaterade till hela 

samhällsstrukturen. Enligt detta sätt att se på brottslighet skapar vårt dagliga liv 

förutsättningar för den brottslighet som finns i vårt samhälle. En viktigt konsekvens av 

detta resonemang är att vi inte kan förvänta oss några dramatiska förändringar av 

brottsligheten utan att det samtidigt sker andra väsentliga samhällsförändringar.13  

 

                                                
11 En makroteroi kan på ett kortfattat sätt förklaras som en övergripande teori som inte behandlar individnivån 
utan ser till ett större mer övergripande perspektiv 
12 Sarnecki, Jerzy (2003) a a. s. 221 
13 Ibid. s. 222 
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Figur 1.1 Rutinaktivitetsteorins tre hörnstenar 
 

 

Teorigrundarna menar även att det är tillräckligt att en av de tre tidigare nämnda 

komponenterna inte finns för handen för att brott inte skall begås. Detta innebär att 

rutinaktivitetsteorin blir höggradigt intressant när brottspreventiva åtgärder diskuteras 

eftersom sådana åtgärder kan planeras utifrån de tre elementen i rutinaktivitetsteorin.14 

3 Empiri 

3.1 Organiserad brottslighet 

Ända sedan de första någorlunda civiliserade samhällena grundades har det funnits 

kriminalitet och brottslighet som i någon mån varit organiserad. Mestadels hade den sitt 

ursprung i fattigdom, dåliga levnadsförhållanden och förtryck vilket medförde en 

organisering för att försvara sig och överleva. Den utvecklade organiserade brottsligheten 

fick antingen formen av ett nätverk med ett starkt ledarskap eller sammankopplade celler i 

en linjeorganisation där nya medlemmar fick genomgå olika inträdesprov för att komma in 

i organisationen.15 Traditionellt sett förknippas organiserad brottslighet med avancerade 

stölder och häleri, illegala spel, smuggling av narkotika och alkohol, koppleri och 

utpressning. Medlemmarna i organisationen är specialiserade inom olika områden och varje 

                                                
14 Sarnecki, Jerzy (2003) a a. s. 222 
15 Brottsförebyggande rådet (2002) Organiserad brottslighet – lösa maskor eller fasta nätverk? a a s. 12 
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brott kan kräva medverkan av flera ”specialister”.16 Organiserad brottslighet är således 

inget nytt samhällsfenomen, trots att det dröjde till 1970-talet innan begreppet 

introducerades i Sverige.  

 

För att undvika en definitionsmässig förvirring kring den typ av brottslighet som arbetet till 

stor del omfattar krävs en närmare precisering av begreppet ”organiserad brottslighet”. 

Dessvärre saknas en normativ definition vilket i och för sig skulle kunna förklaras genom 

att majoriteten av brottsligheten i någon form kan anses organiserad och åtskillnaderna 

beror på olika grader av organisering, typ av hierarki samt rollfördelning.  

 

I detta arbete kommer emellertid organiserad brottslighet definieras i enlighet med de 

kriterier som medlemsstaterna i Europeiska union använder.17 Fyra obligatoriska kriterier 

skall vara uppfyllda för att en gruppering skall anses bedriva organiserad brottslighet, dessa 

är: 

• samarbete mellan fler än två personer 

• lång eller obegränsad utsträckning i tiden (kriteriet hänför sig till gruppens stabilitet och 

potentiella varaktighet) 

• misstanke om allvarliga kriminella handlingar 

• strävan efter vinning och/eller makt 

Därutöver skall minst två av följande sju kriterier vara uppfyllda: 

• egna tilldelade uppgifter åt var och en i grupperingen 

• någon form av disciplin och kontroll 

• verksamhet på internationell nivå 

• användandet av våld eller andra metoder för hot 

• användandet av kommersiella eller affärsmässiga strukturer 

• deltagande i penningtvätt 

• otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller 

ekonomin.  

                                                
16 Brottsförebyggande rådet (2007) Fina Fasader med Fixade Fakturor - Kriminella entreprenader i 
byggbranschen. Rapport 2007:18. s. 11 
17 Rikskriminalpolisen (2007) Undersökning med fokus på utpressning relaterad till organiserad brottslighet 
Rapport 2007:1. s. 13  
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3.1.1 Den organiserade brottsligheten i Sverige 

Den svenska polisen förstatligades 1965 och då grundades även Rikspolisstyrelsen. I 

samband med detta bildades även en narkotikakommission eftersom narkotika började 

uppfattas som ett av de allvarligaste samhällsproblemen. Tre år senare infördes 

narkotikastrafflagen som hade siktet inställt på tillgångssidan, med andra ord smuggling 

och överlåtelse. Följande år skärptes maximistraffet för grovt narkotikabrott till sex års 

fängelse och telefonavlyssning tilläts vid misstanke om grovt narkotikabrott. Dessutom 

inrättades narkotikarotlar vid polismyndigheterna och detta resulterade i att 

narkotikabrottsligheten kom att betraktas som en form av organiserad brottslighet.18  

 

På 1970-talet började den organiserade brottsligheten diskuteras på allvar då media samt 

några polisutredningar gällande skatte- och valutabrottslighet, svarta fastighetsaffärer samt 

organiserad prostitution visade att det fanns en organiserad och i hög grad ekonomisk 

brottslighet19 som omfattade stora ekonomiska värden. För att komma tillrätta med 

utvecklingen inrättades en arbetsgrupp inom Rikspolissyrelsen, Arbetsgruppen mot 

organiserad brottslighet (AMOB) där polisen, åklagarväsendet, skatteförvaltningen samt 

den kriminologiska forskningen var representerade. AMOB:s arbete resulterade i att 

regeringen gav Brottsförebyggande rådet i uppgift att göra en granskning av gällande 

lagstiftning mot såväl ekonomisk som organiserad brottslighet.20  

 

Den ekonomiska brottsligheten fick på 1980-talet alltmer uppmärksamhet och det på den 

organiserade brottslighetens bekostnad.21 Ekokommissioner grundades som enbart 

inriktades på ekonomisk brottslighet samtidigt som narkotikapolitiken fokuserade på det 

synliga missbruket. I slutet på 1980-talet och början på 90-talet ökade dock fokus på den 

organiserade brottsligheten genom EU-samarbetet samt att den globalt ansågs vara ett 

allvarligt hot. Polisens arbete började även i högre grad än tidigare byggas på 

                                                
18 Brottsförebyggande rådet (2002) Organiserad brottslighet – lösa maskor eller fasta nätverk? a a. s. 16-17  
19 Ekonomiskt brottslighet är inget brott i sig utan ett kriminologiskt samlingsbegrepp som dessvärre saknar 
en entydig definition. Vanligtvis beskrivs och preciseras dock ekonomisk brottslighet som ett vinningsbrott 
som sker inom ramen för näringsverksamhet och det är den definitionen som detta arbete utgår från.  
20 Brottsförebyggande rådet (2002) Organiserad brottslighet – lösa maskor eller fasta nätverk? a a. s. 17 
21 Som nämnts tidigare i arbetet är nästan all brottslighet i någon form organiserad varför det kan tyckas 
märkligt att en distinktion görs mellan ekonomisk och organiserad brottslighet. Emellertid infördes 
definitionen av organiserad brottslighet först i slutet av 1990-talet och innan dess gjordes en större 
skiljaktighet mellan begreppen. 
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underlättelsetjänsten samt förebyggande strategier för att motverka uppbyggnad av 

organisationer och nätverk.22 

3.2 NOVA 

2003 beslutade Stockholms länspolismästare Carin Götblad att den mest samhällsfarliga 

kriminaliteten i länet skulle bekämpas med rejäla krafttag och därmed föddes Nova-

projektet. Projektet omfattade en rad olika satsningar mot olika typer av organiserad 

brottslighet. Målet med projektet var att minska antalet aktiva gärningsmän inom den grova 

och/eller organiserade brottsligheten med minst 30 procent senast hösten 2005 samt 

motverka nyrekryteringen till kriminella nätverk. För att ringa in vilka som skulle jagas 

upprättades en lista av Stockholm läns KUT:ar23 och spaningsenheter med, de för polisen, 

mest intressanta och kriminella personer, 147 män samt en kvinna, som således blev Nova-

markerade.24 

 

De som är Nova-markerade uppfyller följande kriterier:25 

• Misstankar om allvarliga kriminella handlingar (brott där gärningspersonen kan dömas 
till fängelse i minst två år). 

  
• Samarbete med någon annan.  
 
• Lång eller obegränsad utsträckning i tiden.  
 
• Kan tjäna som förebild för ungdomar på väg in på den kriminella banan.  
 
• Strävan efter vinning och/eller makt. 
 

Den första delen av projektet pågick mellan 2003 och 2005 och mycket av polisens arbete 

handlade om kortvariga punktinsatser. Detta för att kunna upptäcka de små brotten som i 

sin tur leder vidare till den större brottsligheten. Arbetet kan betecknas som offensivt där 

narkotikalagstiftningen och polislagens 19:e och 20:e paragraf används flitigt.26 En vanlig 

typ av punktinsats var extra trafikkontroller för att kunna stoppa och kontrollera Nova-

markerade personer. En misstanke om exempelvis narkotikapåverkan kunde leda till en 

skälig misstanke om att det fanns narkotika i personens hem vilket då ledde till en 

                                                
22 Brottsförebyggande rådet (2002) Organiserad brottslighet – lösa maskor eller fasta nätverk? a a. s. 17-18 
23 Kriminalunderrättelsetjänst  
24 Gustafson, Tina (2004) Polisen framgångsrik i arbetet mot den grova kriminaliteten 
25 Fakta om Nova (2007) 
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husrannsakan. I slutet av 2004 hade målet med projektet uppnåtts, då mer än 30%, närmare 

bestämt 50 stycken av de Nova-markerade personerna hade blivit frihetsberövade, 31 

personer hade dömts till mer än ett års fängelse, tolv dömda till fängelse mindre än ett år 

och sju personer satt häktade i pågående undersökningar.27 

3.2.1 Nova II 

Projektet ansågs lyckat och Carin Götblad beslöt att det skulle fortsätta även efter 2005 

under namnet Nova II. Några förändringar jämfört med det ursprungliga projektet 

genomfördes för att göra insatserna mer effektiva och lönande. Den ursprungliga listan med 

Nova-markerade reviderades med nya, aktuella namn och innehöll 152 personer. Den så 

kallade nolltoleransen mot alla brott fortsatte eftersom en sådan strategi visat sig vara 

effektiv då vardagsbrottslighet gett polisen möjligheten att upptäcka grövre brottslighet.28  

 

Till skillnad från Nova I där polisen mestadels arbetade med punktinsatserna valde polisen 

att under Nova II förlänga insatserna för att under en längre tid kunna arbeta mot de 

kriminella.29 Vidare grundade sig mer av arbetet på PUM30 i högre grad än tidigare. Vilket 

innebar att projektet fick tillgång till bearbetad och analyserad information som fick utgöra 

underlag för beslut och åtgärder. Informationsflödet inom polisen förbättrades och genom 

exempelvis spärrmarkeringar fick alla poliser i utryckningstjänst information om vilka 

personer som var Nova-markerade vilket ledde till att informationsinhämtande inte enbart 

kom från personal involverad i Nova-projektet.31 

 

Det nya arbetssättet byggde på att två operativa grupper om sex poliser under ledning av en 

projektledare, en biträdande projektledare samt en samordnare, kontinuerligt var ute och 

”störde” de Nova-markerade genom punktmarkering och längre spaning. Genom denna typ 

av arbete fungerar polisen störande, underrättelseinhämtande samt även lagförande. Just 

den störande verksamheten är besvärande för den organiserade brottsligheten då den typ av 

                                                                                                                                               
26 Polislagen 19§ ger polisen rätt att kroppsvisitera en person efter vapen utan en skälig misstanke. Polislagen 
20§ ger polisen rätt att söka efter vapen i en bil utan skälig misstanke om vapenbrott.  
27 Gustafsson, Tina (2004) a a.  
28 Fortsatt Stockholmssatsning mot organiserad brottslighet (2007) 
29 Fakta om Nova (2007). a a. 
30 Polisens UnderrättelseModell 
31 Fortsatt Stockholmssatsning mot organiserad brottslighet (2007) a a 
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kriminalitet som de huvudsakligen ägnar sig åt kräver ett gediget planerande och är 

känsliga för störningar och polisens tanke är att de aldrig ska känna sig säkra.32 

 
Utöver att arbeta emot den organiserade brottsligheten riktade även Nova-projektet in sig 

på att förhindra nyrekryteringen till den grova brottsligheten bland ungdomar mellan 15 och 

25 år. Huvudinriktningen var dock att lagföra de redan brottsaktiva ungdomarna med 

anknytning till Nova-markerade. Genom att brottsaktiva ungdomar grips och lagförs är 

tanken att avbryta deras kriminella karriär samt förhindra nyrekryteringen. Detta skedde 

genom riktade insatser mot ungdomar och narkotikaanvändning bland ungdomar. Vidare 

var en viktig del även att visa ungdomar de negativa konsekvenser en kriminella livsstil kan 

medföra och då särskilt kriminella förebilders mindre glamorösa tid i fängelse.33 Nova II 

avslutades i slutet av 2007 men det beslutades att Nova-satsningen skulle fortsätta eftersom 

resultatet, enligt Carin Götblad, blivit så pass bra.34 

3.2.2 Samverkan 

Ett effektivt sätt att störa yrkeskriminella är att aktivt granska deras ekonomi. Av vikt i 

detta arbete är samarbetet med kronofogden, tullen, försäkringskassan, 

ekobrottsmyndigheten och skatteverket.35 När polisen genomför en husrannsakan hos 

någon av de NOVA-markerade personer kan de samtidigt söka efter uppgifter som är 

värdefulla för de övriga myndigheterna, exempelvis kan en kartläggning av en skuldsatt 

kriminells värdesaker vara viktig information för kronofogdemyndigheten och skatteverket. 

Det händer att polismyndigheten kommer i kontakt med NOVA-markerade personer som 

kör lyxbilar, bär dyra smycken och har exklusiv elektronisk utrustning i hemmet trots att de 

är kraftigt skuldsatta hos kronofogden.36 En del av utvecklingen av NOVA-projektet är 

enligt Stockholms länspolismästare Carin Götblad att öka och effektivisera polisens 

samarbete med andra myndigheter.37 Ett led i effektiviseringen av samarbetet är att polisen 

tillsammans med samverkande myndigheter haft utbildning där samarbetet övats och 

rutiner fastställts genom praktiska scenarion och dylikt.38 

                                                
32 Skagerlind, Carina (2007) Nova II mot yrkeskriminella 
33 Eriksson, Lotta (2006) NOVA II en resurs för alla delar   
34 Fortsatt Stockholmssatsning mot organiserad brottslighet (2007) a a.  
35 Skagerlind, Carina (2007) a a. 
36 Skagerlind, Carina (2007) Insats Barry - ute efter de yrkeskriminellas pengar.  
37 Fortsatt Stockholmssatsning mot organiserad brottslighet (2007) a a. 
38 Skagerlind, Carina (2007) Nova II mot yrkeskriminella  
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4  Resultat 

Det huvudsakliga syftet med arbetet var att ta reda på vilka resultat Nova-projektet har gett 

samt om projektet är ett effektivt sätt att motarbeta och förebygga den organiserade 

brottsligheten eller ej. Redovisningen av resultatet kommer att ske genom att hänvisa till 

och påvisa de faktiska och mätbara resultat som förekommer i form av de olika typerna av 

lagföring39 som har skett mellan år 2003 till 2007. Det bör poängteras att dessa resultat 

enbart är beskrivande och avslöjar inte i sig något om Nova-projektets möjliga framgångar i 

motverkandet av den organiserade brottsligheten. Detta eftersom projektets effektivitet 

måste bedömas utifrån förhållandet mellan resultaten och målen. Den eventuella 

effektiviteten kommer följaktligen inte avhandlas närmare i denna del av arbetet utan 

kommer att redogöras närmare i diskussionsdelen. Vidare är det även rimligt att projektet 

gett andra resultat som inte framgår av statistiskt mätbara sakförhållanden varför även detta 

område kommer behandlas i diskussionsdelen.  

4.1 2003 – 2005  

Projektets mål var att 30 procent av de 148 Nova-markerade, således närmare 50 stycken 

skulle vara dömda till fängelsestraff inom två år. Redan efter ett år hade projektet kommit 

en bra bit på vägen då 50 av de 148 Nova-markerade frihetsberövats. 31 av dessa personer 

dömdes till fängelse i mer än ett år och tolv personer dömdes till fängelse mindre än ett år. 

Sju stycken var även häktade i avvaktan på att utredning skulle slutföras.40 I början av juni 

2005 hade projektets mål uppnåtts då 40% av de Nova-markerade satt fängslade. Carin 

Götblad förklarade i en ledare i Dagens Nyheter att 59 personer från Nova-listan hade 

dömts till fängelsestraff och sammanlagt hade 93 av de 148 personerna, nästan 63% blivit 

lagförda.41 Projektet resulterade även i fängelsestraff för personer som inte varit Nova-

markerade men där fängelsestraff utdömts med hjälp av Nova-insatser.42 

4.2 2006 - 2007 

Målet med Nova-projektet under 2006-2007 var att lagföra minst 100 utav de 152 Nova-

markerade brottslingarna. Detta mål uppnåddes med råge då 104 stycken av de markerade 

                                                
39 I lagföring ingår fällande dom i tingsrätt, godkänt strafföreläggande utfärdat av åklagare eller 
åtalsunderlåtelse 
40 Gustafsson, Tina (2004)a a.   
41 Götblad, Carin (2005) Våldsbrotten har ökat dramatiskt i Stockholm  
42 Nova-målen ligger fast (2005)  
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individerna blivit lagförda redan i september 2007.43 Vid årets slut hade 124 av 152 Nova-

markerade lagförts.44 Många av de Nova-markerade brottslingarna blev dömda till 

fängelsestraff men påföljderna varierade och såväl strafföreläggande som dagsböter, 

skyddstillsyn och villkorlig dom var vanligt förekommande. 73 av de lagförda dömdes till 

fängelse varav 29 av dessa dömdes till fängelse i ett år eller mer. Den totala utdömda 

strafftiden för de 73 personerna var 96 år och sju månader. Därmed har varje person, i 

genomsnitt dömts till cirka ett år och fyra månaders fängelse. Den kortaste utdömda 

strafftiden var en månads fängelse och den längsta var fängelse i tio år. För övrigt lagfördes 

nio stycken av de Nova-markerade personerna både under år 2006 och år 2007.45 Utöver 

detta har polisen bekämpat annan brottslighet genom Nova-projektets arbete då bland annat 

kopplerihärvor och människohandel, som inte inledningsvis varit kopplat till projeket 

avslöjats.46 

4.3 Kritisk granskning av resultatet 

Det kan innebära svårigheter att bedöma värdet av Nova-projektets resultat då det, som 

nämnts tidigare, kan finnas resultat som inte är mätbara. Dock kan även statistisk fakta 

innebära problem eftersom statistik kan bli snedvridet och visa något annat än vad som 

avsetts. Av de mätbara resultat som detta arbete behandlat är det svårt att betvivla 

sanningshalten i exempelvis den faktiska lagföringen. Det som är av intresse för en kritisk 

granskning är istället på vilka grunder statistiken bygger på och i det här fallet blir 

grunderna till Nova-markeringen särskilt intressant och kommer behandlas i följande 

avsnitt tillsammans med annan kritik som riktats mot projektet.  

 

Nova-projektet har inte enbart mötts av positiva reaktioner och det är framför allt Dagens 

Nyheter som är projektets främste belackare och anser att projektets resultat är missvisande. 

DN har granskat statistik från Nova-projektet och menar att flera av fängelsedomarna 

felaktigt ingått i redovisningen av resultatet. Bland annat hade nio brottsutredningar redan 

inletts innan projektet startade och i fem fall hade utredningsarbetet bedrivits av poliser 

som inte var involverade i projektet. I ett fall blev påföljden inte heller fängelse i ett år, 

vilket uppgavs i redovisningen. Detta leder till att resultatet för projektet hamnar runt 15% 

                                                
43 Fortsatt Stockholmssatsning mot organiserad brottslighet (2007). a a. 
44 Polismyndigheten i Stockholms län. Årsrapport 2007  
45 Intervju med Ulf Göranzon 
46 Fortsatt Stockholmssatsning mot organiserad brottslighet (2007) – Pressmeddelande 
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lagförda, betydligt mindre än det fastställda målet på 30%.47 DN menar också att Götblad i 

efterhand har ändrat projektets målsättning48 något som tillbakavisades av Götblad.49 

 

DN menar även att det finns flera anonyma poliser som ifrågasätter projektets effekt på den 

organiserade brottsligheten då de tvivlat på vad Nova-markeringarna grundats på. De menar 

att flera av de markerade personerna skulle gripits även utan Nova-projektet. Vidare 

ifrågasätts likaså metoden där de lokala polisdistrikten i Stockholm fått utforma Nova-listan 

utan någon större medverkan av den centrala kriminalunderrättelseenheten. Frågan är om 

de lokala distrikten kunnat identifiera rätt personer inom den organiserade brottsligheten.50 

Carin Götblad har tillbakavisat kritiken och menar att satsningen inte är felfri men är ett 

utvecklingsprojekt där huvudsyftet är att utveckla arbetsmetoderna. Götblad anser även att 

DN:s siffror är snedvridna och att DN haft kunskap om fel som rättats till men valt att inte 

ta med det i sitt reportage.  

 

Angående kritiken att Nova-markerade lagförts och utretts av myndigheter utanför 

Stockholm förklarar Götblad med att kriminella inte enbart begår brott på orten där de bor. 

Inblandning av andra myndigheter är lika naturligt som att Stockholmspolisen utreder brott 

begångna av personer bosatta utanför Stockholm. Det primära är att personerna blivit 

lagförda och inte av vilka.51 Vidare menar Götblad att det är naturligt att utredningar som 

påbörjats innan projektet startat räknas in i resultatet eftersom det handlar om att redovisa 

domar som de Nova-markerade personerna ådömts. Samma sak gäller även omvänt då de 

utredningar som resulterat i lagföring efter projekttidens slut inte räknats in i statistiken.  

Ytterligare kritik som handlar om att många av de allra grövsta kriminella inte blir Nova-

markerade. Detta förklaras med att de omfattats av polisens intresse på annat sätt, 

exempelvis genom Krogkommissionen, Rånkommissioner eller Särskilda Gänginsatser.52

                                                
47 Wierup, Lasse (2006) Polischeferna bluffade om påstådd succé 
48 Götblad ändrar målsättning i efterhand (2006) 
49  NOVA-målen ligger fast (2005)  
50 Wierup, Lasse (2005) Polisen missade tunga ligor och mc-gäng 
51 Dagens Nyheter friserar siffror (2006)  
52 Ibid 
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5. Diskussion 

Rutinaktivitetsteorin är i allra högsta grad intressant vid en diskussion kring 

brottspreventiva åtgärder då det är en relativt enkel teori där åtgärden av en av de tre 

komponenter är tillräcklig för att brott inte ska begås. Dessvärre är det rent generellt svårt 

att påvisa effekter av brottsprevention i den här typen av kriminalitet eftersom 

brottsligheten är varierande, omfattande och inrymmer troligen ett stort mörkertal. Det är 

således svårt att klargöra i hur hög grad brottslighet har förebyggts genom projektet 

eftersom det inte går att förutsäga hur brottsligheten sett ut utan projektet. Följaktligen blir 

det även svårt att veta vad som i fallet med Nova-projektet ska anses vara ett bra resultat 

eftersom en väsentlig effekt inte går att mäta. Dock fastställdes konkreta mål som projektet 

skulle uppnå i termer av lagföring och med det i åtanke måste Nova-satsningen anses vara 

lyckad vid en granskning av resultaten. Således kan det konstateras att en arbetsmetod som 

bygger på ständig övervakning, temporära punktinsatser och störande verksamhet ger 

resultat i form av lagföring.  

 

Emellertid kan de resultaten inte enbart förklaras genom att åtgärda rutinaktivitetsteorins 

avsaknad av kapabel väktare. Detta eftersom Nova-projektet har relativt begränsade 

resurser och det är en omöjlighet att en bemanning på 15 stycken ska kunna punktmarkera 

och ”störa” 152 personer. De positiva resultaten beror antagligen i lika hög grad på att den 

kapabla väktaren kompletteras med andra faktorer som kan möjliggöra ett fokus på rätt 

personer vid rätt tillfälle. Informationsinhämtning och underrättelsearbete samt fungerande 

samverkan med andra myndigheter är grundläggande element i kampen mot den 

organiserade och grova brottsligheten. Exempelvis har samarbetet med kronofogden 

förbättrats för att vidta åtgärder mot de yrkeskriminellas ekonomi och ett Regionalt 

Underrättelsecenter har skapats där flera brottsbekämpande myndigheter samarbetar.53  

 

Utan informationsflödet inom polisen och mellan myndigheter skulle arbetet troligtvis bli 

svårare då den ena handen inte skulle ha en aning om vad den andra gör. Exempelvis skulle 

en husrannsakan hos en Nova-markerad person kunna leda till att en massa pengar hittades 

men utan ett samarbete med Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden skulle det inte vara 

möjligt att binda pengarna till brottslig verksamhet eller belägga dem med kvarstad tills en  

                                                
53 Intervju med Ulf Göranzon 
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utredning genomförts och ingen skulle bli lagförd. Vidare bör det nämnas att projektets 

framgångar kan bero på den uppmärksamhet projektet och själva arbetsmetoden fått av 

media samt den medvetenhet som skapats hos beslutsfattare och politiker som bland annat 

har föreslagit nya verktyg för polisen att jobba med, exempelvis den omdiskuterade 

”buggningslagen”54 samt möjligheten att kunna plocka av brottslingar utbytet av brott.55  

 

Att Nova-projektet är eller har fungerat felfritt är det nog ingen som hävdar men frågan är 

hur pass allvarlig kritiken som riktats mot projektet är? Till att börja med är det naturligtvis 

olyckligt att siffror hamnar fel i statistiken som DN påpekat men det innebär inte 

nödvändigtvis ett förtroendeproblem för hela projektet. Vidare är det ofrånkomligt att ställa 

sig tveksam till uttalanden från anonyma källor om projektets effektivitet då det blir en 

omöjlighet att bedöma sanningshalten i sådana påståenden. När det gäller andra 

myndigheters inblandning i lagföring av Nova-markerade har Carin Götblad rätt i att det 

inte spelar någon större roll vilken myndighet som lagför dem utan det viktiga är att de blir 

lagförda. Dock kan det uppstå lite bryderier om Nova-projektet får all ära för ett arbete som 

de inte utfört. Huvudsaken är att det framgår tydligt hur exempelvis utredningen gått till 

samt anledningen att det tas med i statistiken är att redovisa domar mot Nova-markerade 

vilket inte har skett. Samma problem kan uppstå när utredningar som inletts innan projektet 

startat men räknats in i resultatet och kan då resultera i farhågor för att siffror manipuleras 

för att få projektet att framstå som lyckat. Det bör i och för sig framhållas att utredningar 

mot Nova-markerade som inte blivit klara innan projektet avslutats inte räknats med i 

statistiken.  

 

Det mest intressanta i en diskussion kring projektets arbetsmetod torde dock vara själva 

Nova-markeringen. Har rätt personer blivit markerade och i vilket egentligt syfte har dessa 

personer uppförts på listan? Är det för att förhindra uppkomsten av kriminella nätverk och 

organisationer eller är det för att kunna lagföra enskilda grova brottslingar? Eftersom det är 

svårt att veta vilka och vilken bakgrund de markerade personerna har blir det svårt att 

resonera kring hur effektiv Nova-listan är och vad den i sådana fall är effektiv mot. Götblad 

är inte helt konkret på den punkten och medger att det finns grövre brottslingar utanför 

listan men menar att de är föremål för annat polisiärt intresse. Emellertid preciseras inte 

                                                
54 Lag om hemlig rumsavlyssning. SFS 2007:978 
55 Intervju med Ulf Göranzon 
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närmare vilken typ av kriminalitet som avses, exempelvis MC-relaterad brottslighet eller 

dylikt. En möjlighet är att Nova-projektet inte riktigt är anpassningsbart mot vissa 

kriminella av olika anledningar. Rent hypotetiskt skulle de kunna befinna sig högt upp i den 

kriminella och sociala hierarkin och vara välordnade utåt sett och en störande arbetsmetod 

skulle då inte vara effektiv. Polisen får således använda sig av och rikta andra insatser mot 

dem. 

 

En sak som arbetet praktiskt taget endast berört i förbifarten är de polisiära verktyg i form 

av lagstiftning som finns och om dessa är tillräckliga. Ett som inte nämnts överhuvudtaget 

är straffrabatt, alltså möjligheten att omständigheter gällande den misstänktes delaktighet i 

utredningen av ett brott tas i beaktande vid utdömande av påföljd. 2001 infördes en 

lagändring i Norge som stadgar att domstolen skall ta hänsyn till om den tilltalade har 

erkänt sitt brott då de skall bestämma straffet för brottet. Är det brott erkännandet gäller 

svårt att utreda eller har erkännandet varit en viktig del av utredningen kan 

straffreduktionen bli upp till en tredjedel av straffet. Det har även utvecklats en rättspraxis 

där medverkan i utredning av andras brottslighet också kan ge straffrabatt exempelvis en 

knarkkurir som medverkar till att uppdragsgivaren blir avslöjad.56 Harald Strand förste 

statsadvokat på Riksadvokaten57 säger i tidningen Apropå att ju tidigare den tilltalade 

erkänner under utredningen desto större straffreduktion blir det. Strand menar även att 

bestämmelserna om straffrabatt infördes först och främst som ett verktyg mot 

vardagsbrottslighet men har istället kommit att användas i arbetet mot den organiserade 

brottsligheten. I svensk rätt finns den så kallade billighetshänsynen som regleras i 

Brottsbalkens 29 kapitel femte paragraf. Den behandlar vissa omständigheter kring den 

tilltalades person eller hans handlande efter brottet vilket skall beaktas vid straffmätningen. 

Emellertid saknar svensk rätt en uttryckligt lagstadgad straffrabatt vars syfte är att 

underlätta utredningen av brott.  

5.1 Slutsatser 

Det kan konstateras att det finns brottslighet i Sverige som åtminstone rent 

definitionsmässigt är organiserad men hur stort problem denna brottslighet utgör är svårt att 

fastställa. Det krävs vidare åtgärder och arbete för att få en klar uppfattning om 

                                                
56 Wallqvist, Annete (2007) Utblick Norge: Samarbete med rättvisan kan ge kortare straff. Apropå - 
Brottsförebyggande rådets tidskrift. Nr 4/2007 
57 Riksadvokaten är norska motsvarigheten till svenska Riksåklagaren 
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brottslighetens omfattning och vilka åtgärder som bör vidtagas. Dessvärre är det inte 

omöjligt att den traditionella brottsbekämpningen inte är tillräckligt effektiv för att 

bekämpa den organiserade brottsligheten på ett godtagbart sätt och det är rimligt att det 

krävs förebyggande strategier baserde på underrättelseinformation och planlagd polisiär 

verksamhet. Nova-projektet har visat sig vara ett positivt initivativ där arbetsmetoderna 

utvecklats från att till stor del enbart fokuserat på den enskilde gärningsmannen till ett mer 

underrättelsestyrt arbete samt förbättrat samarbete med andra myndigheter.  

 

Dock är det svårt att på rak arm konstatera att Nova-projektet är den rätta vägen att gå då 

vissa problem har identifierats i arbetet. Tyvärr är det inte möjligt att mäta dess effekt fullt 

ut eftersom lagföringen är det enda konkreta resultat som finns. Detta är problematiskt då 

lagföring endast beskriver hur många som varit föremål för rättsväsendet och inte hur 

mycket brottsligheten har minskat eller om folk kan känna sig tryggare på gatorna. För att 

försöka lösa den problematiken har detta arbete identifierat några åtgärder. Först och främst 

är det av väsentligt intresse att Nova-listan riktas in på rätt typer av kriminella för att 

projektet ska få avsedd verkan. En lista med personer där några egentligen inte har med 

organiserad brottslighet att göra blir ur ett verksamhetsperspektiv slöseri med resurser då 

dessa personer förvisso är kriminella men inte borde behöva vara föremål för någon 

specialsatsning för att bli lagförda. Vidare är det naturligtvis bra med en lokal förankring i 

skapandet av listan i och med distriktens inblandning i identifieringen av personer men 

rimligtvis borde en central underrättelsetjänst ha bäst kunskap om de mest allvarliga 

elementen i samhället och därför utforma listan. Utöver detta krävs även tydlig 

informationen från de inblandade i projektet för att undvika irritation runt om i landet 

angående vem som gjort vad och vad resultaten grundar sig på.  

 

Rutinaktivitetsteorin, som arbetet har som förklaringsmodell, konstaterar att en ständig 

övervakning och punktmarkering förebygger brott. Dock visar resultatet att teorins 

grundtanke inte är praktisk tillämlig fullt ut då en ständig punktmarkering kräver för stora 

resurser. Trots att Nova-listan är relativt begränsad är det inte möjligt med en fullständig 

övervakning dygnet runt. Det teorin trots allt har visat är att genom den kapabla väktarens 

störande verksamhet och övervakning ger utdelning. En fokusering på rätt personer har gett 

polisen möjlighet att lagföra fler samt gett en indikation om vilket sätt polisen bör arbeta 
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mot den grova kriminaliteten. Dessutom bör även eventuella icke-mätbara resultat nämnas 

då det är sannolikt att brottslighet har förebyggts med hjälp av projektet.  

 

Utöver detta kan det konstateras att förutom störande verksamhet och övervakning är det 

nödvändigt med ett effektivt informationsflöde inom polisen samt en väl fungerande 

underrättelseinhämtning för att åstadkomma tillfredsställande resultat. Det är positivt med 

en bred och djup samverkan mellan myndigheter eftersom det leder till en polisiär 

spillover-effekt där polisens kunskap och information kan resultera i andra, icke-polisiära 

åtgärder. Eftersom den här typen av brottslighet ofta är gränsöverskridande är ett samarbete 

även viktigt internatinonellt för att brottsbekämpningen ska vara riktigt produktiv och för 

att brottslingar inte ska kunna gömma sig bakom ett annat lands gränser. 

5.2 Förslag 

I diskussionsavsnittet har arbetet berört ämnet straffrabatt och dess avsaknad. Det är fullt 

rimligt att ett sådant hjälpmedel skulle underlätta brottsutredningar och resultera i att de 

som befinner sig högst upp i hierarkin kan bli föremål för rättsväsendet. I Brottsbalkens 29 

kapitel femte paragraf finns den s.k. billighetshänsynen och det torde vara i detta lagrum en 

eventuell införsel av straffrabatt skulle kunna ske i svensk rätt. Punkterna två och tre58 i 

nämnda paragraf innehåller metoder som liknar straffrabatt, där den tilltalades handlande 

efter brottet kan ses som förmildrande vid straffmätningen. I en undersökning av 

Riksåklagaren gör arbetsgruppen bedömningen att punkterna 2,3 och 859 borde kunna 

användas i större utsträckning för strafflindring när den misstänkte medverkar till 

utredningen kring det egna brottet.60 BRU61 går ett steg längre i sitt slutbetänkande och har 

lagt ett lagförslag med ett tillägg i BrB 29:5 3p vars lydelse skulle bli: om den tilltalade 

frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen 

av brottet.62 Båda dessa förslag är sprungna ur utredningar vars syfte är att effektivisera 

brottmålsförfarandet. Trots syftet skulle ändringarna även kunna ses som ett första steg till 

att inför straffrabatt i Svensk rätt. En ytterligare möjlighet vore att införa ett nytt stycke i 

                                                
58 BrB 29:5 Vid straffmätningen skall rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta: 
2p. om den tilltalade efter förmåga sökt förebygga eller avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet, 
3p. om den tilltalade frivilligt angett sig, 
59 BrB 29:5 8p. om någon annan omständighet föreligger som påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än 
brottets straffvärde motiverar. 
60 Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål – en idèskrift (2006). s. 72  
61 Beredningen för rättsväsendets utveckling 
62 SOU 2005:117. Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder. Stockholm: Fritzes. s. 28  
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BrB 29:5 där Sverige, likt Norge, inför straffrabatt vilket skulle vara ännu ett verktyg i 

kampen mot den organiserade brottsligheten. 
 
En viktig del av Nova-projektets arbete är, förutom att motverka organiserad brottslighet, 

även att förhindra nyrekrytering av ungdomar till kriminella nätverk. Enligt Carin Götblad 

är en del av problembilden att ungdomar har dåliga förebilder, det finns en stor risk att äldre 

syskon, vilka ägnar sig åt brottslig verksamhet, påverkar och lär upp yngre syskon till ett 

kriminellt beteende.63 En kriminologisk teori som behandlar grunden till att individer begår 

brottsliga handlingar är teorin om differentiella associationer, även benämnd varierad 

anknytning. Den grundades redan 1939 av Edwin Sutherland och har sedan modifierats ett 

antal gånger av hans tidigare medarbetare Donald R. Cressey och därefter dennes 

medarbetare David F. Luckenbill.64 Teorins grundtanke är att allt beteende och därmed 

även brottsligt beteende främst lärs in från närstående personer till individen, exempelvis 

hur tekniker för hur brott skall begås och vilka vinningar brott ger.65 Utifrån denna teori 

hade ett intressant ämne för vidare forskning och ytterligare fördjupning varit att undersöka 

hur polisen i allmänhet och Nova-projektet i synnerhet arbetar för att motverka 

nyrekrytering av ungdomar till kriminella nätverk.  

                                                
63 Polisen framgångsrik i arbetet mot den grova kriminaliteten (2004) a a.  
64 Sarnecki, Jerzy (2003) a a. s. 153 
65 Ibid. s. 155 
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Bilaga 1 

 
Frågor ställda via Groupwise till Ulf Göranzon, informationsansvarig för Nova och 
länspolismästarens presstalesman. För övrigt har författarna även fått ta del av 
sammanfattade resultat för Nova II vilket tillhandahölls av Ulf Göranzon med ett förbihåll, 
att det inte skulle redovisas i sin helhet. Därav avsaknaden av källhänvisning och för 
ytterligare information hänvisas därmed läsaren till nyss nämnde Ulf Göranzon. 
 
Tel: 08-401 00 54  
Mejl: ulf.goranzon@polisen.se 
 
Fråga 1: Finns det resultat som ej är statistiskt mätbara men som ändå på något sätt kan 
framgå? Ex. fler kriminella ”tar det lugnt” eftersom de känner sig eller tror sig vara 
påpassade, eventuell minskning av nyrekrytering till de kriminella gängen?  
 
Personalen i de olika insatserna har fångat upp kommentarer om att en del som funnits på 
listorna inte har fått ”vara med i planering och aktiviteter” . Den här typen av info blir ju 
lite svajig. Inledningsvis uppfattades som att det var en merit, men efter ett tag blev det 
säkert en belastning för listpersonerna. 
 
Fråga 2: Vad är grunden till NOVA-projektets resultat? Är det först och främst 
punktmarkeringen av kriminella, bättre underrättelseverksamhet, att det i större 
utsträckning än tidigare har fokuserats på den grova brottsligheten eller är det en 
kombination av dessa delar? 
 
Punktmarkering, nolltolerans och störande verksamhet. Att använda lagen och börja med 
enkla brott som ger möjlighet till fortsättning i form av husrannsakan eller andra 
tvångsmedel. Stoppad bil som ledde till husrannsakan i bil, som ledde till husrannsakan i 
bostad och förråd som ledde till beslag av elektronik stulet från fordon för flera miljoner, 
är ett exempel. 
 
Fråga 3: Är det möjligt att spekulera i hur den grova brottsligheten hade sett ut utan 
NOVA-satsningen, det vill säga har projektet förhindrat en eskalering av den här typen av 
kriminalitet? Med andra ord, hade dessa personer blivit lagförda även utan NOVA 
 
Frågan du kanske ställer är; hade dessa personer blivit lagförda även utan NOVA. Ja 
kanske en del men inte alla. Vilken roll störningen har spelat blir ändå mer osäker. De 
mediala uppmärksamheten och medvetenheten om projektet hos beslutsfattare, politiker 
och ansvariga i övrigt har också haft effekt. Inte minst har fokus hos den enskilde 
polismannen på grov brottslighet ändrats. Att även grov brottslighet är en arbetsuppgift för 
den enskilde polismannen är en viktig effekt. 
 
Fråga 4: Fungerar samarbetet med övriga poliser andra myndigheter tillfredsställande? 
Finns det några hinder för fullgott samarbete ex. sekretessbestämmelser? 
 
Ingen har framfört att sekretessproblem skulle ha uppstått.  Med nya metoder kan viss 
tvekan uppstå inledningsvis, men det har inte varit ett bestående problem.  
NOVA-gruppen, som specialister, har varit efterfrågade i många sammanhang och visat sig 
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mycket effektiva. Gruppens uppgift har ju varit att vara en task-force för myndigheten, där 
kortare tid mellan information och handling har varit ledord. Normalt använder ju 
länskriminalpolisverksamheten längre spanings- och utredningstider inför insatser. Det har 
varit, och är, ett utmärkt komplement. 
 
Fråga 5: Finns det tillräckliga verktyg i form av lagstiftning för att effektivt kunna arbeta 
mot kriminaliteten? I Norge är det möjligt med s.k. straffrabatt, är det något som skulle 
underlätta just den här typen av verksamhet? 
 
Ett angeläget område är att kunna plocka av brottslingar utbytet av brott. Vid EBM  finns 
en nystartad enhet för detta. Det är en samarbetspartner. I några fall när man har hittat 
stora summor kontanter hos brottslingar. I något fall har det inte varit lätt att belägga 
dessa med kvarstad i avvaktan på ytterligare beslut. Det är ju en fråga för Kronofogden.  
I myndigheten har det under NOVA-perioden också skapats ett Regionalt 
Underrättelsecenter, där flera brottsbekämpande myndigheter samarbetar. Med det 
samarbetet  ökar möjligheten att lösa den här typen av problem. Den nuvarande NOVA-
konstellationen är tätt knuten till RUC och den kartläggning av grov brottslighet  som är 
NOVA:s huvuduppgift. 
 
 
 


